MENAS DARYTI TAI,
KĄ MOKI GERIAUSIAI – ŪKININKAUTI!
PASLAUGŲ KATALOGAS 2022 M.

TIKSLIOJO
ŪKININKAVIMO
PASLAUGOS
VISIEMS ŪKIAMS
Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro komanda (toliau – TŪC)
savo pajėgas ir žinias koncentruoja,
sprendžiant kompleksines ūkiuose kylančias problemas. Suvieniję jėgas, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugas teikia
patyrę specialistai, aprūpinti naujausia
įranga. Konsultuodami ūkininkus, jie pirmiausiai išanalizuoja realią ūkio situaciją,
išsiaiškina kliento poreikius ir tuomet pateikia veiksmų planą, padedantį ūkininkui
siekti jo užsibrėžtų tikslų.
Tel. tel. 8 347 44 037, mob. 8 666 00 505,
el. p. tuc@lzukt.lt
Dirvožemio gerinimo strategija
TŪC augalininkystės specialistai atliks dirvožemio tyrimus, sudarys laukų žemėlapius – įvertins tyrimų rezultatus, problematiką, pateiks ilgalaikį veiksmų planą, kaip praturtinti ir suvienodinti dirvožemio
maisto medžiagų kiekį Jūsų ūkio laukuose, naudojant kintamos normos tręšimo planus.
Derliaus gerinimo strategija
TŪC augalininkystės specialistai išanalizuos ir įvertins ūkyje naudojamą augalų auginimo strategiją,
įvertins pasėlių būklę, pateiks ilgalaikes rekomendacijas, didinančias derliaus kokybinius ir kiekybinius
rezultatus, padės optimizuoti gamybos išlaidas.
Efektyvus pašarų bazės valdymas
TŪC veterinarai įvertins ūkio pašarų bazę, gyvulių produktyvumą ir sveikatingumą, atliks laboratorinius
tyrimus. Analizės ir tyrimų rezultatų dėka padidės gyvulių produktyvumas, produkcijos kokybė, sumažės sergančių gyvulių skaičius ir kt.
Bandos reprodukcijos rodiklių gerinimas
TŪC veterinarai, naudodami inovatyvias diagnostikos priemones, laiku identifikuos gyvulius, turinčius
reprodukcinės sitemos sutrikimų (neveršingas telyčias, karves, turinčias cistų), reprodukcinių organų
pakitimus ir pasiūlys ekonomiškai efektyvų gydymo būdą. Tai leis optimizuoti bandos valdymą ir sumažinti patiriamas išlaidas (apskaičiuota, kad kiekviena papildoma neveršingumo diena kainuoja nuo
0,87 iki 2,53 eurų).
Gyvulininkystės ūkio technologijų analizė
TŪC veterinarai specialistai atliks išsamią gyvulininkystės technologijų analizę – ir atvykę į ūkį, ir naudodami kompiuterinių programų bei laboratorinių tyrimų duomenis. Išanalizavę duomenis, galėsite
priimti efektyvesnius ūkio valdymo sprendimus ir optimizuoti išlaidas.

Menas daryti tai, ką moki geriausiai!
Menas daryti tai, ką moki geriausiai – ūkininkauti!
Kiekvienas ūkininkas – tikras menininkas, iš mažo grūdelio sukuriantis banguojančių javų jūrą ar gebantis papuošti Lietuvos laukus laimingų gyvulių bandomis.
Iš ko susideda mūsų ūkininkų paveikslai?
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Ūkininkavimo verslo idėjos, keliaujančios per skirtingus metus ir kartas,
bet atnešančios vis kažką naujo
Sunkaus ir nenutrūkstamo darbo
Nešališko patarimo
Amžinos kovos su gamtos išdaigomis

Ūkininkui, kaip tikram menininkui, reikia laiko savo svajonių ūkiui kurti, o kartais ir konsultanto, kuris
patarimu gali įkvėpti priimti inovatyvius ir vertingus sprendimus.
Mes, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos komanda, esame pasiryžę būti Jūsų partneriu, nuimti
dalį rūpesčių nuo Jųsų pečių, savo žiniomis ir darbu padėti inovacijoms ateiti į ūkius. Bendradarbiaukime ir Jums nereikės sukti galvos dėl tvarkingos ūkio finansų apskaitos, o technologines konsultacijas
gausite iš itin patyrusių augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės ar darbų saugos konsultantų.
Skirkite savo brangų laiką svajonių ūkio kūrimui, o mes pasirūpinsime visu kitu.
LŽŪKT komanda

Augalininkystė
Lietuvos ir Europos ūkininkai jau ruošiasi
naujiems ateities iššūkiams, susijusiems su
Žaliojo kurso strategija. Konsultavimo tarnybos konsultantai, besiremdami patvirtintais moksliniais agronominiais sprendimais
ir ilgamete patirtimi, padės pasiekti Jums
keliamus tikslus – tvarų ūkininkavimą, gausų ir kokybišką derlių, optimizuojant naudojamus ūkio resursus atsižvelgiant į dirvožemio ir aplinkos būklės išsaugojimą ateities
kartoms.
Tikslus ūkininkavimo technologijos parinkimas, darbų planavimas, jų atlikimas ir sezono pabaigoje gautų rezultatų analizė mūsų
klientams leidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų ir
maksimaliai gerų ūkio rezultatų.

PASLAUGOS
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Tręšimo planų parengimas ir konsultacijos
Dirvožemio ėminių paėmimas ir ištyrimas,
rezultatų įvertinimas
Pasėlių būklės vertinimas ir rekomendacijos
Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos
žurnalų pildymas
Trąšų naudojimo apskaitos žurnalų pildymas
Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo
pildymas
Privalomų žurnalų pildymas pagal priemones
Augalininkystės technologijų analizės
parengimas
Pakuočių ir / arba atliekų apskaitos konsultacijos
(GPAIS)

ŪKIO ŽURNALŲ PARENGIMAS
Bendradarbiaukime, taupykite savo laiką. Mes už Jus
užpildysime privalomus ūkio žurnalus ir teiksime individualias konsultacijas.
PASĖLIŲ PRIEŽIŪRA IR KONSULTACIJOS
Pasėlių būklės vertinimas ir agronominės rekomendacijos Jūsų ūkio laukuose. Kreipkitės į augalininkystės konsultantą savo rajone.
AUGALININKYSTĖS TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ IR
REKOMENDACIJOS
Tiksliai žinokite savo ūkio laukų situaciją ir išlaidas,
skiriamas augalų priežiūros darbams. Optimizuokite ūkio resursus kartu su nešališku augalininkystės
konsultantu.
DIRVOŽEMIO TYRIMAI ir TRĘŠIMO PLANAVIMAS
Ar žinote, kad atlikus dirvožemio tyrimus ir pagal
juos parengus tręšimo planą galite iki 20 % mažiau
išleisti trąšoms ir tuo pačiu gauti 5 % didesnį derlių?
Susisiekite!

Jau įprasta, kad sėkmingiausi mūsų klientai
sprendimus priima remdamiesi augalininkystės
konsultantų patirtimi.

AUGALININKYSTĖS PASLAUGŲ VADOVAS
Tel. (8 347) 38 409, mob. 8 685 24 452
el. p. karolis.urba@lzukt.lt

PASLAUGOS
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Pašaro ėminio paėmimas ir ištyrimas
Pašarų kiekio skirtingoms gyvulių grupėms
apskaičiavimas
Subalansuoto gyvulių šėrimo užtikrinimas
Gyvulių bandos judėjimo tvarkymas
Gyvulių sveikatingumo įvertinimas
Gyvulininkystės laboratoriniai tyrimai
(kraujo, šlapimo, pieno)
Ankstyvas veršingumo nustatymas ir
reprodukcinių sutrikimų diagnostika
Gyvulininkystės ūkio technologijų analizė

PRODUKCIJOS KOKYBĖ
Padidėjus somatinių ląstelių kiekiui piene, vidutiniškai prarandama apie 565 kg pieno, t. y. 169 Eur. Ištirsime Jūsų karvių pieną, padėsime užtikrinti jo kokybę
ir išvengti nuostolių.
REPRODUKCIJA
Kiekviena papildoma neveršingumo diena kainuoja
nuo 0,87 iki 2,53 Eur! Veršingumo nustatymas praėjus 28 d. po apsėklinimo, sumažins nuostolingų dienų skaičių. Kreipkitės, taupykite laiką ir pinigus!
GYVULIŲ SVEIKATINGUMAS
Karvei susirgus medžiagų apykaitos ligomis, patiriame mažiausiai 150 Eur nuostolio. Laboratoriniai tyrimai užkerta kelią neplanuotoms išlaidoms. Mums
rūpi Jūsų gyvulių sveikatingumas!
GYVULIŲ ŠĖRIMAS
Ištyrus pašarus ir sudarius subalansuotą gyvulių racioną, išlaidos pašarams sumažės iki 15 proc. Norite
sumažinti jas – kreipkitės!
MOBILI GYVULININKYSTĖS LABORATORIJA
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Sužinosite ūkio pašarų kokybę ir maistingumą.
Praėjus 28 d. po apsėklinimo ir atlikus tyrimą,
žinosite, ar karvės ir telyčios veršingos, ar nėra
kiaušidžių pakitimų, lemiančių neveršingumą.
Kraujo ir šlapimo tyrimo rezultatai leis nustatyti Jūsų gyvulių bandos sveikatingumą. Tai padės
užkirsti kelią ligoms ir išvengti didesnių nuostolių
dėl pasekmių likvidavimo.

GYVULININKYSTĖS PASLAUGŲ VADOVĖ
Tel. (8 347) 44 006, mob. 8 640 78 709
el. p. inga.zigmantiene@lzukt.lt

Gyvulininkystė
Tvarus ir ekonomiškai stiprus gyvulininkystės ūkis – svajonė ar realybė? Mokslininkai
teigia, kad tvarus gyvulininkystės ūkis, gebantis optimizuoti ŠESD – yra ateities ūkis, o
pirmas žingsnis to siekiant – subalansuotas
galvijų šėrimas. Tačiau norint užtikrinti ūkio
ekonominį efektyvumą būtinas kompleksiškas požiūris – rūpintis ne tik šėrimu, bet
ir gyvulių sveikatingumu, reprodukcinių
sutrikimų gydymu, užtikrinančiais gyvulių
produktyvumą ir produkcijos kokybę.
Sėkmingas gyvulininkystės ūkis – tarsi laikrodžio mechanizmas. Nekokybiškai veikianti detalė gali sugandint visą laukiamą
rezultatą. Kad to išvengtumėte, konsultuokitės su mūsų patyrusiais gyvulininkystės
konsultantais ir specialistais.

Verslo ekonomika
Planuojantiems ūkio verslo plėtrą, modernizavimą dažnai prireikia išorinių finansinių šaltinių. Vienas svarbiausių ir
populiariausių būdų sustiprinti ūkį – ES
parama. Ūkininkai gali dalyvauti daugiau nei 10-yje Kaimo plėtros programos
veiklos sričių, kurių kiekviena turi atitinkamas taisykles bei kriterijus. Pasirinkti
tinkamiausią veiklos sritį ūkio stiprinimui
Jums padės patyrę ekonomikos konsultantai, kurie užpildys paraišką, parengs
verslo planą ir jį administruos visu įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
Patirties turime – per 2014–2020 m. KPP
laikotarpiu padėjome klientams įsisisavinti daugiau kaip 115 mln. Eur paramos
ūkių plėtrai.

PASLAUGOS:
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Verslo projektų rengimas ir administravimas
ES paramai gauti. Dirbame ir su žemdirbiais,
ir su kitų kaimo vietovėse veikiančių verslų
savininkais
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Verslo projektų rengimas, paraiškų
pildymas paskolai gauti
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Ūkio veiklos rezultatų analizė

x

Įmonės steigimo dokumentų parengimas

Konsultavimas verslo ekonomikos,
ES paramos įsisavinimo klausimais

ĮMONĖS STEIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMAS
Pradėjote galvoti apie naujo verslo kūrimą, tačiau
nežinote, kokią verslo formą pasirinkti, nuo ko pradėti įmonės steigimą, kokius dokumentus ir formas
pildyti. Suteiksime išsamią informaciją apie individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio kooperatyvo steigimą.
VERSLO PROJEKTŲ RENGIMAS, ADMINISTRAVIMAS
Tinkamai parengtas verslo projektas – sėkmės garantas planuojant gauti paramą ir vėliau – įgyvendinimo ir kontrolės metu. Juk siekdami tinkamo projekto
įgyvendinimo, paramos gavėjai įsipareigoja stebėti
jo priežiūros rodiklius, vertinti veiklos gyvybingumą,
vykdyti įsipareigojimus, t. y. veiklą atlikti efektyviai,
gauti pelno, būti mokūs.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rengiame projektus ir juos administruojame
pagal daugelį KPP paramos veiklos sričių:
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Parama smulkiesiems ūkiams
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos
lygmeniu
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
Parama investicijoms į miškininkystės technologijas
Parama miškų infrastruktūrai gerinti
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti
pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams
daromą žalą
Ir kitos KPP priemonės

VERSLO EKONOMIKOS PASLAUGŲ VADOVAS
Tel. 8 (347) 37 026, mob. 8 602 93 960
el. p. mindaugas.mizutavicius@lzukt.lt

APSKAITA ŪKININKAMS
Profesionaliai sutvarkyta Jūsų ūkio apskaita – teisingai
apskaičiuoti mokesčiai. Apskaitą tvarkome daugiau nei
6000 klientų, kurie drąsiai mus rekomenduoja kitiems!
Siekiant sėkmingos ūkio plėtros, svarbu įvertinti ūkio
veiklos efektyvumą, numatyti perspektyvas ir priimti
tinkamus ūkio valdymo sprendimus. Finansinių metų
pabaigoje parengsime ūkio veiklos ekonominių ir finansinių rodiklių analizę.

Buhalterinė
apskaita
žemės ūkiui ir
verslui

APSKAITA VERSLUI
Buhalterinė apskaita Jūsų uždarajai akcinei bendrovei, žemės ūkio bendrovei, kooperatyvui, mažajai
bendrijai, viešajai įstaigai ir kt. Apskaitą sutvarkysime
nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.

Nestovime vietoje ir plečiame savo veiklos spektrą – kviečiame konsultantų
teikiamomis buhalterinės apskaitos
tvarkymo paslaugomis naudotis įmones, visuomenines organizacijas, asociacijas.

NAUJIENA! Savo ūkio buhalterinės apskaitos ataskaitas realiu laiku jau galite matyti buhalterinės apskaitos programoje prisijungę prie asmeninės paskyros.

KODĖL MES?
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Turime daugiau nei 200 akredituotų konsultantų,
teikiančių buhalterinės apskaitos paslaugas visoje
Lietuvoje.
Buhalterinės apskaitos specialistai ir konsultantai
nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją, dalyvauja
moksliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Paslaugos apdraustos profesinės civilinės
atsakomybės draudimu.
Klientams atstovaujame kontroliuojančių
institucijų tikrinimų metu.
Paslaugoms taikoma klaidų prevencijos
ir patikros sistema.
Teikiama nuotolinės apskaitos paslauga.
Konsultuojame apskaitos tvarkymo,
mokesčių apskaičiavimo klausimais.

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGŲ VADOVĖ
Tel. (8 347) 44 005, mob. 8 686 58 646
el. p. rita.dabkuviene@lzukt.lt

Darbų ir
priešgaisrinė
Pasirūpinkite ūkio darbuotojų saugumu. Žemės ūkis – viena pavosauga
jingiausių sričių.

Dalinkimės atsakomybe!
Įvertinus žemės ūkyje įvykusius nelaimingus atsitikimus ir jų priežastis,
konsultuojame ūkininkus darbų sauir priešgaisrinės
saugos klausimais.
DARBŲgos
SAUGOS
SKYRIUS
Atvykę
į
ūkį
ir
įvertinę
situaciją, pagal
el. (8 347) 44 050, mob. 8 655 66 214
galiojančius norminius teisės aktus pal. p. giedre.eimontiene@lzukt.lt
ruošiame dokumentaciją, pagal poreikį
instruktuojame darbuotojus.

MOKYMAI
Pasirūpinkite ūkio darbuotojų saugu-

mu. Žemės ūkis – viena pavojingiausių
Organizuojame priešgaisrinės saugos mokymus
sričių. Dalinkimės atsakomybe!
gal Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir atsangų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto
ešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės
ugos reikalavimams vykdyti “mokymo programą.
alite rinktis auditorinius arba nuotolinius mokyus IKMIS sistemoje.

www.ikmis.lt

DARBŲ IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS
PASLAUGOS
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Nelaimingų atsitikimų ūkiuose prevencija
Dokumentacijos rengimas
Darbuotojų instruktavimas
Konsultavimas ir mokymai
Nelaimingų atsitikimų tyrimas

NAUDA DARBDAVIUI
Kiekvienas darbdavys, kuris laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, patiria mažiau išlaidų:
x sumažėja rizika darbo vietose,
x darbuotojų nedarbingumas,
x rečiau įvyksta nelaimingi atsitikimai.

LŽŪKT SPECIALISTAI
x Kasmet konsultuoja ~ 500 klientų

x

Instruktuoja 1000 darbuotojų

MOKYMAI
Organizuojame priešgaisrinės saugos mokymus pagal ,,Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto
priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės
saugos reikalavimams vykdyti“ mokymo programą.
Galite rinktis auditorinius arba nuotolinius mokymus
IKMIS sistemoje.
Ar žinojote, kad pastaruosius 10 metų šalies žemės
ūkyje įvyko 1026 nelaimingi atsitikimai darbe. Iš jų –
46 mirtini (apie 8 proc. visų mirtinų nelaimių darbe).
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo (100
tūkst. darbuotojų) rodiklis žemės ūkyje pernai buvo
22. Tai beveik 6 kartus daugiau negu analogiškas vidurkis šalyje.

DARBŲ SAUGOS SKYRIAUS VADOVĖ
Tel. (8 347) 44 050, mob. 8 655 66 214
el. p. audrone.kirijenkiene@lzukt.lt

Miškininkystė
MIŠKININKYSTĖS PASLAUGOS
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Miškotvarkos projektų rengimas
Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas
Biržių atrėžimas tarpinio ir pagrindinio
naudojimo kirtimams
Nenukirsto miško tūrio matavimas
Ribinių linijų pažymėjimas miške
Miško valdos apžiūrėjimas ir įvertinimas
Paraiškų pagal KPP priemones užpildymas
Kitos miškininkystės paslaugos
GEODEZIJOS PASLAUGOS
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Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai)
matavimai
Topografinė nuotrauka (planas)
Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka
Pastatų išpildomoji (geodezinė – kontrolinė)
nuotrauka
Žemės sklypo naudojimosi tvarkos
tarp bendraturčių plano parengimas

Tvariai naudojamas miškas teikia aplinkosauginę,
socialinę ir ekonominę naudą.
Rengiame projektus ir juos administruojame
pagal daugelį KPP paramos veiklos sričių
INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ:
x Parama miškų infrastruktūrai gerinti
INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ:
x Miško veisimas
x Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
x Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS:
x Parama „Natura 2000“ miškuose

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ BIURO VADOVAS
Tel. (8 347) 44 012, 8 685 66 014,
el. p. justinas.zenevicius@lzukt.lt

MIŠKAS – didelis Jūsų turtas.
Esate miško savininkas, bet Jums nepakanka miškininkystės žinių ar ūkininkavimo miškuose patirties? Mūsų specialistai gali Jums padėti. Miškininkystės
specialistai suteiks informaciją apie
miško priežiūrą, galima vykdyti ūkinę
veiklą Jūsų miško valdoje. Sužinosite,
kaip apsaugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų. Taip pat specialistai patars,
kokia ES parama pasinaudoti, kad būtų
galima atlikti kitą svarbią veiklą miško
valdoje, išsaugant miško išteklius ir biologinę įvairovę, užtikrinant racionalų
išteklių panaudojimą, didinant miškų
produktyvumą.

Mokymai
Per 28 veiklos metus Konsultavimo tarnyba sukaupė didžiulės patirties organizuodama mokymų kursus žemdirbiams
ir žemės ūkio specialistams. Planuodami ir organizuodami mokymus, atsižvelgiame į tikslines klausytojų grupes,
sezoniškumą ir žemės ūkio produkcijos
gamybos specifiką regione.
Mokymų medžiagą – metodinę, dalijamąją ir demonstracinę – rengia patyrę,
kvalifikuoti, kompetentingi ir ilgametės
patirties turintys specialistai. Stengiamės, kad ji būtų aiški, padedanti kursų
dalyviams lengvai įsisavinti pateikiamą
informaciją.

Ūkininkus, jų partnerius, ūkio darbuotojus, miško
savininkus ir kitus fizinius ar juridinius asmenys kviečiame mokytis pagal daugiau nei 18 mokymo programų.
Jauniesiems ūkininkams galime pasiūlyti visas 160
akademinių valandų, tai yra mokytis pagal keturias
privalomąsias mokymo programas ir pasirenkamus
mokymo kursus pagal gyvulininkystės, augalininkystės ir kitas mokymo sritis.
Ūkininkams siūlome mokytis pagal technologines
augalininkystės ir gyvulininkystės sričių tematikas
mokymuose „Karvių sergamumo mastitu mažinimas
ir pieno kokybės gerinimas“, „Silosuotų pašarų gamyba ir galvijų racionų sudarymas“, „Žolinų tvarkymas ir žolinių pašarų gamyba prekiniame pieno ūkyje“, „Žiemkenčių auginimo technologijos įtaka augalų
žiemojimui“ ir kt.
Kiekvieno ūkio darbuotojo darbo sąlygos turi būti
tinkamos ir saugios. Kaip jas užtikrinti, sužinosite išklausę mokymus pagal mokymo programą „Saugos
ir sveikatos užtikrinimas ūkyje“.
Augalų apsaugos produktų naudojimas ir platinimas
reglamentuojamas LR Augalų apsaugos įstatymo.
Kaip saugiai šiuos produktus naudoti ir platinti naudotojai ir platintojai sužinos išklausę mokymus augalų apsaugos naudotojams ir platintojams pagal 4
mokymo programas.
Be minėtų mokymo programų, kviečiame mokytis finansinės apskaitos, ekologiniuose ar aplinkosaugos
mokymuose.
Miško savininkus kviečiame mokytis pagal mokymo
programą „Miškininkavimo privačiuose miškuose
pagrindai“.
MOKYMOSI BŪDAI
Galite pasirinkti Jums priimtiniausią mokymosi būdą:
mokytis auditorijoje, per nuotolį realiu laiku ar savarankiškai IKMIS sistemoje, e.mokymuose.

Turite klausimų dėl mokymosi auditorijoje ar per
nuotolį, skambinkite 8 650 57 574 arba rašykite
el. p. ingrida.babenskiene@lzukt.lt.
Norite mokytis savarankiškai IKMIS sistemoje, reikia
pagalbos registruojantis, skambinkite 8 687 33 834
arba rašykite edita.kriuniene@lzukt.lt.

Populiariausia laboratorijos paslauga – DIRVOŽEMIO
TYRIMAI. Siekdami klientams suteikti inovatyviausias
dirvožemio tyrimų paslaugas Lietuvos rinkoje, pradėjome bendradarbiauti su viena garsiausių pasaulyje laboratorijų – Eurofins Agro.
Nuo šiol dirvožemio tyrimus atliksime naudodami pažangiausią metodiką – laboratorijoje ėminius
skenuosime artimaisiais infraraudonaisiais spektro
spinduliais (NIRS).

KODĖL VERTA TIRTI DIRVOŽEMĮ MŪSŲ
LABORATORIJOJE?

x
x
x

x

Galėsite pasirinkti skirtingus dirvožemio tyrimų
ir jo gerinimo strategijos paketus, atsižvelgiant į
ūkio dirvožemio situaciją ir jam keliamus tikslus.
Jums pageidaujant, analizės rezultatus ir rekomendacijas gausite net per 24 val.*
Ėminius į laboratoriją galite pristatyti pats arba,
Jums pageidaujant, juos paims ir į laboratoriją
pristatys Konsultavimo tarnybos augalininkystės
konsultantai.
Siekiate kompleksinės pagalbos savo dirvožemiui? Mūsų konsultantai detaliai paaiškins tyrimų
rezultatus, įvertins dirvožemio būklę ir patars visais tręšimo klausimais, sudarys tręšimo planus
(organinėmis, mineralinėmis trąšomis ar tręšiant
kintama norma).

SVARBIAUSIUS ŪKIO SPRENDIMUS PRIIMKITE
REMDAMIESI FAKTAIS, O NE NUOJAUTA!
Ėminius galite pristatyti į laboratoriją, įsikūrusią
Stoties g. 7, Akademija, Kėdainių r., arba pasinaudoti kurjerių paslaugomis.
Jei kilo klausimų dėl tyrimų, susisiekite su mumis telefonais: (8 347) 65 044, 8 682 38 503 arba
el. p. laboratorija@lzukt.lt.
* Šis terminas taikomas, atsižvelgiant į laboratorijos
apkrovas.

Laboratoriniai
tyrimai
Jau antrus metus modernioje Konsultavimo tarnybos laboratorijoje už konkurencingą kainą atliekame:
• gamtinių (paviršinių ir požeminių)
vandenų bei nuotekų analizę
• dirvožemio tyrimus
• mėšlo, srutų, dumblo analizę
• šiltnamių grunto analizę
• augalų analizę.

Tavo žinių aruodas

„Jei nori rezultato,
darbus turi daryti
tada, kai reikia: viskas
turi būti paruošta,
surikiuota iš anksto,
numatyta strategija.
Ją kurti padeda ir
„Mano ūkis“, – teigia
ūkininkai
Erika ir Vytautas
Kazėnai

PRENUMERATA 2022

12 numerių

Žurnalo MANO ŪKIS prenumerata priimama
Internete www.manoūkis.lt, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt
Artimiausiame pašte ar „PayPost“ skyriuje (leidinio indeksas 5045)
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuruose
Informacija teikiama „Mano ūkio“ redakcijoje tel. (8 37) 206 737, mob. tel. 8 611 52 093

Agroakademija.lt
INFORMACIJA AGROVERSLUI IR ŪKIUI

Agroportalas Lietuvos žemdirbiams
www.agroakademija.lt

Ar Jums įdomu, kaip padidinti
ūkio efektyvumą? Ar norite ūkininkauti tvariau? Ar Jums aktualu
sumažinti ūkio išlaidas? Ar norite
dirbti išmaniau, o ne sunkiau? Jei
į bent vieną pateiktų klausimų
atsakėte TAIP, kviečiame apsilankyti TITRIS – Taikomųjų inovacijų
tyrimų ir rezultatų informacinėje
sistemoje. Tai sistema, kuri kaupia duomenis apie mokslo tyrimus ir praktikoje sukurtas inovacijas, turinčias bei galinčias turėti
mažesnį ar didesnį reikšmingumą tvariai žemės ūkio gamybai.
TITRIS yra sistema, apjungianti
mokslininkus, ūkininkus ir verslininkus. Kiekvienos inovacijos
duomenys atidžiai peržiūrimi
Lietuvos žemės ūkio tarnybos
kompetentingų specialistų, kurie
įvertina pateiktos informacijos
aiškumą, naujumą, pritaikomumą ir aktualumą.
TITRIS yra skirtas ūkininkams,
konsultantams ir mokslininkams
susipažinti su žemės ūkio srityje
sukurtomis inovacijomis.
ŽENKIME Į INOVATYVŲ
RYTOJŲ KARTU SU TITRIS
https://titris.lzukt.lt

www.ikmis.lt
Pristatome atnaujintą integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą IKMIS, kurią sudaro 5 elektroninės paslaugos. Jomis nemokamai
gali naudotis turintys augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkius, konsultantai ir visi žemės ūkio entuziastai. Tereikia prisiregistruoti.
Augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo stebėsena ir rekomendacijos
Augalų apsaugos produktų, ligų kenkėjų ir piktžolių katalogai
Informacija apie integruotą kenksmingų organizmų kontrolę
Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas
E. mokymai

Prisijunkite: www.ikmis.lt
Atsisiųskite IKMIS mobilią aplikaciją
Google Play (android) / App Store (Ios)

DĖL PASLAUGŲ SUTEIKIMO PRAŠOME KREIPTIS Į LŽŪKT RAJONŲ IR SAVIVALDYBIŲ BIURUS
AKMENĖS
Respublikos g. 2A, 85132 Naujoji Akmenė
Tel. (8 425) 56 981,
el. p. zita.vaisvyliene@lzukt.lt

LAZDIJŲ
M. Gustaičio g. 3-101, 67108 Lazdijai
Tel. (8 318) 51 126,
el. p. vilma.liudvinaviciute@lzukt.lt

ŠALČININKŲ
Vilniaus g. 28, 17108 Šalčininkai
Tel. (8 380) 51 505,
el. p. lilija.voitechoviciene@lzukt.lt

ALYTAUS
Pulko g. 5, 62117 Alytus
Tel. (8 315) 25 594,
el. p. palma.abramaviciene@lzukt.lt

MARIJAMPOLĖS
Laisvės g. 16, 68306 Marijampolė
Tel. (8 343) 91 787,
el. p. ramune.sinkeviciene@lzukt.lt

ŠIAULIŲ
J. Basanavičiaus g. 23, 76233 Šiauliai
Tel. (8 41) 43 39 89,
el. p. ramute.stagniuniene@lzukt.lt

ANYKŠČIŲ
Dariaus ir Girėno g. 8, 29131 Anykščiai
Tel. (8 381) 58 914,
el. p. vilma.lebede@lzukt.lt

MAŽEIKIŲ
Vydūno g. 7A, 89225 Mažeikiai
Tel. (8 443) 25 422,
el. p. dalia.pociuviene@lzukt.lt

ŠILALĖS
J. Basanavičiaus g. 21, 75124 Šilalė
Tel. (8 449) 74 299,
el. p. jurate.cipariene@lzukt.lt

BIRŽŲ
Rotušės g. 13-1, 41138 Biržai
Tel. (8 450) 32 755,
el. p. jurate.ratnikiene@lzukt.lt

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ BIURAS
Stoties g. 7, Akademija, 58343
Tel. (8 347) 44 012,
El. p. justinas.zenevicius@lzukt.lt

ŠILUTĖS
M. Jankaus g. 8, 99142 Šilutė
Tel. (8 441) 52 615,
el. p. ina.kuzmiene@lzukt.lt

ELEKTRĖNŲ
Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai
Tel. (8 528) 37 594,
el. p. jolanta.armonaviciene@lzukt.lt

MOLĖTŲ
Vilniaus g. 47, 33140 Molėtai
Tel. (8 383) 52 265,
el. p. jurgita.kandrataviciene@lzukt.lt

ŠIRVINTŲ
Kalnalaukio g. 3, 19107 Širvintos
Tel. (8 382) 52 165,
el. p. irena.balsiukiene@lzukt.lt

IGNALINOS
Atgimimo g. 34-1, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 52 942,
el. p. nadezda.lasinskiene@lzukt.lt

PAKRUOJO
Vytauto Didžiojo g. 41, 83156 Pakruojis
Tel. (8 421) 51 487,
el. p. rimute.burbiene@lzukt.lt

ŠVENČIONIŲ
Vilniaus g. 16 (II aukštas), 18123 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 432,
el. p. olga.oleskevic@lzukt.lt

JONAVOS
Kauno g. 6, 55176 Jonava
Tel. (8 349) 61 865,
el. p. asta.gaizauskiene@lzukt.lt

PANEVĖŽIO
Katedros g. 3, 36230 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 27 47,
el. p. asta.varanauskiene@lzukt.lt

TAURAGĖS
Stoties g. 15, 72263 Tauragė
Tel. (8 446) 72 377,
el. p. gintare.cigane@lzukt.lt

JONIŠKIO
Livonijos g. 21, 84152 Joniškis
Tel. (8 426) 51 000,
el. p. jovita.dauniene@lzukt.lt

PASVALIO
Vytauto Didžiojo a. 6, 39149 Pasvalys
Tel. (8 451) 52 684,
el. p. egle.baltruniene@lzukt.lt

TELŠIŲ
Sedos g. 6, 87112 Telšiai
Tel. (8 444) 78 747,
el. p. rima.skiotiene@lzukt.lt

JURBARKO
Vydūno g. 19, 74118 Jurbarkas
Tel. (8 447) 71 027,
el. p. kristina.gakiene@lzukt.lt

PLUNGĖS
Senamiesčio a. 7, 90162 Plungė
Tel. (8 448) 72 245,
el. p. dalia.vaicekauskiene@lzukt.lt

TRAKŲ
Aukštadvario g. 52, 21126 Trakai
Tel. (8 528) 55 664,
el. p. grazina.vorosiliniene@lzukt.lt

KAIŠIADORIŲ
Gedimino g. 42, 56126 Kaišiadorys
Tel. (8 346) 60 057,
el. p. jolanta.armonaviciene@lzukt.lt

PRIENŲ
Laisvės a. 4, 59126 Prienai
Tel. (8 319) 53 856,
el. p. loreta.klibinskaite-martisiene@lzukt.lt

UKMERGĖS
Kauno g. 16-5, 20114 Ukmergė
Tel. (8 340) 52 361,
el. p. vilma.kacinskiene@lzukt.lt

KAUNO
VDU ŽŪA IV rūmai, Universiteto g. 8A-111,
Akademijos mstl., 53345 Kauno r.
Tel. (8 37) 31 41 32, el. p. laimute.stravinskiene@lzukt.lt

RADVILIŠKIO
Gedimino g. 8, 82174 Radviliškis
Tel. (8 422) 53 212,
el. p. irena.januliene@lzukt.lt

UTENOS
Utenio a. 11, 28248 Utena
Tel. (8 389) 69 177,
el. p. egle.tamulyte@lzukt.lt

KELMĖS
Laisvės gynėjų a. 16, 86160 Kelmė
Tel. (8 427) 61 418,
el. p. brone.vaiciuliene@lzukt.lt

RASEINIŲ
Maironio g. 12-7, 60151 Raseiniai
Tel. (8 428) 70 070,
el. p. vida.mankuviene@lzukt.lt

VARĖNOS
Vasario 16-osios g. 7-7, 65191 Varėna
Tel. (8 310) 54 987,
el. p. audrius.stoskus@lzukt.lt

KĖDAINIŲ
J. Basanavičiaus g. 47C, 57284 Kėdainiai
Tel. (8 347) 61 776,
el. p. irena.navickiene@lzukt.lt

RIETAVO
Parko g. 8, 90311 Rietavas
Tel. (8 448) 67 937,
el. p. danute.jurkiene@lzukt.lt

VILKAVIŠKIO
Gedimino g. 16, 70145 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20 116,
el. p. vilija.sevcenkiene@lzukt.lt

KLAIPĖDOS
Naujoji g. 5, Gargždai, 96124 Klaipėdos r.
Tel. (8 46) 45 22 60,
el. p. grazina.poskiene@lzukt.lt

ROKIŠKIO
Nepriklausomybės a. 24, 42118 Rokiškis
Tel. (8 458) 31 008,
el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

VILNIAUS
Žalgirio g. 122, IV aukštas, 09300 Vilnius
Tel. (8 5) 273 1329,
el. p. naglis.kucinskas@lzukt.lt

KRETINGOS
Vytauto g. 22, 97131 Kretinga
Tel. (8 445) 55 299,
el. p. grazina.poskiene@lzukt.lt

SKUODO
Birutės g. 20, 98115 Skuodas
Tel. (8 440) 73 501,
el. p. karolina.mitkuviene@lzukt.lt

ZARASŲ
Šiaulių g. 2, 32107 Zarasai
Tel. (8 385) 54 381,
el. p. sonata.karpaviciene@lzukt.lt

KUPIŠKIO
Maironio g. 2, 40130 Kupiškis
Tel. (8 459) 35 186,
el. p. ausra.petronyte@lzukt.lt

ŠAKIŲ
Kęstučio g. 2, 71130 Šakiai
Tel. (8 345) 52 303,
el. p. ausrele.pukinskiene@lzukt.lt

KONSULTAVIMO PASLAUGŲ IR PRODUKTŲ
VALDYMO SKYRIUS
Tel. (8 347) 44 014,
el. p. reda.milciuviene@lzukt.lt

