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 Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001)  lauko 
dienos „Kaip išauginti kokybišką žaliavą siloso gamybai“ metu bus supažindinama su 
ilgalaikių ganyklų bei trumpalaikių žolynų agrotechniniais ir naudojimo klausimais. 
Kai kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo to, 
kokiose dirvožemio zonose jos yra. Priklausomai nuo žolynų amžiaus, keičiasi jų 
botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai naudojant žolynus, 
parenkant tinkamą naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir šienavimą, galima ilgam 
išsaugoti žolyno produktyvumą. 
 Diskusijoje apie kukurūzų auginimą bus aptariama, kokias augalų apsaugos 
priemones naudoti, esant būtinumui. Daug dėmesio bus skiriama piktžolių kontrolei, 
nes silosuojamoje kukurūzų žalioje masėje dažnai aptinkama daug piktžolių, o šios 
lemia pašarinę vertę ir virškinamumą, todėl labai svarbu kova su piktžolėmis ir 
įvairiais kenksmingais organizmais, kurie gali turėti įtakos siloso kokybei. Taip pat 
vartotojui svarbu žinoti, ne tik kokius augalus pasirinkti auginti konservuotų pašarų 
gamybai, bet ir kokie auginimo bei pašarų gamybos etapai reikalauja ypatingo dėmesio 
dėl mitybinės vertės išsaugojimo, toksiškų grybų ir jų gaminamų mikotoksinų 
atsiradimo prevencijos. Situacijai išsiaiškinti visose Lietuvos apskrityse 11 pieno ūkių 
yra įrengti parodomieji bandymai. 



Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 
  dr. Ona Auškalnienė,  
  dr. Audronė Mankevičienė. 
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 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. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

