
   

 

Projekto 

pavadinimas, 

numeris 

,,Inovatyvios popjūtinio laikotarpio technologijos tvariam dirvožemiui 

atkurti“, Nr.  35BV-KK-20-1-11476-PR001 
 

Finansavimas Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos 

grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai lėšų (iki 85 proc. paramos sumos), Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų (iki 15 proc. paramos sumos) 

Projekto 

įgyvendinimo vieta 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Instituto al., 1, Akademija, 58344 

Kėdainių r. 

Projekto trukmė 2022 m. balandžio 13 d. – 2024 m. liepos 1 d. 

Projekto vadovas Dr. Lina Šarūnaitė 

Projekto 

aprašymas 

Projekto tikslai: 

• Įvertinti popjūtinio laikotarpio technologijas, nustatyti jų įtaką dirvožemio 

maisto medžiagų mobilizavimui, organinių medžiagų kaupimuisi, 

agrofizikinių rodiklių stabilizavimui ir dirvožemio produktyvumui atstatyti; 

• Rekomenduoti tinkamiausias popjūtinio laikotarpio kompleksines priemones 

dirvožemių produktyvumui atkurti ir augalų derlingumui stabilizuoti, 

atsižvelgiant į augalų įvairovę, augalų liekanų kokybę, vykstančių dirvožemyje 

procesų pagrindu; 

• Demonstruoti ir viešinti tinkamiausias popjūtinio laikotarpio priemones 

(nurodant jų panaudojimo tikslingumą ir reikalingumą) dirvožemio 

produktyvumui atkurti ir augalų derlingumui stabilizuoti; 

• Konsultuoti žemės naudotojus, ūkininkų sąjungos bei kitų organizacijų ir 

asociacijų narius, aiškinant popjūtinių technologijų svarbą klimato ir aplinkos 

saugumui.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama nukreipti dėmesį į dirvožemio 

valdymo gerinimą, išlaikyti humuso kiekį dirvožemyje, įvykdžius projektą gautos 

žinios ūkininkams leis geriau identifikuoti ir valdyti procesus vykstančius 

dirvožemyje popjūtiniu laikotarpiu ir tuo pasinaudoti dirvožemio derlingumui 

atkurti. 

Projekto vykdymo metu bus pateikiama naujausi rezultatai apie popjūtinio 

laikotarpio technologijas, paremtas naujausiais tyrimais, procesų vykstančių 

dirvožemyje identifikavimu ir valdymu.  

Įgyvendinus šį projektą bus atkreiptas ūkininkų dėmesys į skirtingų augalų liekanų 

seklų įterpimą ar mulčiavimą dirvos paviršiuje. Tai sukurs santykinai stabilias 

aplinkos sąlygas lėtesnei maisto medžiagų apytakai, išplovimui ar jų nuotėkiui, 

spręsti anglies izoliavimo ir N2O emisijos, taip pat maisto medžiagų tiekimui. Plati 



projekto rezultatų sklaida apims didžiąją Lietuvos ūkininkų dalį dėl numatomos 

projekto apimties nacionaliniu mastu. 

Papildoma 

informacija 

Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP 

veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, galima rasti tinklapyje www.nma.lt, o 

informacijos apie projektą – tinklalapyje www.lammc.lt. 
 


