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Lietuvos agronomų sąjungos (toliau – LAS)  organizuoto „Agronomijos forumo“ tikslas – Baltijos  
šalių agronomams keistis aktualia informacija, žiniomis, patirtimi, skatinti profesinį tobulėjimą,  
tarptautinį bendradarbiavimą. Renginyje „Agronomijos forumas“ dalyvavo svečiai iš Latvijos ir  
Estijos, konferencijoje-diskusijoje dalyvavo 45 agronomai iš Šiaulių, Akmenės, Joniškio,  
Radviliškio, Kauno rajonų.  Tarp renginio dalyvių buvo  ūkininkų, žemės ūkio bendrovių,  
visuomeninių organizacijų vadovų, specialistų, mokslininkų, konsultantų ir kitų, vykdančių veiklą,  
susijusią su žemės ūkiu ir kaimo plėtra.
 Agronomijos forumo dalyviai susipažino su kaimo bendruomenės „Naisiai“ veikla, aplankė Šiaulių 
krašto ūkius – Lino Šateikos daržininkystės ūkį, Bazilionų žemės ūkio bendrovę, lankėsi Kryžių 
kalne. Renginį apibendrino konferencija-diskusija „Baltijos šalių žemės ūkio konkurencinio 
pranašumo didinimas – iššūkis agronomams“.  
Agronomijos forume Baltijos šalių žemės ūkio konkurencinio pranašumo stiprinimo galimybės 
nagrinėtos šiais aspektais:

• Koks žemės ūkio bendrovės ar ūkininko ūkio dydis yra racionalus, palaikantis šalies žemės 
ūkio ekonominę, socialinę, technologinę pažangą.

• Kokią įtaką ES BŽŪP kaimo plėtros 2007–2013 m. programa turėjo žemės ūkio plėtrai, 
konkurencingumui.

Bazilionų žemės ūkio bendrovėje jos vadovas Antanas Galinis ir „Ginkūnų agrofirma“ vadovas 
Arūnas Grubliauskis renginio svečius supažindino su Lietuvos žemės ūkio bendrovių veiklos 
rodikliais, jų valdymo problemomis ir iššūkiais. Vieni iš svarbiausių stambių žemės ūkio 
produkcijos gamintojų tikslų – pritraukti ir išlaikyti gerus specialistus bei darbuotojus, labai 
racionaliai ir apgalvotai dalyvauti paramos programose, atnaujinti technologijas. Žemės ūkio 
produkcijos, ypač pieno, kainų mažėjimas stabdo galimybes investuoti. Abu vadovai pritarė, kad 
labai svarbu dalyvauti vietinės bendruomenės veikloje, ją remti darbu ir finansiškai – taip kuriamas 
žemės ūkio bendrovės įvaizdis, žemdirbio profesijos patrauklumas.
Mokslinis agronomas Eduardas Jansenas įvardino Estijos žemės ūkio plėtros problemas. Šalies 
žemės ūkio plėtra vyko kuriant stambius žemės ūkio produkcijos gamybos kompleksus. Jie gamina 
konkurencingą produkciją, yra pelningi. Tokie sėkmingi kompleksai yra patrauklūs užsienio šalių 
investuotojams, šiuo metu nemažai jų yra įsigiję Danijos ir Suomijos investuotojai. Eduardas 
Jansenas įžvelgia, kad ekonominė ir technologinė kompleksų plėtra bus išlaikyta, tačiau 
aplinkosaugos ir socialinė pažanga, kaimo plėtra investuotojams nerūpės. Jis pabrėžė, kad 
svarbiausi kaime turi būti šeimos ūkiai.
Kokios galimybės jauniems ūkininkams plėsti ūkius, įsigyti žemės
Latvijos ir Estijos atstovai akcentavo žemės įsigijimo problemas – aukšta ir nuolat kylanti žemės 
įsigijimo bei nuomos kaina riboja smulkių ir vidutinių ūkių plėtrą, taip pat galimybę kurtis jauniems 
ūkininkams. Tuo pačiu žemės nuomos kaina turi  įtakos žemės ūkio produkcijos konkurencingumui. 
Sandra Dane iš Latvijos pabrėžė, kad spekuliacija žemės ūkio paskirties žeme daro didelės žalos 
dirvožemiui. 
Pieno sektoriaus aktualijos ir problemos
Visi kalbėjusieji pabrėžė, kad daug problemų susikaupė pieno sektoriuje. Pieno savikaina 
gamintojams yra aukštesnė nei moka supirkėjai ir perdirbėjai. Estijoje kilogramui pieno pagaminti 
vidutiniškai išleidžiama 0,3 Eur, o supirkėjai moka 0,22 Eur. Lietuvos ūkininkai kilogramui pieno 
pagaminti išleidžia apie 0,23 Eur, o gauna – 0,18 Eur.  Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje pradėtas pieno 



ūkių likvidavimo procesas, geresnę situaciją turintys Lenkijos ūkininkai superka telyčias.
Estijos žemės ūkio produkcijos gamintojų asociacijos vadovas Viktor Sartakov apgailestavo, kad 
nukentėję nuo embargo pieno ir kiaulininkystės sektoriai negali gauti nacionalinės paramos, ji 
nuolat mažinama. A. Grubliauskis tikisi, kad Lietuvos pieno gamybos sektoriuje  turėtų būti 
teigiamų pokyčių  pradėjus veikti žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ perdirbimo įmonei. Juo 
labiau, kad pasaulyje žemės ūkio produktų paklausa yra didelė ir nuolat auganti.
Žemės ūkio mokslo ir žinių plėtra – įžvalgos ateičiai
Daržininkystės ūkio šeimininkas Linas Šateika akcentavo, kaip svarbu perduoti žinias, sukauptą 
patirtį jaunimui. Daivos ir Lino Šateikų vyriausias sūnus Julius mokosi ASU, jis – būsimas 
agronomas, savo ateitį siejantis su ūkininkavimu, daržininkyste. ASU Agronomijos fakulteto 
dekanas Viktoras Pranckietis akcentavo, kad  šiuo metu Agronomijos fakultetas siekia ne tiek 
stojančių studentų skaičiaus, kiek jų kokybės, matuojamos bazinių žinių kiekiu, motyvacija, 
aktyvumu. Arija Rudbpa, Latvijos mokslinės bandymų stoties vadovė, akcentavo, kad labai svarbu 
išlaikyti mokslo potencialą, pritraukti jaunus gabius agronomus į mokslo įstaigas. Šiuo metu tai 
nelengva užduotis, nes žemės ūkio mokslininko karjera nėra patraukli jaunimui.
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