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Projekto pagrindinis tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas pieno ūkyje, regionuose
didinti pieno ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas
ir tvarų vystymą bei užtikrinti gyvūnų gerovę.
Veiklos tikslas – atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, perteikti žemdirbiams
moksliniais tyrimais paremtas inovatyvias žolių ūkio tvarkymo, pašarų ruošimo, gyvulių šėrimo
technologijas ir jų ekonominį vertinimą.
Uždaviniai:
 pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus tradiciniuose pienininkystės ūkiuose, skirtinguose
šalies regionuose atliekant 10 parodomųjų gamybinių bandymų;
 vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą: suorganizuoti 4 lauko dienas, 4 seminarus
kiekvienam parodomojo bandymo baigtiniam technologiniam etapui (iš jų po vieną lauko
dieną ir seminarą suorganizuoti žemės ūkio ar kaimo plėtros srities konsultantams,
profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojams), užtikrinant 300 galutinių naudos gavėjų
dalyvavimą;
 parengti ir publikuoti 6 informacinius straipsnius laikraštyje ir internete apie
įgyvendinamą projektą;
 parengti 6 lankstinukus apie įgyvendinamą projektą;
 suorganizuoti vieną baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvautų ne mažiau 100 galutinių
naudos gavėjų;
 tobulinti žemdirbių kvalifikaciją, diegiant pažangius žalienų tvarkymo, pašarų gamybos,
visaverčio šėrimo užtikrinimo metodus ir įvertinant jų ekonominį efektyvumą.
Projektas bus įgyvendinamas visose Lietuvos apskrityse. Numatyta įrengti 10 bandymų,
suburti 5 ūkininkų pasidalinimo patirtimi grupes, kurios dalinsis naujausia informacija su grupės
nariais ir kt. ūkininkais.
Projektas skatins ūkių veiklų gyvybingumą, didins konkurencingumą, o pasidalinimo
patirtimi grupės leis plėsti bendradarbiavimą tarp ūkininko – konsultanto – mokslininko.
Įgyvendinant projektą, ūkininkaujantiems bus perteikiamos žinios ir naujausia informacija apie
mokslo atliktus tyrimus pašarų gamybos, šėrimo, aplinkosaugos srityse. Ūkyje bus diegiamas
kompleksas priemonių, tai yra kompleksinis mitybinių rodiklių įvertinimas, apimantis technologinių
procesų grandinę nuo tręšimo įtakos žalienų derlingumui, maistingumui iki gyvulių šėrimui omega3 rūgščių turinčių papildų naudojimo, įvertinant technologinio proceso poveikį gyvulių
produktyvumui, pieno kokybei ir produkcijos savikainos mažinimui.
Projekto metu bus įgyvendinta nemažai veiksnių, prisidedančių prie ŠESD emisijos
mažinimo, ūkio konkurencingumo ir ekonominio naudingumo didinimo.

