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Projekto tikslai:  

• Projekto bendrasis tikslas – didinti žemės ūkio konkurencingumą, stiprinant 

žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas ir inovacijas. 

• Projekto specialusis tikslas – skatinti žemdirbius sparčiau diegti mokslo naujoves, kuriant 

konkurencingą ūkį ir gerinant gyvenimo kokybę kaime. 

• Projekto veiklos tikslas – skleisti mokslo žiniomis bei inovacijomis grįstas efektyvias 

rapsų auginimo ekologiniuose ūkiuose technologijas. 

 

Projekto veiklos uždaviniai: 

• Siekti sklandžios žemės ūkio ir kaimo raidos, keliant žemdirbystės kultūrą modernių 

rapsų auginimo ekologiniuose ūkiuose technologijų diegimu, išplečiant mokymo ir 

mokslo žinių bei inovacinės praktikos sklaidos veiklą žemės ūkyje. 

• Stiprinti žemdirbių įgūdžius ir gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios technologinės 

bei verslo aplinkos, paskatinti diegti mokslo naujoves augalų ir dirvožemio derlingumui 

palaikyti bei didinti ir ekologiškų agrotechnikos priemonių naudojimo plėtrai, tuo pačiu 

siekiant sėkmingai įgyvendinti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo 

reikalavimus, taikant darnias gamybos technologijas ūkių konkurencingumui didinti. 

• Užtikrinti lauko dienų, parodomųjų bandymų, seminarų metu informacijos ir mokslo 

naujovių apie rapsų auginimo ekologinės žemdirbystės sąlygomis galimybes, dirvožemio 

ir augalų derlingumo palaikymą sklaidą Kauno r. bei dar 1 savivaldybėje. Technologinės 

naujoves bus demonstruojamos gamybinėmis sąlygomis ir paskatins platesnį pažangiųjų 

technologijų ir inovacijų taikymą žemės ūkio veikloje. 

 

Projekto aktualumas 

Ekologiniuose ūkiuose aktuali dirvožemio derlingumo palaikymo ir didinimo problema. Viena iš 

priežasčių – auginama nepakankamai augalų, kurie padėtų palaikyti nemažėjantį dirvožemio 

derlingumą, kontroliuoti piktžolių, ligų ir kenkėjų plitimą. Rapsų auginimas ekologiniuose ūkiuose 

naudingas dėl kelių priežasčių: turėdami ilgas šaknis, paima maisto medžiagas iš gilesnių 

dirvožemio sluoksnių; didelis organinių liekanų kiekis, liekantis po derliaus nuėmimo, ir lauke 

paskleistos kūlenos praturtina dirvą organine medžiaga; rapsų fitoncidinės savybės, dėl kurių 

mažėja ligų ir kenkėjų plitimas pasėliuose. Viena iš priežasčių, kodėl ekologiniuose ūkiuose rapsų 

plotai nedidėja, yra piktžolių, ligų ir kenkėjų kontrolės problema ir mažas sėklų derlingumas. 

Rapsų, kaip reiklaus agrotechnikai augalo, auginimas ekologinio ūkininkavimo sąlygomis yra gana 

sudėtingas, žemdirbiai dažnai stokoja teorinių žinių, naujų mokslo rekomendacijų, praktinių 



įgūdžių. Ją išsprendus, būtų užtikrinamas rapsų auginimo ekologinėje žemdirbystės sistemoje 

rentabilumas ir dirvožemio derlingumo palaikymas bei didinimas. Nors rapsai, turėdami plačius 

lapus, gana gerai stelbia piktžoles, tačiau pradiniuose augimo tarpsniuose piktžolių kontrolė yra 

labai svarbi. Ekologiniuose ūkiuose nesant galimybės piktžolių naikinimui naudoti herbicidus, 

reikia taikyti alternatyvias priemones rapsų konkurencingumo pasėlyje didinimui: tai ir sėja 

platesniais tarpueiliais, sudaranti galimybę piktžoles tarpueiliuose naikinti žemės dirbimu bei 

drėgnuoju vandens garu, tai ir vasarinių rapsų auginimas taikant didesnes sėklos normas. Nustatyta, 

kad drėgnojo garo panaudojimas cukrinių runkelių pasėlyje mažino grybinių ligų ir kai kurių 

kenkėjų plitimą. Šią patirtį būtina perkelti į rapsų auginimo technologijas ekologiniuose ūkiuose. 

Biologinių preparatų biokalio, biojodžio naudojimas ekologiniame ūkyje auginant rapsus skatina 

rapsų augimą, didina jų gebėjimą konkuruoti su piktžolėmis pasėlyje bei atsparumą žaladariams. 

Būtina parodyti ir taikyti ekologinės gamybos ūkiuose šias naujausiais moksliniais tyrimais 

pagrįstas technologines priemones. 

 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai 

 

Parodomieji bandymai bus atlikti 2 skirtinguose Lietuvos regionuose: 

 

 Kauno rajone ASU Bandymų stotyje; 

 Trakų rajone ūkininko ūkyje. 

 

Projekto vykdymo metu kiekvieno parodomojo bandymo baigtiniam technologiniam procesui 

pristatyti bus suorganizuoti 8 seminarai ir 8 lauko dienos, iš jų po 2 žemės ūkio konsultantams, 

profesinių mokyklų ir kolegijų dėstytojams, įgyvendinantiems žemės ūkio srities formaliojo ir 

neformaliojo mokymo programas. Bus parengti ir išleisti 3 informaciniai straipsniai, 3 informaciniai 

lapeliai bei parengtos rekomendacijos galutiniams naudos gavėjams. Planuojama, kad projekto 

vykdymo metu su demonstruojamomis technologijomis lauko dienų ir seminarų metu susipažins ne 

mažiau kaip 200 vienetinių galutinių naudos gavėjų. Tikimasi, kad pasibaigus projektui pažangios 

technologijos ar atskiri technologinio proceso fragmentai bus diegiami 40 ūkių. 

 

Projekto vadovė – Bandymų stoties mokslo darbuotoja dr. Zita Kriaučiūnienė 

Projekto administratorė – Strateginio valdymo ir investicijų skyriaus vadybininkė Rūta Šalčienė 

Projekto finansininkas – Ekonomikos tarnybos vyresnysis ekonomistas Remigijus Gustas 

 

Parengė projekto vadovė dr. Zita Kriaučiūnienė 


