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LAMMC Žemdirbystės instituto I stendas parodoje Agrovizija 2019, 

LAMMC ŽI eksperimentiniai laukai 
 

  
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 

pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) dalyviai 
pieninių galvijų augintojai bus susipažinti su kukurūzų auginimo ypatumais. Kukurūzai 
gerai auga derlingose dirvose: priesmėliuose, lengvuose ir vidutiniuose priemoliuose. Šiems 
augalams netinka rūgščios ir per drėgnos dirvos, taip pat laukai, kuriuose gruntiniai 
vandenys negiliai (60–80 cm gylyje). Kukurūzai jautrūs dirvožemio aeracijai – 
suspaustuose, vandens spaudimą patiriančiuose plotuose augalai nyksta. Kukurūzai nėra 
labai jautrūs atsėliavimui. Juos galima ilgai auginti tame pačiame lauke. Tačiau taip 
auginant reikia patenkinti maisto medžiagų poreikį ir užtikrinti tinkamą apsaugą nuo 
piktžolių. Monokultūrinio auginimo pabaigą gali lemti lapgraužių atsiradimas.  
            Pasidalinimo patirtimi grupių susitikimuose bus apariama, kokias veisles geriau 
pasirinkti, kokią agrotechniką naudoti. Yra žinoma, kad kukurūzų siloso mitybinę vertę 
sudaro pašaro sausojoje masėje esančios maisto medžiagos. Bus aptariamos galimybės 
kukurūzus auginti ekologiškai, o jeigu jie auginami įprastai, kokias augalų apsaugos 
priemones naudoti esant būtinumui. Daug dėmesio diskusijose bus skiriama piktžolių 
kontrolei. Silosuojamoje žaliojoje kukurūzų masėje dažnai randama daug piktžolių. Jos 
lemia pašarinę vertę ir virškinamumą, todėl labai svarbu silosuojamos žaliavos auginimas, 
kova su piktžolėmis ir įvairiais kenksmingais organizmais, kurie gali turėti įtakos siloso 
kokybei.  
 



Parengė lektoriai:  dr. Ona Auškalnienė, 
  dr. Alvyra Šlepetienė, 
  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. 

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. 
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