
 
 
 

Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  
2 grupės susitikimas 

 
Agroekosistemų optimizavimas  

intensyvios žemdirbystės sąlygomis 
   

2020 m. birželio 16 d. nuo 10 iki 13 val.  
(4 akad. val.) 

 
Renginio vieta  

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

muziejus „Bulvės muziejus“ 
Bažnyčios g. 34, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. 

ir  
kavinė „Pas Mindaugą“ 

Šakių g. 3, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. 
 

 Informacinis lapelis  
          
         Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas 
biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-
KK-17-1-01532-PR001, pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus 
aptariama tarpinių pasėlių įtaka po jų auginamiems augalams. Tarpiniai 
pasėliai ne tik dirvožemį apsaugo nuo nepalankių meteorologinių sąlygų 
(saulės, vėjo, lietaus), bet įterpti į dirvą ją papildo maisto medžiagomis, 
pagerina dirvožemio struktūrą. Taigi, pagerėja augimo sąlygos po jų 
sėjamiems žemės ūkio augalams. 
          Taip pat bus diskutuojama apie sėjomainų įvairinimą intensyvios 
žemdirbystės sąlygomis. Bus aptariama galimybė javų ir rapsų sėjomainas 
papildyti kaupiamaisiais augalais (bulvėmis). Bus aptariamos bulvių 
auginimo perspektyvos Pietvakarių Lietuvoje, jų įtaka javų ir rapsų 
sėjomainoms, ekonominis pelningumas.          



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

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės  
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį  

„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“  
 
 

ATMINTINĖ 
  

lauko dienų, seminarų, pasidalijimo patirtimi grupių,  
kitų informavimo renginių dalyviams 

  

1. Reikia žinoti 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. 
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