
Šiuolaikinių ūkių pagrindas – miglinių javų auginimas. Augalų įvairovė 
labai maža, sėjomainų rotacijos trumpos. Todėl pasėliuose sparčiai 
plinta augalų ligos ir kenkėjai, didėja jų piktžolėtumas, degraduoja 
dirvožemis.  
Vienas iš būdų padidinti sėjomainos augalų įvairovę, pagerinti 
ekosistemos būklę – erdvinis pasėlių įvairinimas, t. y. daugianarių pasėlių 
technologijos taikymas, daugiamečių želdinių ir tarpinių pasėlių 
auginimas. 
Šios lauko dienos tikslas – ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
pasėlių panaudojimą sėjomainose, įvairių augalų tinkamumą tarpiniams 
pasėliams, tarpinių augalų įtaką dirvožemio gyvybingumui ir posėlinių 
augalų derliui. 
Lauko dienos metu teorinės žinios bus įtvirtintos praktiniais stebėjimais 
apžiūrint lauko bandymą, įrengtą Svajūno Neveckos ūkyje Žuvintų k., 
Alytaus r. Bandyme, nuėmus javus, buvo pasėtos 6 juostos skirtingų 
augalų, tinkančių tarpiniams pasėliams. Šiuo metu augalai  labai skiriasi 
išsivystymo lygiu ir žalios masės kiekiu. 

Informacija apie lauko dieną 
 

Vyks  2018 m. rugsėjo 28 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks Simno žemės ūkio mokykloje, Ateities 10, Simnas, 

Alytaus r.   

 Informacinis lapelis  
 

„Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“  

 
 

 



 
Parengė lektoriai:  dr. Zita Brazienė, 
  dr. Dovilė Avižienytė, 
                                                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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Šiuolaikinių ūkių pagrindas – miglinių javų auginimas. Augalų įvairovė 
labai maža, sėjomainų rotacijos trumpos. Todėl pasėliuose sparčiai 
plinta augalų ligos ir kenkėjai, didėja jų piktžolėtumas, degraduoja 
dirvožemis.  
Vienas iš būdų padidinti sėjomainos augalų įvairovę, pagerinti 
ekosistemos būklę – erdvinis pasėlių įvairinimas, t. y. daugianarių pasėlių 
technologijos taikymas, daugiamečių želdinių ir tarpinių pasėlių 
auginimas. 
Šios lauko dienos tikslas – ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
pasėlių panaudojimą sėjomainose, įvairių augalų tinkamumą tarpiniams 
pasėliams, tarpinių augalų įtaką dirvožemio gyvybingumui ir posėlinių 
augalų derliui. 
Lauko dienos metu teorinės žinios bus įtvirtintos praktiniais stebėjimais 
apžiūrint lauko bandymą, įrengtą Dariaus Matijošaičio ūkyje Gudelių k., 
Šeimenos sen., Vilkaviškio r. 

Informacija apie lauko dieną 
 

Vyks  2018 m. spalio 9 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks LAMMC filiale Rumokų bandymų stotis Klausučių k., 

Vilkaviškio r.    

 Informacinis lapelis  
 

„Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“  

 
 

 



 
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 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

	lauko diena 09-28
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	lauko diena 10-09
	Slide Number 1
	Slide Number 2


