
Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

 „Kaip racionaliai tvarkyti žolynus“ 
 

Renginys vyks  
 

2019 m. gegužės 14 d. 9–12 val. (4 akad. val.) 
 

Robotizuota melžiamų karvių ferma,  

LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų laukai 

Valinavos g. 1A, Valinavos k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų 

šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-

PR001) lauko dienos metu pieninių galvijų augintojai susipažins su ilgalaikių 

ganyklų ir trumpalaikių žolynų agrotechniniais bei naudojimo klausimais. Kai 

kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo, kokiose 

dirvožemio zonose jos yra įrengtos.  Pavyzdžiui, LAMMC Žemdirbystės instituto 

Valinavos ganyklos derlingos jau daugelį metų. Priklausomai nuo žolynų amžiaus, 

keičiasi jų botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai naudojant 

žolynus, parenkant tinkamą jų naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir šienavimą, 

galima ilgam išsaugoti žolyno produktyvumą. Žolės sukaupia beveik visų 

gyvuliams reikalingų medžiagų. Kiek jų susikaups, priklauso nuo augalų genotipo, 

meteorologinių sąlygų augalų augimo ir vystymosi metu, maisto medžiagų kiekio 

dirvožemyje, tręšimo, žolyno amžiaus, pjūties laiko ir kitų veiksnių. Pagrindinių 

žolių siloso kokybės rodiklių kitimas, priklausomai nuo žolių pjovimo laiko, 

būdingas ir iš miglinių, ir iš pupinių bei miglinių žolių mišinio pagamintam silosui. 

Lauko dienos dalyviai bus supažindinami su  daugiamečių pupinių ir miglinių žolių 

kolekcijomis, išaugintomis LAMMC Žemdirbystės institute. Bus diskutuojama 

apie žolių mišinių pasirinkimą planuojamoms trumpalaikėms ir ilgalaikėms 

ganykloms įrengti. Bus aptariama pagrindinių kokybės rodiklių svarba ir jų 

išsaugojimas. 



Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

  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 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. 


