LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS

Informacinis leidinys
Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla

2018 m. liepa – 2020 m. liepa

SU AGRONOMŲ DIENA!
XXX suvažiavimas

XXXI suvažiavimas

XXXII suvažiavimas

AGRONOMŲ DIENĄ MINIME NUO 2016 M.

LAS VEIKLA 2018–2020 m.
LAS NOMINACIJOS 2020 m.
Lietuvai nusipelnęs agronomas
VIDMANTAS STANYS
Akademikas per 40 m. dirba augalų genetikos, biotechnologijos, agronomijos
mokslų srityse. Yra augalų adaptyvumo, kintamumo, genetinės informacijos realizavimo ir keitimo tyrėjas ir
agronomas praktikas, sukūręs naujus
augalų selekcijos metodus, įdiegęs sveikos sodo augalų sodinamosios medžiagos dauginimo sistemą Lietuvoje, naujai išvestų braškių, juodųjų serbentų, trešnių ir vyšnių
veislių autorius ir bendraautorius. Akad. V. Stanio išleistos monografijos, mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniai nepaprastai
svarbūs akademinei visuomenei, šalies žemės ūkio pažangai. Akademikas net du kartus tapo Lietuvos mokslo premijos laureatu, yra
apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi ir
Kauno r. I laipsnio garbės ženklu. V. Stanys subūrė Sodo augalų
genetikos ir biotechnologijos mokslininkų kolektyvą ir kūrybingai
jam vadovauja, aktyviai dalyvauja mokslo programose ir projektuose, ekspertinėje veikloje, skaito paskaitas studentams, vadovauja
doktorantams. Šalia mokslinio darbo domisi bitininkyste, dekoratyviniais augalais, kaupia citrusinių augalų ir orchidėjų kolekcijas.
Lietuvai nusipelnęs agronomas
RIMANTAS VELIČKA
Agronomas, habil. dr., profesorius.
1978 m. baigė LŽŪA. 1978–1989 m.
Kauno r. Batniavos daržininkystės
tarybinio ūkio agronomas, direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1989 m.
dėsto LŽŪ universitete. Nuo 1992
m. – universiteto Bandymų stoties
direktorius, nuo 2006 m. Senato pirmininkas. Mokslinių tyrimų sritis
– rapsų agrotechnika, augalų alelopatija, sėjomainos. Paskelbė apie 100 mokslinių ir apie 50 mokslo
populiarinamųjų straipsnių. Parašė monografiją „Rapsai“. Studijų
„Rapsų auginimas sėkloms“, „Rapsų auginimas“, „Lauko bandymų
planavimas ir atlikimas“ ir mokomųjų knygų „Herbicidų klasifikacija ir vartojimas“, „Piktžolių klasifikacija ir atpažinimas“, „Sėkloms
auginamų žieminių ir vasarinių rapsų technologija“, „Agronomijos
pagrindų ir augalininkystės technologijų laboratoriniai darbai“,
„Demografinės padėties, klimato kaitos ir agroekologijos sąsajos“
vienas autorių. Už nuveiktus reikšmingus darbus mokslinėje, gamybinėje bei pedagoginėje srityse ir aktyvią visuomeninę veiklą yra
labai gerbiamas profesinėje bendruomenėje.
Garbės nario vardas
AUŠRA ARLAUSKIENĖ
Agronomė 1983 m. baigė LŽŪA.
2000 m. jai suteiktas žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro
laipsnis. Disertacijos tema „Ankštinių
priešsėlių žieminiams kviečiams biologinė vertė ir įtaka velėninio karbonatinio sunkaus priemolio dirvožemio
savybėms“. Mokslinių tyrimų kryptys:
pupiniai augalai, augalų įvairovės didinimas; žaliųjų trąšų panaudojimo
technologijos; augalų masės skaidymosi dėsningumai; tręšimo sistemų tyrimai; ekologinės žemdirbystės
sistemų tyrimai. Aušra Arlauskienė mokytojavo Joniškėlio aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje. Nuo 2002 m. iki dabar – LAMMC
Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja, aktyviai
dalyvaujanti įvairių mokslinių ir profesinių organizacijų veikloje,
mokslo programose bei projektuose, vadovauja doktorantams. Ji
apdovanota padėkomis už aktyvią mokslinę veiklą, nuolatinę paramą rajono žemdirbių savivaldai, informacijos sklaidą, svarų indėlį
atliekant augalų sėjomainų ir azoto efektyvaus panaudojimo tyrimus ekologinės ir tausojančios žemdirbystės sąlygomis.
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Garbės nario vardas
VYTAUTAS BITINAS
Mokslinis agronomas, šiuolaikinės
gamybos organizatorius, politikos
veikėjas, kultūros mecenatas.
V. Bitinas 1982 m. išrinktas stambiausio rajone Plokščių kolūkio pirmininku. Žmonės juo patikėjo. Greit atsinaujino statybos, didėjo derlius, ūkis
ėmė užimti prizines vietas. Pagerėjo
žemdirbystės kultūra, daug dėmesio
imta skirti socialiniams klausimams.
Agronomas aktyviai dalyvavo steigiant Valstiečių partijos poskyrį Šakiuose. Būdamas Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Šakių r. skyriaus
pirmininko pavaduotojas, jis labai daug prisidėjo, kad partijos
Šakių skyrius taptų vienas geriausių Lietuvoje. V. Bitino aktyvumą įvertino Šakių r. rinkėjai: 1990–1995 m. buvo išrinktas rajono
tarybos deputatu, 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m.,
2007–2011 m. ir nuo 2011 m. – rajono savivaldybės tarybos nariu,
1997–2003 m. – savivaldybės valdybos nariu. Kaip vienos stipriausių žemės ūkio bendrovių vadovų, V. Bitinas buvo LŽŪBA prezidiumo narys, asociacijos viceprezidentas.
V. Bitiną rajono žmonės pelnytai laiko kultūrinės bendruomenės
nariu, labai daug prisidėjusiu prie to, kad Plokščiai tapo žinomi visoje Lietuvoje. Palaikant Plokščių bendruomenės iniciatyvas, bendradarbiaujant su Plokščių mokykla, savivaldybe, jis daug nuveikė,
kad po daugelio metų vėl būtų atnaujinta Lietuvos-Suomijos bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo iniciatyva. Suomijos diplomatų
lankymasis Plokščiuose jau tapo tradicija. Už aukštą visuomeniškumo lygį, kultūros rėmimą ir skatinimą 2005 m. V. Bitinas buvo
išrinktas „Valsčiaus“ laikraščio Metų žmogumi. V. Bitinas aktyvus
Šakių agronomų asociacijos idėjų palaikytojas, dalyvauja jas įgyvendinant.
Garbės nario vardas
JONAS BUDRECKAS
Baigęs Šilutės žemės ūkio technikumą, agronomas buvo paskirtas dirbti
į Vainuto tarybinį ūkį skyriaus valdytoju. Po kelių metų paskirtas vyr.
agronomu. Per tuos metus pavyko
sukurti stiprią ūkio pašarų bazę, sutvarkyti sėjomainas. 1979–1984 m.
dirbo Žemaičių Naumiesčio daržininkystės ūkyje vyr. agronomu, po
metų – direktoriaus pavaduotoju.
Teko įsigilinti į daržovių auginimo plonybes. 1984–1987 m. paskirtas dirbti Šylių tarybinio ūkio vadovu.
Visuose darbuose J. Budreckas užsirekomendavo kaip įžvalgus, naujoves diegiantis specialistas. 1990 m. neakivaizdžiai baigė LŽŪA.
Jam buvo suteikta mokslinio agronomo kvalifikacija. 1987–1991 m.
dirbo Vainuto tarybinio ūkio vadovu. Ūkiui suskilus į penkias bendroves, ūkininkavo savo ūkyje.
Nuo 1991m. iki 2000 m. jis dirbo Vainuto valstybinės pieno perdirbimo įmonės vadovu, Žemaičių Naumiesčio viršaičiu, UAB „Ūta“
direktoriumi, Agroserviso kooperatyvo „Juknaičių rapsas“ direktoriumi. 2000–2016 m. – Žemaičių Naumiesčio seniūnu.
Rajono žemės ūkio skyriaus iniciatyva, 1994 m. suburtas rajono
agronomų būrelis, kuriam vadovavo J. Budreckas. Šio būrelio pagrindu 2016 m. įkurtas LAS Šilutės skyrius.
Visą gyvenimą J. Budreckas stengiasi gražinti Lietuvą. Jo iniciatyva
Vainuto miestelyje pasodintas devynių hektarų „Atgimimo ąžuolynas“, o Žemaičių Naumiestyje kelių hektarų „S. Dariaus ir S. Girėno“ parkas.
Agronomas apdovanotas „Lietuvos savivaldybių asociacijos“ medaliu, yra „Didžiosios auksinės širdies“ laureatas, jam suteiktas
„Lietuvos seniūnų asociacijos Garbės nario vardas“, ankstesniais
metais – „Lietuvos žemės ūkio“ pirmūno vardas, apdovanotas daugeliu respublikinių ir sąjunginių garbės raštų. 2006 m. išrinktas
„Šauniausiu žemaičiu“.

1940 m. LAS turėjo 340 narių, 2020 m. LAS jungia 12 skyrių ir 435 narius. Kviečiame, prisijunk ir tu.

LAS VEIKLA 2018–2020 m.
Garbės nario vardas
JANINA ONA GEČIENĖ
Agronomė, LŽŪKT Širvintų r. biuro
augalininkystės konsultantė. J. Gečienė 2974–1979 m. LŽŪA įgijo
mokslinės agronomės kvalifikaciją.
Pradėjo darbo karjerą Jauniūnų TŪ
vyr. agronome, vėliau iki 1994 m.
Jauniūnų ŽŪB vyr. ekonomiste. Nuo
1994 m. Šiaulių ŽŪB dirbo buhaltere, o nuo 1998 m. iki 2001 m. UAB
„Corolla ventures“ (Le Meridien
Villon) agronome, teritorijos priežiūros darbų organizatore, atsakinga už vejų, dekoratyvinių augalų
įrengimą, auginimą. 2001–2010 m. laikotarpiu dirbo UAB „Litagros prekyba“ pardavimo vadybininke. Nuo 2010 m. iki dabar dirba
LŽŪKT augalininkystės konsultante. J. Gečienė yra autoritetinga ir
gerbiama kolegė ir Širvintų r. biuro darbuotojų, ir LŽŪKT augalininkystės konsultantų. Kolegas žavi Janinos reiklumas sau, žingeidumas, organizuotumas. Širvintų r. ūkininkus Janina gerai pažysta,
žino ir gilinasi į jų ūkių situacijas, dalinasi profesine išmintimi, naujomis žiniomis. Janina labai atsakinga ir pareiginga darbuotoja. Ji
neskaičiuoja darbo valandų, jeigu klientui reikia paslaugos. Klientų
sėkmė yra jos džiaugsmas, o nepasisekimas – išgyvenimas.
Garbės nario vardas
EDMUNDAS SAMAUSKAS
Baigęs studijas LŽŪA Agronomijos fakultete, E. Samauskas pradėjo
dirbti vyriausiuoju agronomu Varėnos r. „Dzūkų krašto“ kolūkyje.
Dirbdamas visada stengėsi diegti
naujoves. 1989 m. pavasarį jis pradėjo savarankiško ūkininkavimo
periodą. Nuo 1992 m. mišriame
ūkyje ūkininkaujama be jokių sintetinių trąšų ir chemijos. 1997 m. ūkis buvo pirmas Lietuvoje, gavęs
ekologinio ūkio sertifikatą. Griežtos ekologinio ūkio krypties laikosi iki šiol ir nuolat sertifikuoja savo produkciją. 1999 m. parodoje
„Agropanorama“, jų ekologiška arbata „Vasara“ įvertinta parodos
medaliu. 2009 m. Varėnos r. ūkis tapo „Metų ūkio“ pirmos vietos
laimėtoju.
Agronomas – aktyvus visuomenininkas. Kolūkyje buvo subūręs aktyvių jaunuolių grupę. Dalyvavo respublikinės Ūkininkų sąjungos
atkūrime. 1989 m. išrinktas Varėnos r. ūkininkų sąjungos pirmininku. Jai vadovauja jau daugiau nei 30 metų.
Garbės nario vardas
VYTAUTAS ŠLAPAKAUSKAS
Agronomas, augalų fiziologas, mokslų daktaras (biomed. m.; biol. m. kand. 1970).
1962 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963–2010 m. dėstė Lietuvos žemės
ūkio universitete, Botanikos katedros vedėjas, Agronomijos fakulteto dekanas. 1992–
1995 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos
tarybos pirmininkas, profesorius (1991),
nuo 2010 m. – profesorius emeritas. Stažavo Švedijoje (1994), Didžiojoje Britanijoje
(1996). Mokslinių tyrimų sritis – herbicidų
poveikio augalams ir mikroorganizmams
biologija, šiltnamių daržovių mitybiniai substratai, kompleksinės
lėtai veikiančios trąšos, augalų fluorometrija ir fotometrija. Paskelbė apie 70 mokslinių ir apie 110 mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parašė vadovėlį „Augalų ekofiziologija“, su kitais vadovėlius
„Augalų fiziologija“, „Botanika ir mikrobiologijos pagrindai“, „Augalų fiziologija ir mikrobiologijos pagrindai“, „Augalų produktyvumas“, „Augalų mityba“ ir mokomąsias knygas „Augalų fiziologijos
laboratoriniai darbai“, „Augalų fiziologijos laboratorinių darbų
aprašas“.

LAS suteiktos nominacijos
Lietuvai nusipelnę
agronomai
2020 m.
Vidmantas Stanys
Rimantas Velička
2018 m.
Alfonsas Malinauskas
2017 m.
Zenonas Dabkevičius
Zigmas Urbonas
2015 m.
Jeronimas Kraujelis
Bronius Pauža
2014 m.
Edvardas Makelis
2013 m.
Veronika Vasiliauskienė
LAS Garbės nariai
2020 m.
Aušra Arlauskienė
Vytautas Bitinas
Jonas Budreckas
Janina Ona Gečienė
Edmundas Samauskas
Vytautas Šlapakauskas
2018 m.
Juozas Antanevičius
Steponas Raudonius
Hendrikas Zaremba
2017 m.
Marija Alechnovič
Albinas Bakutis
Aldona Groblienė
Vladas Kriaučiūnas
Antanas Mažeika
Angelė Raulušaitienė
Nijolė Špokienė

2016 m.
Henrikas Braškys
Arūnas Grubliauskis
Jonas Pakalnis
Jonas Valaitis
2015 m.
Gileta Balčiūnienė
Antanas Bezaras
Česlovas Bobinas
Kazimieras Keraitis
Algimantas Olendra
2014 m.
Jonas Kučinskas
Stanislava Maikštėnienė
Albertas Malašauskas
Vytautas Raulonis
2013 m.
Adolfas Damanskis
Jonas Kalanta
Petras Lazauskas
2012 m.
Rūta Česnulevičienė
Leonas Kadžiulis
Aleksandras Kmitas
Juozas Popovas
Gražina Rimavičienė
2007 m.
V. Babilius
Rimantas Dapkus
Kazimieras Gedvilas
Antanas Kuprys
Jonas Laucius
Alfonsas Malinauskas
Antanas Marcinkevičius
Vytas Mašauskas
Vaclovas Petraitis
A. Petras Pipiras
Stanislovas Polikaitis
Antanas Stancevičius
Stasys Švirinas
J. Gintautas Vyšniauskas

LAS XXXIII suvažiavimo programa
11.00

15.00

Suvažiavimo atidarymas, sveikinimai
Pranešimai tema:
„Išmanioji augalininkystė – ar padės įveikti
laikmečio iššūkius“
LAS veiklos ataskaita
LAS revizijos komisijos ataskaitos ir metinės
finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Pasisakymai
LAS pirmininko, valdybos, revizijos komisijos
narių rinkimas
LAS nominacijų „Lietuvai nusipelnę agronomai“
ir „LAS Garbės nariai“ suteikimas
Apdovanojimai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“
Šventinė renginio dalis

Kartu siekime tvirtėjančios agronomų bendrystės!
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LAS VEIKLA 2018–2020 m.
LAS XXXII suvažiavimo, skirto Lietuvos nepriklausomybės 100-mčiui paminėti, akimirkos
Akademija, 2018 m. liepos 12 d.

LAS suvažiavimai visuomet pradedami Tautiška giesme.

LAS XXXII suvažiavime išrinkta nauja vadovybė.
LAS valdybos narių sąrašas 12 psl.
Istorijos pamoką, skirtą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui,
veda Gediminas Kasparavičius, VDU Humanitarinių mokslų
fakulteto, Istorijos katedros lektorius, istorikas.

Suvažiavimo piknikui šurpą
su talkininkais gamina Juozas
Popovas, LAS garbės narys
iš Šiaulių krašto.

LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis ir vicepirmininkai
Dijana Ruzgienė, Giedrė Butkienė ir Robertas Kosteckas.
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Auginkime

Bendraukime

Džiaukimės

LAS VEIKLA 2018–2020 m.
LAS valdybos posėdis
Kaunas, ASU, 2018 m. gruodžio 14 d.

Dr. Edvardas Makelis pakvietė valdybos narius kartu su ASU bendruomene į monografijos „Agronomijos mokslinės mokyklos
Lietuvoje (1946–2003)“ pristatymą. Ją parengė ir pristatė prof. emeritas Algirdas Juozas Motuzas.

ASU transformacijos į VDU Žemės ūkio akademiją aktualijas pristatė prof. habil. dr. Rimantas Velička
ir prof. dr. Aušra Blinstrubienė, Agronomijos fakulteto dekanė.

Diskutuota ir apie monografiją, ir apie ASU ir VDU konsolidacijos įtaką studijų procesui, ypač agronomijos.

Apie LAS veiklą skaitykite ir keiskitės informacija: www. agronomusajunga.lt ir www.facebook.com
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LAS VEIKLA 2018–2020 m.
Tarptautinė agronomų konferencija „Baltijos šalių žemės ūkis šiandien ir po 2020 metų“
Radviliškis, 2019 m. rugsėjo 20–21 d.

Tradicinis Lietuvos, Estijos, Latvijos agronomų konferencija-sąskrydis Radviliškyje.

Svečius sveikino Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis.

Konferencijoje pranešimą skaitė dr. Edvardas Makelis.

Renginio šeimininkas Alfredas Juozapavičius, Radviliškio
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas ir rajono agronomų
lyderis, parengė svečiams turiningą dviejų dienų renginio
programą.

LAS veiklą remia:
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LAS VEIKLA 2018–2020 m.
Baltijos šalių agronomų asociacijų vadovų susitikimas
Latvija, 2018 m. rugsėjo 11 d.
Latvijos agronomų sąjungos vadovas Valdis Dzenis
rugsėjo 8 d. pakvietė Baltijos šalių agronomų asociacijų vadovus į Latvijos 100-mečio renginį – „Kaimas
eina į miestą“. LAS pirmininkas dr. Edvardas Makelis ir vicepirmininkė Giedrė Butkienė Latvijos žemės
ūkio ministerijoje susitiko su Latvijos, Estijos, Suomijos agronomų asociacijų atstovais, keitėsi patirtimi,

aptarė asociacijų vaidmenį, veiklą, bendradarbiavimo
galimybes.
Renginyje „Kaimas eina į miestą“ agronomų delegacijos pamatė išradingą ir interaktyvų žemės ūkio produktų gamybos pristatymą miestiečių šeimoms, taip pat
sulaukė Latvijos Prezidento Raimondo Vejonio ir žemės
ūkio ministro Janio Duklavo dėmesio.

Latvijos, Lietuvos, Estijos, Suomijos agronomų asociacijų
vadovų pasitarimas.

Baltijos šalių asociacijų vadovų, Latvijos prezidento ir Žemės
ūkio ministro susitikimo akimirka.

LAS Valdybos posėdis
2020 m. gegužės 8 d.
LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS ŠIMTMEČIO ISTORIJA 1921–2021
2021 m. bus švenčiamas LAS 100-metis. Valdybos nariai nutarė šią garbingą sukaktį įprasminti
renginiais, informaciniais pranešimais, parengti ir išleisti knygą „LAS šimtmečio istorija“, kurios
redaktorių kolegiją sudaro: E. Makelis, A. Malinauskas, A. Blinstrubienė, R. Velička, Z. Dabkevičius,
Ž. Kadžiulienė, A. Tamošiūnas, G. Butkienė.
Knygos pagrindą sudarys dr. Alfonso Malinausko parengta „Lietuvos agronomų sąjungos istorija
1921–2012“. Ją papildysime LAS veikla iki 2020 m., plačiau aprašysime LAS skyrių veiklą.

Dėkojame, kad rašote apie mus:
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LAS VEIKLA 2018–2020 m.
LAS valdybos išvažiuojamasis posėdis
Palenkės vaivadijos ūkiai, Lenkija, 2019 m. liepos 18–19 d.
LAS valdybos išvažiuojamojo posėdžio tikslas – pasisemti sėkmingo ūkininkavimo ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių pavyzdžių Lenkijos ūkiuose, kuriuose
žemės ūkio gamyba derinama su smulkiu verslu – produktų perdirbimu, prekyba, paslaugomis, ir gauta informacija dalintis su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje.
Agroturizmo ūkyje „Leśny dworek“ – Małgorzatos
ir Bogusławo Ostapowicz ūkis jau 12 metų gamina ir
parduoda tradicinius Palenkės patiekalus, pagamintus
koklių krosnyje, kūrenamoje malkomis. Šeimininkai yra
daugelio kulinarinių konkursų dalyviai ir nugalėtojai,
taip pat Palenkės vaivadijos kulinarinio tako nariai.
Tykocino pilies
savininkas Jacekas
Nazarko, papasakojo, kaip, remdamasis
daugelio metų istoriniais ir archeologiniais tyrimais ir
asmeninėmis lėšomis, atstatė Radvilų
rezidenciją. Pilyje
įrengta istorinė ekspozicija, jungianti
Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos istorijas.

Podlasie žemės ūkio konsultavimo centro (PODR) gamykloje – praktinio mokymo centre žemdirbiai mokomi
gaminti pieno, mėsos, džiovintus produktus, spausti sultis.
Čia norintiems plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo
verslą suteikiama visa reikalinga teisės aktų informacija,
receptai, organizuojamos praktinės gamybos pamokos.

Dolistovo kaime (Dolistów Stary 46), šalia Bebros
upės, įsikūręs Mariannos Rogało ūkis, lietuviškai vadinamas „Bebros Eldorado“. Verslo įdėjų šeimininkė
parsivežė iš Amerikos, kurioje praleido pusę metų. Jos
pagaminti patiekalai, kulinariniai gaminiai apdovanoti
daugybe prizų kulinariniuose konkursuose. Jie gaminami iš ūkyje auginamų žaliavų arba įsigyjami iš kaimyninių ūkių.

Sylwijos Rydzewskos ekologiniame ūkyje auginamos
įvairios daržovės. Šeimininkė jas konservuoja, raugia.
Parduoda raugintus kopūstus, agurkus, bulves. Kadangi
ūkis pasienyje, dažnai produkciją perka lietuviai.
Nukelta į 9 psl.
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Atkelta iš 8 psl.

Mėsos perdirbimo cecho „Protasiewicz“ įkūrėjas Tadeuszas Protasiewicz. Mėsos produktai gaminami tradiciniais metodais – sūdomi, rūkomi, nenaudojamos
jokios plastikinės pakuotės.

Lankyti ūkiai nedideli, paslaugos ir maistas tiekiamas
nedideliam klientų skaičiui. Matydami klientų poreikius
ir perspektyvą, ūkiai po truputį plečiasi. Tai rodo, kad
rinkos poreikis tokioms paslaugoms dar nevisiškai patenkintas.
Valstybės mastu organizuojami maisto gaminių konkursai padeda populiarinti vietinį maistą tarp miestiečių, kitų pirkėjų.
Valstybė per konsultavimo veiklą (PODR) užtikrina
ūkininkams galimybę išmokti gaminti įvairius produktus ūkio sąlygomis, padedant technologams sukurti receptūrą, sužinoti visus teisės aktuose nustatytus žaliavų
auginimo, perdirbimo, prekybos reikalavimus.

LAS valdybos nariai ant Jotvingių piliakalnio.

Apie LAS veiklą skaitykite ir keiskitės informacija: www. agronomusajunga.lt ir www.facebook.com
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Lietuvos agronomų sąjungos programa
Atkūrus Lietuvos agronomų sąjungą, 1998 m. buvo parengta ir XXII suvažiavime patvirtinta
jos Programa, kuri deklaravo agronomų požiūrį ir vertybes žemės ūkio politikos, studijų,
mokslo, gamybos, socialiniais ir etiniais klausimais.
Lietuvos agronomų sąjunga (toliau sąjunga) remiasi ilgalaike žemės ūkio praktika ir tradicijomis Lietuvoje,
vertina tarpukario laikotarpiu išbandytus metodus ir darbo patyrimą. Sąjunga propaguoja modernųjį žemės ūkio
mokslą ir naujausius technikos pasiekimus, aktyvina agronomų veiklą, skatina jų iniciatyvą ir dalyvavimą Lietuvos
žemės ūkio plėtros procese.
1. Žemės ūkio politika
1.1. Žemė yra tautos ir valstybės turtas. Sąjunga rūpinasi, kad žemės ūkio paskirties žemė turėtų rūpestingą
šeimininką ir būtų naudojama efektyviai ir tausojančiai;
1.2. Žemės ūkis turi būti prioritetine nacionaline ūkio šaka, kuria nuolat rūpintųsi Vyriausybė ir
Seimas;
1.3. Lietuvoje turi būti remiamos efektyvios ūkininkavimo formos;
1.4. Siekiant efektyviau ūkininkauti, ūkiai turi specializuotis; atsižvelgiant į vietines ūkininkavimo ir rinkos
sąlygas;
1.5. Integruojantis į Europos Sąjungą, kartu su žemės ūkio efektyvumo didinimu turi būti sprendžiama kaimo
žmonių užimtumo problema;
1.6. Dirbama žemė gali būti panaudojama kitiems tikslams tik išimtinais atvejais, t. y. būtinoms visuomenės
reikmėms tenkinti.
2. Agronomų kvalifikacija ir autoritetas
2.1. Aukšta kvalifikacija, profesionalumas ir atsakomybė už rezultatus kelia agronomo autoritetą;
2.2. Sąjungos nariai padeda rengti ir patys organizuoja agronomų kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus,
konferencijas, ekskursijas, parodas, stažuotes šalyje ir užsienyje. Sąjunga rūpinasi, kad būtų plečiama informacija
agronomijos klausimais;
2.3. Sąjunga dalyvauja rengiant agronomijos krypties studijų programas aukštajai mokyklai ir specialistų mokymo planus aukštesniosioms mokykloms;
2.4. Sąjungos nariai padeda organizuoti agronomijos krypties moksleivių ir studentų gamybinę praktiką
Lietuvoje;
2.5. Sąjunga nesitaiksto su nepagrįstais teiginiais, menkinančiais agronomo darbą ir profesijos prestižą, tiek
viešuose pasisakymuose, tiek įvairiuose leidiniuose ar spaudoje. Sąjunga aktyviai rūpinasi agronomų autoriteto kėlimu, bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovais.
3. Agronomijos mokslas ir praktika
3.1. Sąjunga domisi agronomijos mokslo plėtra Lietuvoje, bendradarbiauja su žemės ūkio mokslo įstaigomis ir
tyrimų centrais, konsultavimo įstaigomis;
3.2. Norėdama paskatinti mokslo darbuotojus ir studentus rašyti įvairius mokslo darbus agronominiais ir žemės ūkio istorijos klausimais, sąjunga įsteigia vardines premijas ir skiria jas kas trejus metus;
3.3. Sąjunga bendradarbiauja su užsienio valstybių, kuriose žemės ūkio sąlygos panašios, Agronomų sąjungomis, organizacijomis, mokslininkais, įvairiomis firmomis, kviečiasi mokslininkus į Lietuvą, keičiasi periodiniais,
kitais leidiniais ir pan.;
3.4. Sąjunga rūpinasi, kad vadovavimas žemės ūkio mokslui ir gamybai remtusi demokratijos principais,
o žemės ūkio projektai ir programos būtų aptariami ir tvirtinami viešai;
3.5. Sąjungos specialistai aktyviai dalyvauja rengiant artojų varžybas;
3.6. Sąjunga rūpinasi, kad kuo greičiau ir didesnė dalis žemės ūkio produkcijos atitiktų Europos Sąjungos
standartus;
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3.7. Sąjunga siekia, kad būtų išsaugotos žemės ūkio augalų veislių, technologijų ir tyrimų autorinės teisės;
3.8. Sąjunga pasisako už žemės, užimtos lauko bandymais ir ypač ilgalaikiais, neprivatizavimą;
3.9. Sąjunga mano, kad tik kvalifikuoti specialistai, sugebantys įvertinti Lietuvos žemės ūkio interesus ir sąlygas, gali rūpintis įvairių technologijų, mašinų, trąšų, pesticidų bei sėklų pirkimu iš užsienio šalių;
3.10. Sąjungos nariai dalyvauja žemės ūkio muziejų veikloje, padėdama rinkti medžiagą archyvuose, kraštotyros muziejuose ir privačiose kolekcijose, rašo memuarus, atsiminimus ir pasakojimus.
4. Ekologija
4.1. Sąjunga pripažįsta, kad Lietuvos gamtos apsaugos būklė nepatenkinama, todėl pasisako prieš bet kokią
ūkio objektų statybą tose vietose, kur jie galėtų padaryti ženklesnės žalos gamtai ir žmogui;
4.2. Sąjunga siekia, kad būtų mažinama žemės ūkio tarša, o trąšų ir pesticidų vartojimas būtų griežtai reglamentuotas;
4.3. Sąjunga pritaria ekologinės žemdirbystės plėtrai ir skatina šios srities tyrimus;
4.4. Svarbus sąjungos uždavinys – išsaugoti tradiciškai, geografiškai ir istoriškai susiklosčiusį laukų kraštovaizdį.
5. Socialinis gyvenimas
5.1. Sąjunga domisi savo narių darbo ir buities problemomis ir padeda jas spręsti;
5.2. Sąjunga skatina savo narių visapusišką tobulėjimą: organizuoja diskusijas, klubus, teminius būrelius, įvairias šventes ir kt.;
5.3. Sąjunga siekia, kad narių darbas būtų teisingai įvertintas ir siūlo juos apdovanoti pagal nuopelnus.
6. Etika ir estetika
6.1. Sąjunga ieško būdų agronomų autoritetui kelti, o iš savo narių reikalauja gerbti kitą asmenį ir savo
profesiją;
6.2. Sąjunga kviečia dirbti išradingai, rodant iniciatyvą, jaučiant atsakomybę ir negailint jėgų;
6.3. Sąjunga skatina savo narių bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą;
6.4. Sąjunga mano, kad savo darbe agronomams reikia taikyti tokias priemones ir metodus, kurie nekenktų
žemės ūkio produktų vartotojams ir gamtai. Tais atvejais, kai sąjungos nariai kaltinami minėtų sąlygų pažeidimu, jie
analizuoja ir viešai vertina tokią veiklą;
6.5. Sąjunga rūpinasi savo narių kultūros lygio kėlimu, skatina jų dalyvavimą šalies kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime;
6.6. Sąjunga skatina agronomus rodyti gerą asmeninį pavyzdį ir puoselėti tvarką gyvenamojoje vietoje.
LAS valdyba apsvarstė dr. Alfonso Malinausko pasiūlymą papildyti Lietuvos agronomų sąjungos Programą ir teikia suvažiavimui priimti papildymą:
2 skyrius. Agronomų kvalifikacija ir autoritetas
Papildyti 2.6 punktu. „Sąjunga kasmet nuo 2016 m. (LR Atmintinų dienų įstatymo Nr.VIII-397 I straipsnio pakeitimo įstatymas, 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2592) liepos 16 d. iškilmingai mini profesinę Agronomų dieną“.
4 skyrius. Ekologija
Papildyti 4.5 punktu. „Sąjunga pripažįsta, kad klimato kaita – tai vienas iš didžiausių mūsų laikų pavojų
ir iššūkių, todėl palaiko iniciatyvas ir priemones, kurios ją švelnina ir padeda prisitaikyti prie klimato kaitos
pokyčių“.
5 skyrius. Socialinis gyvenimas
Papildyti 5,3 punktą. „Sąjunga siekia, kad narių darbas būtų teisingai įvertintas ir siūlo juos apdovanoti
pagal nuopelnus suteikiant Lietuvai nusipelniusio agronomo ir Garbės nario vardus“.
Suvažiavimo prašoma pritarti, kad knygos „Lietuvos agronomų sąjungos 100-mčio istorija“ knygos
redaktorių kolegijai parengti Programos šiuolaikinę redakciją, nekeičiant principinių nuostatų.
Apie LAS veiklą skaitykite ir keiskitės informacija: www. agronomusajunga.lt ir www.facebook.com
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LAS VADOVAUJA

LAS REMIA

Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariai

Marija Alechnovič, VAT prie ŽŪM Augalų dauginamosios
medžiagos skyriaus vedėja
Kęstutis Armonas, Biržų r. ūkininkas, LAS Biržų r. sk. vadovas
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto dekanė
Giedrė Butkienė, LŽŪKT klientų aptarnavimo veiklos vadovė, LAS vicepirmininkė
Dr. Rūta Česnulevičienė, LAS Varėnos r. sk. vadovė
Akademikas Zenonas Dabkevičius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas
Gertrūda Indilienė, UAB „Agrochema“ vadybininkė,
LAS Kupiškio r. skyriaus vadovė
Alfredas Juozapavičius, Radviliškio r. sav. Žemės ūkio skyriaus vedėjas, LAS Radviliškio r. skyriaus vadovas
Dr. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC ŽI direktorė
Dr. Robertas Kosteckas, VDU ŽŪA ŽŪMMI instituto lektorius, LAS vicepirmininkas
Jonas Lisauskas, LR ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos politikos mentorius
Dr. Edvardas Makelis, LŽŪKT direktorius, LAS pirmininkas
Dr. Alfonsas Malinauskas, LAS Šiaulių r. skyriaus vadovas
Algimantas Olendra, Šilalės r. sav. Žemės ūkio skyriaus vedėjas, LAS Šilalės r. skyriaus vadovas
Dijana Ruzgienė, UAB „Agrochema“ produktų vadovė,
LAS vicepirmininkė
Dr. Audrius Sasnauskas, LAMMC SDI direktorius
Ramūnas Stonkus, LKUA valdybos narys
Prof. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, ARVI viceprezidentas
Arūnas Vasiliauskas, UAB „Agrodema“, agronomas-konsultantas, LAS Šakių r. skyrius
Prof. habil. dr. Rimantas Velička, VDU ŽŪA Bandymų stoties direktorius
Juozas Zaturskas, ūkininkas, LŽŪKT Kelmės r. konsultavimo biuro augalininkystės konsultantas

Lietuvos agronomų sąjungos 2018–2020 m. Revizijos
komisijos narių sąrašas

Dr. Irena Deveikytė, LAMMC ŽI Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Rita Pupalienė, VDU ŽŪA Studijų skyriaus vedėja
Ona Račkienė, LŽŪKT Vidaus audito ir paslaugų kokybės
skyriaus vadovė, LAS Revizijos komisijos pirmininkė

LAS skyrių vadovai

Leonas Anskaitis, agronomas konsultantas, LAS Šilutės r.
skyriaus vadovas
Dr. Laura Masilionytė, LAMMC Joniškėlio bandymų stoties
vyresnioji mokslo darbuotoja, LAS Pasvalio r. skyriaus vadovė
Romas Pukinskas, „Agroprimum“ agronomas konsultantas,
LAS Šakių r. agronomų asociacijos vadovas.
Mindaugas Bastys, LAS Šakių r. agronomų asociacijos vadovas nuo 2020 kovo mėn.
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Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – nešališka

organizacija, turinti 48 biurus visoje šalyje. Visiems šalies
žemdirbiams teikiame buhalterinės apskaitos, verslo planų
rengimo ir administravimo paslaugas, konsultuojame
augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos
ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuojame auditorinius
ir nuotolinius mokymus.
Mūsų išskirtinumas žemės ūkio rinkoje – laboratorija, kurioje
atliekame dirvožemio, vandens, mėšlo ir kitus tyrimus.
Skatiname ūkininkus diegti tiksliosios žemdirbystės
priemones, todėl esame įkūrę Tiksliojo ūkininkavimo centrą.

„Humilat grow“ – veiksmingas, 100 % organinės kilmės
biologiškai aktyvus preparatas, kurio pagrindas yra
humino medžiagos.
„Humilat grow“ sudėtyje yra:
yy 20 aminorūgščių,
yy 11 vitaminų,
yy daugiau kaip 30 mineralinių elementų
ir organinių medžiagų.
Oficialus „Humilat grow“ atstovas Lietuvoje: UAB
„UNISKAITA“.

LIETUVA
Pagrindinė „Syngenta“ veiklos sritis –
augalų apsaugos priemonių ir sėklų gamyba bei tiekimas
žemės ūkiui. „Syngenta“ daug investuoja į naujų
veikliųjų medžiagų kūrimą ir žinias, kiekvienais metais
žemdirbiams pasiūlo efetyvių produktų, atitinkančių
griežtus aplinkosaugos reikalavimus.

UAB „Agrolitpa“ ilgą laiką bendradarbiauja su
žinomiausiomis Europos ir kitų pasaulio šalių selekcijossėklininkystės firmomis, mokslo tyrimo įstaigomis
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Belgijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje. Tai leidžia atrinkti
pačias tinkamiausias ir efektyviausias veisles, kurios
geriausiai adaptuotos ekologiniam ar neekologiniam
auginimo būdui, atitiktų agroekologines sąlygas Lietuvoje
ir geriausiai patenkintų augintojo poreikius bei lūkesčius.
Sėklų atnaujinimas – viena iš pagrindinių priemonių,
leidžiančių užtikrinti didesnį derlių, užauginti sveikesnius
augalus.

LAS rekvizitai: Stoties g. 5, Akademija, Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r.
tel.: (8 347) 38 412, 8 687 10 593, el.p. info@agronomusajunga.lt
A. s. LT78 4010 0419 0003 1195 AB DNB bankas. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, į. k. 191954524

