Informacija apie projektą „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“

Projektas vykdomas pagal kaimo plėtros 2007–2013 m. plano priemonės „Profesinio mokymo ir
informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje
mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Jo trukmė – 2011.01.14–2013.12.30. Projektą vykdo
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
Projektas apima šiuos parodomuosius bandymus: „Šiuolaikinių derančių verslinių sodų genėjimo žiemospavasario laikotarpiu optimizavimas“; „Obelų augimą ir derėjimą reguliuojančių, derlių normuojančių ir
vaisių kokybę gerinančių priemonių taikymas pilnai derančiame sode. Inovatyvios vaisių perdirbimo
technologijos“; „Obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistema, paremta kompiuterizuota obelų ligų ir kenkėjų
prognozavimo sistema iMetos. Vaismedžių mitybos optimizavimas, remiantis mitybos elementų
monitoringu“. Projekto bandymai vykdomi LAMMC filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute ir
specializuotuose sodininkystės ūkiuose: UAB „Luksnėnų sodai“ (Alytaus r.), Rimanto Urbonavičiaus ūkyje
(Panevėžio r.), UAB „Naradava“ (Pasvalio r). ir Felikso Šlėvės ūkyje ( Radviliškio r.).
Projekto tikslas – skleisti mokslo žinias bei inovacijas ūkininkų ir bendrovių ūkiuose, demonstruojant
išskirtinės kokybės vaisių auginimo technologiją ir specifinius jos elementus, diegiant naujų perdirbimo
produktų technologijas.
Galutiniai projekto naudos gavėjai yra ūkininkai, jų partneriai, ūkių darbuotojai ir kiti fiziniai ar
juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Projekto naudos gavėjai nagrinėjamais klausimais informuojami seminarų ir lauko dienų metu. Į
renginius kviečiami ir aukštųjų mokyklų dėstytojai bei konsultantai. Seminarai ir lauko dienos organizuojami
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, ūkininkų ūkiuose ir bendrovėse, kur vykdomi parodomieji
bandymai bei rajonuose, kur labiau išplėtota verslinė sodininkystė.
Vienas iš seminarų “Obelų ligų ir kenkėjų prognozavimas, apsaugos sistema bei vaismedžių
mitybos monitoringas, auginant išskirtinės kokybės vaisius.” vyks LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės
institute, Kauno g. 30, Babtai, Kauno r., 2013 m. sausio 24 d. 10 val.; Kauno kolegijos Kraštotvarkos
fakultete, Mokslo g. 2 (226 auditorija), Mastaičiai, Kauno r., 2013 m. sausio 31 d. 10 val.; Žemaitijos
kolegijos Rietavo fakultete, L. Ivinskio g. 5 (321 auditorija), 2013 m. vasario 07 d. 10 val. ir Aleksandro
Stulginskio universiteto Agronomijos fakultete, Studentų g. 11 (425 auditorija), Akademija, Kauno r. 2013
m. vasario 14 d. 10 val.
Informacija apie projekto eigą ir organizuojamus renginius teikiama telefonais 8-618-56130; 8-66212930; 8-37-555432; 8-604-00366 bei tinklalapyje www.lsdi.lt.

