
Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 17 d.   

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

LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, Akademija, 58344 
Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė) 

 Informacinis lapelis  
 

„Svarbiausi aspektai įsirengiant naują 
žolyną“ 

 
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 „ Svarbiausi aspektai įsirengiant 
naują žolyną“       

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas 
technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir 
sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas. Pagrindiniai projekto prioritetai – skatinti moksliškai 
pagrįstų, tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos 
ir saugaus produkto inovatyvų gamybos diegimą praktikoje didinant 
ūkio konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Vaclovas Stukonis 

  dr. Jonas Šlepetys 

                                                dr. Vilma Kemešytė 

     

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. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. spalio 22 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks UAB „Dojus Agro“  

Kauno prekybos ir aptarnavimo centre,  
Industrijos parko g. 3, Juodonių k., Babtų sen., Kauno r. sav. 

 Informacinis lapelis  
 

„Abiotinių ir biotinių veiksnių įtaka 
žolynams“ 

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 „Abiotinių ir biotinių 
veiksnių įtaka žolynams“.  

Susitikimo tikslas − ūkininkus supažindinti su šių sausringų metų 
abiotinių ir biotinių veiksnių įtaka pašarinėms žolėms, kartu ieškoti 
būdų ir priemonių, kaip būtų galima sumažinti neigiamų veiksnių įtaką 
pievų produktyvumui. Pateikti tyrimo duomenų apie atskirų pašarinių 
žolių rūšių ir veislių tolerantiškumą sausroms ir kitiems nepalankiems 
klimato veiksniams. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vaclovas Stukonis, 
  dr. Jonas Šlepetys. 
 
      
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. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. gruodžio  7 d.   
nuo 11  iki 14 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  

 Informacinis lapelis  
 

„Miglinių ir pupinių žolių sėklininkystė 
Lietuvoje “ 

 
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 „Miglinių ir pupinių žolių 
sėklininkystė Lietuvoje“.  

Susitikimo tikslas − grupės dalyvius supažindinti su miglinių ir 
pupinių žolių sėklininkystės sistema, problemomis vykdant  pašarinių 
žolių sėklininkystę, pateikti žinių apie sėklų derlių, laikymo sąlygas, 
daigumo išsaugojimą bei komercializaciją ir aptarti pašarinių žolių 
sėklininkystės perspektyvas Lietuvoje. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vilma Kemešytė, 
                                                dr. Vaclovas Stukonis, 
  dr. Jonas Šlepetys. 
 
      
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. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 20 d.   

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

LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, Akademija, 58344 
Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė)   

 Informacinis lapelis  
 

Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms 

 
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 „Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas 
technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir 
sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas.  

Pagrindiniai projekto prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, 
tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos ir 
saugaus produkto inovatyvų gamybos diegimą praktikoje didinant ūkio 
konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Zita Brazienė 

  dr. Dovilė Avižienytė 

     

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. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. gruodžio 13 d.   

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

kavinėje „Širvinta“, J. Basanavičiaus a. 5, Vilkaviškis 
 

 Informacinis lapelis  
 

Tarpinių pasėlių įtaka augalų 
produktyvumui ir dirvožemio savybėms 

 
 
 
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 „Tarpinių pasėlių įtaka augalų produktyvumui ir 
dirvožemio savybėms“.  

Susitikimo tikslas − ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
augalų įtaką posėlinių augalų produktyvumui, tinkamą tarpinių augalų 
parinkimą sėjomainoje, jų poveikį dirvožemio fizikinėms ir 
agrocheminėms savybėms.  

 



 
Parengė lektoriai:  dr. Dovilė Avižienytė, 
  dr. Zita Brazienė, 
                                                dr. Irena Deveikytė, 
                                                dr. Vytautas Seibutis.  
     
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. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi 
3 grupės susitikimas 

vyks  2018 m. rugsėjo 11 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1,  
Akademija, 58344 Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė) 

 Informacinis lapelis 

Ūkininkavimo ypatumai  
Vakarų Lietuvos sąlygomis 

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 „Ūkininkavimo ypatumai Vakarų 
Lietuvos sąlygomis“.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją naudojant tinkamas technologines 
grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, 
optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas.  

Projekto pagrindiniai prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, 
tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos ir saugių 
produktų inovatyvios gamybos diegimą praktikoje, didinant ūkio 
konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
dirbamos žemės ekosistemą; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Gintaras Šiaudinis  

  dr. Regina Repšienė  

     

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 ir 

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

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 

kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Aliejiniai augalai: auginimo ypatumai ir panaudojimo 

galimybės“ 
 

Renginys vyks LAMMC Vėžaičių filialo Posėdžių salėje (II aukštas),  
Gargždų g. 29, Vėžaičiai , Klaipėdos r.  

 
2018 m. lapkričio 29 d.  nuo 12  iki 15 val.  (4 akad. val.) 

 

 Informacinis lapelis  
 

 
 

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 „Aliejiniai augalai: auginimo ypatumai ir panaudojimo 
galimybės“.  

Susitikimo tikslas ‒ supažindinti ūkininkus su aliejinių augalų – 
rapsų, judrų, kanapių, linų auginimo ypatumais bei pagrindinės (aliejaus) 
ir šalutinės (išspaudų) produkcijos panaudojimo galimybėmis.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Regina Repšienė,  
                         dr. Gintaras Šiaudinis. 
     
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 ir 
numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 
kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Ankštiniai augalai:  

produktyvumas ir reikšmė agroekosistemoje“ 
 

2018 m. gruodžio 20 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks LAMMC Vėžaičių filialo  
Posėdžių salėje (II aukštas)  

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r.  
 

 Informacinis lapelis  
 

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 „Ankštiniai augalai: produktyvumas ir reikšmė 
agroekosistemoje“.  

Susitikimo tikslas ‒ ūkininkams suteikti žinių apie biologinį azotą, 
kurį dirvožemio mikroorganizmai sukaupia iš atmosferos, ankštinių šeimos 
augalų fiksuoto biologinio azoto svarbą dirvožemio ir augalų 
produktyvumui, ankštinių augalų auginimą daugianarėse sėjomainose.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Regina Repšienė,  
                         dr. Gintaras Šiaudinis. 
     
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 ir 
numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 
kodas. 
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Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 7 d.   

nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 
LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, Akademija, 58344 

Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė) 
 

 Informacinis lapelis  
Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 

optimizavimas biologinės įvairovės bei 
agroekosistemų funkcijų atkūrimui 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas technologines 
grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, 
optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas. Pagrindiniai projekto 
prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, tausojančių aplinką žinių taikymą, 
kokybiškos, saugios žaliavos ir saugaus produkto inovatyvų gamybos 
diegimą praktikoje didinant ūkio konkurencingumą septyniose apskrityse, 
išsaugant ir pagerinant ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie 
klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, 
skatinant naudoti efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Aušra Arlauskienė 

  dr. Vidas Damanauskas 

                                                dr. Aleksandras Velykis 

     

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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Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. spalio 19 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Pasvalio kultūros centro Vaškų skyrius , Vilniaus g. 7,  

Vaškai, Pasvalio raj. 
 

 Informacinis lapelis  
 

SUPAPRASTINTO ŽEMĖS DIRBIMO IR TIESIOGINĖS SĖJOS 
EFEKTYVUMAS SAUSRINGO RUDENS SĄLYGOMIS 

 
 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  
Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: pasitelkti 
augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas technologines grandis, 
gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, optimizuojančias 
ekosistemų funkcijas ir paslaugas.   
Demonstracinis bandymas patvirtina, kad agroekosistemose didinant 
augalų įvairovę galima optimizuoti maisto medžiagų ciklus, o panaudotos 
supaprastintos žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos technologijos leidžia 
suformuoti produktyvų pasėlį ir sumažinti poveikį aplinkai. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vidas Damanauskas 
                                                dr. Aleksandras Velykis 
     
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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Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. lapkričio 15 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks Mokyklos g. 28, Juodpėnų k., Kupiškio r. 

 
 

 Informacinis lapelis  
 

Javų sudygimas ir pasiruošimas žiemojimui  
taikant skirtingas agrotechnologijas 

 
 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  

 Vykdomas bandymas atskleidžia augalų įvairovės naudą 
sėjomainose pupinius javus keičiant migliniais. Taikant įvairias žemės 
dirbimo ir sėjos technologijas galima nustatyti, kaip pasireiškia pupų 
priešsėlio vertė žieminių javų pasėliams šių metų sąlygomis. 

Tikslas − įvertinti skirtingų technologijų ir priešsėlio įtaką žieminių 
kviečių sudygimui ir pasiruošimui žiemoti. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vidas Damanauskas, 
                                                dr. Aleksandras Velykis, 
                                                dr. Aušra Arlauskienė. 
     
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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