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Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas  

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui  

NR. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 
 

Projekto tikslas – mokslo žiniomis pagrįsti ir skatinti pieninių galvijų produkcijos kokybės 

gerinimą įvairių konservuotų pašarų mitybinės vertės identifikavimo ir rizikos valdymo aspektais. 

Uždaviniai:  

1. Vykdant parodomąjį bandymą pieninių galvijų augintojams ir įvairių konservuotų pašarų 

(siloso) gamintojams perteikti moksliniais tyrimais pagrįstus jų gamybai naudotos žaliavos 

kokybės, mitybinės vertės ir rizikos (mikotoksiniu atžvilgiu) tyrimo rezultatus ir pateikti 

rekomendacijas gyvūnų gerovei užtikrinti.  

2. Pieninių galvijų augintojus, įvairių rūšių siloso gamintojus supažindinti su inovacijomis 

konservuotų pašarų gamybos srityje, skatinti naujų žinių diegimą pristatant tyrimų rezultatus 

apie geros siloso kokybės užtikrinimą, rizikos veiksnių identifikavimą ir neigiamą poveikį 

gyvūnų produktyvumui.  

3. Lauko dienų, seminarų, kitų informavimo renginių ir pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų 

metu pieninių galvijų augintojams, įvairių rūšių konservuotų pašarų gamintojams suteikti 

moksliškai pagrįstų naujų žinių apie pieninių galvijų produktyvumo didinimą, produkcijos 

kokybės ir aplinkosaugos gerinimą bei ekonominį naudingumą. 

Parodomieji bandymai įrengti visose Lietuvos apskrityse  

 



Projekto mokslo darbuotojai ir lektoriai 

Dr. Audronė Mankevičienė, vyriausioji mokslo darbuotoja, projekto vadovė; 

mokslinių tyrimų kryptis: mikotoksinai augalinėje žaliavoje ir produktuose. 

 

El. paštas: audrone.mankeviciene@lammc.lt 

Dr. Jonas Šlepetys, vyresnysis mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptys: daugiamečių 

pupinių ir miglinių žolių generatyvinio dauginimasis; ekologinė žolininkystė; alternatyvių 

pupinių žolių paieška ir jų panaudojimo vertinimas; žolių naudojimas bioenergetikai; 

dirvožemio anglies tyrimai kintant klimatui ir aplinkai. 

 

El. paštas: jonas.slepetys@lammc.lt 

Dr. Jurgita Cesevičienė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys:  

javų grūdų ir jų produktų (miltų, sėlenų, tešlos, krakmolo, duonos) kokybės kitimas;  

žolinių augalų, skirtų maistui, pašarui ir  energiniams ištekliams, cheminės sudėties dėsningumai. 

 

El. paštas: jurgita.ceseviciene@lammc.lt 

Dr. Ona Auškalnienė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: piktžolių 

atsparumas herbicidams; javų ir kukurūzų pasėlių piktžolėtumas, piktžolių kontrolė, 

herbicidų efektyvumo ir selektyvumo vertinimas; augalų augimo reguliatoriai javuose. 

 

El. paštas: ona.auskalniene@lammc.lt 

Dr. Alvyra Šlepetienė, vyriausioji mokslo darbuotoja;  

mokslinių tyrimų kryptys: pašarinių ir energinių augalų cheminės sudėties kitimo dėsningumai ir 

sąveika taikant įvairias agronomines priemones ir modernius analitinius bei bioanalitinius tyrimo 

metodus; klimato ir antropogeninės veiklos įtaka anglies sekvestracijai ir stabilizavimui agrarinės 

paskirties ir saugomų teritorijų dirvožemiuose; dirvožemio anglies junginių sudėtis, atsparumas 

skaidymuisi jiems sąveikaujant su dirvožemio mineraline dalimi ir humifikuotų junginių formavimasis; 

tradicinių analizių metodų modernizavimas, naujų diegimas, jų taikymo sklaida ir gautų duomenų 

tikslumo vertinimas. 

 

El. paštas: alvyra.slepetiene@lammc.lt 

Akimirkos iš renginių... 


