
Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. birželio  7 d.   

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

LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, 

Akademija, Kėdainių r. 
 

Informacinis lapelis 
 

Kukurūzų siloso laikymo trukmės įtaka  

kokybės rodikliams 
  

    Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 14PA-KK-17-

1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 

aktuali tema „Kukurūzų siloso laikymo trukmės įtaka kokybės 

rodikliams“. 

Susitikimo tikslas ‒  pieninių galvijų augintojus supažindinti su kukurūzų 

siloso kokybės rodiklių kitimu laikymo metu. Praėję metai dėl sudėtingų 

derliaus nuėmimo ir pašarų ruošimo sąlygų buvo sunkūs, todėl kilo 

nemažai problemų, susijusių su laikomo siloso kokybe ir sauga. 

Didelės mikotoksinų koncentracijos kukurūzų silose kelia pavojų 

gyvulių sveikatingumui ir pieno kokybės rodikliams. 

Susitikime bus aptariamos problemos ir jų sprendimo būdai. Tai aktualu 

ir dėl to, kad nesilaikant kukurūzų siloso gamybos technologijos karvės 

negauna visų virškinimui būtinų maisto medžiagų, sumažėja jų 

produktyvumas, kyla pavojus sveikatai ir pieno kokybei. 

 

 
 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Audronė Mankevičienė,  

  dr. Jonas Šlepetys,  

  dr. Bronislava Butkutė,  

  dr. Eglė Petraitienė, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

  

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 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


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., 
Seminarų salė  

 
2018 m. spalio 11 d., 10 – 13 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 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė “. 
          Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su galvijų augintojais 
apie žolynų auginimo ypatumus, sėklos kompozicijų pasirinkimą, 
kokie veiksniai gali nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. 
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu dėl to, jeigu nesilaikoma siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, 
sumažėja produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir 
pieno kokybei. 
.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys  
   dr. Bronislava Butkutė. 
 
 
     
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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
 „ Konservuotų pašarų ruošimo technika ir 

priemonės geros kokybės užtikrinimui“ 
 

Renginys vyks  
2018 m. gruodžio 12 d. 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės instituto  

Seminarų salėje, 1-12 kab. 
 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r.  

 
Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“ 
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 
patirtimi apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų 
pasėlių priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir 
didesnį derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, 
sėklų ruošimo ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip 
pat bus aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir 
saugos tyrimų rezultatai.  
 
 
 



 
Parengė lektorė  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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 







Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Padovinio ŽŪB, (konferencijų salė),  
Mokyklos 52, Padovinio k, Liudvinavo sen. Marijampolės sav. 

 
2018 m. spalio 9 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 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė “. 
          Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su galvijų augintojais 
apie žolynų auginimo ypatumus, sėklos kompozicijų pasirinkimą, 
kokie veiksniai gali nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. 
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu dėl to, jeigu nesilaikoma siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, 
sumažėja produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir 
pieno kokybei. 
.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys  
   dr. Bronislava Butkutė. 
 
 
     
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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 

 „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės  
geros kokybės užtikrinimui“ 

 
vyks 2018 m. gruodžio 12 d. 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.  
 

Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“,  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, 
Nr.14PA-KK-17-1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Konservuotų pašarų 
ruošimo technika ir priemonės gerai kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas − su pieninių galvijų augintojais 
pasidalinti patirtimi apie funkcionalią žemės dirbimo techniką 
ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali 
lemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. Supažindinti su 
inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų ruošimo ypatumais ir 
pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis. Taip pat bus aptariami 
2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos tyrimų 
rezultatai. 
 
 
 



 
Parengė lektorius  dr. Jonas Šlepetys. 
 
 
     
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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 







Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. spalio  18 d.  nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Kavinė „Pas medžiotoją“,  posėdžių kambarys,  

Kryžkalnis, automagistralė  Klaipėda−Vilnius, 107 km 
 

Informacinis lapelis 
 

Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė 
 
 
  Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, 
Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė“. 
Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 
patirtimi apie kukurūzų auginimo ypatumus, kokie veiksniai gali 
lemti geresnės kokybės ir didesnį derlių.  
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius, 
susijusius su pašaro kokybe ir sauga. Vieni iš jų – siloso 
užterštumas mikotoksinais.  Mikotoksinai dėl žaliavos auginimo ir 
siloso gamybos technologinių klaidų gali padaryti daug žalos 
gyvulių sveikatingumui ir pieno kokybei. Susitikime bus 
aptariamos galimos problemos, jų atsiradimo priežastys ir 
sprendimo būdai.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Ona Auškalnienė,  
  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 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. 

3. Pasidalijimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys dalyvauti 
susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį asmenį su 
įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu su informacija ir 
programa. 
 
 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Konservuotų pašarų ruošimo technika ir 
priemonės geros kokybės užtikrinimui“ 

 
Renginys vyks 

2018 m. gruodžio 12 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 
 

LAMMC Žemdirbystės instituto  
Seminarų salėje, 1-12 kab. 

 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. 
 

Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 

  Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų pasėlių 
priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir didesnį 
derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų ruošimo 
ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip pat bus 
aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos tyrimų 
rezultatai.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Alvyra Šlepetienė. 
 
    
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 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. 

3. Pasidalijimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys dalyvauti 
susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį asmenį su 
įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu su informacija ir 
programa. 
 
 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. birželio 28 d.  nuo 10  iki 13 val.  

 (4 akad. val.) 
  

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

 
Informacinis lapelis 

 
„Žolės siloso laikymo trukmės įtaka kokybės 

rodikliams“. 
  

    Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 
14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 
bus aptariama aktuali tema „Žolės siloso laikymo trukmės įtaka 
kokybės rodikliams“. 
Susitikimo tikslas supažindinti pieninių galvijų augintojus su žolės 
siloso kokybės rodiklių kitimu laikymo metu. Praėję metai dėl 
sudėtingų derliaus nuėmimo ir pašarų ruošimo sąlygų buvo sunkūs, 
todėl iškilo nemažai problemų susijusių su laikomo siloso kokybe ir 
sauga. Didelės mikotoksinų koncentracijos silose neramina dėl 
gyvulių sveikatingumo ir pieno kokybės rodiklių išsaugojimo. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu ir dėl to, nes nesilaikant žolės siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, sumažėja 
produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir pieno kokybei. 
 
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys,   
  dr. Alvyra Šlepetienė. 
   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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

4 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Panevėžio mokslų ir technologijų parko 
Mokymų salėje 

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys 
 

2018 m. spalio 3 d., 13–16 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 pasidalijimo patirtimi grupės 

susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 

žaliavos kokybė“. 

  Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 

patirtimi apie kukurūzų auginimo ypatumus, kokie veiksniai gali 

nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. Taip pat bus 

diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius, susijusius su pašaro 

kokybe ir sauga. Vieni iš jų – siloso užterštumas mikotoksinais.  

Mikotoksinai dėl žaliavos auginimo ir siloso gamybos 

technologinių klaidų gali padaryti daug žalos gyvulių 

sveikatingumui ir pieno kokybei. Susitikime bus aptariamos 

galimos problemos, jų atsiradimo sąlygos ir sprendimo būdai.  

 
 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Ona Auškalnienė, 
  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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimas 

 
„Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės 

geros kokybės užtikrinimui“ 
 

Renginys vyks 
2018 m. gruodžio 12 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės instituto  

Seminarų salėje, 1-12 kab. 
 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. 

 
Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų pasėlių 
priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir didesnį 
derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų 
ruošimo ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip pat 
bus aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos 
tyrimų rezultatai.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jurgita Cesevičienė. 
 
 
     
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. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys 
dalyvauti susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį 
asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu 
su informacija ir programa. 


	visi susitikimai 2018m.
	Informacija_Atmintine_Sem_06.07
	Informacija_Atmintine_2018.10.11
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	I gr. Informacija_Atmintine_2018.12.12 +DP
	Slide Number 1
	Slide Number 2


	2018  m. II gr. Susitikimai
	Informacija_atmintinė_2018.07.24
	Informacija_Atmintine_2018.10.09
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	II grupes Informacija_Atmintine_2018-12-12 +DP
	Slide Number 1
	Slide Number 2


	2018 m Pasidalinimo patirtimi 3 gr
	informacija_Atmintinė_2018. 07.31
	Informacija_Atmintine_2018.10.18
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	Informacija_Atmintine_2018.12.12
	Slide Number 1
	Slide Number 2


	4 grupės susitikimai
	Informacija_Atmintine_2018.06.28
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	Informacija_Atmintine_2018.10.03
	Informacija_Atmintine_2018.12-12
	Slide Number 1
	Slide Number 2



