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Konferenciją remia 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 

P R O G R A M A  
 

Dalyvių registracija – 830-930 val. 
Konferencijos pradžia – 930 val. 

Konferencijos atidarymas  
V. Juškienė, dr., direktorė (LVA Gyvulininkystės institutas),  
B. Bakutis, prof. habil. dr. (Lietuvos veterinarijos 
akademija, LEŽA "GAJA") 
Įžanginis žodis 
V. Žekonienė, prof. habil. dr. (LŽŪU, LEŽA "GAJA" 
prezidentė) 
Paramos ekologiniam žemės ūkiui 2007-20013 naujovės. 
Ekologinio žemės ūkio plėtros perspektyvos 
LR Žemės ūkio ministerija 
Ekologinių gyvulininkystės ūkių patirtis ir plėtros 
galimybės Lietuvoje 
O. Kazlienė, direktorė (VšĮ "Ekoagros") 
Alternatyvios veiklos Lietuvos kaime 
Z. Gineitienė, doc. dr. (Vilniaus Universitetas) 
Ekologiniai gyvūninės kilmės produktai vartotojo akimis 
Z. Čeponytė (prezidentė, Lietuvos vartotojų institutas) 
Ekologinės gyvulininkystės Lietuvoje plėtros garantas – 
vartotojas. Kas ir kaip daroma, kas darytina – kad jį 
turėtume 
A. Gutkauskas (VšĮ "Tatulos programa") 
Azoto ir fosforo išplovos drenažu problematika plėtojant 
ekologinius mišrios gamybos ūkus 
A. Bučienė, doc. dr. (Klaipėdos universitetas) 
Ekologinio ūkininkavimo ir kalio įtakos daugiametėms 
žolėms ir jų pašarinei vertei tyrimai 
J. Pekarskas, doc. dr., V. Spruogis, doc. dr. (Lietuvos žemės 
ūkio universitetas) 
Mineralinės mitybos ir ganymo įtaka žolės 
baltymingumui 
N. Daugėlienė, prof. habil. dr., V. Žekonienė, prof. habil.dr.  
(Lietuvos žemės ūkio universitetas) 
Ekologiškai auginamų vasarinių ir salyklinių miežių 
derlingumas, cheminė sudėtis ir pašarinė vertė 
J. Pekarskas, doc.dr., A. Sliesaravičius, prof. habil. dr.  
(Lietuvos žemės ūkio universitetas) 
Ekologinių ūkių pievų-ganyklų apžiūra, žolinių augalų 
veislių bei auginimo technologijų pristatymas 
J. Gutauskas, dr. (UAB "Agrolitpa") 
Ankštinių žolynai ekologinei ir tausojamajai žemdirbystei 
Ž. Kadžiulienė, dr. (Lietuvos žemdirbystės institutas) 

Kooperacija – žemės ūkio ekologinės produkcijos 
gamintojams 
L. Kalinauskienė (LR Žemės ūkio rūmai) 
Prekybos ekologiškais produktais pagrindiniai aspektai 
V. Skulskis (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) 
 

Pertrauka 
 

Ekologinių gyvulininkystės ūkių aplinkos tyrimai 
I. Skurdenienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas, LEŽA 
„GAJA“) 
Gyvūnų gerovė ekologiniuose ūkiuose  
V. Ribikauskas, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas) 
Ekologinis ūkininkavimas ir žemaitukai 
V. Macijauskienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas, 
Žemaitukų arklių augintojų asociacija) 
Lietuviškos avių veislės – ekologinio avių ūkio sėkmės 
garantas 
B. Zapasnikienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas, Avių 
augintojų asociacija) 
Žirginkystės sistema Lietuvoje 
R. Šveistienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas) 
Lietuvos vietiniai galvijai 
R. Šveistienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas) 
Kiaulių veislių parinkimas ekologinės kiaulienos 
gamybai 
V. Razmaitė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas) 
Paukščiai ekologiniuose Lietuvos ūkiuose 
R. Juodka, dr., S. Janušonis, dr. A. Benediktavičiūtė-
Kiškienė, dr. (LVA Gyvulininkystės institutas) 
Kooperacija ekologinio pieno gamyboje 
Kooperatyvas "EkoŽemaitija" 
Trąšos ekologiniams ūkiams 
R. Derkintis (UAB "Kemira Grow How") 
Ekologinės kiaulienos gamybos perspektyvos 
V. Vyskupaitis (IĮ "Ekologiški produktai") 
Solidarumas tarp valgytojo ir gamintojo 
V. Kavaliauskas ("Viva sol” – Ryšių tarp miesto ir kaimo 
plėtojimo asociacijos prezidentas)  

 
Diskusijos ir pasisakymai 
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