
GERESNIS DERLIUS TIK SVEIKAME DIRVOŽEMYJE  
NEMOKAMAS NUOTOLINIS SEMINARAS ŪKININKAMS, KONSULTANTAMS IR MOKSLININKAMS

Dirvožemis yra svarbiausia ūkininko darbo priemonė. Kuo 
sveikesnis dirvožemis, tuo geresnis derlius. Tai reiškia 
mažiau nuostolių, mažiau sąnaudų, mažesnes išlaidas. Tai 
yra sėkmingos veiklos garantas.  

Mūsų tikslas – išlaikyti nenualintą ir sveiką dirvožemį 
ateities kartoms ir kartu dirbti pelningai.  

Daugelis ūkininkų žino, kad tai galima pasiekti. Dabar, prieš 
naujojo sezono pradžią, yra tinkamas metas pasikeisti 
patirtimi.  

Suburti praktikai ir ekspertai virtualiai diskutuos apie sveiko 
dirvožemio išsaugojimą. Dėl karantino renginys bus 
nuotolinis. Bet juk internetas yra visagalis!  

Kviečiame prisijungti ir gauti praktinių patarimų, kuriuos 
galėsite pritaikyti savo ūkyje.  

Renginio pagrindinis tikslas yra sužinoti apie efektyvius 
ūkininkavimo būdus, kuriuos galėsite pritaikyti savo ūkyje.  

„Best4Soil“ yra finansuojamas projektas, todėl dalyvavimas 
nuotoliniame seminare yra nemokamas, tačiau tai bus 
solidi investicija į jūsų ūkio ateitį! 

Pranešėjai pasidalins savo asmenine patirtimi, o seminaro 
dalyviai turės galimybę užduoti klausimus ir diskutuoti.  

Geresnis derlius tik sveikame dirvožemyje. Mums ir 
ateinančioms kartoms! 

Registruokis dabar!  
https://www.best4soil.eu/meetings/47 

JŪS GAUSITE VERTINGOS INFORMACIJOS APIE:

„Best4Soil“ projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“  
kaip koordinavimo ir paramos veiksmų programa, Granto Nr. 817696.

augalų sėjomainą

augalų auginimą žaliajai trąšai ir 
tarpiniams pasėliams

dirvožemio organines medžiagas 
ir derlingumą

per dirvožemį plintančias ligas



 

„Best4Soil“ projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Horizontas 
2020“ kaip koordinavimo ir paramos veiksmų programa, Granto Nr. 817696.

PROGRAMA
GERESNIS DERLIUS TIK SVEIKAME DIRVOŽEMYJE 
NUOTOLINIS SEMINARAS ŪKININKAMS, KONSULTANTAMS IR MOKSLININKAMS

04. / 05.03.2021

09:00 — 09:30  Įžanga ir Best4Soil projekto pristatymas
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10:00 — 10:30  Sudėtingos dirvožemio mikroorganizmų biologinės įvairovės valdymas   
     siekiant pagerinti augalų sveikatą — Mogens Nicolaisen (DK)

10:30 — 11:00  Pertrauka (Best4soil video reportažai)

11:00 — 11:30  Nematodai: neatrastas pasaulis — Leendert Molendijk (NL)

11:30 — 11:50  Best4soil tinklapio siūlomi įrankiai: informaciniai lapeliai, video reportažai, 
     duomenų bazės ir kaip jomis reikia naudotis      
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E12:15 — 12:30  Kaip ūkininkai ir ekspertai iš įvairių šalių vertina tinklapyje Best4soil    

     pateiktą informaciją?

12:30 — 13:00  Klausimai ir komentarai I SESIJOS pranešėjams

09:30 — 10:00  Žalingiausios per dirvą plintančios žemės ūkio augalų ligos  
     — Krzysztof Matkowski (PL)
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E16:00 — 16:15  Kaip praktine informacija keičiamasi kitose šalyse?

16:15 — 16:45  II SESIJOS klausimai ir pirmosios seminaro dienos santrauka

14:45 — 15:15  Kuriant sveiką dirvožemį: Latvijos ūkio patirtis — Andris Sabitovs (LV)

15:15 — 15:35  Ką mes galime padaryti savo aplinkoje, kad turima informacija (pvz.,    
     vaizdo įrašai, informaciniai lapeliai ir „Best4Soil“ duomenų bazės) būtų   
     prieinamos kuo daugiau žmonių?

14:15 — 14:45  Bioanglis – potencialus anglies ir humuso šaltinis dirvožemiams 
     — Agnieszka Medyńska Juraszek (PL)

15:35 — 16:00  Pertrauka (Best4soil video reportažai)

1 SESIJA
04.03.2021, 09:00 — 13:00
PER DIRVĄ PLINTANČIOS LIGOS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS

2 SESIJA
04.03.2021, 14:15 — 16:45
DIRVOŽEMIO ORGANINĖ MEDŽIAGA IR DIRVOŽEMIO DERLINGUMAS
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E13:15 — 13:30  Dalyvių iš kitų šalių nuomonė apie nuotolinį Best4Soil seminarą

04. / 05.03.2021

10:00 — 10:15  Įžanga ir Best4Soil projekto pristatymas

10:45 — 11:15  Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės    
     įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui — Lina Šarūnaitė (LT)

11:15 — 11:45  Tarpiniai augalai, jų auginimo technologijos ir gaunama nauda  
     — Aušra Arlauskienė (LT)

11:45 — 12:00  Pertrauka (Best4soil video reportažai)

12:00 — 12:30  Praktinė patirtis auginant tarpinius pasėlius Šiaurės rytų regione 
     —  Mārtiņš Flaksis (LV)

10:15 — 10:45  Žemės dirbimo ir tarpinių pasėlių įtaka dirvožemio savybėms ir     
     piktžolėtumui — Gražina Kadžienė (LT)

13:30 — 14:00  Antros seminarų dienos santrauka, aptarimas ir programos pabaiga

…

SEMINARO STRUKTŪRA 
„Best4Soil“ nuotolinį seminarą sudaro trys dalys, kurių kiekviena skirta konkrečiai temai. Kiekviena iš šių trijų dalių 
yra suskirstytos į atskirus skyrius: „SESIJA“ - priskirta kiekvienai šaliai ir „STAGE“ - bendras skyrius. 

„SESIJOS“ dalyviai bus suskirstyti pagal šalis, kad jie galėtų stebėti pristatymus savo gimtąja kalba (estų, latvių, 
lietuvių ar lenkų). Kiekvieno „SESIJOS“ skyriaus pabaigoje visi dalyviai iš visų šalių susitiks „STAGE“ skyriaus dalyje. 
Čia anglų kalba bus apibendrinti ir aptarti svarbiausi skirtingų šalių „SESIJOS“ skyriaus rezultatai.

SESIJŲ MODERATORIAI  
Estija:               Eva Tuusis (Estijos gyvybės mokslų universitetas) 
Latvija:     Lasma Ozola (Latvijos žemės ūkio konsultavimo ir mokymų centras) 
Lietuva:     Antanas Ronis (LAMMC, Žemdirbystės institutas) 
Lenkija:     Piotr Chohura (Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas)

RESPONSIBLE 
Organizatorius:   Piotr Chohura (Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas, PL)  
Moderatorius:   Piotr Chohura (Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas, PL) 
Vertintojas:   Bruno Häller ir Stefan Dubach (Berno taikomųjų mokslų universitetas, CH) 
Technika:   WEP media solutions (AT) 
Marketingas:   Johannes Pelleter (AT)

12:30 — 12:50  Dalyvių nuomonė apie nuotolinį Best4Soil seminarą

3 SESIJA
05.03.2021, 10:00 — 14:00
AUGALŲ SĖJOMAINA, AUGALAI SKIRTI ŽALIAI TRĄŠAI IR TARPINIAI PASĖLIAI


