
Informacija apie seminarą 
 

 „Konservuotų pašarų  
gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2019 m. lapkričio 21 d. 10–13 val.  

(4 akad. val.) 
 

Kauno kolegijoje 
Pramonės pr. 22, Kaunas  

1-30 auditorija 
 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-
1-01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnę žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti ir aptarti, kaip kinta siloso kokybės rodikliai jo laikymo metu bei 
kokių problemų gali atsirasti.  

Žinios apie kukurūzų auginimo ypatumus siekiant gero derliaus  ir 
žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai yra labai aktualios. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  



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



Informacija apie SEMINARĄ 
 

 „Konservuotų pašarų  
gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2019 m. vasario 26 d., 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
Kelmės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyriuje  
Žemaitės g. 23, Kelmė 

 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnę žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti, ir aptarti, kaip kinta siloso kokybės rodikliai jo laikymo metu ir 
kokių gali kilti problemų.  

Siekiant gero derliaus labai aktualios yra žinios apie kukurūzų 
auginimo ypatumus ir žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



 
 
  
     
 
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. 

Parengė lektoriai:  
  

dr. Jonas Šlepetys, 
dr. Ona Auškalnienė, 
dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Audronė Mankevičienė. 



Informacija apie SEMINARĄ 
 

 „Konservuotų pašarų  
gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2019 m. vasario 21 d., 11–14 val. (4 akad. val.) 

 
Skuodo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 

Algirdo g. 15, Skuodas 
 

 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnę žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti, ir aptarti, kaip kinta siloso kokybės rodikliai jo laikymo metu ir 
kokių gali kilti problemų.  

Siekiant gero derliaus labai aktualios yra žinios apie kukurūzų 
auginimo ypatumus ir žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



 
 
  
     
 
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. 

Parengė lektoriai:  
  

dr. Jonas Šlepetys, 
dr. Ona Auškalnienė, 
dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Audronė Mankevičienė. 



Informacija apie SEMINARĄ 
 

 „Konservuotų pašarų  
gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2019 m. vasario 19 d., 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
Tauragės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyboje 

Veterinarijos g. 37, Tauragė 
 

 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnę žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti, ir aptarti, kaip kinta siloso kokybės rodikliai jo laikymo metu ir 
kokių gali kilti problemų.  

Siekiant gero derliaus labai aktualios yra žinios apie kukurūzų 
auginimo ypatumus ir žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



 
 
  
     
 
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. 

Parengė lektoriai:  
  

dr. Jonas Šlepetys, 
dr. Ona Auškalnienė, 
dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Audronė Mankevičienė. 



Informacija apie SEMINARĄ 
 

 „Konservuotų pašarų  
gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2019 m. vasario 12 d., 10–13 val. (4 akad. val.) 

 
Alantos technologijos ir verslo mokykloje 

Technikumo g. 2,  Naujasodžio k., Alantos sen.,  Molėtų r. 
 
 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-
17-1-01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnę žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti, ir aptarti, kaip kinta siloso kokybės rodikliai jo laikymo metu ir 
kokių gali kilti problemų.  

Siekiant gero derliaus labai aktualios yra žinios apie kukurūzų 
auginimo ypatumus ir žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



 
 
  
     
 
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. 

Parengė lektoriai:  
  

dr. Jonas Šlepetys, 
dr. Ona Auškalnienė, 
dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Audronė Mankevičienė. 



Informacija apie SEMINARĄ 
„Pieninių galvijų šėrimui skirtų žolinių pašarų  

gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks LAMMC Žemdirbystės institute  

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

2018 m. birželio 15 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 seminare bus 
aptariama aktuali tema: „Pieninių galvijų šėrimui skirtų 
žolinių pašarų gamybos ir kokybės aspektai“. Seminaro 
tikslas − pieninių galvijų augintojus supažindinti su žolių ir 
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. Žinios apie kukurūzų 
auginimo ypatumus siekiant gero derliaus  ir žolynų 
pasirinkimas bei naudojimas siloso gamybai yra labai 
aktualios. Siloso kokybės tyrimai lemia subalansuotą racioną, 
didelį produktyvumą, produkcijos kokybę, sveikatingumą ir 
ekonominį naudą.  
 
 

 



 

Parengė:  dr. Jonas Šlepetys,  
 dr. Bronislava Butkutė,   
 dr. Eglė Petraitienė,  
 dr. Alvyra Šlepetienė, 
 dr. Jurgita Cesevičienė, 
 dr. Audronė Mankevičienė.  
   
Informaciją teikia 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas,  
projekto vadovė − dr. Audronė Mankevičienė  
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  
seminaro 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. 



 
Informacija apie SEMINARĄ 

 
 

 „Konservuotų pašarų gamybos ir kokybės aspektai“ 
 

Renginys vyks Panevėžio mokslų ir technologijų parko Mokymų salėje 
J. Žemgulio g. 46, Panevėžys 

 
 

2018 m. spalio 3 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, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų 
pašarų gamybos ir kokybės aspektai“.  
Seminaro tikslas ‒ pieninių galvijų augintojus supažindinti su kuo geresnės 
žaliavos išauginimu žolių bei kukurūzų silosui paruošti ir kaip kinta siloso 
rodiklių kokybė jo laikymo metu. Žinios apie kukurūzų auginimo ypatumus 
siekiant gero derliaus ir žolynų pasirinkimas bei panaudojimas siloso 
gamybai yra labai aktualios. Manoma, kad siloso kokybės ištyrimas ‒ tai 
raktas į subalansuotą racioną, didelį produktyvumą, produkcijos kokybę, 
sveikatingumą, ekonominį naudingumą.  
 
 

 



 

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



 
Informacija apie seminarą 

 
 „Konservuotų pašarų gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks 

2018 m. lapkričio 20 d. 10–13 val. (4 akad. val.) 
 

kavinėje „Jūra“,  
Kvėdarnos g. 24, Rietavas, Plungės r. 

 
 
 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų pašarų 
gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas − pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnės kokybės žaliavą žolių ir kukurūzų 
silosui paruošti ir aptarti, kaip kinta siloso rodikliai jo laikymo metu.  

Žinios apie kukurūzų auginimo ypatumus siekiant gero derliaus  ir 
žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai yra labai aktualios. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



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



 
Informacija apie seminarą 

 
 „Konservuotų pašarų gamybos ir kokybės aspektai“ 

 
Renginys vyks  

 
2018 m. lapkričio 22 d. 11–14 val. (4 akad. val.) 

 
Lazdijų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje  

Seinų g. 1, Lazdijai 
 
 

 
Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių 

galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-
01503-PR001, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų pašarų 
gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnės žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti ir aptarti, kaip kinta siloso rodikliai jo laikymo metu.  

Žinios apie kukurūzų auginimo ypatumus siekiant gero derliaus  ir 
žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai yra labai aktualios. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



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



 
Informacija apie SEMINARĄ 

 
 

 „Konservuotų pašarų gamybos ir kokybės aspektai“ 
 

Renginys vyks Kredito unija, Senamiesčio a. 5, Plungė 
 
 
 

2018 m. lapkričio 27 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, seminare bus aptariama aktuali tema „Konservuotų pašarų 
gamybos ir kokybės aspektai“.  

Seminaro tikslas – pieninių galvijų augintojus supažindinti su 
sąlygomis, kaip išauginti kuo geresnės žaliavą žolių bei kukurūzų silosui 
paruošti ir aptarti, kaip kinta siloso rodikliai jo laikymo metu.  

Žinios apie kukurūzų auginimo ypatumus siekiant gero derliaus  ir 
žolynų parinkimas bei naudojimas siloso gamybai yra labai aktualios. 
Nustatyta, kad siloso kokybės analizė yra subalansuoto raciono, didelio 
produktyvumo, produkcijos kokybės, sveikatingumo ir ekonominio 
naudingumo pagrindas.  
 
 
 



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