
Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
vyks  2019 m. birželio 26 d.   

nuo 10.00  iki 13.00 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginio vieta  
 

LAMMC Žemdirbystės instituto I stendas  
parodoje „Agrovizija 2019“ 

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.   
 

Informacinis lapelis  
 

Miglinių ir pupinių pašarinių žolių reakcija  
į biotinius ir abiotinius veiksnius 

           
Augalus nuolat veikia abiotiniai (šaltis, žema arba aukšta temperatūra, 

drėgmės trūkumas ir kt.) ir biotiniai (ligos bei kenkėjai) veiksniai. Ne išimtis yra 
ir pašarinės žolės. Vieni veiksniai turi didesnį poveikį, kiti mažesnį. Nevienoda 
yra ir įvairių žolių reakcija į nepalankias sąlygas. Pastarųjų metų sausros parodė, 
kad smulkiasėklės žolės sunkiai įsitvirtina žolyne. Taigi, įrengiant naujas pievas 
arba ganyklas reikia įvertinti, kokios yra sąlygos ir kada planuojama pirmą kartą 
panaudoti žolyną. Keičiantis sąlygoms intensyvėja ligų plitimas, kuris tiesiogiai 
veikia žolių produktyvumą. Žemdirbystės institute jau daugelį metų atliekami 
tyrimai, siekiant padidinti pašarinių augalų adaptyvumą.  Apie visa tai bus galima 
išgirsti ir pamatyti renginio metu.  

 
 



 
Parengė lektorė   dr. Vilma Kemešytė. 
 
 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431,  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimas 
 

vyks  2019 m. gegužės 10 d.   

nuo 10:00  iki 13:00 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks  

Ūkininkės Vilmos Živatkauskienės ūkyje Gineitų k. Kėdainių r. 

 
 

 Informacinis lapelis  
 

Skirtingų augimo sąlygų įtaka žolynams 

 

 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, 

pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Skirtingų augimo 

sąlygų įtaka žolynams“. 

Susitikimo metu bus aptarta kaip žolynai peržiemojo po ypatingai sauso praeito 

sezono, kokių darbų reikėtų nepamiršti prasidėjus naujajam sezonui ir kas svarbu vis dar 

trūkstant drėgmės,  kokias veisles ir rūšis rinktis ruošiantis įsirengti naują žolyną. 

Renginio metu taip pat bus galimybė aplankyti projekto metu įrengtus daugiamečių žolių 

bandymus ir įvertinti naujausių lietuviškų pašarinių žolių veislių perspektyvumą.  

 

 



 

Parengė lektoriai  dr. Jonas Šlepetys, 

  dr. Vaclovas Stukonis,  

  dr. Vilma Kemešytė. 

      

Informaciją teikia:  

projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51 431,  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  

  

projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ativežti 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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
vyks  2019 m. sausio 30 d.   

nuo 10:30  iki 13:30 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks  
LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  
ir  

„UAB Laumetris“,  
Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r. 

 
 Informacinis lapelis  

 

Sėjomainų ypatumai skirtingos krypties ūkiuose  
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, 
pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Sėjomainų ypatumai 
skirtingos krypties ūkiuose“. 

Įvairios žemės ūkio augalų produktyvumą didinančios priemonės (tręšimas, 
žemės dirbimas, žaladarių kontrolė) veikia aplinką. Agrosistemų ekologinė 
destabilizacija itin padidėjo pastaraisiais dešimtmečiais, kai suintensyvėjusi sintetinių 
trąšų ir pesticidų gamyba, išsiplėtusi technikos pramonė skatino intensyvų jų naudojimą. 
Negatyvios intensyvios žemės ūkio plėtros sukeltos pasekmės skatina ieškoti didesnės 
darnos su aplinka. Intensyvus ūkininkavimas turi atitikti tausojamosios žemdirbystės 
sąlygas. Didelis dėmesys skiriamas tausiam gamtos išteklių valdymui, kuris užtikrina 
biologinės įvairovės gausą ir švarią aplinką, socialinę ir ekonominę darną kaime, žemės 
ūkio sektoriaus pasirengimą spręsti klimato kaitos sąlygojamus iššūkius ir dirvožemio 
kaip pagrindinės gamybinės priemonės kokybės išsaugojimą ateities kartoms.  

Augalų rotacija yra vienas iš svarbių geros žemdirbystės praktikos elementų. 
Augalų rotacijos reikšmę mažinant poveikį aplinkai pripažino ir Europos Komisija 
(2011) savo Bendroje žemės ūkio politikoje. Augalų kaitos tikslas – pagerinti augalų 
augimo sąlygas (padidinti maisto medžiagų kiekį, pagerinti dirvožemio struktūrą, 
sumažinti žaladarių plitimą) ir išsaugoti natūralius resursus. 

 
 



 
Parengė lektorius  dr. Vytautas Seibutis. 
 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431,  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


 
 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
vyks   

2019 m.  rugpjūčio 21 d. nuo 8 iki 11 val.  
(4 akad. val.) 

 
Renginio vieta  

LAMMC Rumokų bandymų stotis  
Klausučių g. 20, Klausučiai, Vilkaviškio r. 

 

 Informacinis lapelis  
 

Agroekosistemų optimizavimas  
intensyvios žemdirbystės sąlygomis 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Agroekosistemų optimizavimas intensyvios 
žemdirbystės sąlygomis“.  

Susitikimo tikslas ‒  su ūkininkais pasidalinti teorinėmis ir 
praktinėmis žiniomis apie segetalinių augalų (piktžolių) bendrijų 
sėjomainoje valdymą ir dirvų gerinimą, panaudojant posėlinius tarpinius 
augalus. 



Parengė lektorės: dr. Zita Brazienė, 
  dr. Dovilė Avižienytė. 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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. numerį, el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


 

 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

2 grupės susitikimas 
 

vyks  2019 m. balandžio 4 d.   

nuo 13 iki 16 val. (4 akad. val.) 
 

Renginio vieta  

VDU Žemės ūkio akademijoje Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., 

Centriniai rūmai 422 auditorijoje 

 Informacinis lapelis  
 

Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 

agrocenozėms 
 

 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-

KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 

aptariama aktuali tema „Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 

agrocenozėms“.  

Nuėmus pagrindinių pasėlių derlių, dirvožemis ilgokai lieka 

neužimtas augalais, iš jo išsiplauna nemažai azoto, prastėja struktūra, 

plinta piktžolės. Viena iš priemonių užkirsti tam kelią – popjūtiniu periodu 

auginti tarpinius augalus. Tarpiniai augalai – tai augalai, auginami iki 

pagrindinių augalų sėjos arba iš karto juos nuėmus tais pačiais metais. 

Piktžolių kontrolė yra svarbus veiksnys, lemiantis žemės ūkio augalų 

derlingumą. Pasėlių struktūra ir priešsėliai įtakoja piktžolių paplitimą. 

Tarpiniai augalai dirvoje auga trumpą laiką, todėl tokiuose pasėliuose 

augančios piktžolės nespėja sunokinti sėklų, sukaupti medžiagų 

vegetatyviniam dauginimuisi. 



 

Parengė lektorės dr. Zita Brazienė, 

  dr. Dovilė Avižienytė. 

      

Informaciją teikia:  

projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  

  

projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


 
 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 

vyks  2019 m. vasario 27 d.   
nuo 8 iki 11 val. (4 akad. val.) 

 
Renginio vieta  

LAMMC Rumokų bandymų stotis  
Klausučių g. 20, Klausučiai, Vilkaviškio r. 

 

 Informacinis lapelis  
 

Agroekosistemų optimizavimas  
intensyvios žemdirbystės sąlygomis 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Agroekosistemų optimizavimas intensyvios 
žemdirbystės sąlygomis“.  
 Augalininkystės ūkiuose taikant intensyvias auginimo technologijas, 
pastebimai mažėja dirvožemio biologinis aktyvumas, todėl vis sudėtingiau 
tampa įprastomis priemonėmis pasiekti didesnį augalų derlingumą. 
Pažangūs augalininkystės ūkiai, norėdami užtikrinti aukštą ir pelningą 
augalų derlingumą, pirmiausia ieško efektyvių būdų būtent dirvožemio 
gyvybingumui ir derlingumui padidinti. Taigi šio susitikimo tikslas – 
ūkininkams suteikti teorinių ir praktinių žinių apie žaliųjų trąšų poveikį 
dirvožemio fizikinėms bei agrocheminėms savybėms, tarpinių augalų 
įtaką augalų derlingumui ir piktžolėtumui, fulvinių ir huminių rūgščių 
preparatų panaudojimo intensyvios žemdirbystės sąlygomis ypatumus. 



 
Parengė lektorės dr. Zita Brazienė, 
  dr. Dovilė Avižienytė. 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


 
 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 

vyks  2019 m. sausio 30 d.   
nuo 10:30  iki 13:30 val.  (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.    
   ir 

                   „UAB Laumetris“,  
Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r. 

 

 Informacinis lapelis  
 

Agroekosistemų optimizavimas intensyvios 
žemdirbystės sąlygomis 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Agroekosistemų optimizavimas intensyvios 
žemdirbystės sąlygomis“.  

Susitikimo tikslas − supažindinti su nektaringų vienamečių ir 
daugiamečių augalų rūšių deriniais, tinkamais privilioti vabzdžius 
apdulkintojus, įvertinti žydinčių augalų juostų, intensyviai dirbamų laukų 
ir jų sąlyčio zonų biocenologinę būklę, išsiaiškinti juostinių žolynų 
auginimo intensyvios žemdirbystės sąlygomis ypatumus. 



 
Parengė lektorė  dr. Lina Šarūnaitė. 
    
    
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


 
 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
vyks  2019 m. birželio 26 d.   

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

Renginio vieta  
 

LAMMC Žemdirbytės instituto III stendas  
parodoje Agrovizija 2019  

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.   

 Informacinis lapelis  
 

Sėjomainų įvairinimas naujais  
mažesnio cheminių medžiagų poreikio augalais 

 
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 
biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, lauko dienos, vyksiančios Akademijoje, Kėdainių 
r., metu bus kalbama apie bakterinio preparato (Rizogeno) svarbą 
pupiniams augalams. Tai emulsijos pavidalo bakterinis preparatas, kurį 
sudaro atitinkamos rūšies gumbelinės bakterijos, sudarančios simbiozę su 
įvairiais pupiniais augalais (pupomis, žirniais, liucernomis, dobilais, 
ožiarūčiais ir kt.). Bus supažindinama su praktiniais šio preparato 
naudojimo reikalavimais, taip pat bus apžvelgiamas jo veiksmingumas 
įvairių grupių dirvožemiuose, geba fiksuoti atmosferos azotą, įtaka augalų 
kokybiniams rodikliams ir biomasės bei sėklų produktyvumui. 



 
Parengė lektorė dr. Regina Repšienė. 
   
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
 2019 m. vasario 21 d.  

nuo 11 iki 14 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks 
LAMMC Vėžaičių filiale  

Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.  
 

 Informacinis lapelis  
 
 
 

Dirvožemio dirbimo poveikis  
sėjomainos augalams 

 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Dirvožemio dirbimo poveikis sėjomainos 
augalams“.  

Susitikimo tikslas ‒  ūkininkams suteikti žinių apie įvairius žemės 
dirbimo būdus, jų poveikį augalų augimui ir vystymuisi sėjomainos 
grandyje, tarpinių augalų auginimą sėjomainose ir jų įtaką dirvožemiui.   

 



 
Parengė lektoriai  dr. Aleksandras Velykis, 
  dr. Vidas Damanauskas.  
                              
Informaciją teikia  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ir numerį, adresą, tel. 
Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
 2019 m. sausio 30 d.  

nuo 10:30 iki 13:30 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks  
LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  
ir  

„UAB Laumetris“,  
Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r. 

 
 Informacinis lapelis  

 

Žolės sėjomainoje, naujausios technikos taikymas 
žolynų dorojimui 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Žolės sėjomainoje, naujausios technikos taikymas 
žolynų dorojimui“.  

Susitikimo metu dalyviams bus pristatomos miglinių ir pupinių 
žolių savybės, jų panaudojimo galimybės ir svarba skirtingose 
sėjomainose. Renginio metu taip pat bus galimybė susipažinti su naujausia 
technika, naudojama žolynams šienauti, trumpinti arba įterpti į dirvą. 



 
Parengė lektorius  dr. Jonas Šlepetys.  
                              
Informaciją teikia  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ir numerį, 
adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 
2019 m. birželio 26 d.   

nuo 10.00 iki 13.00 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginio vieta  
 

LAMMC Žemdirbytės instituto stendas  
parodoje Agrovizija 2019  

Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.   
 

 Informacinis lapelis  
 
 

Inovatyvūs sprendimai supaprastinto žemės dirbimo ir 
tiesioginės sėjos technologijose 

 
 

Grupės susitikimo tikslas – apžiūrėti ir įvertinti taikant 
skirtingas technologijas auginamų įvairių žemės ūkio augalų ir jų 
veislių privalumus realiomis lauko sąlygomis ir demonstruojamos 
pažangios žemės ūkio technikos naujoves. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vidas Damanauskas,   
  dr. Aleksandras Velykis.                               
   
 
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   

4 grupės susitikimas 
 

2019 m. balandžio 3 d.   

nuo 10:00 iki 13:00 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks  

 

ūkininkės Lauros Masilionytės ūkyje  

Šaipių g. 4, Vaškų km., Pasvalio r.   

 
Informacinis lapelis  

 

Supaprastinto žemės dirbimo technologijų 

demonstravimas atsinaujinus žieminių augalų 

vegetacijai 
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir technologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr.14PA-KK-

17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariamos 

aktualios temos ir numatomi artimiausi pasėlių priežiūros darbai susiję su 

projekto tęstiniu vykdymu. 

Vykdomas bandymas taikant skirtingas žemės dirbimo ir sėjos 

technologijas atskleidžia augalų įvairovės naudą sėjomainose pupinius javus 

keičiant migliniais javais. Atliekant matavimus galima nustatyti kaip 

atsiskleidė pupų priešsėlio vertė žieminių kviečių pasėliams praėjusios žiemos 

klimatinėmis salygomis. 

Tikslas: įvertinti skirtingų sėjos technologijų ir pupų priešsėlio įtaką 

pasėlių būklei atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai. 



 

Parengė lektorė  dr. Vidas Damanauskas,   

  dr. Aleksandras Velykis,                               

  dr. Aušra Arlauskienė 

 

Informaciją teikia:  

projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas,  

tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  

 

projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 

2019 m. sausio 30 d.   
nuo 10:30 iki 13:30 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks  

LAMMC Žemdirbystės institute,  
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  

ir  
„UAB Laumetris“,  

Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r. 

 Informacinis lapelis  
 

Dirvožemio derlingumo atkūrimas popjūtiniu 
laikotarpiu, taikant supaprastinto žemės dirbimo 

technologijas 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, 
pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Dirvožemio 
derlingumo atkūrimas popjūtiniu laikotarpiu, taikant supaprastinto žemės dirbimo 
technologijas“. 

Siekiant dirvožemyje išsaugoti organines medžiagas ir atsižvelgiant į naujus 
aplinkosaugos reikalavimus, ūkiuose vis plačiau naudojama žalioji trąša. Žaliajai 
trąšai galima naudoti įvairius augalus ir jų mišinius. Gali būti naudojami ir 
pagrindiniai sėjomainos augalai, ir tarpiniai pasėliai. Atsižvelgiant į šalies klimatines 
sąlygas, žaliajai trąšai efektyviausia naudoti įsėlinius augalus, ypač dobilus. Po 
pagrindinių augalų nuėmimo dirvose dažnai lieka nepanaudotų maisto medžiagų. 
Tarpiniai augalai pasisavina maisto medžiagas ir neleidžia jų išplauti vasaros 
pabaigoje bei ankstyvą rudenį. Be to, augalų uždengtą dirvą mažiau veikia lietus, 
todėl jos būna geresnių hidrofizikinių savybių, normaliai drėgnos ir purios. Greitai 
augantys tarpiniai augalai užaugina nemažai biomasės, kuri įterpta į dirvą ją papildo 
organinėmis bei mineralinėmis medžiagomis  



 
Parengė lektorė  dr. Zita Brazienė.  
 
 
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas,  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 17 d.   

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

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

 Informacinis lapelis  
 

„Svarbiausi aspektai įsirengiant naują 
žolyną“ 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 

optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų 
atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „ Svarbiausi aspektai įsirengiant 
naują žolyną“       

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas 
technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir 
sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas. Pagrindiniai projekto prioritetai – skatinti moksliškai 
pagrįstų, tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos 
ir saugaus produkto inovatyvų gamybos diegimą praktikoje didinant 
ūkio konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Vaclovas Stukonis 

  dr. Jonas Šlepetys 

                                                dr. Vilma Kemešytė 

     

Informaciją teikia  

projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51431;  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  

  

projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58491; el. paštas lina.ramanauskaite@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
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mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. spalio 22 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks UAB „Dojus Agro“  

Kauno prekybos ir aptarnavimo centre,  
Industrijos parko g. 3, Juodonių k., Babtų sen., Kauno r. sav. 

 Informacinis lapelis  
 

„Abiotinių ir biotinių veiksnių įtaka 
žolynams“ 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 
optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų 
atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi 
grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Abiotinių ir biotinių 
veiksnių įtaka žolynams“.  

Susitikimo tikslas − ūkininkus supažindinti su šių sausringų metų 
abiotinių ir biotinių veiksnių įtaka pašarinėms žolėms, kartu ieškoti 
būdų ir priemonių, kaip būtų galima sumažinti neigiamų veiksnių įtaką 
pievų produktyvumui. Pateikti tyrimo duomenų apie atskirų pašarinių 
žolių rūšių ir veislių tolerantiškumą sausroms ir kitiems nepalankiems 
klimato veiksniams. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vaclovas Stukonis, 
  dr. Jonas Šlepetys. 
 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431;  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491; el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. gruodžio  7 d.   
nuo 11  iki 14 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  

 Informacinis lapelis  
 

„Miglinių ir pupinių žolių sėklininkystė 
Lietuvoje “ 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 

optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų 
atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi 
grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Miglinių ir pupinių žolių 
sėklininkystė Lietuvoje“.  

Susitikimo tikslas − grupės dalyvius supažindinti su miglinių ir 
pupinių žolių sėklininkystės sistema, problemomis vykdant  pašarinių 
žolių sėklininkystę, pateikti žinių apie sėklų derlių, laikymo sąlygas, 
daigumo išsaugojimą bei komercializaciją ir aptarti pašarinių žolių 
sėklininkystės perspektyvas Lietuvoje. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vilma Kemešytė, 
                                                dr. Vaclovas Stukonis, 
  dr. Jonas Šlepetys. 
 
      
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431,  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
  
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 20 d.   

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

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

 Informacinis lapelis  
 

Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms 

 
Projekto Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas 
technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir 
sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas.  

Pagrindiniai projekto prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, 
tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos ir 
saugaus produkto inovatyvų gamybos diegimą praktikoje didinant ūkio 
konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Zita Brazienė 

  dr. Dovilė Avižienytė 

     

Informaciją teikia  

projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51431; el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt                   

  

projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58491; el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. gruodžio 13 d.   

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

kavinėje „Širvinta“, J. Basanavičiaus a. 5, Vilkaviškis 
 

 Informacinis lapelis  
 

Tarpinių pasėlių įtaka augalų 
produktyvumui ir dirvožemio savybėms 

 
 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama aktuali tema „Tarpinių pasėlių įtaka augalų produktyvumui ir 
dirvožemio savybėms“.  

Susitikimo tikslas − ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
augalų įtaką posėlinių augalų produktyvumui, tinkamą tarpinių augalų 
parinkimą sėjomainoje, jų poveikį dirvožemio fizikinėms ir 
agrocheminėms savybėms.  

 



 
Parengė lektoriai:  dr. Dovilė Avižienytė, 
  dr. Zita Brazienė, 
                                                dr. Irena Deveikytė, 
                                                dr. Vytautas Seibutis.  
     
Informaciją teikia:  
projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;                  
  
projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58491, el. paštas lina.ramanauskaite@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
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi 
3 grupės susitikimas 

vyks  2018 m. rugsėjo 11 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

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

 Informacinis lapelis 

Ūkininkavimo ypatumai  
Vakarų Lietuvos sąlygomis 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 
optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų 
atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Ūkininkavimo ypatumai Vakarų 
Lietuvos sąlygomis“.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją naudojant tinkamas technologines 
grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, 
optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas.  

Projekto pagrindiniai prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, 
tausojančių aplinką žinių taikymą, kokybiškos, saugios žaliavos ir saugių 
produktų inovatyvios gamybos diegimą praktikoje, didinant ūkio 
konkurencingumą septyniose apskrityse, išsaugant ir pagerinant 
dirbamos žemės ekosistemą; remti perėjimą prie klimato kaitai 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, skatinant naudoti 
efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Gintaras Šiaudinis  

  dr. Regina Repšienė  

     

Informaciją teikia  

projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  

 

projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ir 

numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 

kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Aliejiniai augalai: auginimo ypatumai ir panaudojimo 

galimybės“ 
 

Renginys vyks LAMMC Vėžaičių filialo Posėdžių salėje (II aukštas),  
Gargždų g. 29, Vėžaičiai , Klaipėdos r.  

 
2018 m. lapkričio 29 d.  nuo 12  iki 15 val.  (4 akad. val.) 

 

 Informacinis lapelis  
 

 
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 
biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Aliejiniai augalai: auginimo ypatumai ir panaudojimo 
galimybės“.  

Susitikimo tikslas ‒ supažindinti ūkininkus su aliejinių augalų – 
rapsų, judrų, kanapių, linų auginimo ypatumais bei pagrindinės (aliejaus) 
ir šalutinės (išspaudų) produkcijos panaudojimo galimybėmis.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Regina Repšienė,  
                         dr. Gintaras Šiaudinis. 
     
Informaciją teikia  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  
 
projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ir 
numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 
kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Ankštiniai augalai:  

produktyvumas ir reikšmė agroekosistemoje“ 
 

2018 m. gruodžio 20 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks LAMMC Vėžaičių filialo  
Posėdžių salėje (II aukštas)  

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r.  
 

 Informacinis lapelis  
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 
biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Ankštiniai augalai: produktyvumas ir reikšmė 
agroekosistemoje“.  

Susitikimo tikslas ‒ ūkininkams suteikti žinių apie biologinį azotą, 
kurį dirvožemio mikroorganizmai sukaupia iš atmosferos, ankštinių šeimos 
augalų fiksuoto biologinio azoto svarbą dirvožemio ir augalų 
produktyvumui, ankštinių augalų auginimą daugianarėse sėjomainose.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Regina Repšienė,  
                         dr. Gintaras Šiaudinis. 
     
Informaciją teikia  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt  
 
projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@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 ir 
numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 
kodas. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. rugsėjo 7 d.   

nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 
LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, Akademija, 58344 

Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė) 
 

 Informacinis lapelis  
Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų 

optimizavimas biologinės įvairovės bei 
agroekosistemų funkcijų atkūrimui 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  

Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: 
pasitelkti augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas technologines 
grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, 
optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas. Pagrindiniai projekto 
prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, tausojančių aplinką žinių taikymą, 
kokybiškos, saugios žaliavos ir saugaus produkto inovatyvų gamybos 
diegimą praktikoje didinant ūkio konkurencingumą septyniose apskrityse, 
išsaugant ir pagerinant ekosistemą dirbamoje žemėje; remti perėjimą prie 
klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, 
skatinant naudoti efektyvias sėjomainų sistemas.   



 

Parengė lektoriai:  dr. Aušra Arlauskienė 

  dr. Vidas Damanauskas 

                                                dr. Aleksandras Velykis 

     

Informaciją teikia  

projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51431; el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt 

          

projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58491; el. paštas lina.ramanauskaite@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:lina.sarunaite@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt
mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. spalio 19 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Pasvalio kultūros centro Vaškų skyrius , Vilniaus g. 7,  

Vaškai, Pasvalio raj. 
 

 Informacinis lapelis  
 

SUPAPRASTINTO ŽEMĖS DIRBIMO IR TIESIOGINĖS SĖJOS 
EFEKTYVUMAS SAUSRINGO RUDENS SĄLYGOMIS 

 
 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  
Susitikimo tikslas ‒ pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: pasitelkti 
augalų įvairovės integraciją, naudojant tinkamas technologines grandis, 
gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir sinergiją, optimizuojančias 
ekosistemų funkcijas ir paslaugas.   
Demonstracinis bandymas patvirtina, kad agroekosistemose didinant 
augalų įvairovę galima optimizuoti maisto medžiagų ciklus, o panaudotos 
supaprastintos žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos technologijos leidžia 
suformuoti produktyvų pasėlį ir sumažinti poveikį aplinkai. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vidas Damanauskas 
                                                dr. Aleksandras Velykis 
     
Informaciją teikia  
projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 615 51431; el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt 
          
projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58491; el. paštas lina.ramanauskaite@lammc.lt                   
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(arba) institucijos ar įmonės kodą (jeigu nėra valdos atpažinties 
kodo), ir (arba) tautinio paveldo produkto sertifikato datą bei 
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Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi   
4 grupės susitikimas 

 

vyks  2018 m. lapkričio 15 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks Mokyklos g. 28, Juodpėnų k., Kupiškio r. 

 
 

 Informacinis lapelis  
 

Javų sudygimas ir pasiruošimas žiemojimui  
taikant skirtingas agrotechnologijas 

 
 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariamos aktualios temos, susijusios su projekto vykdymu.  

 Vykdomas bandymas atskleidžia augalų įvairovės naudą 
sėjomainose pupinius javus keičiant migliniais. Taikant įvairias žemės 
dirbimo ir sėjos technologijas galima nustatyti, kaip pasireiškia pupų 
priešsėlio vertė žieminių javų pasėliams šių metų sąlygomis. 

Tikslas − įvertinti skirtingų technologijų ir priešsėlio įtaką žieminių 
kviečių sudygimui ir pasiruošimui žiemoti. 



 
Parengė lektoriai:  dr. Vidas Damanauskas, 
                                                dr. Aleksandras Velykis, 
                                                dr. Aušra Arlauskienė. 
     
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas,  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@lammc.lt.                   
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