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MUMS SVARBU
KAIP JUMS
SEKASI

Suprasdami gyvulininkystės ūkių specifiką ir kas dieną iškylančius iššūkius pieno bei mėsos
gavybos srityse, norime jums perduoti savo ir kaimyninių šalių pašarų gamybos patirtį.
Nuolatos ieškome ir kuriame naujus produktus bei sprendimus, kurie atitiktų šios dienos
gyvulininkystės ūkio poreikius.
Šiame produktų kataloge norime jums pristatyti visą UAB „Baltic Agro“ sėklų asortimentą, skirtą
pašarams auginti. Čia taip pat rasite pašarinių kultūrų technologines auginimo rekomendacijas.
UAB „Baltic Agro“ jums taip pat gali pasiūlyti ir kitų grūdinių kultūrų bei rapsų sėklų:
Vasariniai kviečiai HAMLET, LICAMERO, CORNETTO
Vasariniai miežiai IRON, PROPINO
Avižos SYMPHONY
Žirniai ASTRONAUTE
Pupos FANFARE
Vasariniai rapsai ACHAT, KALIBER, STELLA, SILVERSHADOW
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UAB „Baltic Agro“ yra viena mobiliosios kombinuotųjų pašarų gamybos lyderių
Lietuvos žemės ūkio rinkoje.
Šiuo metu paslaugas teikiame visoje Lietuvoje, mūsų klientų ūkiuose dirba septynios
kombinuotųjų pašarų gamybos mašinos.
Atliekame grūdainio gamybos ir pašarų silosavimo į silosavimo rankoves darbus.
Viena iš pagrindinių mūsų krypčių yra prekyba pašarais. Atsižvelgdami į klientų
pageidavimus, prekiaujame pašarinėmis žaliavomis bei pašarų priedais. Gausi ir
visoje Lietuvoje dirbanti UAB „Baltic Agro“ agronomų konsultantų bei gyvulininkystės
konsultantų komanda visada pasiruošusi jums padėti ir atsakyti į visus iškylančius
klausimus.
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ŽIRNIŲ IR MIEŽIŲ
MIŠINYS

Danijos ūkininkų patirtis – naujos galimybės
pašarų gamyboje
Jau daugelį metų Danijoje ūkininkai silosui gaminti naudoja žirnių veislės JAVLO ir
vasarinių miežių mišinį.
Tokiam žirnių ir miežių mišiniui gaminti galima naudoti visas žirnių veisles, bet
Danijos ūkininkai dažniausiai naudoja JAVLO žirnių veislę dėl itin didelio sausųjų
medžiagų ir baltymų derliaus. Taip pat JAVLO žirnių sausosios medžiagos itin gerai
virškinamos. Renkantis miežių veislę, reikėtų vengti vėlyvų veislių, nes derliaus
dorojimo laikas priklauso nuo miežių brandos stadijos. Mes rekomenduojame
naudoti UAB Baltic Agro miežių veislę IRON kaip ligoms atsparią vidutinės brandos
veislę.
Tokiame mišinyje žirniai yra baltymų šaltinis, o miežiai – struktūrinės ląstelienos
šaltinis.
Teisingai pasėtas žirnių ir miežių mišinys gali garantuoti 5 000–6 500 pašarinių
vienetų iš hektaro arba 6 500–8 000 kg sausųjų medžiagų derlių iš hektaro, arba
11–13 tonų silosuojamos masės iš hektaro.
Danijos ūkininkai praktikuoja daugiamečių žolių įsėlį į žirnių ir miežių mišinių
pasėlius. Tokiu būdu maksimaliai išnaudojamas lauko potencialas. Jau pirmais
metais gaunamas gausus ir baltymingas pašaras ir tuo pačiu paruošiamas žolių
mišinys kitų metų intensyviam naudojimui.
Technologinės rekomendacijos:
Tręšimas
Rekomenduojama tręšti 75 kg N/ha, 30 kg P2O5/ha, 140–160 kg K2O/ha arba naudoti
skystą mėšlą 25–35 t/ha.
Sėjos terminai
Rekomenduojama ankstyva ar vidutiniškai ankstyva sėja. Labai anksti sėti
nerekomenduojama, nes mišinyje esantys miežiai jautresni šalnoms nei patys
žirniai, taip pat naudojant daugiamečių žolių mišinius labai ankstyva sėja nėra
rekomenduojama.
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Sėjos gylis ir normos
Rekomenduojama sėti į gerai išlygintą dirvą, ypač tais atvejais, kai bus naudojamas daugiamečių žolių įsėlis.
Žirnių ir miežių mišinį reikėtų sėti 4–5 cm gylyje. Daugiamečių žolių įsėlį reikėtų sėti 1–1,5 cm gylyje iš karto
po žirnių ir miežių mišinio sėjos.
Jei vėliau bus sėjamas daugiamečių žolių mišinys:
• Žirnių sėjos norma: 55 augalai/m2, tai atitinka 190 kg/ha.
• Miežių sėjos norma: 100 augalų/m2, tai atitinka 50 kg/ha.
Jei daugiamečių žolių mišinys nebus sėjamas:
• Žirnių sėjos norma: 65 augalai/m2, tai atitinka 220 kg/ha.
• Miežių sėjos norma: 120 augalų/m2, tai atitinka 60 kg/ha.
Daugiamečių žolių mišinio įsėlio norma parenkama pagal konkrečią rekomendaciją konkrečiam mišiniui.
Pasėlio priežiūra
Rekomenduojama stebėti pasėlį ir pasirodžius gumbeliniams straubliukams pasėlius purkšti insekticidu
FASTAC, naudojant 0,2 l/ha normą.
Kovai prieš piktžoles rekomenduojama naudoti saugiausią herbicidą BASAGRAN 480 – 2–2,5 l/ha. Tai
kontaktinis herbicidas, todėl rekomenduojama naudoti didesnę vandens normą – 300–500 l/ha. Preparatas
geriausiai veikia saulėtą dieną, kai piktžolės pasiekia 4 cm aukštį. Vėlyvesni purškimai praranda efektyvumą.
Nerekomenduojama naudoti esant šalnų pavojui.
Tuo atveju, kai naudojamas daugiamečių žolių įsėlis su raudonaisiais dobilais ar liucerna, nuėmus žirnių ir
miežių mišinį pasėlį nupurkšti insekticidu FASTAC, naudojant 0,2 l/ha. To reikia stengiantis apsaugoti ankštines
žoles nuo gumbelinio straubliuko pažeidimų.
Derliaus dorojimas
Kaip rodo praktika, žirnių ir miežių mišinys silosuojamas praėjus 4 savaitėms nuo miežių išplaukėjimo.
Konkretų silosavimo laiką reikėtų nustatyti pagal miežių brandą. Miežių grūdai turėtų būti dar minkšti,
kad juos būtų galima suspausti tarp pirštų, bet spaudžiant neturėtų trykšti sultys. Tokiu momentu bendra
silosavimo masė turi 30–35 proc. sausųjų medžiagų. Siekiant maksimaliai gero rezultato rekomenduojama
naudoti biologinį siloso konservantą LALSIL PS.
Labai svarbu, kad mišinys iki silosavimo pabaigos nesugultų. Dėl stiprių audrų, mišinys gali pradėti gulti
ankščiau nei optimalios brandos laikas, tokiu atveju silosavimą rekomenduojama pradėti ankščiau, papildomai
naudojant konservantą LALSIL Dry.
Silosavimas atliekamas be išankstinio apvytinimo, žalią masę iš karto vežant į silosavimo tranšėjas.
Įsėlio priežiūra
Esant šiltai ir drėgnai antrai vasaros pusei ar užsitęsusiam rudeniui, daugiametės žolės gali peraugti ir
nepasiruošti žiemoti. Tokiu atveju rugsėjo pabaigoje žolių mišinį rekomenduojama papildomai nušienauti.
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VASARINIAI
MIEŽIAI

Vasariniai miežiai IRON

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2010 metų. Išvesta selekcinėje kompanijoje Nordic
Seed AS (Danija). Derlinga veislė, 2013-2015 metų periode vidutiniškai derėjo
105 proc. palyginti su standartinėmis veislėmis. Grūdai stambūs. Veislė pasižymi
atsparumu daugeliui ligų.
Vasarinių miežių IRON veislės požymiai
Vegetacijos periodas, dienomis

83

Augalų aukštis, cm

66

Atsparumas išgulimui, balais

8

1000 sėklų svoris, g

49

Baltymai grūduose, %

10,8

Stambių grūdų išeiga %, (virš 2,5 mm)

94,9

Jautrumas ligoms, balais. (9 –labai jautri, 1 balas – labai atspari):
Miltligė

2

Rudosios rūdys

6

Rinchosporiozė

4

Tinkliškoji dryžligė

3

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo
2013-2015 metų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant
konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinės sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės
parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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PUPOS

Pupų veislė FANFARE Naujiena!

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2016 metų. Išvesta selekcinėje kompanijoje NPZ
(Vokietija). Veisė FANFARE, 2014-2015 metų periode vidutiniškai derėjo 122 proc.
palyginti su standartine veisle Bioro. Veislė atspari išgulimui, vidutinis atsparumas
išgulimui 2014-2015 metų tyrimų periode - 8,3 balai. Veislė atspari grūdų išbyrėjimui,
vidutinis atsparumas išbyrėjimui 2014-2015 metų tyrimų periode - 8,8 balai. Grūdai
stambūs, 530-580 g.

Pupų FANFARE veislės požymiai
FANFARE veislės požymiai, vidutiniškai 2014-2015 metų periode
Vegetacijos periodas, dienomis

105

Augalų aukštis, cm

132

Atsparumas išgulimui, balais

8,3

Atsparumas stiebo lūžinėjimui, balais

8,1

Atsparumas išbyrėjimui, balais

8,8

Ankščių skaičius ant augalo stiebo, vnt.

11

Apatinių ankščių aukštis nuo žemės, cm

43

1000 sėklų svoris, g

553

Baltymai grūduose, %

29,1

Jautrumas ligoms, balais. (9 –labai jautri, 1 balas – labai atspari):
Askochitozė

2,9

Šokoladinė dėmėtligė

3,7

Rudoji dėmėtligė

2,9

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo
2014-2015 metų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant
konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinės sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės
parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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KUKURŪZAI

Siekdami parinkti tinkamiausias kukurūzų veisles, Baltic Agro kartu su Latvijos Žemės Ūkio Universitetu
(Auce, 20 km nuo Lietuvos sienos) atlieka privačius kukurūzų veislių tyrimus. Tam tikslui Baltic Agro pateikė
universitetui specializuotą kukurūzų bandymams skirtą sėjos ir derliaus dorojimo techniką. Kiekvienais
metais tiriame ~25 kukurūzų veisles, iš kurių atrenkame labiausiais atitinkančias Lietuvos ūkininkų poreikius.

Baltic Agro privačių kukurūzų veislių tyrimo duomenys.
2014 - 2015 m. Latvija (Auce) 								
**Grūdų derlius,
t ha-1

Krakmolas %

2014
2015

2014
2015

2014
2015

ES Regain*

180

2,8
2,4

54,3
41,7

36,2
39,1

19,7
16,3

9,0
5,3

34,0
32,6

46,1

21,1

73

6,9

DKC 3014*

190

2,3
2,3

56,8
41,5

36,6
35,0

20,8
14,5

11,0
3,4

39,2
23,3

37,7

19,9

74

7,0

Eduardo

200

2,8
2,7

62,2
46,7

33,5
31,7

20,8
14,8

11,3
3,6

40,4
24,2

41,2

19,9

74

7,0

SY Feeditop

200

2,6
2,7

61,2
48,8

33,0
33,1

20,2
16,1

9,7
3,9

35,7
23,9

37,7

18,0

75

7,2

Coditank

200

2,5
2,5

54,8
44,8

34,7
33,0

19,0
14,8

9,3
3,5

36,2
23,5

37,6

18,0

75

7,2

Drim

200

2,6
2,5

62,2
42,4

32,9
33,1

20,4
14,0

9,4
3,0

34,1
21,2

41,6

20,6

75

6,9

Veislė

FAO

NEL, MJ kg-1

Sausųjų medžiagų
derlius, t ha-1

2014
2015

Sausųjų medžiagų
virškinamumas %

Sausųjų medžiagų
kiekis, %

2014
2015

ADF %

Žalios masės
derlius,

2014
2015

NDF %

Augalų aukštis m

Sausojoje medžiagoje

* Tinka auginti grūdams										
** Grūdų derlius paskaičiuotas aritmetiniu būdu, atsižvelgiant į sausųjų medžiagų derlių ir krakmolo proc. sausosiose medžiagose. 			
							

2016 metų naujiena
DKC 3014 – kukurūzų veislė išvesta Monsanto kompanijoje. Labai derlinga vidutinio
ankstyvumo veislė, pasižyminti dideliu sausųjų medžiagų proc., didele krakmolo
koncentracija ir itin geru sausųjų medžiagų virškinamumu.
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KUKURŪZŲ
AUGINIMO
TECHNOLOGIJA

Kukurūzų auginimas – ganėtinai paprasta technologija. Svarbu žinoti keletą svarbių
niuansų ir vengti technologinių klaidų.
Kukurūzai – šviesamėgiai ir šilumamėgiai augalai. Tai pagrindinė sėkmingo
auginimo sąlyga.
Dirvos parinkimas
Kukurūzai mėgsta lengvą ir greitai įšylančią dirvą, bet gali būti auginami sunkesnėje
ar sunkioje dirvoje, kurią būtina gerai ir giliai išpurenti. Priklausomai nuo dirvos
tipo reikėtų rinktis atitinkamas veisles. Lengvoje, greitai įšylančioje dirvoje galima
anksti (balandžio 25–28 d.) sėti įvairių tipų veisles, pradedant ankstyvosiomis ir
baigiant vėlyvosiomis veislėmis. Sunkesnėje, drėgnesnėje ir vėliau įšylančioje dirvoje
tikslingiau sėti (gegužės pradžioje) vidutinio ankstyvumo ir ankstyvas veisles.
Veislės parinkimas
Kukurūzų veisles reikėtų rinktis pagal esamą dirvos tipą ir pagal planuojamą šėrimo
racioną. Rekomenduojame naudotis AgrowMaize/AgrowGrass koncepcija. Ūkiuose,
kuriuose dominuoja žolės silosas, reikėtų sėti kukurūzų veisles, užtikrinančias
didelę pašarų energijos (krakmolo) koncentraciją. Žolės silose esantys baltymai bus
gerai įsisavinami tuo atveju, jeigu racione bus pakankamai angliavandenių, kuriuos
galime patiekti su kukurūzų silose esančiu krakmolu. Ūkiuose, kuriuose dominuoja
kukurūzų silosas, reikėtų sėti kukurūzų veisles, garantuojančias gausų energijos
derlių ir ypač gerą viso augalo dalių virškinamumą, tai padės išvengti galimos
acidozės problemos. Šiuo atveju rekomenduojama rinktis daugiau skirtingų veislių
iš atskirų ankstyvumo grupių, daugiau dėmesio skiriant vidutinio ankstyvumo ir
vėlyvesnėms veislėms.
Tręšimas
Vidutinės kukurūzų tręšimo normos turėtų būti: 175–200 kg N, 70–85 kg P2O5, 125–
150 kg K2O hektarui. Fosforo ir kalio trąšomis (visa norma; trąšų forma turi nežymios
įtakos) tręšiama prieš kukurūzų sėją, o azoto – 70 proc. iki sėjos ir 30 proc. kukurūzų
augalams turint 3–4 lapelius.
Ankstyvųjų augimo stadijų metu kukurūzai stokoja fosforo ir šiek tiek kalio.
Startinėmis fosforo trąšomis galima tręšti lokaliai sėjos metu turėtų būti 5-10 kg/ha
(P2O5). arba papildomai tręšiant per lapus.
Kukurūzus galima tręšti skystu mėšlu 35–40 t hektarui. Su viena tona skysto mėšlo
į dirvą išlaistoma 4,5–5 kg azoto, 2,5–3 kg fosforo ir 6 kg kalio, neskaitant kitų
mikroelementų. Nepaisant to, kad skystas mėšlas pirmaisiais metais tik iš dalies
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KUKURŪZŲ
AUGINIMO
TECHNOLOGIJA

įsisavinamas (azoto 15–30 proc., fosforo 20–30 proc., kalio 60 proc.), mėšlu galima
patenkinti gana reikšmingą trąšų poreikio dalį.
Sėja
Didžiausią dėmesį reikėtų skirti sėjos laikui ir sėjos normoms. Nors nauji hibridai yra
atsparūs šalčiui, reikėtų vengti per ankstyvos sėjos. Lengva dirva turėtų būti įšilusi
iki 8 oC, sunkesnė – iki 10 oC, tokia temperatūra turėtų laikytis 3–4 dienas. Esant
šaltai dirvai sėklos dygsta vangiai, nevienodai ir daigai tampa rausvos spalvos.
Sėjos normos gali svyruoti nuo 90 000 iki 100 000 daigų sėklų hektarui. Tai priklauso
nuo to, kokios derliaus kokybės siekiame:
• siekiant didelės energijos koncentracijos pašarų – 90 000 sėklų hektarui;
• siekiant didelio energijos derliaus ir gero virškinamumo – 100 000 sėklų hektarui.
Paprastai retesni pasėliai greičiau subręsta ir turi didesnę energijos koncentraciją,
o tankesni pasėliai turi didesnį bendros energijos derlių ir geresnį virškinamumą.
Pasėlių priežiūra
Didžiausią žalą padaro ne pačios piktžolės, bet dirvos temperatūra. Piktžolėtame
pasėlyje dirvos temperatūra gali būti iki 10 oC žemesnė lyginat su švariu pasėliu. Kaip
minėta, kukurūzai yra šilumamėgiai augalai ir tai viena iš pagrindinių sėkmingo
kukurūzų auginimo sąlygų. Rekomenduojame naudoti herbicidą MAISTER WG.
Teisingai panaudotas herbicidas duos puikų efektą.
Derliaus dorojimas
Labai sunku numatyti tikslią derliaus dorojimo datą, nes tai priklauso nuo veislės
ankstyvumo, sėjos tankio, šilumos kiekio vegetacijos eigoje, rudeninių šalnų ir to,
kokiam šėrimo racionui šis derlius bus skirtas.
Kiekvienu konkrečiu atveju derliaus dorojimo laikas turėtų būti nustatomas
konkrečiame lauke, tai geriausia ir lengviausia nustatyti pagal kukurūzo grūdo
brandą. Paprastai grūdo branda (sausųjų medžiagų kiekis grūde) santykinai
atitinka viso augalo sausųjų medžiagų santykį procentais. Idealus kukurūzų silosas
gaunamas tada, kai silosuojama masė turi 33 proc. sausųjų medžiagų, bet visiškai
priimtina, kai šis santykis būna 28–35 proc.
Gaminant grūdainį sausųjų medžiagų kiekis turėtų būti gerokai didesnis.
Galima išskirti dvi pagrindines, labiausiai paplitusias kukurūzų pašarų formas:
• kukurūzų silosas;
• traiškyti kukurūzų grūdai (grūdainis).
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KUKURŪZŲ
AUGINIMO
TECHNOLOGIJA

Visi šie pašarai auginami vienoda technologija, tik skiriasi derliaus dorojimo laikas ir būdas. Taip pat šie
pašarai turi skirtingą energijos koncentraciją sausoje masėje ir skirtingą krakmolo virškinamumą gyvulio
prieskrandyje, o tai itin svarbu sudarant šėrimo racioną ir vengiant acidozės pasekmių.
Pastaruoju metu labai populiarėja kukurūzų grūdainio gamyba. Šis būdas gerokai pranašesnis lyginant
su kukurūzų auginimu grūdams: nereikalingas grūdų džiovinimas ir sutaupoma labai daug lėšų, o sausų
kukurūzų grūdų ar grūdainio pašarinė vertė išlieka tokia pati, tik grūdainis dar lengviau įsisavinamas. Visa
grūdainio auginimo technologija tokia pati, kaip ir auginat kukurūzus silosui, išskyrus keletą niuansų:
• Reikėtų rinktis labai ankstyvas ar ankstyvas veisles.
• Sėjos norma – 80 000 sėklų hektarui.
• Derlius turi būti dorojamas, kai grūdai visiškai subręsta.

Derliaus dorojimo terminų nustatymas
Kukurūzų
panaudojimo
galimybė

Bendras augalo sausų
medžiagų
kiekis %

Sausų medžiagų
kiekis burbuolėje %

Lengva sutraiškyti,
skystas turinys

Derlius tinka tik žaliai
masei

< 20

10 – 15

Lengva sutraiškyti,
pieniškas turinys

Grūdas tampa
kietesnis. Reikėtų
vengti silosavimo

20 – 27

20 – 28

Nuo pieniškos iki
krakmolingos

Galima pradėti
ankstyvą silosavimą

28 – 32

30 – 45

Kietas grūdas,
sunku įspausti nagu

Grūdas pilnai
subrendęs, tinka
grūdainio gamybai

36 – 45

65 - 70

Grūdo konsistencija

Grūdo išvaizda
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PAŠARINĖS ŽOLĖS IR
JŲ MIŠINIAI

2015 metų stambiųjų pašarų gamybos
koncepcija
Lietuvoje ši koncepcija pradėta taikyti 2010 metais ir puikiai
užsirekomendavo pienininkystės ūkiuose.
Koncepcija tobulinama kiekvienais metais. Šiam sezonui paruošėme tris
naujus intensyvios naudojimo technologijos žolių mišinius, skirtus žolės
siloso gamybai, priklausomai nuo ūkyje vyraujančios gyvulių šėrimo
koncepcijos.
Šie mišiniai sukurti bendradarbiaujant su Danijos bendrovėmis „Nordic
Seed“ AS ir „DLF Trifolium“. Kuriant žolių mišinius siekta patenkinti
ūkininkų poreikius.
Tai išskirtinės kokybės žolių sėklų mišiniai, skirti auginti sėjomainos
laukuose. Mišiniuose esančios žolių veislės maksimaliai atitinka
klimatines Lietuvos sąlygas. Be to, sudarant žolių mišinius atsižvelgta į
keletą labai svarbių reikalavimų:
• Visi mišinio komponentai turėtų pradėti augti vienodai anksti;
• Visi mišinio komponentai turėtų būti panašaus agresyvumo;
• Visi mišinio komponentai turėtų būti atsparūs dažnam pjovimui ir po
jo gerai atželti;
• Žolių mišiniai skirti intensyviai naudoti 2–3 metus.
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PAŠARINIŲ
ŽOLIŲ MIŠINIAI

Žolių mišinys „AgrowGrass 220 LowMaize“ sudarytas siekiant užauginti itin baltymingą žolę su dideliu kiekiu
lengvai virškinamos ląstelienos. Mišinio sudėtyje esantys baltieji dobilai, kombinacijoje su diploidinėmis ir
tetraploidinėmis svidrėmis, garantuoja išskirtinai geros kokybės silosą.
Šis mišinys tinka auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo racione dominuoja žolės silosas arba naudojamas vien
žolės silosas. Mišinys skirtas žolės siloso gamybai, tačiau po 1-2 nupjovimo, gali būti naudojamas ganymui.
Rekomenduojama sėjos norma – 30–35 kg/ha.
Procentinė
Veislė
sudėtis

Augalo rūšis

13%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

20%

FOXTROT

Daugiametės svidrės, diploidinės (vėlyvos)

25%

MAURICE

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vėlyvos)

11%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

11%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

20%

LAURA

Tikrieji eraičinai (svidrės tipo)

„AgrowGrass 350 MidiMaize“ – vidutiniškai ankstyvas žolių mišinys, kurio sudėtyje yra raudonųjų dobilų. Tai
garantuoja didelį lengvai prieinamų baltymų derlių. Mišinio sudėtyje yra 20 proc. eraičinsvidrių, užtikrinančių
didelį žolės derlių pirmojo ir vėlesnių pjovimų metu.
Mišinį rekomenduojama auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo racione žolės silosas sudaro 40–60 proc.
Mišinys skirtas žolės siloso gamybai, tačiau po 1-2 nupjovimo, gali būti naudojamas ganymui. Rekomenduojama
sėjos norma – 30–35 kg/ha.
Procentinė
Veislė
sudėtis

Augalo rūšis

3%

RAJAH

Raudonieji dobilai, diploidiniai

10%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

25%

FOXTROT

Daugiametės svidrės, diploidinės (vėlyvos)

12%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

13%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

17%

LAURA

Tikrieji eraičinai (svidrės tipo)

20%

PERUN

Eraičinsvidrė (svidrės tipo)
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PAŠARINIŲ ŽOLIŲ
MIŠINIAI

„AgrowGrass 450 MaxMaize“ rekomenduojamas auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo
racione dominuoja kukurūzų silosas. Tokiu atveju žolės silosas turi turėti daugiau
sunkiau virškinamos ląstelienos, užtikrinančios gerą galvijų prieskrandžio darbą.
Šio mišinio sudėtyje esantys dobilai ir svidrės turi lengvai virškinamų baltymų,
o mišinio sudėtyje esantys motiejukai ir eraičinsvidrės garantuoja gerą galvijų
prieskrandžio darbą.
Mišinys skirtas žolės siloso gamybai. Šis mišinys ganymui nerekomenduojamas.
Rekomenduojama sėjos norma – 30–35 kg/ha.
Procentinė
Veislė
sudėtis

Augalo rūšis

7%

RAJAH

Raudonieji dobilai, diploidiniai

9%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

14%

PREMIUM

Daugiametės svidrės, diploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

13%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

22%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

35%

PERUN

Eraičinsvidrė (svidrės tipo)

Visus „AgowGrass“ žolių mišinius rekomenduojama auginti kombinuojant su
kukurūzais. Tam parenkamos tinkamiausios kukurūzų veislės, kad abiejų rūšių
silosas gerai derėtų ir vienas kitą papildytų.
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Žolių mišinys

Kukurūzų veislė

AgrowGrass 220 LowMaize

AVENIR, ES REGAIN, DKC 3014

AgrowGrass 350 MidiMaize

ES REGAIN, DKC 3014, EDUARDO, CODITANK

AgrowGrass 450 MaxMaize

SY FEEDITOP, DRIM

Technologinės „AgrowGrass“ mišinių rekomendacijos
Sėjos terminai
Galimi du sėjos terminai – pavasaris ir antra vasaros pusė. Pavasarinė sėja
prioritetinė.
Sėjos normos
Visus „AgrowGrass“ mišinius rekomenduojama sėti 30–35 kg/ha. Sėjant su varpinių
javų antsėliu, žolių sėjos norma mažinama iki 25–30 kg.
Tręšimas
Žolynų tręšimas turi didelę įtaką žolės derliui ir jos kokybei. Pagrindinis dėmesys
skiriamas azotui, fosforui, kaliui, taip pat magniui ir sierai.
Metinis trąšų poreikis:
• Fosforas (P2O5) - 70–115 kg/ha priklausomai nuo dirvos turtingumo;
• Kalis (K2O) – 180–480 kg/ha priklausomai nuo dirvos turtingumo;
• Magnis (Mg) – 10–30 kg/ha;
• Siera (S) – 25–50 kg/ha.
Kitų mikroelementų – Mn, Zn, Mo, Cu – poreikis nėra didelis ir specifinis tręšimas
nebūtinas.
Tręšimas azotinėmis trąšomis
Tai pagrindinis ir didžiausią įtaką derlingumui ir derliaus kokybei darantis tręšimas.
Konkrečią azotinių trąšų normą nurodyti sunku. Iš esmės tai priklauso nuo
vegetacijos pradžios ir paskutinio žolės pjovimo laiko. Vidutiniškai reikėtų skaičiuoti
po 2,5 kg/ha vienai dienai, pradedant nuo vegetacijos pradžios iki rugpjūčio
mėnesio. Priklausomai nuo vegetacijos pradžios, N trąšų norma bus 200–250 kg/ha.
Rekomenduojama azotines trąšas paskirstyti žolyno naudojimo metu, apskaičiuotą
normą padalijant procentinėmis dalimis:
Ankstyvas pavasaris

Po pirmosios pjūties

Po antrosios pjūties

Po sekančių pjūčių

40 %

35 %

25 %

0

Mėšlo naudojimas
Geriausiai mėšlą naudoti ruošiant dirvą žolynų auginimui.
Skystas mėšlas gali būti naudojamas kaip pirmoji pavasarinė trąša. Maksimali skysto
mėšlo norma yra 25–35 t/ha. Skystą mėšlą reikia paskleisti kuo anksčiau pavasarį.
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PAŠARINĖS ŽOLĖS

Gausiažiedės (vienmetės) svidrės – JIVET

Viena iš ankstyviausių, tetraploidinių gausiažiedžių svidrių veislė, išvesta
kompanijoje DLF Trifolium.
Nuo sėjos iki pirmos pjūties užtrunka 30-40 dienos.
Tai išskirtinio derlingumo veislė, pasižyminti atsparumu išgulimui ir rūdims, kas
garantuoja geros kokybės, sveiką pašarą.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 45 kg/ha.

Daugiametės svidrės – MATHILDE

Labai gerai žiemojanti, tetraploidinių daugiamečių svidrių veislė, išvesta kompanijoje
DLF Trifolium.
Tai naujos kartos tetraploudinių svidrių veislė, kuri apart išskirtinai geros pašarinės
kokybės, pasižymi ir tankiu pasėliu. Visos šios savybės leidžia šia veislę auginti tiek
įvairiuose mišiniuose, tiek ir kaip monokultūrą.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 30 kg/ha

Mėlynžiedės liucernos – GEA (sėklos, apdorotos azotą
fiksuojančiomis bakterijomis)

Vidutinio ankstyvumo liucernų veislė, išsiskirianti dideliu atsparumu žiemojimui,
todėl gerai tinka auginti atšiauraus klimato zonose.
Veislė turi itin gerą stiebų ir lapų santykį, todėl gerai tinka tiek ganymui, tiek
šienavimui. Gerai ir greitai atželia po kiekvieno nuganymo ar nupjovimo. Dėl itin
geros šaknų sistemos, gerai pakenčia vasaros sausras.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 25-30 kg/ha.

Rausvieji dobilai – ERMO

Vidutinio ankstyvumo rausvųjų dobilų veislė gerai auga užmirkusiose ir rūgščiose
dirvose. Veislė nėra agresyvi, todėl gerai dera mišiniuose su kitomis žolių rūšimis.
Didžiausią derlių duoda iš pirmos pjūties žolės. Tame pačiame lauke išsilaiko 3-4
metus.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 20 kg/ha.
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Raudonieji dobilai – DAJANA

Vidutinio ankstyvumo, diploidinė raudonųjų dobilų veislė - gerai žiemojanti.
Pradeda anksti vegetuoti pavasarį, gerai atželia po pjūties ar nuganymo, pasižymi
atsparumu ligoms, todėl tinka mišiniuose su kitomis augalų rūšimis arba auginimui
kaip monokultūra.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 20 kg/ha.

Baltieji dobilai – RIVENDEL

Smulkelapių dobilų veislė pasižymi dideliu ištvermingumu ir kelių metų eigoje
šios veislės dobilų derlius tendencingai didėja. Neilgi šliaužiantys stiebai ir trumpi
lapkočiai padidina dobilų atsparumą ganymui ir dažnam pjovimui. Labai gerai
tinkanti ilgalaikių žolynų įrengimui. Greitai atželia po nuganymo. Veislė labai gerai
žiemoj ir nejautri nematodoms ir šaknų skleročiui.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 15 kg/ha.

Baltieji dobilai – AVALON

Smulkelapių dobilų veislė yra labai gerai tinkanti ilgalaikių žolynų įrengimui, atspari
mindymui, dažnam ganymui ir pjovimui. Greitai atželia po nuganymo. Veislė labai
gerai žiemoja ir visiškai nejautri nematodoms ir šaknų skleročiui.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 15 kg/ha.
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STANDARTINIAI
PAŠARINIŲ ŽOLIŲ
MIŠINIAI

Standartiniai, universalios paskirties žolių mišiniai

Daugiamečių žolių žolynai, priklausomai nuo sudėties, dirvožemio ir naudojimo,
gali būti intensyviai naudojami nuo 3 iki 5 metų. Taigi, labai svarbu priimti teisingą
sprendimą pasirenkant vieną ar kitą mišinį. Suklydus pasirenkant mišinius, šias
klaidas labai sunku ir brangu taisyti.
Perkant daugiamečių žolių mišinių sėklas, visada reikia galvoti apie pašarą ir pašaro
kokybę artimiausius 3 – 5 metus.

FOR ALL – universalios paskirties

Universalios paskirties mišinys intensyviam naudojimui – ganymui, siloso gamybai,
šienavimui.
Po trijų - keturių naudojimo metų gali būti naudojamas ekstensyviai arba reikia
dalinai atsėti daugiametėmis svidrėmis.
Sudėtyje esantys raudonieji dobilai jau pirmaisiais metais praturtina žolę žaliaisiais
baltymais.
Naudojamas 4-6 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės rėžimo).

FOR CUT 3 – lengvoms, kalvotoms dirvoms

Mišinys skirtas universaliam naudojimui.
Lengvai ištveria drėgmės trūkumą.
Sudėtyje esantys raudonieji dobilai jau pirmaisiais metais praturtina žolę žaliaisiais
baltymais.
Esant poreikiui, galima papildomai pamaišyti mėlynžiedžių liucernų sėklų.
Naudojamas 3-4 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės režimo).

FOR CUT 4 – organinės kilmės (durpingiems)
dirvožemiams

Mišinys skirtas universaliam naudojimui.
Sudėtyje esančios žolės ištveria nepalankias augimo sąlygas, drėgmės perteklių,
drėgmės trūkumą.
Galima auginti didesnio rūgštingumo dirvose.
Naudojamas 3-4 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės režimo).
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SILOSO
GAMYBOS
PRODUKTAI

Siloso konservantas – LALSIL CL

LALSIL CL yra siloso priedų premiksas greitam daug cukraus turinčio žolinio siloso
parūgštinimui ir saugesniam konservavimui.
Poveikis ir nauda:
• Greitas ir labai efektyvus žalios masės parūgštinimas.
• Geresnė siloso maistinė vertė.
• Saugus silosas.
Vienu maišeliu galima apdoroti 25 t šviežios silosuojamos masės.
LALSIL CL yra vandenyje tirpūs balti milteliai. Skiedimas priklauso nuo naudojamos
įrangos, prieš naudojant prašome pasitarti su specialistais.
LALSIL CL yra neėsdinantis, nenuodingas ir saugus aplinkai preparatas.
LALSIL CL tinkamas naudoti 12 mėn. laikant aplinkos (20° C) temperatūroje ir 18 mėn.
laikant 4° C temperatūroje.
LALSIL CL leidžia naudoti ekologiniuose ūkiuose pagal ES reikalavimus (EB
reglamentas Nr. 889/2008).

Siloso konservantas – LALSIL Dry

Skirtas daug sausų medžiagų turinčio žolės ir liucernos siloso konservavimui.
LALSIL Dry yra siloso priedų premiksas iš specifinių aktyvių fermentinių
mikrobiologinių komponentų, kurie pagerina daug SM ir mažai cukraus turinčio
siloso fermentaciją ir aerobinį stabilumą.
Poveikis ir nauda:
• Didesnė maistinė siloso vertė.
• Geresnis aerobinis siloso stabilumas po atidarymo.
• Didesnis produktyvumas.
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SILOSO GAMYBOS
PRODUKTAI

LALSIL Dry yra vandenyje tirpūs balti milteliai. Atskiedimas priklauso nuo
naudojamos įrangos, prieš naudojant prašome pasitarti su specialistais.
LALSIL Dry yra efektyvus nuo 30–tos siloso fermentacijos dienos. Optimaliam
efektyvumui gauti rekomenduojama 60 ir daugiau dienų fermentacija iki siloso
atidarymo.
LALSIL Dry yra neėsdinantis, nenuodingas ir saugus aplinkai preparatas.
LALSIL Dry tinkamas naudoti 12 mėn. laikant aplinkos (20° C) temperatūroje ir 18
mėn. laikant 4° C temperatūroje.
LALSIL Dry leidžia naudoti ekologiniuose ūkiuose pagal ES reikalavimus (EB
reglamentas Nr. 889/2008).

Siloso konservantas – LALSIL Fresh

Tai konkretus sprendimas Jūsų silosui
LALSIL Fresh yra siloso priedų premiksas, skirtas daug krakmolo ir SM turinčio siloso
aerobiniam stabilumui užtikrinti.
Poveikis ir nauda:
Sumažinami netekimai dėl mielių ir pelėsių poveikio.
Silosas ilgiau išlieka šviežias ir gerai ėdamas.
Optimizuojama vertingo siloso fermentacija.
LALSIL Fresh yra vandenyje tirpūs balti milteliai. Atskiedimas priklauso nuo
naudojamos įrangos, prieš naudojant prašome pasitarti su specialistais.
LALSIL Fresh yra efektyvus nuo 30–tos siloso fermentacijos dienos. Optimaliam
efektyvumui gauti rekomenduojama 60 ir daugiau dienų fermentacija iki atidarymo.
LALSIL Fresh yra neėsdinantis, nenuodingas ir saugus aplinkai preparatas.
LALSIL Fresh tinkamas naudoti 12 mėn. laikant aplinkos (20° C) temperatūroje ir 18
mėn. laikant 4° C temperatūroje.
LALSIL Fresh leidžiama naudoti ekologiniuose ūkiuose pagal ES reikalavimus (EB
reglamentas Nr. 889/2008).
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Biologiniai siloso konservantai LALSIL
Pavadinimas
LALSIL CL

LALSIL PS

LALSIL PS HC

LALSIL Dry *

LALSIL Dry HC

LALSIL Fresh
LALSIL Fresh HC

LALSIL Combo

Sudėtis
Lactobacillus plantarum MA 18/5U(1K ) >1,00x1010
CFU/g
Pediococcus acidilactici MA 18/5M(1K) >3,00x109
CFU/g
Nešiklis (laktozė)
Lactobacillus plantarum MA 18/5U(1K ) >1,75x1010
CFU/g
Pediococcus acidilactici MA 18/5M(1K) >7,50x109
CFU/g
Enzimai:> 10.000 TV/g (ß-glukanazė/Xylanazė)
Nešiklis (laktozė) iki 250 g
Lactobacillus plantarum MA 18/5U(1K ) >8,75x1010
CFU/g
Pediococcus acidilactici MA 18/5M(1K) >3,75x1010
CFU/g
Enzimai: >35.750 TV/g (ß-glukanazė/Xylanazė)
Nešiklis (laktozė) iki 200 g
Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788 >3,00x1010 CFU/g
Pediococcus acidilactici MA 18/5M(1K) >2,00x1010
CFU/g
Enzimai > 20.000 TV/g (ß-glukanazė/Xylanazė)
Nešiklis (laktozė) iki 250 g
Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788 >7,50x1010 CFU/g
Pediococcus acidilactici MA 18/5M(1K) >5,00x1010
CFU/g
Enzimai > 35.750 TV/g (ß-glukanazė/Xylanazė)
Nešiklis (laktozė) iki 200 g
Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788 >6,10x1010 CFU/g
Nešiklis (laktozė) iki 200g
Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788 >3,00x1011 CFU/g
Nešiklis (sukrozė) iki 200g

Lactobacillus plantarum MA 18/5U(1K ) >1,10x1011
CFU/g
Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788 >2,10x10¹¹ CFU/g

Naudojimas
Varpinių žolių iki 30%
SM konservavimui.
Kukurūzų siloso konservavimui, jei
silosas bus šeriamas greitai (2–3 sav. po
silosavimo).
Ankštinių žolių – liucernos, dobilų ir kt
mažai cukraus turinčių augalų iki 30%
SM konservavimui.

Ankštinių žolių – liucernos, dobilų ir kt.
mažai cukraus turinčių augalų iki 30 %
SM konservavimui.
Konservantas skirtas įterpti mažas
vandens dozes (30–50 ml/t masės).
Varpinių ir ankštinių žolių per 30 % SM
konservavimui (5 g/t).
Traiškytų drėgnų (25–40 % drėgmės)
varpinių javu ir kukurūzų grūdainio
gamybai (dozė 10 g/t).
Varpinių ir ankštinių žolių virš 30% SM
konservavimui (2 g/t).
Traiškytų drėgnų (25–40 % drėgmės)
varpinių javų ir kukurūzų grūdainio.
Kukurūzų siloso, skirto ilgam
saugojimui konservavimui.
Kukurūzų siloso, skirto ilgesniam
saugojimui konservavimui.
Konservantas skirtas įterpti į
silosuojamą masę naudojant mažas
vandens dozes (30–50 ml/t masės).
NAUJIENA! Traiškytų drėgnų (30–45 %)
kukurūzų grūdų konservavimui (dozė
1 g/t)

*rekomenduojama naudoti esant ir drėgnai žolei, kai silosuojamos masės srautas yra didelis ir yra rizika,
kad masė bus suslėgta nepakankamai gerai.
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FOR CUT 5 – žolės siloso gamybai

Mišinys skirtas intensyviam naudojimui.
Geriausiai tinka silosavimui. Patartina naudoti sėjomainos laukuose.
Duoda didelį žalios masės derlių 3 metus, vėliau rekomenduojama visiškai persėti.
Esant pakankamai drėgmės ir stipriai tręšiant, pjaunama 4-6 kartus per sezoną.

Pašarinių žolių mišinių palyginimas

Naudojimo trukmė metais iki visiško arba dalinio atsėjim

Pašarinių žolių mišiniai

iki 3

FOR ALL
FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)

FOR ALL
FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)
AgrowGrass 350 (MidiMaize)
AgrowGrass 450 (MaxMaize)

XX
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X
XX

XX
XX
XX
Pakuotė
kg

X
Sėjos norma
kg/ha

Baltieji
dobilai
10%

FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)

15%

5%

AgrowGrass 350 (MidiMaize)

3%

AgrowGrass 450 (MaxMaize)

7%

FOR ALL

iki 7

XX

10
10
10
10
10
10
10
10
Raudonieji
dobilai
15%

Mišinių sudėtis, %

iki 5

XX

AgrowGrass 350 (MidiMaize)
AgrowGrass 450 (MaxMaize)
Pašarinių žolių mišiniai

iki 4

30 - 35
30 - 35
25 - 30
30 - 35
25 - 30
30 - 35
30 - 35
30 - 35
Mėlynžiedės
liucernos

Lengvos

X
XX
X
XX

Pašariniai
motiejukai
20%

Tikrieji
eraičinai
10%

25%

25%

15%
11%

20%

10%

13%

17%

9%

22%

15%
50%
13%

FOR CUT 6 – mėlynžiedžių liucernų ir varpinių žolių mišinys

Mišinys labai gerai ištveria ilgalaikes vidurvasario sausras. Dirvoje sukaupia iki 200 kg biologinio azoto, todėl
galima netręšti mineraliniu azotu. Gerai dera lengvesnėse ir sausesnėse dirvose. Tinka ganymui, silosavimui
ir dalinai šienavimui, gerai atželia po nuganymo ar šienavimo. Geros pašarinės vertės, žolę gyvuliai noriai ėda.
Gerai žiemoja, sudaro tankią velėną, kuri saugo dirvą nuo erozijos. Tinka ganyti 3 – 4 kartus per sezoną,
šienaujama iki 3 kartų per sezoną.
Gerai

XX

Patenkinamai

mo

Naudojimas

Ankstyvumas

virš 7

Ganymui

Šienavimui

Silosavimui

XX

XX
XX
XX
X
XX

X
XX
XX

XX
X
X
XX
XX

Vidutinės

Sunkios

Aukštas pH

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Nendriniai
eraičinai

X

X

X

Ankstyvas

Vid. ankstyvas

Vėlyvas

XX
XX
XX
XX
XX

Auginimui tinkamos dirvos

40%
35%

X
XX
X
XX
XX
XX
Raudonieji
eraičinai
10%

X
X

Daugiametės
svidrės
35%
30%
15%
25%

Neutralus pH

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Vienmetės
svidrės

Durpynai

XX

Eraičinsvidrės

Kalvotos

XX
X
X
XX
X
X
X
Paprastosios
šunažolės

Įmirkusios

XX

Pievinės miglės
10%

20%

40%

20%

15%
56%
37%

20%

27%

35%
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MES PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI!
Agronomai konsultantai
Akmenės raj.
8 655 03015
Saulius Sovas
Alytaus raj.
8 685 15410
Tadas Prajara
Anykščių raj.
8 685 68546
Julius Sinkevičius
Biržų raj.
8 699 82081
Aida Klepeckienė
Druskininkų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Elektrėnų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Ignalinos raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Jonavos raj.
8 640 91400
Gediminas Gailiūnas
8 656 05727
Tomas Baradinskas
Joniškio raj.
8 650 33992
Tomas Savickis
Jurbarko raj.
8 640 12808
Ričardas Vainikonis
Kaišiadorių raj.
8 685 15410
Tadas Prajara
Kauno raj.
8 685 12657
Jelena Fiodorova
8 685 68547
Gitana Stefanovičienė
Kalvarijos sav.
8 652 22804
Karolis Markevičius
8 685 15410
Tadas Prajara
Kelmės raj.
8 655 00550
Sigitas Jonaitis
Kėdainių raj.
8 652 01096
Marija Čižauskienė
8 685 12657
Jelena Fiodorova
8 685 68547
Gitana Stefanovičienė
Klaipėdos raj.
8 685 21622
Kęstutis Rinkevičius
Kretingos raj.
8 655 03015
Saulius Sovas
Kupiškio raj.
8 685 68546
Julius Sinkevičius
Lazdijų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
8 685 15410
Tadas Prajara

Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 270 11 87
Faksas (8 5) 270 17 11
www.balticagro.lt

Marijampolės raj.
8 685 15410
Tadas Prajara
Mažeikių raj.
8 655 03015
Saulius Sovas
Molėtų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Pagėgių sav.
8 685 21622
Kęstutis Rinkevičius
Pakruojo raj.
8 650 33992
Tomas Savickis
8 633 25307
Aurimas Šukys
Panevėžio raj.
8 655 00548
Nijolė Kairienė
8 685 15411
Zenonas Eringis
Pasvalio raj.
8 633 25307
Aurimas Sukys
8 699 82081
Aida Klepeckienė
Plungės raj.
8 650 33997
Edmundas Staponkus
Prienų raj.
8 685 68547
Gitana Stefanovičienė
8 685 15410
Tadas Prajara
Radviliškio raj.
8 655 00548
Nijolė Kairienė
8 685 12657
Jelena Fiodorova
Raseinių raj.
8 655 00550
Sigitas Jonaitis
Rokiškio raj.
8 685 68546
Julius Sinkevičius
Skuodo raj.
8 655 03015
Saulius Sovas
Šakių raj.
8 685 68548
Romas Dabrila
8 640 12808
Ričardas Vainikonis
Šalčininkų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Šiaulių raj.
8 650 33992
Tomas Savickis
Šilalės raj.
8 685 21622
Kęstutis Rinkevičius
Šilutės raj.
8 685 21622
Kęstutis Rinkevičius
Širvintų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė

Švenčionių raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Tauragės raj.
8 685 21622
Kęstutis Rinkevičius
Telšių raj.
8 650 33997
Edmundas Staponkus
Trakų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Ukmergės raj.
8 656 05727
Tomas Baradinskas
8 685 12657
Jelena Fiodorova
Utenos raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Varėnos raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Vilkaviškio raj.
8 656 35950
Alfonsas Žaliniakas
8 655 00549
Audrone Šukauskienė
8 652 22804
Karolis Markevičius
Vilniaus raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Zarasų raj.
8 699 82083
Irena Čibirienė
Gyvulininkystės konsultantai		
Vakarų Lietuvos r.
8 650 79286
Edmundas Šopaga
Pietvakarių Lietuvos r.
8 687 25732
Audronė Pilelienė
Pietų Lietuvos r.
8 655 00553
Zita Kurminienė
Šiaurės Rytų Lietuvos r.
8 686 92489
Stasys Sriubikė
Viduriuo Lietuvos r.
8 615 64243
Jolita Pažusienė
Šiaurės Lietuvos r.
8 620 95105
Lina Klumbienė
Gyvulininkystės konsultantai
(kiaulininkystės ir paukštininkystės klausimais)
Lietuva
8 685 77535
Saulius Kontrimavičius
Veterinarijos Gydytoja Konsultantė
Lietuva
8 686 38 438
Jūratė Dorelienė

