LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS

Naujienos

Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla

LAS nariai domisi aktyvia agronomų
veikla Italijoje

2014 m. gegužė

Grupė Lietuvos agronomų sąjungos narių žinią apie
savo veiklą ir norą bendradarbiauti paskleidė Italijos
žemėje. Jie susipažino su Italijos agronomų asociacijos (SIA) veikla, agronomijos studijų organizavimu,

aptarė bendradarbiavimo galimybes. Diskutuota integruotos kenksmingų organizmų kontrolės klausimais,
lankytasi ūkiuose.
Galimybė susipažinti su agronomų veikla Italijoje
atsirado Lietuvos agronomų sąjungai parengus projektą ir gavus paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Techninė
pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Agronomai viename iš Italijos sodininkystės ūkių.

Lietuvos agronomai po Perudžijos universiteto skliautais.

LŽŪKT Augalininkystės skyriaus vadovė Dijana Ruzgienė (kairėje)
diskutuoja integruotos augalų apsaugos klausimais.

Agronomė Rūta Česnuliavičienė kivių sode.

2013-10-29

LAS Šilalės r. agronomai surengė tradicinę vakaronę-konferenciją. Jos metu išklausytas mokslinis pranešimas apie dirvožemio gerinimą
ir pagerbti kolegos. 2013-11-29

Suvažiavimas
2014 m. gegužės 23 d. LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ organizuojamas LAS suvažiavimas. Valdyba
siūlo suvažiavimui LAS Garbės nario vardus suteikti šiems agronomams:
Doc. Jonui Kučinskui, buvusiam ilgamečiui LŽŪA (LŽŪU) dėstytojui, Agronomijos fakulteto prodekanui, Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjui.
Dr. Vladislavai Maikštėnienei, LAMMC Joniškėlio bandymų stoties direktorei.
Albertui Malašauskui, LŽŪKT Trakų r. konsultavimo biuro vadovui, augalininkystės konsultantui.
Valdyba siūlo suvažiavimui Lietuvai nusipelniusio agronomo vardą suteikti buvusiam ilgamečiui LAS pirmininkui, Lietuvos žemės ir miškų ūkio ministrui, Baltijos agroverslo instituto prezidentui, šiuo metu ASU Tarybos
pirmininkui ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriui dr. Edvardui Makeliui.

Svarbu
Lietuvos agronomų sąjunga 2013 m. parengė ir Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei,
Žemės ūkio ministerijai išsiuntė rezoliuciją „Dėl
dirvožemio derlingumo išsaugojimo“.
Atsižvelgdama į joje pateiktus probleminius
klausimus, Žemės ūkio ministerija sudarė darbo
grupę dirvožemio apsaugos klausimams nagrinėti ir sprendimams dėl Lietuvos Respublikos
dirvožemio apsaugos įstatymo reikalingumo priimti.
Lietuvos agronomų sąjungai darbo grupėje atstovaus Giedrė Butkienė. Pasiūlymus šiuo
klausimu prašome teikti el. paštu giedre.butkiene@lzukt.lt.

Išleista knyga „Lietuvos agronomų
sąjungos istorija“

LAS knygos leidybinė grupė (iš kairės) pirmoje eilėje: knygos
sudarytojas dr. A. Malinauskas, maketuotoja R. Matulienė,
antroje eilėje: redaktorė J. Abarienė, maketuotoja R. Bagdonienė
ir dizainerė E. Švedaitė.

Gerbiami agronomai!
Apie LAS veiklą skaitykite: www.lzukt.lt skiltyje LAS ir www.facebook.com
LAS buveinės adresas: Stoties g. 5, Akademija, Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r., tel.: (8 347) 38 412, 37 856

Dėkojame už paramą LAS iniciatyvoms: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, UAB „Agrolitpa“,
ūkininkui Kęstučiui Armonui, Redakcijai „Mano ūkis“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui ir Joniškėlio
bandymų stočiai, Aleksandro Stulginskio universitetui, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie ŽŪM

LAS valdybos nariai Lietuvos mokslų
akademijoje
2013-11-26
Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lietuvos agronomų sąjungos valdybos posėdis. Jo iniciatorius – Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų skyriaus pirmininkas, profesorius Zenonas Dabkevičius.
Jis supažindino agronomus su Mokslo akademijos ir

Žemės ūkio ir miškų skyriaus veikla. Posėdyje dalyvavę agronomai diskutavo apie agronominio mokslo plėtrą Lietuvoje, išklausė LŽŪKT Augalininkystės
skyriaus vadovės Dijanos Ruzgienės pranešimą apie
bendradarbiaujant su mokslininkais kuriamą integruotos augalų apsaugos, informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą „IKMIS“. Su šia
programa galima susipažinti informaciniame portale
www.agroakademija.lt.

LAS valdyba rūpinasi nusipelniusio
agronomo prof. Petro Vasinausko
atminimu
2014-03-05
2016 m. bus minimos 110-osios agronomo profesoriaus Petro Vasinausko gimimo metinės. Apie šį išskirtinį Pasvalio krašto žmogų prisiminimais dalinosi su juo
bendravęs buvęs Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas Albinas Kazlauskas ir Joniškėlio bandymų stoties direktorė Stanislava Maikštėnienė. „Daug ką padaryčiau,
kad liktų mano tėviškė“, – profesoriaus žodžius citavo
Albinas Kazlauskas. Ar pavyks išpildyti šį prašymą – Petro Vasinausko tėviškėje įkurti muziejų, pastatyti paminklinį akmenį, išleisti profesoriaus dienoraštį? Agronomai aptarė situaciją, diskutavo apie galimybes.

Albinas Kazlauskas priminė apie profesoriaus Petro Vasinausko išsakytą norą jo tėviškėje pastatyti paminklinį akmenį su Maironio
žodžiais „Ir pamėgau pamylėjau vargdienių dūmas“.

AGRONOMŲ VEIKLOS LAS FILIALUOSE KALEIDOSKOPAS

Posėdžio dalyviai.

LAS valdyba teikia pasiūlymus dėl
ES BŽŪP tiesioginių išmokų žalinimui
2014-03-05
Prasidėjus naujam ES finansavimo laikotarpiui, vis
daugiau diskutuojama apie naujus reikalavimus. Viena iš naujovių – su tiesioginėmis susietos išmokos už
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą – žalinimas. Joniškėlio bandymų stotyje vykusio agrono-

Į agronomų klausimus atsako Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio
gamybos ir maisto pramonės departamento specialistas Antanas
Karbauskas.
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mų susitikimo metu pranešimą šiuo klausimu skaitė
Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento specialistas Antanas Karbauskas. Aktyviai diskutuota apie tai, kad „žalinimo“
taisyklėse yra agronominių neatitikimų pūdimų, daugiamečių pievų, įsėlių klausimais, kuriuos reikėtų ištaisyti arba patikslinti, kol reikalavimai dar neįsigaliojo.
Pritarta, kad šiuo atveju svarbios ir LAS agronomų
įžvalgos.

Diskusijų momentas.

LAS Varėnos r. agronomai aplankė Valdovų rūmus. 2014-03-14

ASU organizuoto Tarptautinio 19 agronomų forumo dalyviai
apžiūri Bandymų stoties laukus. 2013-07-04

Šiaulių r. agronomai (iš dešinės) LAS Garbės agronomai
J. Popovas, dr. A. Malinauskas ir A. Galinis tęsia Kurtuvėnų
regioninio parko apželdinimo darbus. 2014-04-18

LAS Radviliškio ir Šiaulių r. agronomai drauge su kolegomis iš
Estijos dalyvavo Latvijoje vykusioje konferencijoje „Agronomo
vaidmuo šiuolaikiniame žemės ūkyje“ ir lankėsi ūkininkų ūkiuose.
2013-07-13
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