
Informacija apie pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi 
1 grupės susitikimą

Konservuotų pašarų gamyba: 
tinkama žaliava - gera kokybė

Renginio data
2020 m. rugpjūčio 24 d. 12–15 val. 

(4 akad. val.)

Renginio vieta
„Grėjaus namas“ 

Didžioji g. 36, Kėdainiai

Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų
šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001)
paskutinis pasidalijimo patirtimi grupių susitikimas skirtas aptarti projekto metu visuose
Lietuvos apskrityse vykdyto bandymo rezultatus ir padiskutuoti bei pasidalinti patirtimi
apie atliktų mokslinių tyrimų pritaikymą tradiciniuose pienininkystės ūkiuose, kurie
žaliavą galvijų šėrimui auginasi ir pašarus gaminasi patys.

Projekto metu buvo suburtos 4 pasidalijimo patirtimi grupės skirtinguose Lietuvos
regionuose, kurių susitikimai per projekto vykdymo laikotarpį vyko kiekvieną ketvirtį.
Grupę sudarė 6 ūkininkai, užsiimantys pienininkyste. Susitikimų metu pasidalijimo
patirtimi grupių dalyviai gavo naujausią informaciją apie atliekamą bandymą, buvo
analizuojami konservuoto pašaro mėginiai ir po to aptariami analizių rezultatai. Kadangi
projektas truko trejus metus, skirtingose Lietuvos regionuose išryškėjo nevienodos
problemos, nes vienur pašarui auginta daugiau kukurūzų, kitur buvo populiaresnis žolių
silosas.

Paskutinio susitikimo metu pasidalinimo patirtimi grupių dalyviams bus įteikti
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai už 44 akademinių valandų mokymų kurso
išklausymą.



Informaciją parengė lektoriai:  
dr. Audronė Mankevičienė, 
dr. Jonas Šlepetys, 
dr. Jurgita Cesevičienė, 
dr. Ona Auškalnienė, 
dr. Alvyra Šlepetienė. 

Atsakingas už renginį                                               dr. Jonas Šlepetys

Informaciją apie projektą 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.
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