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Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė (IKOK) kartu su gerąja agrotechnine praktika yra 

šiuolaikinio ūkininkavimo siekiamybė ir tvaraus žemės ūkio pagrindas. LŽŪKT sukurta integruotos augalų 

apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema (IKMIS) jungia žemės ūkio mokslo 

pasiekimus ir informacinių technologijų integravimą žemės ūkio sektoriuje.  

Projekto tikslas – didinti IKMIS elektroninių paslaugų vartotojų ratą ir elektroninių paslaugų 

prieinamumą, duomenų tikslumą, kokybę, aktualumą ir informacijos pateikimo patogumą, išplečiant 

paslaugų aprėptį, integruojant papildomas funkcijas ir sujungiant įvairių institucijų teikiamas ekspertines 

konsultacijas. Projektas vykdytas 2017–2020 m.  

LAMMC institutai pagal savo kompetencijas parengė ir žemės ūkio subjektams pateikė 

informaciją: lauko, sodo ir daržo augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių elektroninius katalogus, parengtus pagal 

LAMMC atliktų tyrimų ir vykdytų bandymų rezultatus; integruotos augalų apsaugos priemonių (AAP) 

naudojimo ir atsparumo pesticidams prevencijos bei valdymo rekomendacijas; kenksmingųjų organizmų 

(KO) plitimo prognozavimo ir modeliavimo ekspertines konsultacijas; rengė ir publikavo IKMIS 2.0 

straipsnius.  

Modernizuotas LŽŪKT meteorologinių stočių ir gaudyklių tinklas, sukuriant platforminį stočių 

duomenų panaudojimo modelį ir siekiant gauti augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo analizės rezultatus 

konkrečiam laukui, kuriame įdiegta stotis.  

Siekiant laiku teikti KO plitimo ir AAP naudojimo konsultacijas bei rekomendacijas, sumažinti 

neigiamą poveikį aplinkai ir padidinti augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkių našumą, esamai 

augalų pasėlių būklei nustatyti naudojami bepiločiai orlaiviai ir azoto poreikio nustatymo matavimo 

prietaisai.  

Integruoti nauji prognozavimo moduliai, atnaujinti ir išplėsti KO katalogai sodininkyste ir 

daržininkyste besiverčiantiems žemės ūkio subjektus įgalino prognozuoti KO plitimą. Sukurtas bendras 

sprendimas LŽŪKT, LAMMC ir VAT ekspertinių konsultacijas teikti vieno langelio principu, panaudojant 

šių institucijų informacinius ir/ar žmogiškuosius išteklius.  

Siekiant gauti ir analizuoti KO augalui žalingumo lygio įverčius ir ligų bei kenkėjų katalogus, 

sukurtas bendro naudojimo IT sprendimas – žemės ūkio augalų KO plitimo žalingumo lygio įvertinimo 

įrankis. Ūkininkai ir visi, besidomintys IKOK priemonėmis, daugiau informacijos gali rasti užsiregistravę 

IKMIS informacinėje sistemoje https://www.ikmis.lt.  

 

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų pagal 

2014–2020 metų ES fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.  
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