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2019 m. kovo mėnesį įvyko 
projekto „Konservuotų pašarų 
kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilna-
vertiškumo ir gerovės užtikri-
nimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, finansuojamo 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos prie-
monės „Žinių perdavimas ir in-
formavimo veikla“ veiklos sritį 
„Parama parodomiesiems pro-
jektams ir informavimo veiklai“, 
lauko dienų ciklas Klaipėdos, 
Telšių, Vilniaus, Panevėžio ir 
Alytaus apskrityse pas ūkinin-
kus Ireną Lachaj (Kapstatų k., 
Endriejavo sen., Klaipėdos r.), 
Joną Živatkauską (Upynos k., 
Upynos sen., Telšių r.), Sigitą 
Razvadauską (Vaivadiškių k., 
Siesikų sen., Ukmergės r.), Gra-
žiną Plevokienę (Mirabelio k., 
Kupiškio r.) ir Antaną Stalevi-
čių (Peršėkininkų k., Miroslavo 

Apie siloso rūšis ir kokybę iš pirmų lūpų
sen., Alytaus r.). Lauko dienų 
tikslas buvo pristatyti naujausias 
mokslo žinias apie siloso gamy-
bai auginamos ir naudojamos ža-
liavos kokybę bei vertę. 

Žemės ūkio augalų auginimo 
ir pašarų gamybos technologijos 
nuolat kinta, todėl siloso pašari-
nės vertės analizės reikalauja nuo-
latinio tyrimų atnaujinimo ir jų 
pateikimo vartotojams pagal indi-
vidualius poreikius, nes kiekvie-
nam Lietuvos regionui būdingas 
pašarų ruošimo specifiškumas. 
Projektas sėkmingai įgyvendina-
mas jau antrus metus. Projekto 
vadovė dr. Audronė Mankevičie-
nė teigimu, LAMMC Žemdirbys-
tės institutas turi stiprius specia-
listus, kurie gali patarti, kaip už-
auginti žolynus, taip pat ir kuku-
rūzus, tinkamus siloso gamybai. 
Tad siekiama pasidalyti patirtimi, 
žiniomis ir tikimasi, kad ūkinin-
kams tai suteiks naudos. 

Lauko dienose dalyvavo Lie-
tuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro Žemdirbystės instituto 
mokslininkai dr. Ona Auškal-
nienė, dr. Jonas Šlepetys, dr. 
Jurgita Cesevičienė, dr. Audronė 
Mankevičienė ir dr. Alvyra Šle-
petienė. 

Dr. J. Šlepetys į lauko dienas 
susirinkusiems ūkininkams, lai-
kantiems pienines karves, primi-
nė svarbiausius pašarinių žolynų 
pasirinkimo aspektus ir jų nau-
dojimo siloso gamybai ypatu-
mus. Renkantis, kokius žolynus 
sėti, mokslininkas pirmiausia 
rekomenduoja atsižvelgti į dir-
vožemio sąlygas ir numatomą 
jų naudojimo paskirtį, įvertinti 
svarbiausių pupinių žolių pro-
duktyvumą ir stabilumą, poten-
cialią botaninės sudėties kai-
tą, žolių rūšinės sudėties įtaką 
pašarų kokybei. Visi laikantys 
gyvulius žino pupinių žolynų, kaip baltymų šaltinio ir pigaus 

visaverčio pašaro, vertę. Tačiau 
beveik visi jie, išskyrus liucernas 
ir ožiarūčius, labai derlingi išlie-
ka trumpai, jų ilgalaikis derlin-
gumas sunkiai prognozuojamas, 
todėl šie veiksniai riboja minimų 
augalų pritaikomumą. 

Pasak dr. O. Auškalnienės, 
kukurūzai – lengvai silosuoja-
mi, derlingi augalai, jų žaliavos 
silosui išauginimas mažiau pri-
klauso nuo oro sąlygų palyginti 
su žolių silosu. Mokslininkės pa-
stebėjimu, per pernykštę sausrą 
daugelį pieno ūkių gelbėjo bū-
tent kukurūzai. 

Dažniausiais ūkininkų klau-
simas gaminant silosą – naudoti 
priedą, ar ne? Dr. J. Cesevičie-
nės teigimu, geros kokybės silo-
są galima pagaminti ir be priedų; 
nė vienas jų nėra itin efektyvus, 
todėl priimant sprendimą reikia 
atsižvelgti į konkrečias sąly-
gas. Ji įvardijo galimus siloso 
priedus: vandenį – kai per maža 
pašaro drėgmė; celiuliozės šal-
tinius – kai yra šlapia, norint 
padidinti cukraus kiekį; bakte-
rijų inokuliantus – kai pašarai 
pernelyg drėgni. Siloso kokybės 
stabilumą atidarius talpyklas už-
tikrina pieno rūgšties bakterijos, 

fermentai – siekiant pagerinti 
pieno rūgšties gamybą. Azoto 
junginiai, naudojami kukurūzų 
ir javų silosui, padidina baltymų 
kiekį; skruzdžių rūgštis suma-
žina rūgštumą (pH), kai pašarai 
per šlapi; propiono rūgštis slo-
pina pelėsių augimą esant per 
sausiems pašarams; cukrus ir 
(ar) krakmolo šaltiniai skiriami 
silosuojamoms pupinėms ir mi-
glinėms žolėms, siekiant silose 
padidinti tirpių angliavandenių 
bei energijos kiekį ir pieno rūgš-
ties koncentraciją. 

Kviečiame ūkininkus, kon-
sultantus ir visus, besidominčius 
inovacijomis, mokslo žiniomis 
pagrįstais ir praktikoje išban-
dytais tyrimų rezultatais, 2020 
metais taip pat aktyviai dalyvau-
ti lauko dienose ir seminaruose. 
Renginių grafikus ir kitą aktua-
lią informaciją apie projektą ra-
site Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro www.lammc.lt ir 
programos LEADER bei žem-
dirbių mokymo metodikos cen-
tro www.zmmc.lt tinklalapiuose. 

Lauko bandymų apžiūra.

Lauko diena ūkininko Sigito Razvadausko ūkyje.

Lauko diena ūkininko Jono Živatkausko ūkyje.
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Dalijimosi patirtimi grupių susitikimai  

2019-04-04 

 

Balandžio 4 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įvyko Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centro (toliau LAMMC) Žemdirbystės instituto vykdomo projekto „Konservuotų pašarų 

kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-

KK-17-1-01503-PR001, keturių dalijimosi patirtimi grupių susitikimai, kurių metu jų nariai pasidalijo 

informacija, patirtimi, įvertino ir aptarė realią situaciją, savo ūkių veiklos problemas, taip pat ieškojo 

problemų sprendimo būdų, analizavo ir lygino per projekto vykdymo laikotarpį pasiektus rezultatus.  

Susitikimų metu buvo pristatyta LAMMC struktūra, vykdoma veikla, Žemdirbystės instituto 

pagrindinės veiklos ir teikiamos paslaugos, taip pat projekto lektoriai-vykdytojai – mokslininkai: dr. Audronė 

Mankevičienė, dr. Jonas Šlepetys, dr. Alvyra Šlepetienė, dr. Jurgita Cesevičienė, dr. Ona Auškalnienė. 

Dalyviams buvo naudinga sužinoti, kad projekto bandymų vietos įrengtos visose Lietuvos apskrityse. Buvo 

aptartos tolesnės projekto vykdymo galimybės, siekiai ir planai vykdant projekto veiklas, bendradarbiaujant 

su žemės ūkio politikos formuotojais – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės 

mokėjimo agentūros atstovais. 

Į susitikimus pakviesti Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai papasakojo apie 2019 m. projektų 

administravimo aktualijas, svarbiausius tiesioginių išmokų paramos schemų ir Lietuvos kaimo plėtros 

programos priemonių pakeitimus, laikotarpius, dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, taip pat atsakė į 

ūkininkams aktualius klausimus.  

Vėliau mokslininkai grupelėse aptarė konkrečius grupelių nariams ūkininkams aktualius klausimus ir 

problemas.  

Po renginio dalyviai galėjo apsilankyti tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2019“, 

konsultuotis ir diskutuoti su mokslininkais, su žemės ūkio konsultantais aptarti agroverslo aktualijas, sužinoti 

apie naujausius žemės ūkio technikos pasiekimus.  

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti čia: https://www.lammc.lt/lt/konservuotu-

pasaru-kokybes-ir-rizikos-vertinimas-pieniniu-galviju-serimo-pilnavertiskumo-ir-geroves-uztikrinimui/2342  

 

https://www.lammc.lt/lt/konservuotu-pasaru-kokybes-ir-rizikos-vertinimas-pieniniu-galviju-serimo-pilnavertiskumo-ir-geroves-uztikrinimui/2342
https://www.lammc.lt/lt/konservuotu-pasaru-kokybes-ir-rizikos-vertinimas-pieniniu-galviju-serimo-pilnavertiskumo-ir-geroves-uztikrinimui/2342
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2018 metų gegužės mėnesį 
startavo pirmasis projekto „Kon-
servuotų pašarų kokybės ir rizi-
kos vertinimas pieninių galvijų 
šėrimo visavertiškumui ir gerovei 
užtikrinti“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, finansuojamo pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir informavi-
mo veikla“ veiklos sritį „Parama 
parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“, renginys – 
lauko diena pas ūkininką Saulių 
Gaidžiūną (Radviliškio r., Grin-
kiškis, Šiaulių apskritis) „Pieninių 
galvijų ūkio įvairių konservuotų 
pašarų gamybai naudotos žalia-
vos kokybė ir vertė“, kurią organi-
zavo Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Žemdirbystės insti-
tuto mokslo darbuotojai.

Projektas sėkmingai įgyven-
dinamas jau metus. Lauko die-
nų tikslas – pristatyti naujausias 
mokslo žinias apie pieninių gal-
vijų produkcijos kokybės geri-
nimą įvairių konservuotų pašarų 
mitybinės vertės identifikavimo ir 
rizikos valdymo aspektais. 2018 
metais įvyko 4 lauko dienos, 5 
seminarai ir 12 pasidalijimo pa-
tirtimi grupių susitikimų, kurių 
metu mokslo darbuotojai siloso 

gamintojams pristatė jo gamybai 
naudotos žaliavos kokybės, mity-
binės vertės ir mikotoksinų tyrimų 
rezultatus. Dalydamiesi žiniomis 
ir patirtimi mokslininkai siekia, 
kad ūkininkai įgytų daugiau infor-
macijos, padėsiančios gauti didelį 
derlių ir paruošti geros kokybės 
silosą. Projekto vadovė dr. Audro-
nė Mankevičienė teigia: „Nuolat 
kintant žemės ūkio augalų augini-
mo bei pašarų gamybos technolo-
gijoms, maistinės ir pašarinės ver-
tės analizėms silose reikia naujų 
tyrimų ir jų pateikimo vartotojams 
pagal individualius poreikius, nes 
kiekvienas regionas Lietuvoje pa-
sižymi pašarų ruošimo specifiš-
kumu. Vartotojui svarbu žinoti ne 

tik tai, kokius augalus pasirinkti 
konservuotų pašarų gamybai, bet 
ir kokiems auginimo bei pašarų 

gamybos etapams reikia ypatin-
go dėmesio dėl mitybinės vertės 
išsaugojimo, toksiškų grybų ir jų 
gaminamų mikotoksinų atsiradi-
mo ribojimo“. Šiemet organizuoti 
renginiai sulaukė ūkininkų susi-
domėjimo, o lektoriai stengėsi at-
sakyti į visus jiems rūpimus klau-
simus ir pateikti objektyvius tyri-
mų rezultatus bei mokslo žinių, 
kurios turėtų praktinės naudos.

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Žemdirbystės 
instituto mokslo darbuotojai 
kartu su technikais parodo-
muosius bandymus rengė pieno 
ūkiuose, parinktuose visose 10 
šalies apskričių.

2018 metais išanalizuoti 59 
siloso mėginiai: 18 kukurūzų, 
28 daugiamečių žolių, 5 avižų, 
vikių bei miežių ir 8 grūdainių 
mėginiai. Ūkininkai silosą daž-
niausiai silosuoja tranšėjose, 
ypač kukurūzų, tačiau domimasi 
ir kukurūzų siloso gamyba riti-

niuose. Žolę populiaru rulonuo-
ti, tačiau projekte dalyvaujantys 
ūkininkai ją dažniau silosuoja 
tranšėjose. Siloso mėginius ana-
lizuojant laboratorijoje išryškė-
jo, kad, neatidarytas tranšėjas 
laikant du sezonus, jo kokybė 
nukenčia nežymiai, tačiau atsi-
randa užsikrėtimo mikotoksi-
nais rizika. 2017 metais siloso 
mėginiai dėl nepalankių meteo-
rologinių sąlygų buvo labiau 
užteršti mikotoksinais. Visi šie 
klausimai buvo aptariami lauko 
dienų ir seminarų metu.

2019 metais jau planuojama 
lauko dienos, seminarai ir pasida-
lijimo patirtimi grupių susitikimai, 
kurių metu lektoriai dr. Audronė 
Mankevičienė, dr. Alvyra Šle-
petienė, dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Ona Auškalnienė ir dr. Jonas 
Šlepetys sieks visiems besidomin-
tiems renginių dalyviams duoti 
vertingų patarimų, kaip gauti gerą 
derlių ir kad paruoštas silosas būtų 
vertingas bei saugus.

Kviečiame ūkininkus, kon-
sultantus ir visus, besidominčius 
inovacijomis, mokslo žiniomis 
pagrįstais ir praktikoje išbandy-
tais tyrimų rezultatais, 2019–2020 
metais dalyvauti lauko dienose ir 
seminaruose. Renginių grafikus ir 
kitą aktualią informaciją apie pro-
jektą rasite Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro ir programos 
LEADER bei žemdirbių mokymo 
metodikos centro tinklalapiuose 
www.lammc.lt ir www.zmmc.lt.
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Siloso gamybai naudotos žaliavos 
kokybės vertinimas 2017–2018 m.

Paveikslas. Projekto parodomųjų bandymų 
vietos 10-yje Lietuvos apskričių.
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Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro filialo 
Žemdirbystės instituto Au-
galų patologijos ir apsaugos, 
Augalų mitybos ir agroe-
kologijos skyrių, Cheminių 
tyrimų laboratorijos moks-
lo darbuotojai, technikai ir 
specialistai įgyvendina pro-
jektą „Konservuotų pašarų 
kokybės ir rizikos vertini-
mas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės 
užtikrinimui“ Nr. 14PA-
KK-17-1-01503-PR001, fi-
nansuojamą pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir infor-
mavimo veikla“ veiklos sritį 
„Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo 
veiklai“. Projekto trukmė – 
nuo 2017 m. gruodžio 19 d. 
iki 2020 m. spalio 1 d. Pro-
jekto vadovė – dr. Audronė 
Mankevičienė.

Projekto tikslas – mokslo 
žiniomis pagrįsti ir skatinti pie-
ninių galvijų produkcijos ko-
kybės gerinimą įvairių konser-
vuotų pašarų mitybinės vertės 
identifikavimo bei rizikos val-
dymo aspektais. Tikslui pasiek-
ti iškelti pagrindiniai projekto 
uždaviniai.

Vykdant parodomąjį bandy-

mą pieninių galvijų augintojams 
ir įvairių konservuotų pašarų 
(siloso) gamintojams perteikti 
moksliniais tyrimais pagrįstus 

jų gamybai naudotos žaliavos 
kokybės, mitybinės vertės ir ri-
zikos (mikotoksinų atžvilgiu) 
tyrimo rezultatus, pateikti reko-

mendacijas gyvūnų gerovei už-
tikrinti.

Pieninių galvijų augintojus, 
įvairių rūšių siloso gamintojus 
supažindinti su inovacijomis 
konservuotų pašarų gamybos 
srityje, skatinti naujų žinių die-
gimą pristatant tyrimų rezultatus 
apie geros siloso kokybės užtik
rinimą, rizikos veiksnių identifi-
kavimą ir neigiamą poveikį gy-
vūnų produktyvumui.

Lauko dienų (bus suorga-
nizuota 13), seminarų (12), 
kitų informavimo renginių ir 
pasidalijimo grupių susitikimų 
metu suteikti pieninių galvijų 
augintojams, įvairių rūšių kon-
servuotų pašarų gamintojams 
moksliškai pagrįstų naujų ži-
nių apie pieninių galvijų pro-
duktyvumo didinimą, produk-

Iš mokslo laboratorijų – tiesiai  
į pieninių galvijų augintojų ūkius

LIETUVOS
AGRARINIŲ IR MIŠKŲ
MOKSLŲ CENTRAS

Dr. Audronė Mankevičienė.

Lektoriai, kurie ves lauko dienas ir seminarus. Iš kairės: vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Alvyra Šlepetienė, 
vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jurgita Cesevičienė, projekto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja 
dr. Audronė Mankevičienė, vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Bronislava Butkutė, vyresnioji mokslo darbuotoja 
dr. Eglė Petraitienė, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Jonas Šlepetys.

cijos kokybės ir aplinkosaugos 
gerinimą bei ekonominį nau-
dingumą.

Projekto parama – 131 
585,00 Eur; 111 847,25 Eur 
skiria Europos žemės ūkio fon-
das kaimo plėtrai, kitą dalį – 
19737,75 Eur – sudaro Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšos, taip pat 
nuosavu indėliu – 1500,00 Eur 
– prisideda Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro filialo 
Žemdirbystės institutas.

Parodomąjį bandymą Lie-
tuvos agrarinių ir miškų moks-
lų centro filialo Žemdirbystės 
instituto mokslo darbuotojai 
kartu su technikais įrengs pie-
no ūkiuose, pasirinktuose iš 
visų 10 Lietuvos apskričių. 
Įrengtuose parodomuosiuose 
bandymuose didžiulę šios sri-
ties patirtį sukaupę mokslinin-
kai lauko dienų, seminarų metu 
perteiks savo žinias ir atsakys 
į visus aktualius klausimus, 
teiks rekomendacijas.

Kviečiame ūkininkus, kon-
sultantus ir visus, besidominčius 
inovacijomis, mokslo žiniomis 
pagrįstais ir praktikoje išban-
dytais tyrimų rezultatais, 2018–
2020 m. dalyvauti lauko dienose 
ir seminaruose. Renginių grafi-
kus ir kitą aktualią informaciją 
apie projektą rasite Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro 
(www.lammc.lt) ir programos 
LEADER bei žemdirbių mo-
kymo metodikos centro (www.
zmmc.lt) tinklalapiuose.
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