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Žemės ūkis pasižymi didele teikiamos produkcijos ir įvairių gamybos būdų įvairove, tačiau 

siekiama, kad jis būtų tvaresnis. Tai reiškia, jog reikia tam tikrų pokyčių visoje produkcijos vertės 

grandinėje – nuo žaliavos auginimo iki vartotojo.  

Visuomenės poreikiai yra įvairiapusiai, apimantys visaverčio, įvairaus ir įperkamo maisto gamybą 

bei pateikimą pasaulyje vis didėjančiam gyventojų kiekiui ir kartu efektyviai naudojant išteklius, darant 

minimalų poveikį klimatui bei aplinkai.  

Siekiant sumažinti mineralinių trąšų naudojimą ir kartu užtikrinti efektyvų įvairių žaliavų tiekimą 

bei racionalų išteklių (dirvožemio) naudojimą, pupinių augalų auginimas tampa vis svarbesnis ne tik 

ekologinėje, bet ir tradicinėje ūkininkavimo sistemoje, ypač kai gyvulininkystės šaka traukiasi ir mažėja 

jos pagaminamų organinių trąšų. Svarbu naujai įvertinti galimybę auginti daugiau baltymingų augalų, kurių 

didesnis produktyvumas ir įvairesnis biomasės panaudojimas būtų naudingas aplinkai, nes paįvairintų 

sėjomainą, pagerintų dirvožemio kokybę ir padidintų biologinę įvairovę. Efektyvus įvairios kilmės 

organinių trąšų, taip pat ir pupinių augalų biomasės, panaudojimas taip pat yra augalininkystės 

efektyvinimo priemonė.  

Pasėlių įvairinimas yra viena priemonių, didinančių žemės ūkio sistemų atsparumą abiotiniams 

stresams ir klimato kaitos poveikiui. Kuo įvairesnių augalų rūšių panaudojimas leistų užtikrinti tam tikrą 

agroekosistemų stabilumą. Tradicinių ir alternatyvių bei vėsaus klimato platumose mažiau įprastų augalų 

auginimas taip pat atvertų tam tikras efektyvaus išteklių panaudojimo galimybes, tačiau svarbu atsakyti į 

klausimus, ar galima pasitikėti auginimo technologijomis, ar žinomas ir tinkamai išnaudojamas augalų 

kokybinis potencialas?  

Ekologinis ūkininkavimas daugeliu atvejų atrodo tvaresnis nei kiti būdai, todėl natūralus yra siekis 

didinti jo plotus. Tačiau ir čia tvarumas labai priklauso nuo sunkiau pasiekiamo pasėlių produktyvumo, 

sudėtingo maisto medžiagų ciklo valdymo siekiant išlaikyti gerą aplinkos būklę, todėl naujų priemonių 

paieška ir pasiūla turi būti nuolatinė.  

Taigi, programa „Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ ieško 

atsakymų į naujai kylančius klausimus ir siekia pateikti pasiūlymus jiems spręsti.  
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