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VšĮ Lietuvos žemės ūkio kon-
sultavimo tarnyba 2017–2020 
m. vykdo projektą „Ekonominių 
rezultatų gerinimas augalininkys-
tės ūkiuose taikant integruotos 
augalų apsaugos metodus“, pro-
jekto Nr.14PA-KK-16-1-02965-
PR001. Projektas įgyvendinamas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos priemo-
nės „Žinių perdavimo ir informa-
vimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama 
parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“. Jis finan-
suojamas iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto. 

Pagrindinis tikslas – skatinti 
žinių perteikimą ir inovacines in-
tegruotos augalų apsaugos tech-
nologijas augalininkystės ūkiuose, 
mažinti auginamų augalų priežiū-
ros savikainą. 

Veiklos tikslas – atliekant ga-
mybinius parodomuosius bandy-
mus, perteikti žemdirbiams moks-
liniais tyrimais paremtas inovaty-
vias integruotos augalų apsaugos 
priemonių naudojimo technologi-
jas ir jų ekonominį vertinimą. 

Projekto inovatyvumas – tai 
kompleksinis požiūris į visą au-
galo auginimo procesą per inte-
gruotos augalų apsaugos prizmę, 
analizuojant ūkyje taikomą tech-
nologiją ir ją koreguojant inova-
tyviais moksliniais sprendimais, 
išmokinant ūkininką skaičiuoti 
užauginamos produkcijos savi-
kainą ir priimti sprendimus, nau- 

dojant ekonominę veiklos analizę. 
Uždaviniai: 
4 suburti pasidalijimo patirti-

mi grupes; 
4 pritaikyti mokslinių tyrimų 

rezultatus tradiciniuose augalinin-
kystės ūkiuose, atliekant juose 10 
parodomųjų gamybinių bandymų;

4 tobulinti žemdirbių kvalifi-
kaciją, diegiant pažangias ir ino-
vatyvias integruotos augalų apsau-
gos technologijas augalininkystės 
ūkiuose ir įvertinant jų ekonominį  
efektyvumą; 

4 vykdyti parodomųjų ban-
dymų sklaidą: suorganizuoti lau-
ko dienas, seminarus kiekvienam 
parodomojo bandymo baigtiniam 
technologiniam etapui pasibaigus, 
parengti ir publikuoti informaci-
nius straipsnius laikraštyje ir inter-
nete apie įgyvendinamą projektą, 
parengti lankstinukus apie įgyven-
dinamą projektą; suorganizuoti 
baigiamąją konferenciją. 

Projektas bus įgyvendinamas 
ir parodomieji bandymai įrengti 
10 ūkių, kurie yra Joniškio, Šiau-
lių, Tauragės, Raseinių, Kaišiado-
rių, Širvintų, Kupiškio, Rokiškio, 
Šalčininkų ir Varėnos rajonuose.

Šiuo metu yra suburtos 5 
ūkininkų pasidalijimo patirtimi 
grupės. Kiekvieną sudaro 6 na-
riai, užsiimantys ta pačia veikla 
tame pačiame sektoriuje, kad 
būtų galima lyginti jų veiklos re-
zultatus. Visi nariai užsiima lau-
ko augalų auginimu. Kiekvienas 
grupės narys projekto įgyvendi-

nimo laikotarpiu, periodinių su-
sitikimų metu, padedami grupės 
moderatorių, įvertins savo vyk-
domos veiklos situaciją, nustatys 
problemas ir tobulintinas sritis, 
analizuos gautus tarpinius ir ga-
lutinius rezultatus, dalysis infor-
macija ir patirtimi su kitais gru-
pės nariais. Pirmieji pasidalijimo 
patirtimi grupių susitikimai jau 
įvyko. Grupės nariai susipažino 
tarpusavyje, aptarė rūpimas pro-
blemas, numatė siektinus tikslus 
ir susitikimų periodiškumą. Pro-
jekto įgyvendinimo laikotarpiu 
suplanuota 11 susitikimų, kurie 
vyks kiekvieną metų ketvirtį. 

Šis projektas aktualus, nes, at-
likdami bandymus ir dalydamiesi 
patirtimi grupėse, ūkininkai iš-
moks, kaip teisingai parinkti inte-
gruotos augalų apsaugos metodus 
ir tinkamai juos taikyti laukuose, 
kaip suplanuoti augalų auginimo 
technologijas, fiksuoti atliekamus 
darbus ir skaičiuoti savikainą. 

Projekto metu planuojamas 
diegti inovacijas nėra sudėtinga 
įgyvendinti, jos efektyvios, todėl 
siekiamas rezultatas užtikrins ūkio 
konkurencingumą, aplinkos išsau-
gojimą ir klimato kaitos švelnini-
mą. Tikimasi, kad projekto metu 
pasiekti rezultatai padidins ūkių 
konkurencingumą ir prisidės prie 
aplinkos tausojimo.  

Karolis URBA 
LŽŪKT, Augalininkystės paslaugų 

vadovas
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Įgyvendinamas projektas,  
skatinantis ūkininkus  

dalytis patirtimi

Naikiname kiaules –  
naikiname kaimą 

„Visi šunys kariami ant smul-
kių ūkių, tarp jų – kiaulių. Daug 
kas, net Lietuvos kiaulių au-
gin  tojų asociacijos vadovas Al-
gis Baravykas, pabrėžia, jog 
di  džiausia su afrikiniu kiaulių 
ma ru (AKM) susijusi proble- 
ma – smulkūs ūkiai. Neva tokių 
ūkių labai daug, dėl jų ir plinta 
AKM užkratas. 

Nuo 2015 metų, kai buvo už-
fiksuotas pirmasis AKM atvejis, 
nuolat buvo teigiama,  kad svar-

Osauskui ir liberalui Dariui Ulkš-
tinui. Be jų moralinio palaikymo 
SKAA, ko gero, nė nebūtų. Taip 
pat dėkoju bendražygiams Vidai 
Koncevičienei ir Vytautui Ko-
lomenčikovui – trise ir įkūrėme 
SKAA. Visi trys esame Jonavos 
rajono smulkieji ūkininkai, laikę 
kiaules iki užfiksuoto AKM rajo-
ne praėjusių metų vasarą. Po šio 
atvejo visi rajono smulkieji ūkiai 
buvo priversti sunaikinti kiau- 
les – liepta jas išpjauti, nepaisant, 
kad sveikos, o AKM židinys dau-
geliu atvejų – už 10 kilometrų. 
Laimė, mums pavyko išsireika-
lauti, kad kiaules išskerstume 
ne per karščius, o iki gruodžio  
17 d. Rajono kaimo žmonės, ypač 
vyresnio amžiaus, patyrė didžiulį 
stresą. Jie nesupranta tokių nesą-
moningų reikalavimų.  Juolab kad 
išskersti teko net paršelius. 

Neteisingai valdžia elgiasi, 
drausdama kaimo žmonėms au-
ginti kiaules. Kodėl jie po to, kai 
jų gyvenamoji teritorija paskelbia-
ma AKM zona, turi metus laukti, 
kol vėl galės auginti kiaules, jei 
situacija pagerės, o stambiems 
kompleksams toks terminas ne-
taikomas?! Kompleksai gali susi-
tvarkyti, išsidezinfekuoti ir vėl, net 
metams nepraėjus, auginti kiaules, 
laikydamiesi biologinės saugos 
reikalavimų. Tačiau kodėl, laiky-
damiesi šių reikalavimų, kiaulių 
negali auginti kaimo žmonės? O 
kodėl „pavyzdinguose“ komplek-
suose kyla AKM protrūkiai?

AKM labiau būtų suvaldo-
mas, jei žmonėms leistų auginti 
kiaules, kai jie laikosi biologinės 
saugos reikalavimų. Tada būtų 
išvengta atvejų, pasitaikiusių 
Lazdijų rajone ir kitur, kai ne-
deklaruotos kiaulės auginamos 
slapta, nesilaikant reikalavimų, 
taip atveriant kelią AKM plisti. 
Tegu žmonės susitvarko vals-
tybės padedami ir augina kiau- 
les – tegu valstybė kompensuoja 
jiems išlaidas, susijusias su bio-
loginės saugos reikalavimų vyk-
dymu: užmoka už  tvoras, dušų 
įrengimą tvartuose. 

Bloga praktika Lietuvoje pro-
blemas spręsti vien draudimais. 
Mūsų žmonės pavargę nuo jų, 
kiekviename žingsnyje suvaržyti. 
Uždraudė valdžia kiaules augin-
ti, jų neliko – ir nereikia valdžiai 
nieko daryti. Nereikia ieškoti kitų 
problemos sprendimo būdų. Taigi 
AKM atveju valdžia nesistengia 
pagelbėti žmonėms, kad jie galėtų 
auginti kiaules, – nekompensuoja 
išlaidų biologinės saugos reikala-
vimams vykdyti. 

Kita vertus, ar šernas, pagrindi-
nis AKM platintojas, ateis į mano 
tvartą? Kodėl naikinamos sveikos 
kaimo žmonių kiaulės, o ne šer-
nai? Kodėl miškuose nesiimama 
kitų priemonių AKM stabdyti? 

Kaimo žmonės pripratę prie 
kiaulių – kad jos tvarte žviegia, o 
ne avys bliauna. Kiaulėms pakai-

talo nėra – jų neatstos nei ožkos, 
nei triušiai. 

Valdžia nesuvokia, kad, nai-
kinant kaimo žmonių kiaules, 
griūva visa grandinė – kaimo pa-
matai. Juk kaimas neįsivaizduo-
jamas be gyvulių tvartuose. Nuo 
seno čia įprasta užsiauginti grū-
dų, burokų gyvuliams, o karvės 
pieno duoti kiaulėms. Kai kiaulių 
nevalia auginti, nereikia žmogui 
nė karvės, nes 20 l pieno neiš-
gersi, varškės ar sūrių nepridary-
si ir mieste neparduosi. Kadangi 
minėta grandinė suyra, kaimas 
ir tuštėja. Smulkių ūkininkų že-
mes išsinuomoja arba nusiperka 
stambieji, jaunimas išvažiuoja, o 
vyresni žmonės merdi. 

Lietuva visada buvo žemės 
ūkio kraštas. Kodėl turime atsisa-
kyti savo savitumo, išskirtinumo, 
supanašėti su kitomis ES šalimis, 
juolab tautiečių prakaitu krauti ka-
pitalą Didžiajai Britanijai, Airijai, 
Ispanijai, Norvegijai? Mums gy-
venti nereikia?     

Valdžia, drausdama auginti 
kiaules ir žlugdydama smulkius 
ūkius, ne ta linkme suka. Kitose 
šalyse smulkūs šeimos ūkiai klesti, 
o Lietuvoje palaikomi tik stam-
bieji. Jei valdžia sudarytų sąlygas 
smulkiesiems užsidirbti, ir šalies 
biudžetas didėtų, ir žmonės užsiė-
mimą turėtų. 

Mano kaimas dar gyvas, tačiau 
gyvulių augina tik mano šeima. 
Turime smulkų mišrų ūkį savo 
poreikiams tenkinti: auginame 
daržovių, avių, paukščių ir paša-
rų jiems. Asociacija įkurta visai 
neseniai, todėl kol kas negausi, 
tačiau kasdien sulaukiame besido-
minčiųjų ja ir norinčiųjų  įsijungti į 
mūsų gretas.

Mes, SKAA nariai, pirmiausia 
norime būti išgirsti. Tai, kas vyks-
ta dabar, visa vykdoma politika 
kaimo atžvilgiu primena jo geno-
cidą. Prieš kelerius metus vos ne 
kiekviename kaimo kieme buvo 
galima rasti kokį nors  gyvuliuką. 
Dabar kaimai tuštėja. Nelieka ne tik 
gyvulių – ir žmonių. Atotrūkis tarp 
valdžios atstovų ir eilinių Lietuvos 
piliečių didėja ne dienom, o valan-
dom. Susidaro įspūdis, kad valdžia 
neturi jokio supratimo, kaip gyvena 
kaimo žmogus. Todėl labai tikimės 
užmegzti dialogą ir su Žemės ūkio 
ministerija (ŽŪM), ir su Valstybi-
ne maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT), ir su Žemės ūkio rūmais 
(ŽŪR), kitomis institucijomis. Vi-
liamės, kad tai padės priimti abiem 
pusėms priimtinus sprendimus, bus 
remiamasi ne kabinetine teorija, o 
praktine mūsų, smulkiųjų šeimos 
ūkių savininkų, patirtimi.

Dar prieš įkurdami SKAA 
bandėme ieškoti dialogo su Seimo 
KRK nariais, tačiau jų susidomė-
jimo nesulaukėme. Išsiuntėme pri-
sistatymo laiškus ŽŪM, VMVT, 
ŽŪR, KRK.

Nespėjome pabendrauti su vi-
somis organizacijomis, susijusio-
mis su žemės ūkiu, tačiau tikimės 
sulaukti jų palaikymo.  

Išsilaikyti ketiname savo lė-
šomis – iš asociacijos narių mo-
kesčio.“ 

Parengė  
Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ

Redakcijos nuotrauka

Rugpjūčio pabaigoje Jonavoje įkurta Smulkiųjų kiaulių 
augintojų asociacija (SKAA). Kokia būtinybė vertė ją 
įkurti? Nejaugi problemų, kurios pastaruoju metu 
slegia smulkiuosius kiaulių augintojus, negalima 
išspręsti jiems esant Lietuvos kiaulių augintojų 
asociacijos gretose? 
Kieno iniciatyva atsirado SKAA? Kiek joje narių? Ko jie 
tikisi susitelkę į organizaciją? Taigi kokie asociacijos 
tikslai?  
Ar SKAA turi užtarėjų Seimo Kaimo reikalų komitete 
(KRK)? Ar užmezgė su juo ryšį, ar bandė jo nariams 
išsakyti smulkiųjų kiaulių augintojų problemas? 
Galbūt asociacija jau pelnė kurios nors partijos ar kitų 
organizacijų paramą, sulaukė jų užtarimo, palaikymo?
Atsakydama į šiuos klausimus, situaciją komentuoja 
Smulkiųjų kiaulių augintojų asociacijos pirmininkė 
Jurgita PATAŠIENĖ, gyvenanti ir ūkininkaujanti 
Jonavos rajono Bukonių seniūnijos Petrašiūnų kaime. 

biausia išnaikinti smulkius ūkius, 
atseit jie – didžiausia grėsmė. 
Beje, pirmasis AKM atvejis buvo 
užfiksuotas dideliame komplekse, 
ne smulkiame ūkyje. 

Vis atsirandant naujiems AKM 
židiniams, smulkiųjų kiaulių au-
gintojų labai sumažėjo, kai ku-
riuose rajonuose visai neliko. Per 
pastaruosius dvejus metus paaiš-
kėjo, kad Lietuvos kiaulių augin-
tojų asociacija gina tik stambiųjų 
augintojų interesus, o smulkieji 

lieka neišgirsti. Šios priežastys ir 
lėmė SKAA atsiradimą: norime 
apginti savo teises, būti išgirsti ir 
dalyvauti priimant agropolitinius 
sprendimus. 

Mintis apie kokios nors smul-
kiųjų kiaulių augintojų juridinės 
organizacijos įkūrimą brendo ne 
mėnesį ir ne du. Už idėjos telk-
tis įkuriant asociaciją palaikymą 
ir paskatinimą tai daryti labai 
dėkoju Jonavos rajono savival-
dybės tarybos nariui Remigijui 
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VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba 
2017–2020 m. vykdo projektą 
„Ekonominių rezultatų 
gerinimas augalininkystės 
ūkiuose taikant integruotos 
augalų apsaugos metodus“ 
Nr. 14PA-KK-16-1-
02965-PR001. Projektas 
įgyvendinamas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos priemonės „Žinių 
perdavimo ir informavimo 
veikla“ veiklos sritį ,,Parama 
parodomiesiems projektams ir 
informavimo veiklai“.

Projektas finansuojamas iš 
Europos žemės ūkio fondo kai-
mo plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto. Jo veikla apima šias 
tikslines veiklos sritis: inova-
cijų skatinimas, bendradarbia-
vimas ir žinių sklaida kaimo 
vietovėse, ūkių ekonominės 
veiklos rezultatų gerinimas ir 
palankesnių ūkių modernizavi-
mo sąlygų sudarymas, pirminės 
produkcijos gamintojų konku-
rencingumo gerinimas.  

Pagrindinis tikslas – ska-
tinti žinių perteikimą ir inova-
cines integruotos augalų apsau-
gos technologijas augalininkys-
tės ūkiuose, mažinti auginamų 
žemės ūkio augalų priežiūros 
savikainą. 

Veiklos tikslas – atliekant 
gamybinius parodomuosius 
bandymus, perteikti žemdir-
biams moksliniais tyrimais pa-
remtas inovatyvias integruotos 
augalų apsaugos priemonių 
naudojimo technologijas ir jų 
ekonominį vertinimą.

Vyksta ūkininkų 
susitikimai ir lauko 
dienos 

Projekto metu Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tar-
nyba organizuoja reguliarius 
nuolatinių projekto dalyvių, t. 
y. ūkininkų, pasikeitimo patir-
timi grupių susitikimus, kurie 
kiekvieną metų ketvirtį vyksta 
Joniškio ir Šiaulių, Tauragės ir 
Raseinių, Širvintų ir Kaišiado-

rių, Kupiškio ir Rokiškio, Varė-
nos ir Šalčininkų rajonuose.

Taip pat šių rajonų ūkinin-
kų ūkiuose įrengti parodomieji 
bandymai. Juose suorganizuo-
tos lauko dienos visiems ūki-
ninkams, besidomintiems pro-
jekto tikslais ir idėjomis. 

Lauko dienų metu stengta-
si parodyti pasėlių stebėjimo, 
jų būklės vertinimo, skirtingų 
kenksmingų organizmų ekono-
minės žalingumo ribos nusta-
tymo ir būtinų augalų gerovei 
sprendimų priėmimo svarbą. 

Pasikeitimo patirtimi grupių 

susitikimų ir lauko dienų metu 
aptariamas integruotos kenks-
mingųjų organizmų kontrolės 
bendrųjų principų taikymas 
žemės ūkio augalų auginimo 
technologijose. Taip pat ak-
centuojama augalų auginimo 
technologinių darbų planavimo 
svarba, daugiau diskutuojant 
apie augalų aprūpinimą pagrin-
dinėmis maisto medžiagomis 
taikant iš anksto parengtą že-
mės ūkio augalų tręšimo planą, 
kuris rengiamas pagal dirvože-
mio agrocheminių tyrimų rezul-
tatus ir atsižvelgiant į augalui 
būtinų maisto medžiagų po-
reikį. Aptariami ir kiti svarbūs 
ūkio valdymo aspektai: atliktų 
darbų fiksavimas, technologi-
nių procesų apskaita, sekant ir 
dokumentuojant bent pagrin-
dinius, daugiausia pastangų ar 
išlaidų pareikalavusius darbus, 
nepamirštant privalomų kon-
troliuojančioms institucijoms 
dokumentų pildymo ir sezono 
pabaigoje būtino ūkio pasiektų 
rezultatų analizavimo, savikai-
nos paskaičiavimo ir įvertini-
mo. Žinoma, visada įvertinant 
aplinkosaugos reikalavimus. 

Rezultatus lėmė oro 
sąlygos

Akivaizdu, kad neigiamų 
padarinių ūkininkų ūkių der-

liams ir rezultatams (taip pat ir 
parodomųjų bandymų ūkiuose) 
turėjo Lietuvoje susiklostę neį-
prastos metų sezonams klimati-
nes sąlygos.

Praėjusių 2017 m. ruduo 
buvo neįprastai drėgnas, todėl 
vėliau nuimtas derlius, nebuvo 
sąlygų tinkamai paruošti dirvos 
sėjai ir jos terminai nusikėlė į vė-
lyvą rudenį, nukentėjo šių darbų 
kokybė. Susiklosčius tokioms 
sąlygoms, dėl vėsių ir drėgnų 
dirvų augalai prastai dygo ir blo-
gai pasiruošė žiemoti. 

Žiema taip pat nelepino. 
Nemažai laiko augalai praleido 
stresinėje situacijoje dėl perte-
klinės drėgmės, būta ir užšali-
mų be sniego dangos. 

Pavasarį dalyje bandymų 
stebėjome išretėjusius pasėlius, 
o vasarą ūkininkų pasėliai paty-
rė dar vieną išbandymą – saus-
rą visuose Lietuvos rajonuose. 
Dėl drėgmės trūkumo derlius 
dar labiau nukentėjo.  

Tokios ekstremalios sąlygos 
auginamiems augalams tik pa-
tvirtina projekto metu skatina-
mą integruotos augalų apsaugos 
priemonių taikymo ir pagrindinių 
idėjų svarbą. Taikant šias prie-
mones, didinamas ūkio konku-
rencingumas, sudaromos teigia-
mos sąlygos aplinkai, biologinei 
įvairovei ir visai ekosistemai.

Projekte – dėmesys integruotai augalų apsaugai

Lauko dienų metu vertinama pasėlių būklė.
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Paskutinė bulvių augintojų viltis – lietus 
Juozas SKRIPKAUSKAS

Kai baigsis javapjūtė, bulviakasis 
tik prasidės. Todėl vis dažniau 
pasirodančio lietaus, kurio 
grūdininkams dabar jau 
nebereikia, kaip išganymo laukia 
bulvių augintojai. Smagiai palijus, 
ne vienas ūkininkas čiupo kablį 
ir atskubėjęs į lauką vertė vieną, 
kitą bulvių kerą – tikrino, ar giliai į 
žemę prasisunkė lietaus vanduo.

Derlius gerokai 
mažesnis 

Plungės r. Vieštovėnų k. bul-
ves auginantis Liudas Domarkas 

dėl šio lietaus apsidžiaugė. Visą 
vasarą plieskusi saulė galėjo 
niekais paversti metų triūsą, ta-
čiau lietus suteikė vilčių.

„Po lietaus išverčiau keletą 
bulvių kelmų – palijo normaliai, 
vanduo pasiekė ir bulvių gumbus. 
Tai gerai. Iki derliaus nuėmimo 
dar visas mėnuo, o jeigu jos augs, 
galima ir dar savaitę luktelėti. Ži-
noma, lietaus reikėtų daugiau, ir 
kad šiluma nepradingtų. Sinop-
tikai lietaus dar pranašauja, tad 

dirvą drėg mės prisotins. Jei bus ir 
šilumos, manau, bulvės paaugs. 
Tad yra tikimybė, kad jų derlius 
bus panašus į daugiametį vidur-
kį. Be lietaus jos ir toliau skurs, o 
kai viename kere gumbų mažai, 
didelio džiaugsmo nesuteiks“, – 
padėtį realiai vertino ūkininkas.

Praėjusiuosius metus bulvių 
augintojas laiko ypatingais – per 
visą savo ūkininkavimo praktiką 
tokio derliaus nebuvo užauginęs.

„Per visą laiką, kiek auginu 
bulves, o tai daugiau nei 30 metų, 
praėjusieji metai buvo vieninte-
liai, kai gavau tokį didelį derlių. 
Nors pernai lietaus buvo net per 
daug, jis nesutrukdė, viską nu-
ėmėme, o bulvės ir pagal stam-

bumą, ir pagal kiekį po keru su-
mušė visus rekordus. Dar nėra 
taip buvę, kad viename kere būtų 
14–15 stambių bulvių. Šiemet jų 
yra perpus mažiau, be to, jos vis 
dar mažos“, – sakė ūkininkas.

Padaugėjo išlaidų 
Pasiklausęs per televiziją ir 

radiją apie javapjūtę, ūkininkas 
sako nelabai tikintis, kad javų 
derlius šiemet bus tik trečdaliu 
mažesnis. Kaimynystėje ku-

liantiems ūkininkams byra ge-
rokai mažiau.

„Mano manymu, javų der-
lius mūsų krašte, palyginti su 
pernykščiu, bus perpus men-
kesnis, tie, kurie dabar kulia, 
tiek ir tegauna. Lygiai taip gali 
atsitikti ir su bulvių derliumi, 
nes tuo metu, kai augalai tu-
rėjo intensyviai vystytis, buvo 
sausra. „Numatomas šiemeti-
nis bulvių derlius, palyginti su 
pernykščiu, tikrai bus 30 proc. 
mažesnis. Tačiau jei jį lygin-
čiau su daugiamete patirtimi, 
rezultatas daugmaž būtų pana-
šus. Tačiau tik tuo atveju, jei 
vėl nesugrįš sausra – tada be-
liktų džiaugtis išvengus nuos-

tolių, o pelną tektų pamiršti“, – 
svarstė L. Domarkas.

Ūkininkas sakė turintis pa-
žįstamų kolegų kituose rajo-
nuose, juos taip pat vargina 
šiųmetė kaitra. Vienas Šilutės r. 
ūkininkas savo 12 ha bulvių lau-
ką nuolat laisto. Ūkis prie upės, 
vandenį paimti lengva, tačiau 
laistymo įranga per parą sunau-
doja dyzelinio kuro už pusšimtį 
eurų. Numatomu derliumi, sako, 
patenkintas, tačiau koks bus iš-

laidų ir pajamų skirtumas derlių 
realizavus, sunku pasakyti.

Paklausą tikrinasi 
turguje 

L. Domarkas savo bulvių 
plotą kiekvienais metais keičia 
priklausomai nuo paklausos. 
Šiemet augina 6 ha, pernai turėjo 
mažiau, o yra buvę metų, kai so-
dindavo ir apie dešimt hektarų. 
Paklausos tendencijas ūkininkas 
geriausiai pastebi turguje.

„Bulves tiekiu maitinimo įs-
taigoms, tačiau didžiausią dalį 
realizuoju turguje. Būtent čia ir 
matyti, kad paklausa vis mažė-
ja. Dominuoja vyresnio amžiaus 
pirkėjai, kurie paprastai perka po 
keletą kilogramų. Jauni pirkėjai, 
anksčiau pirkdavę maišais, pa-

L. Domarkas: „Numatomas šiemetinis 
bulvių derlius, palyginti su pernykščiu, 
tikrai bus 30 proc. mažesnis. Tačiau 
jei jį lyginčiau su daugiamete patirtimi, 
rezultatas daugmaž būtų panašus. Tačiau 
tik tuo atveju, jei vėl nesugrįš sausra – tada 
beliktų džiaugtis išvengus nuostolių.“ 

sirodo rečiau. Prie pirkėjų norų 
reikia taikytis, tai darau ir aš. 
Už tą pačią turgaus kainą bul-
ves pristatau ir į namus. Žmonės 
šiame krašte mane pažįsta, jau 
teiraujasi, ar bus šiemet bulvių, 
užsisako iš anksto. Manau, kad 
smulkiuose ūkiuose, kuriuo-
se naudojama mažai chemijos, 
bulvės skanesnės už auginamas 
pramoniniu būdu. Nors jų derliai 
dvigubai didesni, tačiau pirkėjas 
vis labiau ima vertinti skonines 
šio augalo savybes“, – mano  
L. Domarkas. 

Ūkininkas augina ir kitų dar-
žovių, tačiau beveik su visomis 
šiemet sekėsi ne itin gerai. Pava-
sarį pasėti burokėliai dėl sausų 
orų dygo labai sunkiai, tik po 
mėnesio dalis jų išlindo iš žemės 
ir kol kas atrodo skurdžiai.
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Karolis Urba, 
VšĮ LŽŪKT augalininkystės paslaugų 
vadovas

VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba 
(LŽŪKT) 2017–2020 m. 
įgyvendina projektą 
„Ekonominių rezultatų 
gerinimas augalininkystės 
ūkiuose taikant integruotos 
augalų apsaugos metodus“ 
Nr. 14PA-KK-16-1-02965-
PR001. Projekto veikla 
vykdoma pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos priemonės 
„Žinių perdavimo ir 
informavimo veikla“ 
veiklos sritį ,,Parama 
parodomiesiems 
projektams ir informavimo 
veiklai“. Projektas 
finansuojamas iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto.

Pagrindinis projekto tiks-
las – skatinti žinių perteikimą 
ir inovacines integruotos augalų 
apsaugos technologijas augali-
ninkystės ūkiuose, mažinti au-
ginamų žemės ūkio augalų prie-
žiūros savikainą. Veiklos tikslas 
– ūkininkų ūkiuose atliekant ga-
mybinius parodomuosius ban-
dymus, perteikti žemdirbiams 
moksliniais tyrimais paremtas 
inovatyvias integruotos augalų 
apsaugos priemonių naudojimo 
technologijas ir atlikti ekonomi-
nį jų vertinimą.

Per projekto įgyvendinimo 
laiką skirtinguose Lietuvos ra-
jonuose rengti projekto „Eko-
nominių rezultatų gerinimas 
augalininkystės ūkiuose taikant 
integruotos augalų apsaugos 
metodus“ viešinimo renginiai 
– organizuotos lauko dienos ir 
seminarai, kuriuose interesan-
tams pristatyta projekto veikla, 

gilintasi į integruotos augalų 
apsaugos bendrųjų principų ir 
rekomendacijų taikymą ūkiuose, 
akcentuota užauginamos pro-
dukcijos savikainos fiksavimo, 
skaičiavimo ir analizės nauda.
Bandymų rezultatai 
aptarti lauko dienose

2018 m. pavasarį ir vasa-
rą, pačiu intensyviausiu auga-
lų vegetacijos laikotarpiu, kai 
laukuose pasirodė derliaus kie-
kybinius ir kokybinius parame-
trus galintys lemti kenksmin-
gieji organizmai (augalų ligos 
ir kenkėjai), suorganizuota 20 
lauko dienų. Jos rengtos tuose 
ūkiuose, kuriuose buvo įdiegti 
ir atliekami projekto parodomie-
ji gamybiniai bandymai. Lauko 
dienų metu susirinkę dalyviai 
sužinojo apie ūkiuose taikomas 
augalų auginimo technologi-

jas, jiems pristatyti parodomie-
ji projekto bandymai, dalyviai 
praktiškai galėjo pamatyti, dėl 
kokių priežasčių ir kokio tikslo 
siekiant reikia stebėti savo au-
ginamus pasėlius, kada ir kokių 
priemonių reikėtų imtis pastebė-
jus lauko augalų ligų ir kenkėjų 
daromą žalą, kokios integruo-
tos augalų apsaugos priemonės 
mažintų chemizuotų priemonių 
naudojimą kovojant su kenks-
mingaisiais organizmais. Daly-
vius domino, kaip nesudėtingai 
laukuose nustatyti kenksmingų-
jų organizmų žalingumo ribą, 
kad augalų apsaugos produktų 
naudojimas būtų ekonomiškai 
naudingas.

Ruduo –  
seminarų metas

Rudens laikotarpiu, kai lau-
kuose buvo baigti pagrindiniai 
darbai, t. y. spalio–lapkričio 
mėnesiais, projekto veiklos vie-
šinimo renginiai iš ūkių laukų 
persikėlė į vidų, įvyko 25 se-
minarai, kuriuose kalbėta apie 
praėjusių metų ūkių pasiektus 
rezultatus, sausros, kuri buvo 
visoje šalyje, žalingą įtaką pa-
rodomųjų gamybinių bandymų 
rezultatams. Pristatyti integruo-
tą augalų apsaugą reglamen-
tuojantys teisės aktai ir aptarta 
kita su tuo susijusi informacija.  
Didelio ūkininkų susidomėjimo 

sulaukė pranešimai ir diskusijos 
apie tarpinių augalų auginimo 
tiesioginę naudą dirvožemiui ir 
auginamai produkcijai, savikai-
nos fiksavimo ir skaičiavimo 
naudą ir paprastumą naudojant 
LŽŪKT specialistų sukurtą 
kompiuterinę ūkio valdymo pro-
gramą „e-Geba Augalininkys-
tė“. Seminarai ir lauko dienos 
organizuoti Akmenės, Biržų, 
Kretingos, Klaipėdos, Kelmės, 
Kaišiadorių, Kupiškio, Rasei-
nių, Telšių, Tauragės, Jurbarko, 
Joniškio, Šakių, Marijampolės, 
Varėnos, Šalčininkų, Širvintų, 
Šiaulių, Utenos, Vilniaus, Zara-
sų rajonuose ir Rietavo savival-
dybėje.

Ūkininkai dalijosi 
patirtimi

VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu yra 
subūrusi 6 pasidalijimo ir pasi-
keitimo patirtimi ūkininkų gru-
pes, kurios reguliarių susitikimų 
metu diskutuoja kiekvienos gru-
pės dalyviams aktualiais klau-
simais, pasitardami tarpusavyje 
sprendžia iškilusias problemas, 
jų veiklą organizuoja ir mode-
ruoja LŽŪKT rajonų biurų au-
galininkystės konsultantai. Su-
sitikimų metu daugiausia disku-
tuota apie parodomųjų bandymų 
vykdymo eigą, augalų mitybą ir 
priežiūrą sausros periodu, ko-
kių integruotos augalų apsaugos 
priemonių imtis norint sumažin-
ti auginamiems augalams daro-
mą žalą. Taip pat susitikimuose 
planuota ir fiksuota parodomojo 
gamybinio bandymo eiga, ver-
tinta lauko, dirvožemio, meteo-
rologinių sąlygų, augalų priežiū-
ros ir mitybos poreikio situacija. 
Pasidalijimo patirtimi grupių 
susitikimai vyksta kiekvieną 
metų ketvirtį Joniškio ir Šiau-
lių, Tauragės ir Raseinių, Šir-
vintų ir Kaišiadorių, Kupiškio ir 
Rokiškio, Varėnos ir Šalčininkų 
rajonuose.

Visų renginių metu ūkinin-
kams įteikti kvalifikacijos tobu-
linimo pažymėjimai. 
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ES remiamas projektas –  
galimybė tobulinti kvalifikaciją

Lauko dienos metu vertinama Raseinių r. sausros padaryta žala.

Aplinkos ministerijomis. Pasiėmę 
viską po savo sparnu, iškreiptume 
darną“, – ministras pripažino, kad 
anksčiau ketinimas buvo apsvars-
tytas nevisapusiškai. Priglaudus 
tarnybą po vienos ministerijos spar-
nu, galėtų kilti abejonių dėl VMVT 
objektyvumo.

Kitas svarbus aspektas – 
VMVT yra atsakinga ne tik už ūki-
nių gyvūnų pavojingų ligų stebė-
seną, maisto saugą „nuo lauko iki 
stalo“, bet yra ir svarbi derybininkė 
dėl naujų eksporto rinkų. Atsirastų 
rizika, kad kai kurios šalys atsisa-
kytų pripažinti pasikeitusio statuso 
VMVT ir pasiektą įdirbį, o derybas 
tektų pradėti iš naujo.
Ministrą pagyrė, 
tarnybą supeikė 

KRK priėmė žemės ūkio mi-
nistro atsiprašymą ir pritarė tam, 
kad sprendimas nekeisti VMVT 
statuso yra teisingas. Tik Remigi-
jus Žemaitaitis pasinaudojo proga 
įgelti „valstiečiams“ už tai, kad šie 

Irma DUBOVIČIENĖ

Jeigu pernai lapkritį 
Seimas būtų pritaręs 
Žemės ūkio ministerijos 
(ŽŪM) parengtam įstatymo 
projektui, Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT) jau nuo šių metų 
pradžios būtų buvusi pavaldi 
ŽŪM, o ne Vyriausybei. 
Tačiau metams prabėgus 
nuostata pasikeitė.

Svarstymas užtruko
Pagal Seimo Kaimo reikalų 

komiteto (KRK) projektą, VMVT 
turėtų būti įstaiga prie ŽŪM, o jos 
vadovą ketverių metų kadencijai 
skirtų ir atleistų žemės ūkio mi-
nistras. Komiteto daugumą tada 
įtikino argumentai, kad taip dirbti 
būsią patogiau, o kartu sumažėtų ir 
valdymo išlaidų.

Pasak KRK pirmininko An-
driejaus Stančiko, svarstymas ga-
nėtinai užtruko, nes buvo daug dis-
kusijų, įvairių nuomonių.

Šį trečiadienį paaiškėjo, kad 
ilga tyla lėmė esminį pokytį. Požiū-
ris pasikeitė 180 laipsnių kampu.
Tegul lieka 
nepriklausoma 

Žemės ūkio ministras Giedrius 
Surplys komiteto posėdyje minis-
terijos vardu atsiprašė įstatymų lei-
dėjų už sugaišintą jų laiką. Prieita 
prie išvados, kad VMVT turi išlikti 
nepriklausoma institucija.

„Įvertinome, kad tarnybos 
funkcijos susijusios ne tik su ŽŪM, 
bet ir Sveikatos apsaugos, Ūkio, 

pernai lapkritį vienbalsiai pasisakė 
už kitokį sprendimą.

VMVT direktorius Darius 
Remeika į politikų kalbas žvelgia 
ramiai, nestresavo ir prieš metus. 
Pasak jo, tarnybos pavaldumą gali-
ma keisti ir dirbti po ŽŪM skėčiu, 
tačiau yra ir kita reikalo pusė – pra-
sidėtų labai ilgas ir skausmingas 
pereinamasis periodas, atliekamų 
funkcijų peržiūrėjimas ir perskirs-
tymas. Komitete apsilankiusiam D. 
Remeikai kartu teko atsiimti porci-
ją priekaištų dėl sumanytos VMVT 
teritorinių padalinių reorganizaci-
jos: kodėl nutarta jungti kai kuriuos 
skyrius, kodėl restruktūrizacijos 
planas pirmiausia pateiktas tvirtinti 
Vyriausybei, o ne KRK.

Kaip atrodys tarnybos res-
truktūrizacija iš vidaus, komitetas 
ketina pažiūrėti pats – tam dar šį 
mėnesį yra numatytas išvažiuo-
jamasis posėdis. Pasak VMVT 
direktoriaus, pokyčiai yra pla-
nuojami siekiant geriau išnaudoti 
esamus išteklius. Dabar situacija 
yra tokia, kad vienur specialistai 
turi verstis per galvą, o kitur dirba 
atsipalaidavę: yra skyrių, kur už-
registruota 800–900 kiaulių ūkių, 
o kitur – tik šimtas.

Ministerija persigalvojo – nebenori 
vadovauti veterinarijos tarnybai

 G. Surplys: „Įvertinome, kad tarnybos 
funkcijos susijusios ne tik su ŽŪM, bet 
ir Sveikatos apsaugos, Ūkio, Aplinkos 
ministerijomis. Pasiėmę viską po savo 
sparnu, iškreiptume darną. Priglaudus 
tarnybą po vienos ministerijos sparnu, galėtų 
kilti abejonių dėl VMVT objektyvumo.“ 
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Karolis URBA,
VšĮ LŽŪKT augalininkystės paslaugų 
vadovas

VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba 
2017–2020 m. įgyvendina 
projektą „Ekonominių 
rezultatų gerinimas 
augalininkystės ūkiuose 
taikant integruotos augalų 
apsaugos metodus“ Nr. 
14PA-KK-16-1-02965-
PR001. Projekto veikla 
vykdoma pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos priemonės 
„Žinių perdavimo ir 
informavimo veikla“ 
veiklos sritį ,,Parama 
parodomiesiems 
projektams ir informavimo 
veiklai“. Projektas 
finansuojamas iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto.

Pagrindinis tikslas – skatin-
ti žinių perteikimą ir inovacines 
integruotos augalų apsaugos 
technologijas augalininkystės 
ūkiuose, mažinti auginamų že-
mės ūkio augalų priežiūros savi-
kainą.

Integruota kenksmingųjų or-
ganizmų kontrolė (IKOK), kitaip 
dar vadinama integruota augalų 
apsauga, yra sveikų augalų augi-
nimas, kuo mažiau pažeidžiant 
žemės ūkio ekosistemas, skati-
nant naudoti kuo saugesnes žmo-
nėms ir aplinkai kenksmingųjų 
organizmų kontrolės priemones. 
Prižiūrint, kaip augalai auga, 
prioritetas turėtų būti skiriamas 
necheminiams augalų apsaugos 
metodams, o cheminiai augalų 
apsaugos produktai naudojami, 
kai kitos efektyvios ir ekonomiš-

kai tinkamos alternatyvios prie-
monės nenaikina kenksmingųjų 
organizmų.

Projekto „Ekonominių rezul-
tatų gerinimas augalininkystės 
ūkiuose taikant integruotos au-
galų apsaugos metodus“ įgyven-
dinimo pradžioje, 2017 metais, 
buvo suburtos penkios pasikeiti-
mo patirtimi grupės skirtinguose 
Lietuvos rajonuose. Jose regu-
liarių susitikimų metu ūkininkai 
ir konsultantai dalijasi sukaupta 
ūkininkavimo patirtimi, aptaria 
ūkiuose taikomas augalų augi-
nimo technologijas, identifikuo-
ja ir akcentuoja gerąją praktiką. 
Kiekvieno susitikimo metu kon-
sultantai grupės dalyviams pri-
stato skirtingą integruotą augalų 
apsaugą ūkiuose skatinančią in-
formaciją, kartu iš ūkininkų gau-
na aktualią informaciją ir prak-
tinių technologinių rekomenda-
cijų, todėl naudos gauna ne tik 

grupės dalyviai – ūkininkai, bet 
ir konsultantai, kurie seminarų ir 
lauko dienų metu sukauptomis 
žiniomis dalijasi su kitais intere-
santais.

Pasikeitimo patirtimi 
grupių nauda

Kiekviena pasikeitimo patir-
timi grupė skirtinguose ūkiuose 
projekto įgyvendinimo pradžio-
je įdiegė po du parodomuosius 
bandymus. Parodomųjų bandy-
mų tikslas – auginamų augalų 
technologijoje taikyti bendruo-
sius integruotos augalų apsau-
gos principus, kurių ūkininkai 
privalo laikytis pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus. Ban-
dymo pabaigoje, įvertinus gau-

tus rezultatus, norima palyginti 
įprastą, tradiciškai ūkyje taiko-
mą augalų auginimo technolo-
giją ir pagal susidariusią lauke 
situaciją, konsultantų rekomen-
duojamą pritaikytą konkrečiam 
ūkiui ir situacijai integruotos 
augalų apsaugos technologiją 
pateikti rekomendacijas ir įver-
tinti abiejų technologijų augalų 
auginimo savikainas. Visuose 
ūkiuose taikomos technologijos 
nėra vienodos, todėl ir bandy-
muose pasirinkti technologiniai 
augalų auginimo procesai labai 
skirtingi, pvz.: subalansuotas 
augalų aprūpinimas maisto me-
džiagomis pagal dirvožemyje 
esančias maisto medžiagas, 
dirvožemio rūgštingumo regu-

Projekto, pasikeitimo patirtimi grupių dalyviai vertina kviečių pasėlį Kaišiadorių r.

liavimas, augalų apsaugos pro-
duktų mažinimas naudojant bi-
ologinius preparatus, nanotrąšų 
panaudojimas sausringuoju 
laikotarpiu, siekiant palengvin-
ti augalų apsirūpinimą maisto 
medžiagomis, augalų apsaugos 
produktų įvairinimas, siekiant 
mažinti kenksmingųjų organiz-
mų rezistentiškumą ir užtikrinti 
augalų apsaugą, kartu mažinant 
ir savikainą, augalų apsaugos 
produktų naudojimas tik nusta-
čius kenksmingo organizmo ža-
lingumo ribą augalui ir kt.

Nepalankūs orai 
apsunkina darbus

Meteorologinės sąlygos nuo 
projekto įgyvendinimo pradžios 
parodomiesiems bandymams 
buvo, galima sakyti, ekstrema-
lios: Lietingas 2017 metų ruduo 
vėlino žieminių kviečių sėjos 
darbus, tai turėjo pasekmių au-
galų sudygimo kokybei, sudėtin-
ga žiema metų pabaigoje ir 2018 
metų pradžioje dalį pasėlių labai 
išretino. Vėliau sekė sausra, kuri 
padarė didžiausią žalą pirmųjų 
metų bandymo laukuose augina-
miems augalams. Antrųjų paro-
domųjų bandymų metų rudeninė 
sėja buvo žymiai palankesnė, 
tačiau 2019 m. pavasaris ir vasa-
ros pradžia visuose parodomųjų 
bandymų rajonuose buvo ypač 
karšti ir dėl lietaus trūkumo turė-
jo neigiamų padarinių augalams. 
Šiuo metu vyksta derliaus nuė-
mimas visoje šalyje, o surinkus 
ir apibendrinus visus duomenis 
bus galima vertinti gautą derlių 
ir jo parametrus. Jau kelis metus 
iš eilės stebimos ekstremalios 
orų sąlygos tik patvirtina pro-
jekto metu skatinamą integruo-
tos augalų apsaugos priemonių 
taikymo naudą. Taikant šias 
priemones, stiprinamas augalų 
sveikatingumas, didinamas ūkio 
konkurencingumas, užtikrinami 
aplinkosauginiai reikalavimai 
biologinei įvairovei ir visai eko-
sistemai.
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Dalijamasi integruotos augalų  
apsaugos taikymo patirtimi

Vyriausybė įpareigojo Turto 
banką parengti koncepciją, 
kaip panaudoti buvusio 
Lukiškių kalėjimo-tardymo 
izoliatoriaus pastatus ir 
teritoriją. Šie pasiūlymai 
Vyriausybei turėtų būti 
pateikti iki kitų metų 
vasario 28 d.

„Svarbu, kad šis sostinės cen-
tre esantis pastatų kompleksas ir 
didelė jį supanti teritorija, kuri 
ištisą šimtmetį buvo atskirta nuo 
miesto, taptų nauju Vilniaus trau-
kos centru, patrauklia vieta kurtis  
įvairioms  veikloms, renginiams. 
Verslo atstovai, kūrybininkai  yra 
pateikę  pasiūlymų  sukurti  čia 
vizualinių, scenos menų, startuo-
lių ir kūrybinių industrijų klaste-
rį, steigti viešbutį, muziejų. Visos 
šios idėjos turi būti apsvarstytos 

ir įvertintos,“ – sako teisingumo 
ministras Elvinas Jankevičius.

Koncepcijos dėl šių pastatų 
ateities parengimo techninė spe-
cifikacija turės būti suderinta su 
Teisingumo ministerija, Finan-
sų ministerija, Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija, Kultūros 
ministerija ir Vilniaus miesto sa-
vivaldybe.

Oficialiai Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus-kalėjimas užda-
rytas liepos 2 d., suimtuosius ir 
nuteistuosius perkėlus į  kitas 
įkalinimo įstaigas.

Lukiškių kalėjimo šešių pas-
tatų kompleksas – valstybės sau-
gomas architektūrinis paminklas, 
kurio teritorija – beveik 2 hekta-
rai ploto Vilniaus centre. Kom-
pleksą sudaro administracinis 
pastatas, Šv. Mikalojaus Stebuk- 
ladario cerkvės pastatas, gamy-
binis pastatas, kalėjimo pastatas, 

kalėjimo-ligoninės pastatas, tvora 
ir kontrolinis perėjimo postas.

1904 m. baigtas statyti pas-
tatas į Kultūros vertybių registrą 
įtrauktas nuo 2002 metų. Visą šį 
laikotarpį pastate veikė įkalini-
mo įstaiga.

KL informacija

Buvusiam Lukiškių kalėjimui 
ieškoma naujo šeimininko 

Taip šią savaitę nusprendė 
kabinetas, atsisakęs 
tenkinti Lietuvos žaliųjų 
partijos pirmininko 
pavaduotojos Ievos 
Budraitės ir kitų pareiškėjų 
peticijos reikalavimų.

Peticijos autoriai teigė, jog 
sprendimas 6 proc. didinti metinę 
valstybinę miškų kirtimo normą 
5 metams kelia pavojų Lietuvos 
miškams, netoleruotina ir tai, kad 
specialios paskirties miškuose 
leidžiami plynieji kirtimai, nes 
jie gali būti leidžiami išimtinais 
atvejais. Be to, kirtimai esą didi-
nami siekiant patenkinti medie-
nos pramonės interesus.

Aplinkos ministerijos teigi-
mu, miško kirtimo norma ap-
skaičiuota tik apsauginiams ir 
ūkiniams miškams. Specialios 
paskirties miškuose draudžiami 

plynieji pagrindiniai miško kirti-
mai, išskyrus sanitarinius.

Be to, ministerija nurodo, jog 
dauguma Miškų ūkio konsulta-
cinės tarybos narių pasisakė už 
Valstybinės miškų tarnybos pasiū-
lytą normą – 11,85 tūkst. hektarų.

Praėjusių metų vasarą  Vy-
riausybė valstybinių miškų pa-
grindinių miško kirtimų normą 
2019 2023 metams padidinti 6 
proc. iki 11,85 tūkst. hektarų.

KL informacija

Miškų kirtimų 
normos neatšauks
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Karolis URBA,
VšĮ LŽŪKT augalininkystės paslaugų 
vadovas

VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba 
2017–2020 m. įgyvendina 
projektą „Ekonominių 
rezultatų gerinimas 
augalininkystės ūkiuose 
taikant integruotos augalų 
apsaugos metodus“ Nr. 
14PA-KK-16-1-02965-
PR001. Projekto veikla 
vykdoma pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos priemonės 
„Žinių perdavimo ir 
informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Parama 
parodomiesiems 
projektams ir informavimo 
veiklai“. Projektas 
finansuojamas iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto.

Pasitelkiamos 
sudėtingos 
technologijos

Projekto tikslas – skatinti 
žinių perteikimą ir inovacines 
integruotos augalų apsaugos 
technologijas augalininkystės 
ūkiuose, mažinti auginamų že-

mės ūkio augalų priežiūros sa-
vikainą.

Veiklos tikslas – ūkininkų 
ūkiuose atliekant gamybinius 
parodomuosius bandymus, per-
teikti žemdirbiams moksliniais 
tyrimais paremtas inovatyvias 
integruotos augalų apsaugos 
priemonių naudojimo technolo-
gijas ir atlikti ekonominį jų ver-
tinimą.

Kiekvieno ūkininko tikslas – 
užauginti kuo geresnį ir gausesnį 
derlių, nes visiems suprantama, 
kad, jį pardavus, užtikrinamos 
ūkio pajamos, o kartu ir pelnas. 
Dažnu atveju augalininkystės 
ūkiuose pasitelkiamos labai su-
dėtingos, intensyvios, chemizuo-

tos augalų auginimo ir priežiūros 
technologijos. Pasitaiko atvejų, 
kad trąšų ar augalų apsaugos 
priemonių pardavėjai įtikina 
žemdirbį, kad, taikant kuo in-
tensyvesnes technologijas, didės 
derlius, jo kokybė, kartu ir ūkio 
pajamos. Tačiau ne visada inten-
syvus trąšų ir augalų apsaugos 
produktų naudojimas, jų kiekių 
didinimas žemės ūkyje duoda 
norimą rezultatą, kartais būna ir 
priešingai.

Skatinta laikytis 
integruotos augalų 
apsaugos principų

Dažnas ūkininkas pamiršta, o 
gal ne visi ir žino apie Lietuvos 
žemės ūkio ministerijos patvirti-
name Augalų apsaugos plane že-
mės ūkio mokslininkų parengtą 
ir Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnybos augalininkys-
tės specialistų rekomenduojamą 
integruotos augalų apsaugos, 
kenksmingųjų organizmų kon-
trolės bendrųjų principų sąrašą 
ir jų taikymo galimybes žemės 
ūkio augalų auginimo techno-
logijose. Šitų principų taikymas 
yra privalomas visiems ūkinin-
kams, kurie naudoja augalų ap-
saugos produktus, skirtus pro-
fesionaliam naudojimui. Todėl 
Lietuvos žemės ūkio konsulta-

vimo tarnyba, įgyvendindama 
projektą organizuotuose semi-
naruose, lauko dienose, pasida-
lijimo patirtimi grupėse, aktyviai 
skatino ūkininkus planuojant 
augalų auginimo technologijas, 
priimant sprendimus dėl tręši-
mo ar augalų apsaugos produktų 
naudojimo atsižvelgti į šias re-
komendacijas.

Vykdyti parodomieji 
bandymai

Siekiant pademonstruoti in-
tegruotų augalų auginimo tech-
nologijų taikymą ir įvertinti 
ekonominę naudą, projekto metu 
dešimtyje Lietuvos rajonų ūkių 
vykdyti parodomieji bandymai. 
Juos atliko Konsultavimo tarny-
bos augalininkystės konsultantai 
kartu su ūkininkais. Bandymais 
siekta ūkininko įprastai taikomą 
augalų auginimo technologiją 
palyginti su konsultanto inte-
gruotos augalų apsaugos techno-
logija. Taip pat lyginta ir augalų 
auginimo gamybinė savikaina. 
Žinoma, trumpas projekto laiko-
tarpis suteikė galimybę įgyven-
dinti tik dalį integruotos augalų 
apsaugos reikalavimų: suderinti 
tręšimą, atlikti kalkinimą, augalų 
apsaugos produktus naudoti tik 
pasiekus kenksmingų organizmų 
žalingumo ribą, piktžoles nai-
kinti mechaniniu būdu, naudoti 

biologinius produktus kaip alter-
natyvą augalų apsaugos produk-
tams, įvertinti, ar atlikti darbai 
buvo rezultatyvūs, ir kt.

Galime pasidžiaugti, kad vi-
suose ūkiuose, kuriuose buvo 
įdiegti bandymai, daugelis prin-
cipų taikomi: laikomasi sėjomai-
nos, tinkamai paruošiama dirva 
sėjai, naudojama kokybiška sė-
kla, laikomasi optimalių sėjos 
terminų ir kt. Dalis ūkininkų 
ūkių, kuriuose atlikti parodomieji 
bandymai, neįsivaizduoja maisto 
medžiagų augalams atidavimo 
nežinodami laukų dirvožemio 
agrocheminių tyrimų rezultatų, 
pagal kuriuos planuojami trę-
šimo darbai. Dalis ūkių augalų 
apsaugos produktų stengiasi nau-
doti kuo mažiau, todėl visada įsi-
tikina, ar pagal meteorologinius 
duomenis palankus metas ligoms 
ir kenkėjams plisti, ar tikrai au-
galų liga išplitus, o gal pakanka 
nupurkšti tik dalį lauko.

Visu projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu bandymams atlikti 
visoje šalyje kliudė orų sąlygos: 
2017 m. šlapias ruduo, 2018 m. 
ir 2019 m. sausra neleido pasiek-
ti norimų rezultatų. Tai dar kartą 
patvirtina, kad kiekvienas veiks-
nys, galintis turėti įtakos derliui, 
yra svarbus.

Bandymų rezultatus palyginti 
Konsultavimo tarnybos augali-
ninkystės konsultantams lengviau 
naudojant inovatyvią ūkio valdy-
mo programą „e-GEBA Auga-
lininkystė“. Joje konsultantai su 
ūkininkais gali matyti ūkio laukų 
žemėlapius, lyginti ir analizuoti 
augalų auginimo technologijos 
duomenis, planuoti augalų prie-
žiūros darbus, atlikti gamybinės 
savikainos vertinimą, kuri lemia 
ūkio ekonominius rezultatus.

Šiuo metu atliekami baigia-
mieji projekto darbai. Sausio pa-
baigoje planuojama organizuoti 
baigiamąją konferenciją, kurioje 
bus pristatyti parodomųjų ban-
dymų rezultatai ir pateiktos re-
komendacijos. 

Daugiau informacijos apie 
renginį ieškokite www.lzukt.lt ir 
www.agroakademija.lt.
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Ūkių ekonominiai rezultatai gerinti  
integruotos augalų apsaugos metodais

Lauko dienos metu konsultantai ir  ūkininkai vertina lauko būklę.

Šalčininkų r. parodomojo bandymo lauke, lauko dienos metu, vertintas 
dirvožemio kalkinimo poveikis avižų šaknų vystymuisi (1 - kalkinta,  
2 – nekalkinta).

1 2

Šalyje auginami kelių 
veislių galvijai, kurie yra 
atsparūs žemoms aplinkos 
temperatūroms ir žiemai 
būdingi gamtos reiškiniai 
jiems nėra pavojingi. 

Be to, esant galimybei, ūkiniai 
gyvūnai, pagal fiziologinius porei-
kius galintys ištisus metus naudotis 
laisvo laikymo teikiamais privalu-
mais, mieliau renkasi galimybę būti 
lauke. Tokiais atvejais svarbiausia, 
kad gyvūnai gautų pakankamai 
maistingo pašaro ir vandens. Po-
reikis pašarui ir vandeniui šaltuoju 
metų laiku padidėja, nes gyvūno 

organizmas didesnę dalį energijos 
sunaudoja fiziologinei kūno tem-
peratūrai palaikyti.  Pasirūpinti gy-
vūnų laikymo patalpomis ūkininkai 
privalo dar neįžiemojus. Reikia 
užsandarinti tvartų langus, duris, 
palikti tik ventiliacijai skirtas angas, 
kad nebūtų sudarytos sąlygos skers-
vėjams. Šaltuoju metų laiku reikia 
kreikti tvartus pakankamu kiekiu 
sausų pakratų, aprūpinti tinkamais 
kiekiais vandens, daugiau ir įvaires-
niais pašarais šerti, nes per šalčius 
jiems reikia papildomo pašaro kūno 
temperatūrai palaikyti. Ūkiniuose 
pastatuose gyvūnai turi būti apsau-
goti nuo jų sveikatai kenkiančių oro 

sąlygų, plėšrūnų ir pavojų. Trum-
paplaukiai, labai jauni ar vyresnio 
amžiaus šunys ir katės neturėtų ilgai 
be priežiūros būti lauke, nebent šu-
nys, nuolat laikomi būdose. Žiemos 
metu vedžiojant lepesnius šunis, 
patartina juos aprengti specialiais 
drabužėliais, kurie dengtų kūną iki 
pat uodegos bei pilvo apačią. Pa-
sivaikščiojimų metu reikia nuolat 
stebėti, ar ant augintinio letenų nėra 
susidariusių sniego kamuoliukų, 
jei yra – kuo skubiau juos pašalin-
ti, kad šie nesukeltų nušalimų. Po 
pasivaikščiojimų būtina apžiūrėti 
šunų pėdas, ausis ir uodegas, pati-
krinti, ar nėra nušalimų. Jeigu kyla 

įtarimų, rekomenduojama pasitarti 
su veterinarijos gydytoju. Druska ir 
kitos cheminės medžiagos, naudo-
jamos sniegui ir ledui tirpdyti, gali 
dirginti augintinio pėdų pagalvė-
les, todėl reikia jas nuvalyti drėgnu 
rankšluosčiu, kad šuo nepradėtų 
laižyti ir dirginančios medžiagos 
nepatektų į vidaus organus.

Per šalčius taip pat negalima 
palikti augintinio automobilyje, 
nes automobilio vidus labai grei-
tai atšąla ir jame likęs gyvūnas 
gali sušalti. Jei šuo laikomas lau-
ke, pirmiausia reikėtų pasirūpinti 
patogia būda, kuri jį apsaugotų 
nuo drėgmės, šalčio ir blogo oro. 
Būda turėtų būti pakankamai dide-
lė, kad šuo galėtų patogiai tupėti ar 
gulėti, tačiau ir ne per didelė, kad 

išsilaikytų kūno šiluma. Grindys 
turi būti pakeltos keletą centimetrų 
nuo žemės ir padengtos drėgmę 
sugeriančia medžiaga. Šuns name-
lio landa turėtų būti atsukta į prie-
šingą vyraujančiam vėjui kryptį 
ir uždengta drėgmei nepralaidžia 
medžiaga. Reikia nuolat tikrinti 
vandens dubenėlį, nes vanduo turi 
būti šviežias ir neužšalęs. Žiemą 
geriau naudoti ne metalinius, o 
plastikinius dubenėlius maistui ir 
vandeniui, kad augintinis neprišal-
tų liežuvio. Dėl tinkamos mitybos 
galima pasikonsultuoti su veteri-
narijos gydytoju ar specialistu. Bū-
tina prižiūrėti šuns kailį, nes pur-
vinas ir sulipęs jis nepakankamai 
sulaiko šilumą.
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Apie gyvūnų priežiūrą žiemą


