
Informacija  
apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimą 
 

 Inovatyvios priemonės  
konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. gruodžio 13 d. 930–1230 val.  

(4 akad. val.) 
 

UAB „Agrokoncernas“  
Vėrupės g. 1, Babtų k., Kauno r. 

 
 
             Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001) pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali 
tema „Inovatyvios priemonės konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui“. 
             Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie inovatyvios pašarų ruošimo technologijos, žemės dirbimo technikos 
taikymą ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai, aptarti, kokie veiksniai gali 
nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių bei paruošto pašaro kokybę. 
 

 



Moderatorius dr. Jonas Šlepetys.  
 
 
  
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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimą 

 
 Pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui  

siekiant užtikrinti produkcijos kokybę pieno ūkiuose 
 

Renginys vyks 
  

2019 m. spalio 11 d. 11–14 val.  
(4 akad. val.) 

 
ūkininkės Erlendos Turskienės ūkyje  

Surviliškis, Kėdainių r.  
 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 

pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) 
pasidalijimo patirtimi grupių susitikimai leis susipažinti su pagrindinėmis problemomis, 
su kuriomis susiduria ūkininkai pereidami į tvartinį laikotarpį. Priklausomai nuo šalies 
klimato sąlygų, galvijų šėrimas ūkiuose skirstomas į du laikotarpius: ganyklinį (vasaros) 
ir tvartinį (žiemos). Siekiant didelio karvių produktyvumo ir sveikos bandos, tvartinis 
laikotarpis visuomet būna sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau žinių ir darbo. Žiemą 
sunaudojamos gyvulių organizme per vasarą sukauptos mineralinių medžiagų, vitaminų 
atsargos, prastesni pašarai ar jų stoka gyvulius išsekina, o šėrimo klaidos mažina jų 
produktyvumą. 

Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai produktyvios pieninės karvės gauna gerai 
subalansuotus pašarus. Visais metų laikais pieninių galvijų raciono pagrindą sudaro 
žoliniai pašarai, tačiau tvartiniu laikotarpiu juos naudoja silosuotus (vytintos žolės 
silosą, kukurūzų silosą, javainį) arba džiovintus (šieną, šiaudus). Konservuoti žoliniai 
pašarai maistingumu neprilygsta žolei, bet tinkamai paruoštuose dauguma maisto 
medžiagų išlieka per žiemą ir užtikrina maksimalų karvių produktyvumą bei sveikatą. 
Apie tai ir bus diskutuojama per pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus. 



Moderatorius dr. Jonas Šlepetys.  
 
 
  
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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimą 

 
 „Racionali kukurūzų pasėlių priežiūra“ 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. birželio 26 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
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 supažindinti 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 yra negiliai (60–80 cm gylyje). Kukurūzai jautrūs dirvožemio aeracijai – 
suspaustuose, vandens spaudimą patiriančiuose plotuose augalai nyksta. Kukurūzai nėra 
labai jautrūs atsėliavimui, todėl 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.  
          Pasidalijimo 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimą 
 

 „Pavasariniai rūpesčiai žolynuose“ 
 

Renginys vyks 

  

2019 m. gegužės 14 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 
 

Robotizuota melžiamų karvių ferma,  

LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų laukai 

Valinavos g.  1A, Valinavos k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 

 
 Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 

pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) 1 grupės 

susitikimas, skirtas pieninių galvijų augintojams, leis susipažinti su ilgalaikių ganyklų ir 

trumpalaikių žolynų agrotechniniais bei naudojimo klausimais.  

Kai kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo to, 

kokiose dirvožemio zonose jos yra įrengtos. Pavyzdžiui, LAMMC Žemdirbystės instituto 

Valinavos ganyklos derlingos jau daugelį metų. Priklausomai nuo žolynų amžiaus, keičiasi 

jų botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai naudojant žolynus, 

parenkant tinkamą jų naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir šienavimą, galima ilgam išsaugoti 

žolyno produktyvumą. Žolės sukaupia beveik visas gyvuliams reikalingas medžiagas. Kiek 

jų susikaups, priklauso nuo augalų genotipo, meteorologinių sąlygų augalų augimo ir 

vystymosi metu, maisto medžiagų kiekio dirvožemyje, tręšimo, žolyno amžiaus, pjūties 

laiko ir kitų veiksnių. Pagrindinių žolių siloso kokybės rodiklių kitimas, priklausomai nuo 

žolių pjovimo laiko, būdingas ir iš miglinių, ir iš pupinių bei miglinių žolių mišinio 

pagamintam silosui. 

Lauko dienos dalyviai bus supažindinami su  daugiamečių pupinių ir miglinių žolių 

kolekcijomis, išaugintomis LAMMC Žemdirbystės institute, bus diskutuojama apie žolių 

mišinių parinkimą planuojamoms trumpalaikėms ir ilgalaikėms ganykloms įrengti. Bus 

aptariama pagrindinių kokybės rodiklių svarba ir jų išsaugojimas. 

 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

  

 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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimas 

 

 „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“ 
 

 

Renginys vyks 

  

2019 m. balandžio 4 d. 13–16 val. (4 akad. val.) 

 

 

VDU Žemės ūkio akademija,  

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.  

301 auditorija 

 

 
 Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 

14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 

bus aptariama aktuali tema „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“. 

Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su pieninių galvijų 

augintojais apie numatomas paramas gyvulininkystei plėtoti, susipažinti 

su žolininkystės aktualijomis šių metų pavasariui, naujomis kukurūzų 

auginimo perspektyvomis bei platesnėmis panaudojimo galimybėmis. 

Taip pat bus aptarta, kokios pašarų ir kitų analizių galimybės 

ūkininkams yra LAMMC Žemdirbystės instituto laboratorijose.  

 
 

 



 

Parengė moderatoriai   

 

 

 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. 



Informacija  
apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

2 grupės susitikimą 
 

 Inovatyvios priemonės  
konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. gruodžio 13 d. 930–1230 val.  

(4 akad. val.) 
 

UAB „Agrokoncernas“  
Vėrupės g. 1, Babtų k., Kauno r. 

 
 
             Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001) pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali 
tema „Inovatyvios priemonės konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui“. 
             Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie inovatyvios pašarų ruošimo technologijos, žemės dirbimo technikos 
taikymą ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai, aptarti, kokie veiksniai gali 
nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių bei paruošto pašaro kokybę. 
 

 



Moderatorius dr. Ona Auškalnienė.  
 
 
  
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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimą 

 
 „Pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui  

siekiant užtikrinti produkcijos kokybę pieno ūkiuose “ 
 

Renginys vyks 
  

2019 m. spalio 24 d. 11–14 val.  
(4 akad. val.) 

 
Lukšių ŽŪB 

 Lukšių km 2 Lukšių sen. Šakių r.  
 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) pasidalijimo 
patirtimi grupių susitikimai leis susipažinti su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis 
susiduria ūkininkai pereidami į tvartinį laikotarpį. Priklausomai nuo šalies klimato sąlygų, 
galvijų šėrimas ūkiuose skirstomas į du laikotarpius: ganyklinį (vasaros) ir tvartinį (žiemos). 
Siekiant didelio karvių produktyvumo ir sveikos bandos, tvartinis laikotarpis visuomet būna 
sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau žinių ir darbo. Žiemą sunaudojamos gyvulių 
organizme per vasarą sukauptos mineralinių medžiagų, vitaminų atsargos, prastesni pašarai 
ar jų stoka gyvulius išsekina, o šėrimo klaidos mažina jų produktyvumą. 

Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai produktyvios pieninės karvės gauna gerai 
subalansuotus pašarus. Visais metų laikais pieninių galvijų raciono pagrindą sudaro žoliniai 
pašarai, tačiau tvartiniu laikotarpiu juos naudoja silosuotus (vytintos žolės silosą, kukurūzų 
silosą, javainį) arba džiovintus (šieną, šiaudus). Konservuoti žoliniai pašarai maistingumu 
neprilygsta žolei, bet tinkamai paruoštuose dauguma maisto medžiagų išlieka per žiemą ir 
užtikrina maksimalų karvių produktyvumą bei sveikatą. Apie tai ir bus diskutuojama per 
pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus. 



Moderatorius  dr. Jurgita Cesevičienė. 
 
 
 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimą 

 
 „Racionali kukurūzų pasėlių priežiūra“ 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. birželio 26 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
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.  
           Pasidalijimo 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

2 grupės susitikimą 

 

 „Pavasariniai rūpesčiai žolynuose“ 
 

Renginys vyks 

  

2019 m. gegužės 14 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
Robotizuota melžiamų karvių ferma,  

LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų laukai 

Valinavos 1A, Valinavos k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 
 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų 

šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) 2 

grupės susitikimas, skirtas pieninių galvijų augintojams, leis susipažinti su ilgalaikių 

ganyklų ir trumpalaikių žolynų agrotechniniais bei naudojimo klausimais.  

Kai kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo to, 

kokiose dirvožemio zonose jos yra įrengtos. Pavyzdžiui, LAMMC Žemdirbystės 

instituto Valinavos ganyklos derlingos jau daugelį metų. Priklausomai nuo žolynų 

amžiaus, keičiasi jų botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai 

naudojant žolynus, parenkant tinkamą jų naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir 

šienavimą, galima ilgam išsaugoti žolyno produktyvumą. Žolės sukaupia beveik visas 

gyvuliams reikalingas medžiagas. Kiek jų susikaups, priklauso nuo augalų genotipo, 

meteorologinių sąlygų augalų augimo ir vystymosi metu, maisto medžiagų kiekio 

dirvožemyje, tręšimo, žolyno amžiaus, pjūties laiko ir kitų veiksnių. Pagrindinių žolių 

siloso kokybės rodiklių kitimas, priklausomai nuo žolių pjovimo laiko, būdingas ir iš 

miglinių, ir iš pupinių bei miglinių žolių mišinio pagamintam silosui. 

Lauko dienos dalyviai bus supažindinami su  daugiamečių pupinių ir miglinių 

žolių kolekcijomis, išaugintomis LAMMC Žemdirbystės institute, bus diskutuojama 

apie žolių mišinių parinkimą planuojamoms trumpalaikėms ir ilgalaikėms ganykloms 

įrengti. Bus aptariama pagrindinių kokybės rodiklių svarba ir jų išsaugojimas. 

 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

 

 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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

2 grupės susitikimas 
 

 

 „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“ 
 

 

vyks 2019 m. balandžio 4 d. 13–16 val. (4 akad. val.) 
 

 

VDU Žemės ūkio akademija,  

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
 

 

 
 

  

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 

14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 

bus aptariama aktuali tema „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“. 

Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su pieninių galvijų 

augintojais apie numatomas paramas gyvulininkystei plėtoti, susipažinti 

su žolininkystės aktualijomis šių metų pavasariui, naujomis kukurūzų 

auginimo perspektyvomis bei platesnėmis panaudojimo galimybėmis. 

Taip pat bus aptarta, kokios pašarų ir kitų analizių galimybės 

ūkininkams yra LAMMC Žemdirbystės instituto laboratorijose.  

 
 

 



 

Parengė moderatorius 

 

 

     

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. 



Informacija  
apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

3 grupės susitikimą 
 

 Inovatyvios priemonės  
konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. gruodžio 13 d. 930–1230 val.  

(4 akad. val.) 
 

UAB „Agrokoncernas“  
Vėrupės g. 1, Babtų k., Kauno r. 

 
 
             Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001) pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali 
tema „Inovatyvios priemonės konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui“. 
             Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie inovatyvios pašarų ruošimo technologijos, žemės dirbimo technikos 
taikymą ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai, aptarti, kokie veiksniai gali 
nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių bei paruošto pašaro kokybę. 
 

 



Moderatorius 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimą 

 
 „Pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui  

siekiant užtikrinti produkcijos kokybę pieno ūkiuose “ 
 

Renginys vyks 
  

2019 m. spalio 17 d. 11–14 val.  
(4 akad. val.) 

 
ŽŪK Lumpėnų Rambynas   

Rambyno g. 4 Lumpėnų km. Lumpėnų sen. Pagėgių sav.  
 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) pasidalijimo 
patirtimi grupių susitikimai leis susipažinti su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis 
susiduria ūkininkai pereidami į tvartinį laikotarpį. Priklausomai nuo šalies klimato sąlygų, 
galvijų šėrimas ūkiuose skirstomas į du laikotarpius: ganyklinį (vasaros) ir tvartinį (žiemos). 
Siekiant didelio karvių produktyvumo ir sveikos bandos, tvartinis laikotarpis visuomet būna 
sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau žinių ir darbo. Žiemą sunaudojamos gyvulių 
organizme per vasarą sukauptos mineralinių medžiagų, vitaminų atsargos, prastesni pašarai 
ar jų stoka gyvulius išsekina, o šėrimo klaidos mažina jų produktyvumą. 

Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai produktyvios pieninės karvės gauna gerai 
subalansuotus pašarus. Visais metų laikais pieninių galvijų raciono pagrindą sudaro žoliniai 
pašarai, tačiau tvartiniu laikotarpiu juos naudoja silosuotus (vytintos žolės silosą, kukurūzų 
silosą, javainį) arba džiovintus (šieną, šiaudus). Konservuoti žoliniai pašarai maistingumu 
neprilygsta žolei, bet tinkamai paruoštuose dauguma maisto medžiagų išlieka per žiemą ir 
užtikrina maksimalų karvių produktyvumą bei sveikatą. Apie tai ir bus diskutuojama per 
pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus. 



Moderatorius  dr. Ona Auškalnienė. 
 
 
 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimą 

 
 „Racionali kukurūzų pasėlių priežiūra“ 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. birželio 26 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi 3 

grupės susitikimą 
 

  „Pavasariniai rūpesčiai žolynuose“ 
 

Renginys vyks  

 

2019 m. gegužės 14 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
Robotizuota melžiamų karvių ferma,  

LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų laukai 

Valinavos g.  1A, Valinavos k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 

 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų 

šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) 3 

grupės susitikimas, skirtas pieninių galvijų augintojams, leis susipažinti su ilgalaikių 

ganyklų ir trumpalaikių žolynų agrotechniniais bei naudojimo klausimais.  

Kai kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo to, 

kokiose dirvožemio zonose jos yra įrengtos. Pavyzdžiui, LAMMC Žemdirbystės 

instituto Valinavos ganyklos derlingos jau daugelį metų. Priklausomai nuo žolynų 

amžiaus, keičiasi jų botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai 

naudojant žolynus, parenkant tinkamą jų naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir 

šienavimą, galima ilgam išsaugoti žolyno produktyvumą. Žolės sukaupia beveik visas 

gyvuliams reikalingas medžiagas. Kiek jų susikaups, priklauso nuo augalų genotipo, 

meteorologinių sąlygų augalų augimo ir vystymosi metu, maisto medžiagų kiekio 

dirvožemyje, tręšimo, žolyno amžiaus, pjūties laiko ir kitų veiksnių. Pagrindinių žolių 

siloso kokybės rodiklių kitimas, priklausomai nuo žolių pjovimo laiko, būdingas ir iš 

miglinių, ir iš pupinių bei miglinių žolių mišinio pagamintam silosui. 

Lauko dienos dalyviai bus supažindinami su  daugiamečių pupinių ir miglinių 

žolių kolekcijomis, išaugintomis LAMMC Žemdirbystės institute, bus diskutuojama 

apie žolių mišinių parinkimą planuojamoms trumpalaikėms ir ilgalaikėms ganykloms 

įrengti. Bus aptariama pagrindinių kokybės rodiklių svarba ir jų išsaugojimas. 

 

 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

     

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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

3 grupės susitikimas 
 

 

 „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“ 
 

 

vyks 2019 m. balandžio 4 d. 13–16 val. (4 akad. val.) 
 

 

VDU Žemės ūkio akademija,  

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
 

 

 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 

14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 

bus aptariama aktuali tema „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“. 

Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su pieninių galvijų 

augintojais apie numatomas paramas gyvulininkystei plėtoti, susipažinti 

su žolininkystės aktualijomis šių metų pavasariui, naujomis kukurūzų 

auginimo perspektyvomis bei platesnėmis panaudojimo galimybėmis. 

Taip pat bus aptarta, kokios pašarų ir kitų analizių galimybės ūkininkams 

yra LAMMC Žemdirbystės instituto laboratorijose.  



 

Parengė moderatorius 

 

 

     

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. 



Informacija  
apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

4 grupės susitikimą 
 

 Inovatyvios priemonės  
konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. gruodžio 13 d. 930–1230 val.  

(4 akad. val.) 
 

UAB „Agrokoncernas“  
Vėrupės g. 1, Babtų k., Kauno r. 

 
 
             Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001) pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali 
tema „Inovatyvios priemonės konservuotų pašarų kokybės užtikrinimui“. 
             Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie inovatyvios pašarų ruošimo technologijos, žemės dirbimo technikos 
taikymą ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai, aptarti, kokie veiksniai gali 
nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių bei paruošto pašaro kokybę. 
 

 



Moderatorius dr. Jurgita Cesevičienė.  
 
 
  
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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimą 

 
 „Pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui  

siekiant užtikrinti produkcijos kokybę pieno ūkiuose “ 
 

Renginys vyks 
  

2019 m. spalio 10 d. 11–14 val.  
(4 akad. val.) 

 
ūkininkės Adrianos Šedienės ūkyje  

Ateities g. 7 Žiobiškio km. Rokiškio r.  
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) pasidalijimo 
patirtimi grupių susitikimai leis susipažinti su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis 
susiduria ūkininkai pereidami į tvartinį laikotarpį. Priklausomai nuo šalies klimato sąlygų, 
galvijų šėrimas ūkiuose skirstomas į du laikotarpius: ganyklinį (vasaros) ir tvartinį 
(žiemos). Siekiant didelio karvių produktyvumo ir sveikos bandos, tvartinis laikotarpis 
visuomet būna sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau žinių ir darbo. Žiemą sunaudojamos 
gyvulių organizme per vasarą sukauptos mineralinių medžiagų, vitaminų atsargos, 
prastesni pašarai ar jų stoka gyvulius išsekina, o šėrimo klaidos mažina jų produktyvumą. 

Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai produktyvios pieninės karvės gauna gerai 
subalansuotus pašarus. Visais metų laikais pieninių galvijų raciono pagrindą sudaro 
žoliniai pašarai, tačiau tvartiniu laikotarpiu juos naudoja silosuotus (vytintos žolės silosą, 
kukurūzų silosą, javainį) arba džiovintus (šieną, šiaudus). Konservuoti žoliniai pašarai 
maistingumu neprilygsta žolei, bet tinkamai paruoštuose dauguma maisto medžiagų išlieka 
per žiemą ir užtikrina maksimalų karvių produktyvumą bei sveikatą. Apie tai ir bus 
diskutuojama per pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus. 



Moderatorius  dr. Jonas Šlepetys. 
 
 
 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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimą 

 
 „Racionali kukurūzų pasėlių priežiūra“ 

 
Renginys vyks 

  
2019 m. birželio 26 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 

 
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 
dirvose šie augalai skursta. Kukurūzai nėra labai jautrūs atsėliavimui, todėl juos galima 
keletą metų auginti tame pačiame lauke. Viena svarbiausių problemų auginant kukurūzus – 
piktžolių kontrolė, nes šie augalai jautrūs piktžolių konkurencijai. Yra žinoma, kad 
kukurūzų siloso mitybinę vertę sudaro pašaro sausojoje masėje esančios maisto medžiagos, 
o piktžolėtuose pasėliuose kukurūzai neišnaudoja savo galimybių ir vietoj gero pašaro 
šaltinio gali tapti piktžolių sėklų daugintoju. 
            Pasidalijimo patirtimi grupių susitikimuose bus aptariama,  kokias kukurūzų veisles 
pasirinkti, taip pat kaip išlaikyti pasėlį nepiktžolėtą, pasirinkti herbicidus piktžolių kontrolei, 
kada juos naudoti, kad rezultatas būtų optimalus ir kiti kukurūzų agrotechnikos klausimai.  
           Bus aptariamos galimybės kukurūzus auginti ekologiškai. 
 



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. 



Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

4 grupės susitikimą 
 

 „Pavasariniai rūpesčiai žolynuose“ 
 

Renginys vyks  
 

2019 m. gegužės 14 d. 12–15 val. (4 akad. val.) 
 

Robotizuota melžiamų karvių ferma,  

LAMMC Žemdirbystės instituto bandymų laukai 

Valinavos g. 1A, Valinavos k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.  
 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų 

šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) 4 

grupės susitikimas, skirtas pieninių galvijų augintojams, leis susipažinti su ilgalaikių 

ganyklų ir trumpalaikių žolynų agrotechniniais bei naudojimo klausimais.  

Kai kurios ganyklos išsilaiko 10 ir daugiau metų, tačiau tai labai priklauso nuo to, 

kokiose dirvožemio zonose jos yra įrengtos. Pavyzdžiui, LAMMC Žemdirbystės 

instituto Valinavos ganyklos derlingos jau daugelį metų. Priklausomai nuo žolynų 

amžiaus, keičiasi jų botaninė sudėtis, mineralinių trąšų efektyvumas. Racionaliai 

naudojant žolynus, parenkant tinkamą jų naudojimo būdą, tręšimą, ganymą ir 

šienavimą, galima ilgam išsaugoti žolyno produktyvumą. Žolės sukaupia beveik visas 

gyvuliams reikalingas medžiagas. Kiek jų susikaups, priklauso nuo augalų genotipo, 

meteorologinių sąlygų augalų augimo ir vystymosi metu, maisto medžiagų kiekio 

dirvožemyje, tręšimo, žolyno amžiaus, pjūties laiko ir kitų veiksnių. Pagrindinių žolių 

siloso kokybės rodiklių kitimas, priklausomai nuo žolių pjovimo laiko, būdingas ir iš 

miglinių, ir iš pupinių bei miglinių žolių mišinio pagamintam silosui. 

Lauko dienos dalyviai bus supažindinami su  daugiamečių pupinių ir miglinių 

žolių kolekcijomis, išaugintomis LAMMC Žemdirbystės institute, bus diskutuojama 

apie žolių mišinių parinkimą planuojamoms trumpalaikėms ir ilgalaikėms ganykloms 

įrengti. Bus aptariama pagrindinių kokybės rodiklių svarba ir jų išsaugojimas. 

 

 

 



Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

     

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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

4 grupės susitikimas 
 

 

 „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“ 
 

 

vyks 2019 m. balandžio 4 d. 13–16 val. (4 akad. val.) 
 

 

VDU Žemės ūkio akademija,  

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 
 

 

 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 

14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 

bus aptariama aktuali tema „Naujos perspektyvos gyvulininkystei“. 

Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su pieninių galvijų 

augintojais apie numatomas paramas gyvulininkystei plėtoti, susipažinti 

su žolininkystės aktualijomis šių metų pavasariui, naujomis kukurūzų 

auginimo perspektyvomis bei platesnėmis panaudojimo galimybėmis. 

Taip pat bus aptarta, kokios pašarų ir kitų analizių galimybės ūkininkams 

yra LAMMC Žemdirbystės instituto laboratorijose.  



 

Parengė moderatorius 

 

 

     

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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
 „ Konservuotų pašarų ruošimo technika ir 

priemonės geros kokybės užtikrinimui“ 
 

Renginys vyks  
2018 m. gruodžio 12 d. 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės instituto  

Seminarų salėje, 1-12 kab. 
 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r.  

 
Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“ 
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 
patirtimi apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų 
pasėlių priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir 
didesnį derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, 
sėklų ruošimo ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip 
pat bus aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir 
saugos tyrimų rezultatai.  
 
 
 



 
Parengė lektorė  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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
1 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., 
Seminarų salė  

 
2018 m. spalio 11 d., 10 – 13 val. (4 akad. val.) 

 
 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 
14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė “. 
          Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su galvijų augintojais 
apie žolynų auginimo ypatumus, sėklos kompozicijų pasirinkimą, 
kokie veiksniai gali nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. 
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu dėl to, jeigu nesilaikoma siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, 
sumažėja produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir 
pieno kokybei. 
.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys  
   dr. Bronislava Butkutė. 
 
 
     
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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. birželio  7 d.   

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

LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, 

Akademija, Kėdainių r. 
 

Informacinis lapelis 
 

Kukurūzų siloso laikymo trukmės įtaka  

kokybės rodikliams 
  

    Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 14PA-KK-17-

1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 

aktuali tema „Kukurūzų siloso laikymo trukmės įtaka kokybės 

rodikliams“. 

Susitikimo tikslas ‒  pieninių galvijų augintojus supažindinti su kukurūzų 

siloso kokybės rodiklių kitimu laikymo metu. Praėję metai dėl sudėtingų 

derliaus nuėmimo ir pašarų ruošimo sąlygų buvo sunkūs, todėl kilo 

nemažai problemų, susijusių su laikomo siloso kokybe ir sauga. 

Didelės mikotoksinų koncentracijos kukurūzų silose kelia pavojų 

gyvulių sveikatingumui ir pieno kokybės rodikliams. 

Susitikime bus aptariamos problemos ir jų sprendimo būdai. Tai aktualu 

ir dėl to, kad nesilaikant kukurūzų siloso gamybos technologijos karvės 

negauna visų virškinimui būtinų maisto medžiagų, sumažėja jų 

produktyvumas, kyla pavojus sveikatai ir pieno kokybei. 

 

 
 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Audronė Mankevičienė,  

  dr. Jonas Šlepetys,  

  dr. Bronislava Butkutė,  

  dr. Eglė Petraitienė, 

  dr. Alvyra Šlepetienė. 

  

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 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


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 

 „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės  
geros kokybės užtikrinimui“ 

 
vyks 2018 m. gruodžio 12 d. 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.  
 

Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“,  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, 
Nr.14PA-KK-17-1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Konservuotų pašarų 
ruošimo technika ir priemonės gerai kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas − su pieninių galvijų augintojais 
pasidalinti patirtimi apie funkcionalią žemės dirbimo techniką 
ganyklų ir kukurūzų pasėlių priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali 
lemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. Supažindinti su 
inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų ruošimo ypatumais ir 
pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis. Taip pat bus aptariami 
2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos tyrimų 
rezultatai. 
 
 
 



 
Parengė lektorius  dr. Jonas Šlepetys. 
 
 
     
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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Padovinio ŽŪB, (konferencijų salė),  
Mokyklos 52, Padovinio k, Liudvinavo sen. Marijampolės sav. 

 
2018 m. spalio 9 d., 11–14 val. (4 akad. val.) 

 
 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 
14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė “. 
          Susitikimo tikslas pasidalinti patirtimi su galvijų augintojais 
apie žolynų auginimo ypatumus, sėklos kompozicijų pasirinkimą, 
kokie veiksniai gali nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. 
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu dėl to, jeigu nesilaikoma siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, 
sumažėja produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir 
pieno kokybei. 
.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys  
   dr. Bronislava Butkutė. 
 
 
     
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. 







Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
„Konservuotų pašarų ruošimo technika ir 
priemonės geros kokybės užtikrinimui“ 

 
Renginys vyks 

2018 m. gruodžio 12 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 
 

LAMMC Žemdirbystės instituto  
Seminarų salėje, 1-12 kab. 

 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. 
 

Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 

  Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 
galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų pasėlių 
priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir didesnį 
derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų ruošimo 
ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip pat bus 
aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos tyrimų 
rezultatai.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Alvyra Šlepetienė. 
 
    
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 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. 

3. Pasidalijimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys dalyvauti 
susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį asmenį su 
įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu su informacija ir 
programa. 
 
 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt


Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
3 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. spalio  18 d.  nuo 10  iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
Kavinė „Pas medžiotoją“,  posėdžių kambarys,  

Kryžkalnis, automagistralė  Klaipėda−Vilnius, 107 km 
 

Informacinis lapelis 
 

Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė 
 
 
  Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, 
Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės 
susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 
žaliavos kokybė“. 
Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 
patirtimi apie kukurūzų auginimo ypatumus, kokie veiksniai gali 
lemti geresnės kokybės ir didesnį derlių.  
Taip pat bus diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius, 
susijusius su pašaro kokybe ir sauga. Vieni iš jų – siloso 
užterštumas mikotoksinais.  Mikotoksinai dėl žaliavos auginimo ir 
siloso gamybos technologinių klaidų gali padaryti daug žalos 
gyvulių sveikatingumui ir pieno kokybei. Susitikime bus 
aptariamos galimos problemos, jų atsiradimo priežastys ir 
sprendimo būdai.  



 
Parengė lektoriai:  dr. Ona Auškalnienė,  
  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 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. 

3. Pasidalijimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys dalyvauti 
susitikime, vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį asmenį su 
įgaliojimu. Įgaliojimo forma prikabinama kartu su informacija ir 
programa. 
 
 

mailto:egle.petraitiene@lammc.lt






Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimas 

 
„Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės 

geros kokybės užtikrinimui“ 
 

Renginys vyks 
2018 m. gruodžio 12 d. nuo 10 iki 13 val.  (4 akad. val.) 

 
LAMMC Žemdirbystės instituto  

Seminarų salėje, 1-12 kab. 
 Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. 

 
Ekskursija į UAB „Dotnuva Baltic“  
Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. 

 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama 
aktuali tema „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės gerai 
kokybei užtikrinti“. 

Susitikimo tikslas −  su pieninių galvijų augintojais pasidalinti patirtimi 
apie funkcionalią žemės dirbimo techniką ganyklų ir kukurūzų pasėlių 
priežiūrai. Aptarti, kokie veiksniai gali lemti geresnės kokybės ir didesnį 
derlių. Supažindinti su inovatyvia pašarų ruošimo technika, sėklų 
ruošimo ypatumais ir pašarinių žolių bei kukurūzų veislėmis.  Taip pat 
bus aptariami 2018 m. projekto metu atliktų siloso kokybės ir saugos 
tyrimų rezultatai.  
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jurgita Cesevičienė. 
 
 
     
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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

4 grupės susitikimas 

 
 

 „Siloso gamybai naudotos žaliavos kokybė“ 
 
 

Renginys vyks Panevėžio mokslų ir technologijų parko 
Mokymų salėje 

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys 
 

2018 m. spalio 3 d., 13–16 val. (4 akad. val.) 
 

 

 Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 

pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 

14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės 

susitikime bus aptariama aktuali tema „Siloso gamybai naudotos 

žaliavos kokybė“. 

  Susitikimo tikslas ‒ su pieninių galvijų augintojais pasidalinti 

patirtimi apie kukurūzų auginimo ypatumus, kokie veiksniai gali 

nulemti geresnės kokybės ir didesnį derlių. Taip pat bus 

diskutuojama apie siloso kokybės rodiklius, susijusius su pašaro 

kokybe ir sauga. Vieni iš jų – siloso užterštumas mikotoksinais.  

Mikotoksinai dėl žaliavos auginimo ir siloso gamybos 

technologinių klaidų gali padaryti daug žalos gyvulių 

sveikatingumui ir pieno kokybei. Susitikime bus aptariamos 

galimos problemos, jų atsiradimo sąlygos ir sprendimo būdai.  

 
 

 



 

Parengė lektoriai:  dr. Ona Auškalnienė, 
  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. 



Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
4 grupės susitikimas 

 
vyks  2018 m. birželio 28 d.  nuo 10  iki 13 val.  

 (4 akad. val.) 
  

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

 
Informacinis lapelis 

 
„Žolės siloso laikymo trukmės įtaka kokybės 

rodikliams“. 
  

    Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas 
pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ Nr. 
14PA-KK-17-1-01503-PR001 pasidalijimo patirtimi grupės susitikime 
bus aptariama aktuali tema „Žolės siloso laikymo trukmės įtaka 
kokybės rodikliams“. 
Susitikimo tikslas supažindinti pieninių galvijų augintojus su žolės 
siloso kokybės rodiklių kitimu laikymo metu. Praėję metai dėl 
sudėtingų derliaus nuėmimo ir pašarų ruošimo sąlygų buvo sunkūs, 
todėl iškilo nemažai problemų susijusių su laikomo siloso kokybe ir 
sauga. Didelės mikotoksinų koncentracijos silose neramina dėl 
gyvulių sveikatingumo ir pieno kokybės rodiklių išsaugojimo. 
Susitikime bus aptariamos problemos bei jų sprendimo būdai. Tai 
aktualu ir dėl to, nes nesilaikant žolės siloso gamybos technologijos 
karvės negauna visų būtinų virškinimui maisto medžiagų, sumažėja 
produktyvumas, atsiranda pavojus gyvulio sveikatai ir pieno kokybei. 
 
 
 
 



 
Parengė lektoriai:  dr. Jonas Šlepetys,   
  dr. Alvyra Šlepetienė. 
   dr. Audronė Mankevičienė,  
 
Informaciją suteikia: 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas, 
projekto vadovė dr. Audronė Mankevičienė,  
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, pasidalinimo patirtimi 
grupių, kito informavimo renginio 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. 

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