
LAUKO DIENA 
 

vyks  2018 m. gegužės 10 d.   

nuo 11  iki 14 val. (4 akad. val.)   

ūkininko Sauliaus Gaidžiūno ūkyje,  

Pušyno g. 16, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. 
  

 

    Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“                 

Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 parodomasis lauko bandymas 

įrengtas pagal metodikoje „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos 

vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės 

užtikrinimui“ pateiktą dviejų faktorių bandymo schemą: 

 Faktorius A – siloso rūšis: 

1. Kukurūzų silosas 

2. Žolių silosas 

 Faktorius B – silosavimo būdas: 

1. Tranšėja 

2. Ritiniai 
         

           Parodomojo bandymo siektinas rezultatas – siloso gamintojams 

pateikti jo gamybai naudotos žaliavos kokybės, maistinės vertės ir 

mikotoksinų mokslinių tyrimų rezultatus. Nuolat kintant žemės ūkio 

augalų auginimo bei pašarų gamybos technologijoms, maistinės ir 

pašarinės vertės analizėms silose reikia naujų tyrimų bei jų pateikimo 

vartotojams pagal individualius poreikius, nes kiekvienas regionas 

Lietuvoje pasižymi pašarų ruošimo specifiškumu. Vartotojui svarbu 

žinoti ne tik kokius augalus pasirinkti konservuotų pašarų gamybai, bet 

ir kokiems auginimo bei pašaro gamybos etapams reikia ypatingo 

dėmesio dėl maistinės vertės išsaugojimo, toksiškų grybų ir jų 

gaminamų mikotoksinų atsiradimo.  



          Siekiant suteikti mokslo žinių apie siloso rūšies ir silosavimo būdo 

pasirinkimą, Vidurio Lietuvoje, Šiaulių apskrities, Radviliškio r. įrengtas 

parodomasis bandymas. 

 

Parengė lektoriai:  dr. Audronė Mankevičienė,  

  dr. Jonas Šlepetys,  

  dr. Bronislava Butkutė,  

  dr. Eglė Petraitienė. 

  

Konsultuoja  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas, 

projekto vadovė dr. Audronė Mankevičienė,  

tel. 8 610 49 336,  

el. paštas audrone.mankeviciene@lammc.lt. 

  

 

         Projektas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos 

sritį  „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. 

 

 

 

  

ATMINTINĖ 
  

Lauko dienų, seminarų, pasidalinimo patirtimi 

grupių, kito informavimo renginio dalyviams 
  

1. Reikia žinoti ir (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. 



LAUKO DIENA 
  

Vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d.  
nuo 11 iki 14 val. (4 akad. val.)  

ūkininkės Erlendos Turskienės ūkyje,  
Kėdainių g. 34, Surviliškis, Kėdainių r. 

 
          Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, parodomasis lauko bandymas įrengtas pagal metodikoje 
„Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ pateiktą dviejų faktorių bandymo 
schemą: 
                   Faktorius A – siloso rūšis: 
                              1. Kukurūzų silosas 
                              2. Žolių silosas 
                   Faktorius B – silosavimo būdas: 
                              1. Tranšėja 
                              2. Ritiniai 
            Parodomojo bandymo dėka siloso gamintojams pateikti moksliniais 
tyrimais pagrįstus jo gamybai naudotos žaliavos kokybės, maistinės vertės 
ir mikotoksinų tyrimo rezultatus. Kadangi nuolat kinta žemės ūkio augalų 
auginimo bei pašarų gamybos technologijos, maistinės ir pašarinės vertės 
analizės silose reikalauja nuolatinių tyrimų atnaujinimo bei jų pateikimo 
vartotojams pagal individualius poreikius, nes kiekvienas regionas 
Lietuvoje pasižymi pašarų ruošimo specifiškumu. Vartotojui svarbu žinoti, 
ne tik kokius augalus pasirinkti auginti konservuotų pašarų gamybai, bet ir 
kokie auginimo bei pašaro gamybos etapai reikalauja ypatingo dėmesio dėl 
maistinės vertės išsaugojimo, toksiškų grybų ir jų gaminamų mikotoksinų 
atsiradimo.  
             Siekiant suteikti mokslo žinių apie siloso rūšies ir silosavimo būdo 
pasirinkimą, Vidurio Lietuvoje, Kauno apskrities, Kėdainių r. įrengtas 
parodomasis bandymas. 
 
 
 
                 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

dr. Eglė Petraitienė,  
dr. Bronislava Butkutė, 
dr. Audronė Mankevičienė. 

,  
 
Informaciją suteikia: 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas, 
projekto vadovė dr. Audronė Mankevičienė,  
tel. 8 610 49 336,  
el. paštas audrone.mankeviciene@lammc.lt. 
                  
  
  

 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį  

„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ 
 
 

ATMINTINĖ 
  

Lauko dienų, seminarų, pasidalinimo patirtimi 
grupių, kito informavimo renginio dalyviams 

  

1. Reikia žinoti ir (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:audrone.mankeviciene@lammc.lt
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Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė ir vertė“ 
 

Renginys vyks ūkininkės Dangirutės Kazakevičienės ūkyje,  
Gavaltuvos k., Sasnavos sen., Marijampolės r. 

 

2018 m. rugsėjo 19 d.,  
11–14 val. (4 akad. val.) 

 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001) parodomasis lauko bandymas įrengtas pagal 
metodikoje „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ pateiktą dviejų 
veiksnių bandymo schemą: 

A veiksnys – siloso rūšis:                     B veiksnys – silosavimo būdas: 
1) kukurūzų silosas,                                     1) tranšėja, 
 2) žolių silosas.                                             2) ritiniai. 

Parodomasis bandymas leis siloso gamintojams pateikti moksliniais 
tyrimais pagrįstus jo gamybai naudotos žaliavos kokybės, mitybinės 
vertės ir mikotoksinų tyrimo rezultatus. Kadangi nuolat kinta žemės 
ūkio augalų auginimo ir pašarų gamybos technologijos, siloso mitybinės 
ir pašarinės vertės analizės reikalauja nuolatinio tyrimų atnaujinimo ir 
jų pateikimo vartotojams pagal individualius poreikius, nes kiekvienam 
Lietuvos regionui būdingas pašarų ruošimo specifiškumas. Vartotojui 
svarbu žinoti, ne tik kokius augalus pasirinkti auginti konservuotų 
pašarų gamybai, bet ir kokie auginimo bei pašarų gamybos etapai 
reikalauja ypatingo dėmesio dėl mitybinės vertės išsaugojimo, toksiškų 
grybų ir jų gaminamų mikotoksinų atsiradimo.  

Siekiant suteikti mokslo žinių apie siloso rūšies ir silosavimo būdo 
pasirinkimo galimybes, Pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrities 
Marijampolės rajone įrengtas parodomasis bandymas.  

  
 
 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 
  dr. Ona Auškalnienė,  
  dr. Jurgita Cesevičienė, 
  dr. Audronė Mankevičienė. 
     
Informaciją teikia 
Projekto vadovė dr. Audronė Mankevičienė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas, 
tel. 8 610 49 336,  
el. paštas audrone.mankeviciene@lammc.lt                    
  

 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 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 ir (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. 



Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė ir vertė“ 
 

Renginys vyks ūkininko Vaidoto Kiniulio ūkyje,  
Vėjelio 1, Struikų km., Šilalės r. 

 
2018 m. rugsėjo 27 d., 11–14 val. (4 akad. val.) 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001) parodomasis lauko bandymas įrengtas pagal 
metodikoje „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ pateiktą dviejų 
veiksnių bandymo schemą: 

A veiksnys – siloso rūšis:                     B veiksnys – silosavimo būdas: 
1) kukurūzų silosas,                                     1) tranšėja, 
 2) žolių silosas.                                             2) ritiniai. 
 

Parodomasis bandymas leis siloso gamintojams pateikti moksliniais 
tyrimais pagrįstus jo gamybai naudotos žaliavos kokybės, mitybinės 
vertės ir mikotoksinų tyrimo rezultatus. Kadangi nuolat kinta žemės 
ūkio augalų auginimo ir pašarų gamybos technologijos, siloso mitybinės 
bei pašarinės vertės analizės reikalauja nuolatinio tyrimų atnaujinimo ir 
jų pateikimo vartotojams pagal individualius poreikius, nes kiekvienam 
Lietuvos regionui būdingas pašarų ruošimo specifiškumas. Vartotojui 
svarbu žinoti, ne tik kokius augalus pasirinkti auginti konservuotų 
pašarų gamybai, bet ir kokie auginimo bei pašarų gamybos etapai 
reikalauja ypatingo dėmesio dėl mitybinės vertės išsaugojimo, toksiškų 
grybų ir jų gaminamų mikotoksinų atsiradimo.  

Siekiant suteikti mokslo žinių apie siloso rūšies ir silosavimo būdo 
pasirinkimo galimybes, vidurio vakarų Lietuvoje, Tauragės apskrities 
Šilalės rajone įrengtas parodomasis bandymas.  

  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Bronislava Butkutė, 
                                                     dr. Jonas Šlepetys, 
  dr. Audronė Mankevičienė. 
     
Informaciją teikia 
Projekto vadovė – dr. Audronė Mankevičienė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas, 
tel. 8 610 49 336;  el. paštas audrone.mankeviciene@lammc.lt                    
  

 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 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 ir (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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