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LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGOS

LAS VALDYBA 2016–2018
Marija Alechnovič, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
Kęstutis Armonas, Biržų r. ūkininkas, ūkininkų sąjungos pirmininkas
Giedrė Butkienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos
pirmininkė
Dr. Rūta Česnulevičienė, LAMMC Perlojos bandymų stoties
direktorė
Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro direktorius, LAS vicepirmininkas
Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus vedėjas
Gertrūda Indilienė, UAB Agrochemos Skapiškio miniagrocentro
vadovė
Dr. Robertas Kosteckas, Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties jaunesnysis mokslo darbuotojas
Dr. Sigitas Lazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus
vedėjas, vyriausias mokslo darbuotojas
Jonas Lisauskas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus
pavaduotojas
Dr. Edvardas Makelis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
direktorius, LAS vicepirmininkas
Dr. Alfonsas Malinauskas, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas
Algimantas Olendra, Šilalės rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Prof. Viktoras Pranckietis, Aleksandro Stulginskio universiteto
Agronomijos fakulteto dekanas, nuo 2016 m. lapkričio mėn.
LR Seimo pirmininkas, sustabdęs veiklą LAS valdyboje
Dijana Ruzgienė, AB „Litagros prekyba“ produktų vadovė
Dr. Audrius Sasnauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius
Ramūnas Stonkus, Asociacijos Lietuvos kredito unijos administracijos
vadovas
Prof. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, ARVI viceprezidentas
Arūnas Vasiliauskas, UAB Agroprimum agronomas-konsultantas
Prof. habil. dr. Rimantas Velička, Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties direktorius, LAS vicepirmininkas
Juozas Zaturskas, Kelmės r. ūkininkas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantas

LAS ateitis – mūsų rankose
LAS suvažiavime patvirtinti LAS ilgalaikiai tikslai:
• Išplėsti (atgaivinti) narių LAS skyrių skaičių, surasti
autoritetingų, iniciatyvių agronomų, galinčių kolegas sudominti bendra veikla
• Kurti naujas tradicijas – švęsti Agronomų dieną
• Sudominti agronomus, organizuojant atviras diskusijas interesų grupėse jiems aktualiais profesiniais, darbo
etikos, aplinkosaugos ir kt. klausimais.
• Aktyviau nagrinėti norminius teisės aktus ir teikti pasiūlymus žemės ūkio politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms.
• Jungtis į tarptautines organizacijas: ESA European
Society for Agronomy; CEDIA – the Confederation of European Agronomist; World Association of Agronomist
• Garsiau viešinti agronomų nuopelnus ir darbus žiniasklaidoje ir www.agronomusajunga.lt
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Informacinis leidinys

Informacinis leidinys LAS nariams ir visiems agronomams, besidomintiems LAS veikla

AGRONOMŲ DIENA KALENDORIUJE!
LAS valdybos nariai apsilankė Gamtos tyrimų centre, susipažino
su Botanikos, Ekologijos, Geologijos institutų laboratorijomis,
veikla. Informacija dalinosi direktoriaus pavaduotoja mokslui
dr. Miglė Stančikaitė, mokslo sekretorė dr. Jurgita Sorokaitė ir
kiti mokslo darbuotojai. Susitikimo tikslas – įžvelgti sąsajas su
žemės ūkiu, agronomija, praplėsti akiratį, pažvelgti į gamtą ne iš
gamybos pozicijų ir numatyti bendradarbiavimo galimybes.
LAS valdyba apsilankė Mineralų muziejuje, veikiančiame daugiau
negu 70 metų. 2016

LAS valdybos posėdyje jos nariai buvo supažindinti su ASU
parengtu siūlymu dėl žemės ūkio, miškų ir maisto sektoriaus
valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Dokumente
išdėstytam pagrindimui ir siūlymui LAS valdybos nariai pritarė.
LAS suinteresuota, kad specializuotas mokslas ir studijos remtų
žemės ūkio, miškų ir maisto sektoriaus plėtrą, inovatyvumą ir
konkurencingumą. LAS valdybos posėdžiuose visada kvorumas.
Juose dalyvauja ne tik valdybos nariai, bet ir LAS skyrių vadovai,
Revizijos komisijos nariai. 2017

Ši diena nuo seno laikyta rugiapjūtės pradžia. Būdavo apeinami rugiai. Šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir
atnešdavo šeimai pasivaišinti. Žemės deivei Žemynai buvo
aukojama duonos – duona apkasama aplink rugių lauką. Nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą, pjovėjai nusilenkdavo
saulei, dainuodavo pjūties dainas. Pirmoji rugių pėda vadinta
„šeimininku“. Tikėta, kad ji saugo nuo bėdų. Kelios pirmosios
varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro, aukojant likimo
deivei Laimai ir deivei Žemynai.
Lietuvoje įvedus krikščionybę, šią dieną pradėta šlovinti
šv. Mergelė Marija.
Agronomai iki šios dienos sutelkia visas žinias ir pastangas
išauginti gerą derlių, o javapjūtės dieną jau gali vertinti savo
darbo rezultatus ir švęsti profesijos šventę. Šią dieną primenama visuomenei apie agronomus, kasdieniniu nuosekliu
darbu kuriančius valstybės ir visuomenės gerovę.

2016 m. liepa – 2017 m. liepa

AGRONOMŲ VARDĄ GARSINA
LAS didžiuojasi agronomo išsilavinimą turinčiais
ir rinkėjų pasitikėjimą pelniusiais LR Seimo nariais:
Ramūnu Karbauskiu, Valiumi Ąžuolu, Vytautu Kamblevičiumi, Petru Nevuliu, Vytautu Rasteniu, Juozu
Rimkumi, Leonard Talmont, Petru Valiūnu, Virginija
Vingriene.
Su pagarba ir pasididžiavimu stebime prof. Viktoro Pranckiečio, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, darbą. Matome, kaip jo pasakyti žodžiai –
„Manau, kad arogancija, ciniškumas, abejingumas,
susireikšminimas ar privilegijų siekis yra nesuderinami su išrinktojo piliečių atstovo statusu“ – tampa
darbais.
Linkime būti teisingais, tvirtais bei ryžtingais
tautos atstovais, protu ir širdimi spręsti
Žmonių, Žemės ir Valstybės klausimus.
Nuo šiol visa informacija apie LAS veiklą –
www.agronomusajunga.lt
NAUJIENOS ISTORIJA NARYSTĖ APIE MUS AGRONOMŲ LAIDOS KONTAKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

LAS Revizijos komisijos narės: pirmininkė Ona Račkienė,
dr. Žydrė Kadžiulienė ir dr. doc. Rita Pupalienė. 2016

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

2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2592
Vilnius
1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 36 punktu:
„36) liepos 16-oji – Agronomų diena;“.
2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 36–61 punktus laikyti atitinkamai
37–62 punktais.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

DALINKIMĖS INFORMACIJA APIE AGRONOMŲ
PASIEKIMUS

LAS DĖKOJA VISIEMS PADĖJUSIEMS GIMTI AGRONOMŲ DIENAI

LAS VEIKLA 2016–2017 m.
LAS XXXI suvažiavimo programa
10.00 Dalyvių registracija
11.00 Renginio atidarymas
Sveikinimai:
Prof. dr. Viktoras Pranckietis, Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkas
Prof. dr. Antanas Maziliauskas, ASU rektorius

11.50 Pranešimai:
Agronomo profesijos perspektyvos
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė, ASU Agronomijos fakulteto
dekanė

Lietuvos agronomų sąjunga šiandien ir ateityje
Giedrė Butkienė, LAS pirmininkė

Pasisakymai
12.30 LAS nominacijų suteikimas
13.00 Pabūkime studentais – susitikimai su dėstytojais
auditorijose
14.00 Šventinė renginio dalis

LAS NOMINACIJOS
ZENONAS DABKEVIČIUS, Lietuvai nusipelnęs agronomas
Z. Dabkevičius Lietuvos agronomas fitopatologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cento direktorius,
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, LMA
Žemės ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius antraeilėse
pareigose, Lietuvos mokslo premijos (2008 m.) laureatas, Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų
akademijos užsienio narys (nuo 2011 m.). Mokslinio
darbo kryptis – varpinių augalų grybinės ligos ir apsauga nuo jų, augalų patologija ir apsauga, mikrobiologija, augalų genetiniai ištekliai, atsinaujinantys energijos
šaltiniai. Daugelio mokslinių projektų ir programų bei
13 doktorantų vadovas. Daugiau nei 200 mokslinių ir
mokslo populiarinimo straipsnių, 9 knygų autorius ar
bendraautoris. Z. Dabkevičius yra visuomeninės profesinės LAS veiklos puoselėtojas ir rėmėjas, aktyvus
LAS valdybos narys, LAS vicepirmininkas.
ZIGMAS URBONAS, Lietuvai nusipelnęs agronomas
Z. Urbonas – devintasis universiteto (akademijos)
rektorius (1962–1975), žemės ūkio mokslų kandidatas.
Z. Urbonas daug rašė apie tai, kiek ir kokių žemės
ūkio specialistų reikia Lietuvos ūkiams ir rajonams,
paskelbė darbų Lietuvos žemės ūkio aprūpinimo
specialistais, cukrinių runkelių auginimo, naujų
technologijų diegimo klausimais. Nepriklausomybės
metais Z. Urbonas buvo žemės ūkio ministro patarėjas
ryšiams su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe,
Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninių ekspertų
kolegijos pirmininkas. Pastaraisiais metais doc. Z. Urbonas aktyviai dalyvauja visuomeninės organizacijos
„Patirtis“ veikloje, teikia siūlymus Lietuvos valstybės
institucijoms dėl kaimo bendruomenių ir šeimos ūkių
tolesnio vystymo, nuolatos rūpinasi, kad būtų stiprinamas universiteto mokslinis-edukacinis potencialas.
ALBINAS BAKUTIS, Garbės narys
A. Bakutis yra žemės ūkio kooperatyvo „Agromanija“ agronomas-technologas, LAS Šilutės r. skyriaus
aktyvus narys. Visa Albino darbo istorija susijusi su
agronomija, darbo organizavimo inovacijomis, naujomis technologijomis. Jis visada rodo didelę pagarbą
kiekvienam darbo žmogui ir mėgsta kartoti: „Jeigu
nori kažką padaryti, pakeisti, visiems geras nebūsi...“
Albinas už nuoširdų ir ilgametį darbą žemės ūkyje
yra gerai žinomas ir gerbiamas Šilutės r. žemdirbių
bendruomenės.
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LAS NOMINACIJOS
VLADAS KRIAUČIŪNAS, Garbės narys
V. Kriaučiūnas – Kuršėnų ŽŪB pirmininko pavaduotojas, ilgalaikiu kruopščiu, sąžiningu, rezultatyviu darbu
yra pavyzdys daugeliui. Ūkio laukuose yra ką pasižiūrėti
ir kuo pasidžiaugti, čia kasmet rengiamos lauko dienos,
garsinančios Kuršėnų bendrovę visoje šalyje. Vladas
yra LAS Šiaulių r. skyriaus veiklos rėmėjas ir aktyvus
narys.
MARIJA ALECHNOVIČ, Garbės narė
Nuo 2010 m. iki šiol M. Alechnovič dirba Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja. Ji vadovauja skyriui,
kurio svarbiausi uždaviniai – užtikrinti išaugintos ir
tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kontrolę
bei pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę. Vienas
iš svarbiausių ir sudėtingiausių darbų – teisės aktų,
susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų
rengimas. M. Alechnovič skiria daug laiko juridinių
ir fizinių asmenų konsultacijoms, aktyviai dalyvauju
susitikimuose, seminaruose, parodose, skaito pranešimus sėklininkystės klausimais – tuo užtikrina darnią
ir pažangią sėklininkystės raidą Lietuvoje. Marija yra
aktyvi LAS valdybos narė.
ALDONA GROBLIENĖ, Garbės narė
A. Groblienė yra pavyzdys agronomės, kuri savo žiniomis, patirtimi ir darbais dalinosi su jaunimu, mokytojais, ikimokyklinio, pradinio ir neformaliojo ugdymo
įstaigų pedagogais. Aldona, dirbdama mokykloje,
buvo įkūrusi kolekcinį augyną, kuris skirtas mokinių
praktinėms žinioms ugdyti. Šis augynas 1997 m. buvo
pripažintas geriausiu tarp Pietų Lietuvos profesinių
mokyklų. A. Groblienė aktyvi LAS Varėnos r. skyriaus
narė, pirmininkė.

RESPUBLIKINIAI RENGINIAI KARTU SU LAS

Žemės diena LAMMC Žemdirbystės institute
Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centro
Žemdirbystės institute
Žemės dienos proga,
kuri minima kovo 20-ąją,
surengta jau tradicine
tapusi konferencija, kurios tikslas – atkreipti
dėmesį į mūsų planetos
problemas ir pagalvoti,
ką kiekvienas iš mūsų galėtume dėl jos padaryti.
Konferenciją pradėjo ir jos dalyvius pasveikino Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius
prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius.

Kaip ir kasmet, Žemės dienos renginyje buvo diskutuota
aktualiomis temomis. 2017

Lietuvos artojų varžybos LŽŪKT

ANGELĖ RAULUŠAITIENĖ, Garbės narė
A. Raulušaitienės pasirinkimas būti agronome nebuvo
atsitiktinis – iš tėvų ji išmoko mylėti žemę, gamtą.
Angelė agronomines žinias sėkmingai pritaiko ir
kaimo turizmo versle, aktyviai dalyvauja LAS Varėnos
r. skyriaus veikloje, kartu su vyru remia agronomų
renginius.
NIJOLĖ ŠPOKIENĖ, Garbės narė
Dr. doc. N. Špokienė yra Lietuvoje gerai žinoma
herbologijos specialistė. Kelios agronomų kartos gerai
žino dėstytoją, kuri skaitė paskaitas (Žemdirbystė,
Agronomijos pagrindai, Racionalaus herbicidų naudojimas, Pesticidai ir aplinka) Agronomijos fakulteto
studentams. Paskaitos, vedami praktiniai užsiėmimai
buvo įdomūs, mėgstami ir teigiamai vertinami studentų. Docentė Nijolė Špokienė buvo aktyvi mokslininkė,
vykdė tyrimus piktžolių biologijos, herbicidų naudojimo
žemės dirbimo temomis. Ji yra paskelbusi apie 160
mokslinių ir publicistinių straipsnių, parengusi nemažai
mokomųjų leidinių, kurie neprarado savo aktualumo ir
šiandien (N. Špokienė, E. Povilionienė, 2008. Piktžolės; N. Špokienė, D. Jodaugienė, 2009. Piktžolės ir jų
naikinimas).
ANTANAS MAŽEIKA, Garbės narys
A. Mažeika nuo 2003 m. dirba LŽŪKT augalininkystės
konsultantu, ilgą laiką vadovavo Telšių r. biurui. A.
Mažeika Telšių r. ūkininkų yra gerai žinomas ir gerbiamas. Jų pasitikėjimą konsultantu demonstruoja
didelis konsultuojamų klientų skaičius, mokymų, lauko
dienų dalyvių atsiliepimai. A. Mažeika savo darbinėje
veikloje išmintingai derina agronomo ir žemėtvarkininko kompetencijas, rūpinasi, kad rajono ūkininkai ne
tiktai teisingai deklaruotų pasėlius, bet ir atitiktų visus
reikalavimus išmokoms už juos gauti. LAS Garbės nario
nominacijos Antanas Mažeika nusipelno dėl ilgamečio,
aktyvaus, kruopštaus, prieš ūkininkus itin sąžiningo
agronomo, konsultanto darbo.

1940 m. LAS turėjo 340 narių, 2016 m. LAS jungė 10 skyrių ir 390 narių. Šiuo metu yra 12 skyrių ir 415
narių.Kviečiame, prisijunk ir tu.

Dr. Edvardo Makelio ir dr. Alfonso Malinausko iniciatyva 1998 m. įkūrus Lietuvos artojų asociaciją artojų varžybos tapo tradicinėmis.
Net 12 kartų jas organizavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. 2016

Žemdirbio vasara ASU Bandymų stotyje

Į jau tradicine tapusią „Žemdirbio vasarą“, organizuojamą
ASU Bandymų stotyje, prof. habil. dr. Rimantas Velička su
kolektyvu sukviečia gausų dalyvių būrį. 2017

Itin vertingi mokslo ir gamybos atstovų pranešimai apie
inovatyvias technologijas, užtikrinančias agroekosistemų
tvarumą. 2017

Apie LAS veiklą skaitykite ir keiskitės informacija: www. agronomusajunga.lt ir www.facebook.com
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LAS Kupiškio rajono skyrius

LAS VEIKLA 2016–2017 m.

LAS Šakių rajono agronomų asociacija

LAS Šiaulių rajono skyrius

LAS Šilalės rajono skyrius
LAS Šilalės r. skyrius vienas iš gausiausių. Skyriaus
pirmininkas Algimantas Olendra džiaugiasi naujais
nariais agronomais.

LAS Kupiškio r. skyriaus agronomai su bičiuliais iš Rokiškio,
Biržų, Šilutės r. vieši LAS Garbės nario Jono Pakalnio ūkyje ir jo
puoselėjamame Topolių parke. 2016

Skyriaus pirmininkės G. Indilienės iniciatyva parke žaliuoja
Agronomų ąžuolas. 2016

Kupiškio r. ūkininkas, LAS Garbės narys Jonas Pakalnis savo
puoselėjamame Topolių parke. 2016

4

Dėkojame
už paramą:

LAS Šakių rajono agronomų asociacijos pirmininkas
Romas Pukinskas džiaugiasi, kad asociacija pasipildo naujais
agronomais. Šiuo metu jų yra 100. 2016

LAS Šakių r. agronomų asociacijos ataskaitinė konferencija. Jos
metu agronomai išgirdo LAMMC Joniškėlio bandymų stoties
mokslininkų rekomendacijas. 2016

Agronomų pavasarinė talka prie Šešupės. Pasodintas Agronomų
ąžuolynas. 2017

LAS Šiaulių r. skyriaus agronomai 2016 m. vasarą organizavo
visų laikų rajone dirbusių agronomų sąskrydį ir LAS 95-mečio
minėjimą. Sąskrydį sveikino LRS KRK pirmininko pavaduotojas
Bronius Bauža, LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis. 2016

LAS Šilalės r. skyriaus ataskaitinio susirinkimo dalyviai. 2017

Seimo narė Rima Baškienė įteikė LR Seimo atminimo
medalį visuomenininkui, LAS Šiaulių r. sk. pirmininkui
dr. Alfonsui Malinauskui. 2016
LAS Šilalės r. skyriaus metų renginyje diskutuoja iš kairės:
ASU doc. dr. Evaldas Klimas, LAS Šilalės r. skyriaus pirmininkas
Algimantas Olendra ir LAS vicepirmininkas dr. Edvardas Makelis.
2017

Kasmetinė tarptautinė agronomų stovykla Estijoje, Rapla
rajone. Tradicija gyvuoja nuo 1989 m., kasmet paeiliui susitikimą
organizuoja Piarnų ir Raplo rajonų (Estija), Kuldygos (Latvija) ir
Šiaulių bei Radviliškio agronomai. 2016

Šilalės r. agronomų susirinkimas – visada šventė, kurioje gausu
dalyvių, svečių. 2017

Dėkojame, kad rašote apie mus:
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LAS VEIKLA 2016–2017 m.

LAS Varėnos rajono skyrius

SUSIKŪRĖ NAUJI LAS SKYRIAI

Daugiau mokėmės namuose, mažiau keliavome...

Svečiuose vedantieji šalies ekologai-mokslininkai. 2016

LAS Šilutės rajono skyrius

LAS Pasvalio rajono skyrius

Šilutės r. agronomai LAS skyriaus istoriją atnaujino
2016 m., po daugiau kaip dešimties metų pertraukos.
Skyriaus pirmininku išrinktas Leonas Anskaitis.

Pasvalio r. agronomai 2017 m. pradžioje nusprendė burtis į LAS Pasvalio r. skyrių. Skyriaus pirmininke išrinkta dr. Laura Masilionytė. LAS Pasvalio rajono
skyriaus įkurimo iniciatoriai – rajono meras Gintautas
Gegužinskas, LAMMC Joniškėlio bandymų stoties
direktorius dr. Vidas Damanauskas ir buvusi direktorė
dr. Stanislava Maikštėnienė, VAT prie ŽŪM, Pasvalio r. augalų veislių tyrimo skyriaus vedėjas Jonas Aužbikavičius.

LAS Varėnos skyriaus narių susitikimas 2016 m. rudenį Angelės
ir Vinco Raulušaičių kaimo turizmo sodyboje prie Ūlos. Aptarti
ateinančio laikotarpio darbai: vienas jų – leidinys apie Varėnos r.
agronomus. 2017

Šilutės r. agronomų, LAS skyriaus atkūrimo iniciatorių
susirinkimas Kintuose. 2016

Pasvalio r. agronomai sveikina L. Masilionytę, išrinktą skyriaus
pirmininke. 2017

Pirmieji edukacinės vaistažolių programos svečiai – Varėnos r. skyriaus agronomai. 2017

KVIEČIAME APSILANKYTI LAMMC PERLOJOS BANDYMŲ STOTIES VAISTAŽOLIŲ LAUKE
Edukacinės programos metu
galėsite:
 Pauostyti, paragauti, apžiūrėti
įvairius vaistinius augalus.

Agronomai, ūkininkai Laimutė ir Arvydas Stankai pasirūpino, kad
Šilutės rajono kolegos valgydami gardžią žuvienę sukurtų pačius
geriausius skyriaus veiklos planus. 2016

 Susipažindinti su žolelių
auginimo ir natūralaus
džiovinimo sąlygomis,
žaliavomis ir jų panaudojimu.
 Degustuoti įvairių vaistažolių
arbatas.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stotis
Perlojos k., 65373 Varėnos r. tel. (8 310) 47 624, el. p. perloja@perloja.lzi.lt
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Kviečiame Jus tapti LAS rėmėju. Jūs galite paremti LAS veiklą skirdami iki 2 proc. pajamų mokesčio.

Šilutės ir Šilalės r. agronomai LAS XXX suvažiavime. 2016

Pasvalio rajono agronomų bendruomenė ir svečiai, susirinkę
LAMMC Joniškėlio bandymų stoties 90-mečio proga. 2017

Siekime tvirtėjančios agronomų bendrystės

3

