
Informacija apie  
LAUKO DIENĄ 

 
Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis po jų 

auginamiems augalams (bulvėms) 
 

Renginio data ir vieta 
 

2019 m. rugsėjo 12 d. 10‒13 val.   
(4 akad. val.) 

 
LAMMC Rumokų bandymų stotis 

Klausučių g. 20, Klausučiai Vilkaviškio r. 
 
Pastaruoju metu išplitus intensyviajai žemdirbystės sistemai ir 

siekiant gauti kuo didesnius derlius, taikomas nesubalansuotas tręšimas 
mineralinėmis trąšomis, intensyvi cheminė augalų apsauga. Tačiau vis 
dažniau kalbama apie dirvožemio nualinimo problemą, priemones jam 
tausoti ir gerinti.  

Lauko dienos dalyviams kaip alternatyvos bus pristatoma augalų 
tarpinių pasėlių (posėlių) sėjomainų įvairinimo ypatumai, tarpinių 
pasėlių įtaka augalų produktyvumui ir piktžolėtumui, dirvožemio 
fizikinėms savybėms ir mikrobiologiniam aktyvumui.  

Bus aptariami bulvių auginimo ypatumai.     



Parengė lektoriai:  dr. Vytautas Seibutis, 
  dr. Irena Deveikytė, 
  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


Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

Žolynų ypatumai Vakarų Lietuvoje 
 

Renginys vyks 
 

2019 m. liepos 5 d. 10‒13 val.  (4 akad. val.) 
 

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

 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, lauko dienos metu Vėžaičiuose bus aptarta 
žolynų rūšinės sudėties kaita ir įvairių pašarinių žolių auginimo 
(atsižvelgiant į žiemojimo, drėgmės sąlygas, dirvožemio ypatybes) šioje 
Lietuvos dalyje perspektyvos. Bus pristatyta rūgštaus dirvožemio įtaka 
miglinių bei pupinių žolynų derlingumui ir pašaro kokybei, atkreiptas 
dėmesys į veiksnius, lemiančius pašarinių žolių veislių pasirinkimą Vakarų 
Lietuvos klimato sąlygomis. Per renginį taip pat bus galimybė pamatyti 
mėlynžiedžių liucernų bandymus, įrengtus skirtingo rūgštumo 
dirvožemiuose, įvertinti jų augimą Žemaitijoje. Lauko dienos dalyviai 
turės galimybę užduoti klausimus ir padiskutuoti su mokslininkais, 
kuriančiais žolių veisles ir atliekančiais tyrimus rūgščiuose dirvožemiuose. 



Parengė lektoriai:  dr. Vaclovas Stukonis, 
  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 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


Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

Sėjomainų įvairinimas naujais, mažesnio  
cheminių medžiagų poreikio augalais 

 
Renginys vyks 

 
2019 m. birželio 21 d. 9‒12 val.  (4 akad. val.) 

 
Ūkininko Stanislovo Antano Jurkaus ūkyje 

Lėgų g. 2, Lėgų k., Rietavo sav. 
 
 

 
Projekto Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, lauko dienos metu bus aptariama aktuali tema 
„Sėjomainų įvairinimas naujais, mažesnio cheminių medžiagų poreikio 
augalais“.  

Per lauko dieną bus pristatoma aliejinio augalo sėjamosios judros ‒ 
mažesnio poreikio augalo ‒ auginimo technologija ir panaudojimo 
galimybės, įvedimo į sėjomainą perspektyvos.  

Sėjamosios judros yra nereiklūs aliejiniai augalai, jos gali būti 
alternatyva rapsams. Taip pat bus pristatoma pupinių augalų žirnių 
derliaus formavimo ypatumai.  

Renginio metu bus pristatomi sėjamųjų judrų, judrų bei žirnių 
mišinio ir žirnių, sėkloms panaudojus bakterinį preparatą Rizogeną, 
demonstraciniai bandymai, įrengti ūkininko S. A. Jurkaus ūkyje.  

 



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 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


Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

Judrų ir žirnių auginimas  
naudojant mažiau cheminių medžiagų 

 
 Renginio data 

  
2019 m. birželio 20 d., 9‒12 val.  (4 akad. val.) 

 
 Renginio vieta  

 
Ūkininko Osvaldo Jančausko ūkis 

Jūros g. 15, Pajūralio k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav.  
 
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 
biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, lauko dienoje bus aptariama aktuali tema „Judrų 
ir žirnių auginimas naudojant mažiau cheminių medžiagų“.  

Lauko dienos metu bus pristatoma aliejinių augalų sėjamųjų judrų –
mažesnio poreikio augalų – auginimas ir jų panaudojimo galimybės. Bus 
aptariamos sėjamųjų judrų įtraukimo į sėjomainą galimybės. Sėjamosios 
judros yra nereiklūs aliejiniai augalai, jos gali būti alternatyva rapsams. 
Taip pat bus pristatoma pupinių augalų žirnių svarbiausi auginimo 
aspektai.  

Renginio metu bus pristatomi sėjamųjų judrų, judrų bei žirnių 
mišinio ir žirnių (sėkloms panaudojus bakterinį preparatą Rizogeną) 
demonstraciniai bandymai, įrengti ūkininko O. Jančausko ūkyje.  



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

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

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

Sėjomainų įvairinimas  
mažiau reikliais auginimo sąnaudoms augalais  

 
Renginio data 

 
2019 m. birželio 19 d., 9‒12 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginio vieta 

 
Ūkininko Giedriaus Lapinsko ūkis 

Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.  
 
 

 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, lauko dienoje bus aptariama aktuali tema 
„Sėjomainų įvairinimas mažiau reikliais auginimo sąnaudoms augalais “.  

Lauko dienoje bus pristatoma pupinių augalų sėjamųjų žirnių 
auginimas naudojant bakterinį preparatą Rizogeną. Jo panaudojimas gali 
sumažinti tręšimą mineralinėmis azoto trąšomis.  

Bus supažindinama aliejinių augalų sėjamųjų judrų savybėmis, jų 
auginimo ypatumais, jas auginant gryname pasėlyje ir mišinyje su žirniais.  

Renginio metu bus pristatomi demonstraciniai bandymai, įrengti 
ūkininko G. Lapinsko ūkyje. Taip pat bus galimybė susipažinti su augalų 
auginimo technologijomis, naudojamomis  ūkininko ūkyje.  



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 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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Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

 Supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos 

žieminiams javams taikymo galimybės  

po vėlai nuimamų pupinių augalų 
 

Renginio data  

 

2019 m. birželio 14 d. 10.00–13.00 val. (4 akad. val.) 

 

Renginio vieta  

 

Kultūros g. 1, Vaškų seniūnija, Vaškai, Pasvalio r. 

 

 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

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

KK-17-1-01532-PR001, seminare bus pristatomi pranešimai aktualia tema 

„Supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos žieminiams javams 

taikymo galimybės po vėlai nuimamų pupinių augalų“.  

Lauko dienos tikslas –  įvertinti skirtingų sėjos technologijų ir pupų 

augalų priešsėlio įtaką žieminių kviečių pasėlių būklei. 



 
 

 
 

 

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 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. 

Parengė lektoriai:  

  

dr. Aušra Arlauskienė, 

dr. Vidas Damanauskas, 

dr. Aleksandras Velykis. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Informacija apie LAUKO DIENĄ 
 

 Miglinių ir pupinių pašarinių žolių reakcija  

į biotinius ir abiotinius veiksnius 
 

Renginio data  

 

2019 m. gegužės 20 d.  

10.00–13.00 val. (4 akad. val.) 
 

Renginio vieta  

 

LAMMC Žemdirbystės institutas, 3-02 auditorija  

Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.,                    

 ir LAMMC Žemdirbystės instituto eksperimentiniai laukai 

 

 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 

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

KK-17-1-01532-PR001, lauko dienos metu bus pristatomi pranešimai 

aktualia tema „Miglinių ir pupinių pašarinių žolių reakcija į biotinius ir 

abiotinius veiksnius“.  

Per lauko dieną lektoriai pristatys šių dienų žolynų auginimo 

aktualijas, kaip jie reaguoja į pastarųjų metų drėgmės trūkumą, ko reikėtų 

nepamiršti ruošiant pašarus, kokias žolių rūšis ir jų veisles rinktis 

įrengiant produktyvius aukštos kokybės žolynus ir kokios 

yra  alternatyvos esant nepalankioms augimo sąlygoms.  

Tai pat bus galimybė apžiūrėti LAMMC Žemdirbystės instituto 

eksperimentinius laukus, kuriuose tiriama daugiau nei 20 rūšių ir beveik 

100 skirtingų pašarui tinkamų žolių veislių. 

  



 
 

 
 

 

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.                  

  
  

  

 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. 

Parengė lektoriai:  

  

dr. Vaclovas Stukonis, 

dr. Jonas Šlepetys, 

dr. Vilma Kemešytė. 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Šiuolaikinių ūkių pagrindas – miglinių javų auginimas. Augalų įvairovė 
labai maža, sėjomainų rotacijos trumpos. Todėl pasėliuose sparčiai 
plinta augalų ligos ir kenkėjai, didėja jų piktžolėtumas, degraduoja 
dirvožemis.  
Vienas iš būdų padidinti sėjomainos augalų įvairovę, pagerinti 
ekosistemos būklę – erdvinis pasėlių įvairinimas, t. y. daugianarių pasėlių 
technologijos taikymas, daugiamečių želdinių ir tarpinių pasėlių 
auginimas. 
Šios lauko dienos tikslas – ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
pasėlių panaudojimą sėjomainose, įvairių augalų tinkamumą tarpiniams 
pasėliams, tarpinių augalų įtaką dirvožemio gyvybingumui ir posėlinių 
augalų derliui. 
Lauko dienos metu teorinės žinios bus įtvirtintos praktiniais stebėjimais 
apžiūrint lauko bandymą, įrengtą Svajūno Neveckos ūkyje Žuvintų k., 
Alytaus r. Bandyme, nuėmus javus, buvo pasėtos 6 juostos skirtingų 
augalų, tinkančių tarpiniams pasėliams. Šiuo metu augalai  labai skiriasi 
išsivystymo lygiu ir žalios masės kiekiu. 

Informacija apie lauko dieną 
 

Vyks  2018 m. rugsėjo 28 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks Simno žemės ūkio mokykloje, Ateities 10, Simnas, 

Alytaus r.   

 Informacinis lapelis  
 

„Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“  

 
 

 



 
Parengė lektoriai:  dr. Zita Brazienė, 
  dr. Dovilė Avižienytė, 
                                                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 
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Šiuolaikinių ūkių pagrindas – miglinių javų auginimas. Augalų įvairovė 
labai maža, sėjomainų rotacijos trumpos. Todėl pasėliuose sparčiai 
plinta augalų ligos ir kenkėjai, didėja jų piktžolėtumas, degraduoja 
dirvožemis.  
Vienas iš būdų padidinti sėjomainos augalų įvairovę, pagerinti 
ekosistemos būklę – erdvinis pasėlių įvairinimas, t. y. daugianarių pasėlių 
technologijos taikymas, daugiamečių želdinių ir tarpinių pasėlių 
auginimas. 
Šios lauko dienos tikslas – ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių 
pasėlių panaudojimą sėjomainose, įvairių augalų tinkamumą tarpiniams 
pasėliams, tarpinių augalų įtaką dirvožemio gyvybingumui ir posėlinių 
augalų derliui. 
Lauko dienos metu teorinės žinios bus įtvirtintos praktiniais stebėjimais 
apžiūrint lauko bandymą, įrengtą Dariaus Matijošaičio ūkyje Gudelių k., 
Šeimenos sen., Vilkaviškio r. 

Informacija apie lauko dieną 
 

Vyks  2018 m. spalio 9 d.   
nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Renginys vyks LAMMC filiale Rumokų bandymų stotis Klausučių k., 

Vilkaviškio r.    

 Informacinis lapelis  
 

„Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis 
agrocenozėms“  

 
 

 



 
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 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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