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ŽINIASKLAIDOJE:  

 

2012-01-16 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Pasaulinė grūdų rinka – skaičiais“. Pasaulio 

žemdirbiai 2011 m. užaugino rekordinį grūdų kiekį. JAV žemės ūkio departamento duomenimis, pasaulinis 

grūdų derlius sudarė 2,295 mlrd. t, t.y. 53 mln. t daugiau nei rekordiniais 2009 m. Tačiau didėjo ir grūdų 

vartojimas. Grūdų poreikis 2011 m. taip pat sumušė rekordus - jų suvartojimas sudarė 2,28 mlrd. t, t.y. 

padidėjo 90 mln. t palyginti su ankstesniais metais. Todėl akivaizdu, kad norint pasauliui turėti pakankamas 

grūdų atsargas, jų reikia užauginti dar daugiau. Paskutiniuosius 12 metų grūdų atsargos yra pavojingai 

menkos, dėl ko pasaulyje ir brangsta maistas, praneša analitinis centras „UkrAgroConsult", remdamasis JAV 

žemės ūkio departamento duomenimis.Pasaulyje dominuoja trys grūdinės kultūros: kviečiai, ryžiai ir 

kukurūzai. Kviečiai buvo svarbiausia kultūra pasaulyje iki praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio vidurio. 

Po to kukurūzų auginimas išsiveržė į priekį, atsižvelgiant į augantį pašarų poreikį, o visai neseniai kukurūzai 

pradėti naudoti ir gaminant etanolį. Praėjęs sezonas buvo rekordinis ir kukurūzams - jų derlius siekė 868 

mln. t, kviečių - 689 mln. t, ryžių - 461 mln. tonų. Grūdų atsargos šiuo metu sudaro 469 mln. t, kurių užtektų 

75 dienų vartojimui. Nuo 1984 m. iki 2001 m. atsargų būdavo sukaupiama maždaug 100 dienų. Nuo 2002 m. 

grūdų atsargos pradėjo mažėti. 2006-aisiais jų būtų užtekę tik 62 dienoms. Tuo metu grūdų kainos išsaugo 

dvigubai. Po kelių labai derlingų metų pasaulinės grūdų atsargos vėl padidėjo, tačiau 2010 m. sausra, miškų 

gaisrai ir alinantys karščiai sunaikino kviečių pasėlius Rusijoje ir kaimyninėse šalyse. Rusijos grūdų 

eksportas buvo uždraustas. Maisto kainos vėl pradėjo didėti ir 2010 m. birželio-gruodžio mėn., Pasaulinio 

banko duomenimis, badaujančiųjų padaugėjo dar 44 mln. ir rekordinio 2011-ųjų grūdų derliaus jau nepakako 

augantiems poreikiams patenkinti. Trys šalys 2011 m. užaugino beveik pusę pasaulio grūdų: Kinija - 456 

mln. t, JAV - 384 mln. t, Indija - 226 mln. t. 27 ES šalys kartu prikūlė 286 mln. t grūdų, teigia agentūra 

„Kazakh Zerno". Vis daugiau pasaulio šalių savo poreikius patenkina importuodamos grūdus. Pagal grūdų 

eksportą pirmauja JAV, 2011 m. į užsienį išsiuntusi 73 mln. t, tai sudarė ketvirtadalį visos grūdų prekybos. 

Argentina eksportavo 32 mln. t, Australija ir Ukraina - po 24, Rusija ir Kanada - po 20 mln. Tonų. JAV 

dominuoja ir pasaulinėje kukurūzų rinkoje, ši valstybė dalyvauja 40 proc. visų tarptautinių sandorių. Japonija 

išlieka stambiausia grūdų importuotoja, pernai nupirkusi daugiau kaip 25 mln. t. Didžioji jų dalis buvo 

naudojama pašarams. Egiptas, Meksika, Pietų Korėja ir Saudo Arabija importavo daugiau kaip po 10 mln. t 

grūdų. Nuo importinių grūdų labiausiai priklausomos Artimųjų Rytų valstybės. Įvertinus visame pasaulyje 

ribotą kiekį nenaudojamos ariamos žemės ir augantį žmonių skaičių, žemdirbiams vis sunkiau išmaitinti 

planetos gyventojus. Pasauliui reikia didesnių grūdų atsargų, kad maisto kainos išliktų stabilios, nes vandens 

išteklių trūkumas, klimato šilimas ir vis dažnesnės stichinės nelaimės jas daro nenuspėjamomis.  

 

2012-01-16 www.vet.lt publikavo straipsnį „Europos Komisija siekia spręsti aktualius atsparumo 

antibiotikams klausimus“. Bakterijų atsparumo antibiotikams ir kitoms antimikrobinėms medžiagoms, 

naudojamoms gyvūnams gydyti, problema pasaulyje egzistuoja gana seniai. Atradus pirmuosius antibiotikus, 

buvo pastebėta, kad ne visuomet ligas sukeliančios bakterijos būna jiems jautrios. Tačiau vieningai 

pripažinta, kad antibiotikai stipriai įtakojo veterinarinės medicinos pažangą, padėjo išgydyti daugelį gyvūnų 

ligų, anksčiau laikytų mirtinomis. Dažnas, neracionalus, neatsakingas, o kartais ir visai bereikalingas 

antibiotikų naudojimas didina bakterijų atsparumą (antimikrobinį rezistentiškumą) ir mažina gyvūnų ligų 

gydymo efektyvumą, kelia pagrįstą grėsmę visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Siekiant įvertinti antimikrobinio 
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atsparumo paplitimo mąstą, Europos vaistų agentūra (EVA), Europos Komisijos pavedimu 2010 m. pradėjo 

vykdyti projektą ESVAC (angl. European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption), kurio 

tikslas – surinkti ir išanalizuoti duomenis apie veterinarijoje naudojamų antimikrobinių medžiagų naudojimą, 

nustatyti pagrindinius antimikrobinio atsparumo plitimo rizikos veiksnius. Vykdydama šį projektą, EVA 

techninė konsultacinė grupė sukūrė vieningą duomenų pateikimo sistemą apie antimikrobinių medžiagų 

naudojimą, pagal kurią Europos Sąjungos (ES) valstybės narės turėjo pateikti duomenis apie parduotus 

antimikrobinius veterinarinius vaistus. Valstybių narių atsakingos institucijos informavo apie antimikrobinių 

ir antiparazitinių medžiagų pardavimo kiekius, perskaičiuotus pagal patvirtintą metodiką. Remiantis 

duomenų analize, kiekviena dalyvaujanti valstybė gali įvertinti parduotų animikrobinių medžiagų mastą ir 

kitimo tendencijas. Pagal surinktus duomenis, Lietuvoje per metus parduodam apie 16 tonų antimikrobinių 

veterinarinių vaistų (pvz., Airijoje – 93,2 t). Daugiausia parduodama penicilinų (22 %), tetraciklinų (19 %), 

aminoglikozidų (13 %), sulfonamidų (10 %), makrolidų (8 %), amfenikolių, polimiksinų (4 %), linkozamidų, 

cefalosporinų, kvinolonų ir fluorokvinolonų (2 %) antimikrobinių medžiagų. Vadovaujantis pateiktomis 

ataskaitomis, galima nustatyti ir farmacines veterinarinių vaistų formas (geriamieji milteliai, suspensijos, 

tirpalai, tabletės, kapsulės, injekciniai tirpalai ar suspensijos, purškalai). „Antimikrobinio atsparumo 

klausimai yra labai aktualūs šiandien, todėl Europos Komisija leido pratęsti ESVAC projekto vykdymą. 

Tikimasi, kad nuosekli duomenų analizė padės nustatyti pagrindinius šio reiškinio plitimo rizikos veiksnius 

bei ieškoti galimų sprendimų būdų. Pagal mūsų šalyje parduotus vaistų kiekius bus galima efektyviau spręsti 

su tuo susijusias vaistų likučių maiste problemas“, – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Ugnė Žymantaitė.  

 

2012-01-19 „Lietuvos rytas“ publikavo pranešimą "Kainos stiebiasi ir kaimyninėse šalyse“. Statistikos 

departamento duomenimis smarkiai stiebėsi aukščiausios rūšies kvietinių miltų kaina.Lietuvoje kilogramas 

jų pabrango 108, Latvijoje – 96, Estijoje – 119 proc. Tuo tarpu Lenkijoje miltų kaina padidėjo 61 proc.  Per 

2011 m. (2011 m. gruodžio mėn., palyginti su 2010 m. gruodžio mėn.) Lietuvoje iš maisto produktų ir 

nealkoholinių gėrimų daugiausia – 29,1 proc. – pabrango cukrus, 23 proc. – kakava, 17,1 proc. – žuvys ir jų 

produktai, 10,3 proc. – pienas ir jo produktai, sūriai, 14,5 proc. – kava, 10 proc. – aliejus, daugiausia – 11,9 

proc. – atpigo daržovės ir bulvės. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų grupėje 

daugiausia padidėjo kietojo kuro – 26,8 proc., šilumos energijos – 18,2, dujų – 9,2 proc. – kainos. Iš 

transporto prekių ir paslaugų daugiausia pabrango degalai: dyzeliniai degalai – 15 proc., suskystintos 

automobilinės dujos – 5,4 proc., benzinas – 4 proc.  

 

2012-01-19 BNS publikavo pranešimą "Ukrainos 2011-ųjų grūdų derlius - beveik 1,5 karto didesnis“.  
2011-aisiais Ukraina prikūlė 56,7 mln. tonų grynojo svorio grūdų - 44,3 proc., daugiau nei 2010 metais, 

pranešė nacionalinė statistikos žinyba, remdamasi negalutiniais duomenimis. Maistinių grūdų derlius siekė 

23,7 mln. tonų, pašarinių - 33 mln. tonų.Kviečių iš viso prikulta 22,3 mln. tonų (32,4 proc. daugiau nei 

užpernai), kukurūzų - 22,8 mln. tonų (beveik dukart daugiau), miežių - 9,1 mln. tonų, rugių - 579 tūkst. tonų 

(24,5 proc. daugiau).Praėjusių metų saulėgrąžų derlius - beveik 28 proc. didesnis nei ankstesniųjų - 8,7 mln. 

tonų grynojo svorio. Rapsų derlius sumažėjo 2,2 proc. iki 1,4 mln. tonų, cukrinių runkelių - išaugo 36,2 proc. 

iki 18,7 mln. tonų. Bulvių derlius padidėjo 29,6 proc. iki 24,2 mln. tonų, daržovių - 21 proc. iki 9,8 mln. 

Tonų. 

 

2012-01-19 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Žemės ūkio augalai bioenergetikai – daug 

neišnaudotų galimybių“. Žemės ūkio augalai - patrauklus atsinaujinantis energijos šaltinis, iš jų 

gaminamas kietasis kuras, bioetanolis, dujos. Tačiau Lietuvoje žemės ūkio augalai ar jų liekanos energetikai 

naudojamos dar palyginti labai nedideliais kiekiais. Vertinant bendrą kuro sunaudojimą, 2010 m. akmens 

anglies buvo sunaudota per 300 tūkst. t, o kurui sunaudotas žemės ūkio atliekų kiekis nesiekė nė 20 tūkst. 

Tonų. Pasak Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkės Žydrės Kadžiulienės, moksliniuose 

tyrimuose vertinama daug tradicinių ir naujai įvežtų augalų bioenergetiniams poreikiams. Biomasei 

tinkamais laikomi gluosniniai žilvičiai, drambliažolės, sidos, akacijos, tuopos, topinambai, nendriniai 

dryžučiai, sachalininės rugtys, spartinos, soros. Biodujoms - kukurūzai, sorgai, rugiai, kvietrugiai, cukriniai 

runkeliai, topinambai, sidos, nendriniai dryžučiai. Biodegalams - kukurūzai, kvietrugiai, rugiai, cukriniai 

runkeliai, rapsai. Kad energetinių augalų auginimas būtų efektyvus, reikia rinktis tokius augalus, kuriems 

užauginti ir jų derliui sudoroti būtų sunaudojama kuo mažiau energijos - kitaip tariant, kad gautas energijos 

kiekis viršytų biokurui užauginti ir paruošti sunaudotą energiją. „Realus Lietuvoje išaugintų rapsų 

derlingumas kol kas nesiekia 2 t/ha - per pastarąjį dešimtmetį derliaus vidurkis buvo 1,7 t/ha, - sako Ž. 

Kadžiulienė. - Optimistiniais skaičiavimais, rapsų pasėlius galima būtų išplėsti iki 300 tūkst. hektarų, iš kurių 
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galima kulti 600 tūkst. tonų sėklų". 2010 m. šalyje rapsų plotai buvo 250 tūkst. ha. Cukrinių runkelių plotas 

Lietuvoje per dešimtmetį sumažėjo beveik perpus: 2000 m. buvo 27,7 tūkst. ha, o 2010 m. - 15,5 tūkst. ha. 

Plotai mažėja dėl nustatytų cukraus kvotų, didėjančio derlingumo (per 5 metus derlingumas išaugo nuo 27,7 

iki 38,8 t/ha), cukringumo ir cukraus išeigos didėjimo (nuo 4,62 iki 5,67 t/ha balto cukraus). Manoma, kad 

cukrinius runkelius tikslinga naudoti bioetanolio gamybai. Kukurūzų plotai siekia apie 25 tūkst. ha. Lietuvos 

sąlygomis tik nedidelė dalis (apie 10 tūkst. ha) kukurūzų gali būti auginama grūdams, o likusieji - silosui. 

Artimiausioje ateityje kukurūzų plotai gali plėstis iki 30-50 tūkst. ha ir daugiau. Kukurūzai puikiai tinka 

biodujoms gaminti, nes jų biomasė siekia iki 50 t/ha. Biodujoms gaminti taip pat tinka žemės ūkio ir augalų 

atliekos: mėšlas, srutos, šiaudai, cukrinių runkelių lapai, kulenos, sugedęs silosas. Beje, biodujų gamybos 

atliekos yra vertinga trąša, turinti apie 1,5 proc. azoto (22,5 t atliekų = 1t amonio salietros), 0,1 proc. fosforo, 

0,2 proc. kalio. Tik būtina nuolat tikrinti biodujų procese perdirbto substrato kokybę, kad į dirvožemį 

nepatektų kenksmingų medžiagų, o tręšti galima tik tam tikru laiku, laikantis reikalavimų. Ar tinka biomasei 

naudoti daugiametes žoles? Nustatyta, kad naudojant grynų žolynų ir varpinių bei ankštinių mišinių biomasę, 

iš 1 kg SM gali būti pagaminta 0,531- 0,678 m3 biodujų, kuriose yra 64,5-72,8 proc. metano.  

 

2012-01-19 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Europa gali pritrūkti salyklinių miežių“.  

Nepaisant gero derliaus Europoje kai kurių grūdų kokybė kelią rūpesčių perdirbėjams, visų pirma 

aludariams, kurie jau neteko dalies produkcijos dėl nekokybiškų salyklinių miežių, praneša „Agronews". Dėl 

užsitęsusių lietingų orų sėjos ir derliaus brendimo metu grūdai užsikrėtė fuzarioze. Užkrėstus grūdus 

panaudojus alaus pramonėje, dalį produkcijos teko sunaikinti. Daugiausia užkrėstų grūdų į Europos 

aludarystės įmones pateko iš Skandinavijos. Ekspertai mano, kad Europos Sąjunga gali susidurti su 

salyklinių miežių deficitu, kurį bus mėginama kompensuoti plukdant grūdus iš Argentinos. 2011-2012 

metais iš šios šalies į ES numatyta įvežti 250 tūkst. tonų miežių. Pažymima, kad dideliu salyklinių miežių 

gamybos potencialu Europoje išsiskiria Didžioji Britanija. 

 

2012-01-19 www.balsas.lt publikavo pranešimą "ASU siekia tikslinio finansavimo“. Kaip rodo trejų 

metų aukštojo mokslo reformos patirtis, patvirtino, geriausiai vidurines mokyklas baigę abiturientai ne 

visuomet renkasi valstybės ir jos regionų ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai svarbias studijų 

programas. Vertindama valstybei būtinų, bet tarp stojančiųjų nepopuliarų specialybių būtinumą, praėjusių 

metų pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Valstybės tikslinio finansavimo studijų 

programoms įgyvendinti tvarką. Ji numatė galimybę ne tik stojantiesiems, bet ir aukštesniųjų kursų 

studentams, mokantiems už studijas, gauti išskirtinius krepšelius, jeigu stojama ar studijuojama pagal 

konkurso būdu atrinktas valstybei būtinas pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas. Kad valstybės 

tikslinis finansavimas įsigaliotų, būtina įvykdyti šias sąlygas: - Universitetas, bendradarbiaudamas su 

atitinkamo sektoriaus darbdaviais, turi pateikti paraišką studijų tiksliniam finansavimui gauti ir taip įrodyti, 

kad kai kurios -Universiteto programos yra valstybei būtinos ir priėmimas įprastine tvarka specialistų 

rengimo neužtikrina; patvirtinus paraišką ir skyrus studijų programos tikslinio finansavimo vietas, 

išskirtinius krepšelius galės gauti stojantieji, surinkę ne mažiau kaip 12 konkursinių balų, bet nepakankamai 

įprastiniam krepšeliui gauti, ir sudarė tiksliniu būdu finansuojamų studijų sutartis ne tik su Universitetu, bet 

ir rengiant paraišką dalyvavusiu darbdaviu. Ši sutartis studentą įpareigoja ne tik gerai studijuoti, bet ir 

pabaigus studijas ne mažiau kaip 3 metus atidirbti pas darbdavį. Darbdavys įsipareigoja prisidėti prie 

studento studijų finansavimo padengdamas ne mažiau kaip 20 proc. studijų kainos, taip pat studentą įdarbinti 

po studijų baigimo pagal įgytą kvalifikaciją. Universitetas įsipareigoja užtikrinti kokybiškas studijas. Tokias 

sutartis galės pasirašyti ir aukštesniųjų kursų pažangūs studentai. 

 

2012-01-26 ELTA publikavo pranešimą "Per metus labiausiai - 50,5 proc. - atpigo grikiai“. Praėjusių 

metų gruodį žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 3,3 proc. Įtakos tam turėjo 5,3 proc. pabrangę 

augalininkystės produktai ir 1,6 proc. - gyvulių ir gyvulininkystės produktai. Statistikos departamento 

duomenimis, iš augalininkystės produktų pabrango vaisiai (23,2 proc.), miežiai (3,6 proc.), grikiai (3,6 

proc.), kviečiai (1,7 proc.). Atpigo avižos - 13,4, bulvės - 11,9, daržovės - 3,8, kvietrugiai - 3,1 procento. Iš 

gyvulininkystės produktų padidėjo kiaušinių (7,9 proc.), paukščių (4 proc.), galvijų (3,8 proc.), kiaulių (2,2 

proc.), sumažėjo avių ir ožkų (6,9 proc.) bei pieno (0,4 proc.) supirkimo kainos. Per metus - 2011 m. gruodį 

palyginti su tuo pačiu 2010-ųjų laikotarpiu - žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 2,6 proc.. Tai 

lėmė 18,1 proc. smukusios augalininkystės produktų supirkimo kainos ir 8,2 proc. išaugusios gyvulių ir 

gyvulininkystės produktų supirkimo kainos. Pabrango javų mišiniai - 28,7, avižos - 21,7, miežiai - 11,6, 

rapsų sėklos - 4,3 proc. Atpigo grikiai - 50,5, bulvės - 45,2, daržovės - 38,2, vaisiai - 21,3, kukurūzai - 16,3, 
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kviečiai - 10,9, rugiai - 7,5, kvietrugiai - 2,9 proc. Padidėjo paukščių (26,1 proc.), kiaušinių (19,6 proc.), 

kiaulių (15,7 proc.), galvijų (8,1 proc.), natūralaus pieno (4,5 proc.) supirkimo kainos. 2,9 proc. atpigo avys 

ir ožkos. 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju 2011 m. ketvirčiu, žemės ūkio produktų supirkimo 

kainos sumažėjo 4,1 proc. Tai lėmė 22 proc. sumažėjusios augalininkystės produktų kainos ir 7,1 proc. 

padidėjusios gyvulių ir gyvulininkystės produktų kainos. Atpigo augalai, skirti perdirbti, - 54,1, vaisiai - 

21,7, javai - 6,6, bulvės - 5,8 proc.  

 

2012-01-26 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Vartotojas moka daugiau, gamintojas uždirba 

mažiau?“. Eurostato duomenimis, 2000-2010 m. bendros Europos Sąjungos ūkininkų gamybos medžiagų 

sąnaudos vidutiniškai padidėjo 40 proc., o supirkimo kainos vidutiniškai padidėjo mažiau negu 25 proc. Nors 

maisto produktų kainos išaugo, tačiau tai nereiškia, kad ūkiai gauna didesnes pajamas, nes sparčiai didėja 

sąnaudos. Taip pat vis labiau didėja skirtumas tarp gamintojo gaunamos ir vartotojo mokamos kainos. Per 

minėtąjį dešimtmetį (2000-2010 m.) išlaidos energijai ir tepalams padidėjo 60 proc., sintetinėms trąšoms ir 

dirvožemį gerinančioms medžiagoms - beveik 80 proc., gyvūnų pašarams - daugiau kaip 30 proc., mašinoms 

ir kitai įrangai - apie 36 proc., sėkloms ir sodinamajai medžiagai - beveik 30 proc., o augalų apsaugos 

produktams - maždaug 13 procentų. Praėjusią savaitę Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje „Dėl ūkio 

gamybos medžiagų tiekimo grandinės: struktūra ir pasekmės" įvardijama šiandieninė situacija žemės ūkio 

gamybos sektoriuje ir ieškoma išeičių padėčiai pagerinti. Didžiausias grėsmes kelia didelė žemės ūkio 

priklausomybė nuo naftos, didėjančios sąnaudos gyvulininkystės sektoriuje, priklausomybė nuo pašarų 

importo, agrocheminių medžiagų gamybos ir sėklos tiekėjų koncentracija, kuri palaiko aukštas šių produktų 

kainas. Dėl gamybos sąnaudų didėjimo ir dėl to, kad visa tai labiausiai slegia pirmosios maisto produktų 

grandinės dalies - žemdirbių - pečius, gali kilti klausimas dėl daugybės ūkio subjektų išlikimo ir dėl gamybos 

struktūros suardymo įvairiose valstybėse narėse. Dėl to padidės prekybos pusiausvyros problemos importo 

srityje ir priklausomybė nuo išorės rinkų nepastovumo. Vartotojui taip pat daroma žala, nes perdirbėjai ir 

prekybininkai padidėjusias išlaidas perkelia vartotojams ir gauna didelį pelną. Manoma, kad su gamybos 

medžiagų sąnaudomis susijęs spaudimas ir toliau didės dėl išteklių trūkumo, didėjančios maisto paklausos 

kylančios ekonomikos šalyse ir politikos priemonių, apsunkinančių ES ūkininkų galimybes gauti pigesnių 

pašarų pasaulio rinkoje. 

 

2012-01-28 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Europos laukuose šiemet tikimasi didesnio grūdų 

derliaus“. „Strategie Grains" analitikai prognozuoja, kad šiemet Europoje grūdų derlius bus didesnis negu 

2011 metais. Ekspertai koreguoja ankstesnius savo skaičiavimus ir didina šių metų grūdinių augalų derliaus 

prognozes iki 285–290 mln. tonų, praneša portalas „Agrarheute". Tuo pačiu metu atkreipiamas dėmesys į tai, 

kad kai kuriose Europos dalyse sausi ir karšti orai gali neigiamai paveikti būsimąjį derlių, taigi prognozės 

gali keistis. Dalyje Europos šalių buvęs sausas ruduo kol kas lemia gerus „Strategie Grains" vertinimus 

žieminių javų derliui, tačiau gali paaiškėti, kad pasėliams trūksta drėgmės, o iki šiol daug kur buvusi švelni 

žiema gali būti pražūtinga staiga spustelėjus didesniam šalčiui. „Strategie Grains" prognozuoja, kad šiemet į 

aruodus atkeliaus 133,3 mln. tonų minkštųjų kviečių - tokie skaičiavimai kiek prastesni negu už pateiktus 

gruodį, tačiau vis dar didesni nei paskutinysis derlius. Analitikai didina ir laukiamą kukurūzų derlių iki 62,3 

mln. tonų, atsižvelgdami į tai, kad Rumunija ir Vengrija dėl prastų rapsų pasėlių išplės kukurūzų plotus. 

 

2012-01-28 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Dar anksti spręsti, kokia ši žiema bus 

žiemkenčiams“. Iki sausio vidurio gamta lepino visą šalį neįprastai šilta žiema, tačiau nuo viduržiemio 

sulaukta sniego ir šalčio. Tokia netradicinė žiema kelia nerimą žemdirbiams - ar ant neįšalusios žemės 

iškritęs sniegas nekelia žiemkenčių iššutimo grėsmės, ar iki šiol po truputį vegetavę augalai, paspaudus 

šaltukui, atlaikys? Kėdainių rajone Šėtos seniūnijoje ūkininkaujantis Dainius Šlaustas gana pesimistiškai 

vertina vis storėjančią sniego dangą. „Kadangi žemė nėra įšalusi, vietomis įšalas siekia tik vieną centimetrą, 

tai žiemkenčiams gresia iššutimas. Būtų buvę daug geriau, jeigu pirma būtų pašalę, o tik vėliau būtų pasnigę. 

Tačiau su gamta nepakovosi", - pripažįsta D. Šlaustas. Iš rudens jis pasėjo apie 180 hektarų kviečių, 100 

hektarų rugių ir apie 20 hektarų rapsų. Labiausiai žemdirbį neramina kviečių ir rugių būsena, mat augalai iš 

rudens buvo labai išsikrūmiję, tad dabar iškilo didžiulė iššutimo grėsmė. „Lieka tik laukti, nieko čia 

nepadarysi", - pagaliau prasidėjusiais tikrai žiemiškais orais neskuba džiaugtis jaunasis Kėdainių krašto 

ūkininkas. Būtent sausio 25-ąją, pusiaužiemį, pakalbinus Dotnuvos hidrometeorologijos stoties viršininkę 

Nataliją Gaurilčikienę, specialistė patikino, kad žiema su jai būdingu šaltuku ir sniegu dar šiek tiek užsibus.  

 

2012-01-28 „Verslo žinios“publikavo pranešimą "Sparčiausiai 2011m. I-III ketv. augusios bendrovės“. 

Pateiktame 60 sparčiausiai augusių įmonių sąraše 27 vietą užima AB Amilina, 47 vietą - AB "Kauno grūdai", 
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52 vietą -AB "Linas Agro Group". Šalies įmonių 500-uke šioms įmonėms tenka atitinkamai 68, 26 ir 52 

vietos.  

 

2012-01-30 „Verslo žinios“ informavo "Teks pasverti druską ir surašyti visus produkte esančius 

alergenus“. Pernai spalį dienos šviesą išvydęs naujas ES reglamentas dėl informacijos apie maisto tiekimą 

vartotojams nuo 2014 m. gruodžio keičia daugelį maisto ženklinimo taisyklių. Verslui pasirengti laiko 

pakaks, tačiau lieka įvairių pavojų, pavyzdžiui, 

 

2012-01-31 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Biodegalams - 7 proc. pasaulio grūdų“.Berlynas, 

sausio 30 d. Biodegalų gamybai skirti grūdiniai, aliejiniai ir cukriniai augalai užėmė 3 procentus pasaulio 

dirbamos žemės. 2011 metais biodegalams panaudota 150 mln. tonų arba 7 proc. pasaulio grūdų, rašo 

portalas „Agrarheute". Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) bei Jungtinių Tautų 

maisto ir žemės ūkio organizacija prognozuoja, kad 2010 metais pasaulyje bioetanolio ir biodyzelio gamybai 

skirti augalai užims 60-70 mln. hektarų. Manoma, kad tam įtakos turės didėsiantis ne tik grūdinių, bet ir 

aliejinių bei cukrinių augalų naudojimas. Dalis jų panaudojama ne tik biodegalams, bet ir pašarams. 

Vokietijos ūkininkų sąjungos skaičiavimais, pernai Jungtinėse Valstijose pagaminta 42 proc., Brazilijoje - 

24, Europos Sąjungoje - 14, Kinijoje 7 proc. pasaulio biodegalų kiekio. 2011 metais biodegalams panaudota 

150 mln. tonų arba 7 proc. pasaulio grūdų derliaus. 

 

2012-01-31 www.manoukis.lt publikavo pranešimą "Senka rusiškų grūdų eksporto galimybės“. Rusija 

artėja prie tos ribos, kai grūdų eksportas gali būti sustabdytas. Tarptautinės grūdų prekybos apimtys jau 

pasiekė 20 mln. tonų, o maksimalus leistinas eksporto kiekis - 24 mln. tonų. Prekybininkų manymu, 

balandžio mėnesį Rusija gali visiškai sustabdyti eksportą, rašo „Ekonomičeskije izvestija". Oficialiais 

duomenis, sausio 20 d. tarptautinės rusiškų grūdų prekybos apimtys sudarė 19,5 mln. t, o mėnesiui 

pasibaigus parduotų grūdų kiekis gali siekti 20 mln. tonų. Iš prikultų 92 mln. t grūdų ir pereinamųjų atsargų 

Rusija numačiusi parduoti eksportui ne daugiau kaip 24 mln. tonų. Rusijos vyriausybė jau pernai spalį 

perspėjo prekybininkus, kad pasiekus šią ribą eksportas bus iš karto apribotas, siekiant apsaugoti vidaus 

rinką. Kai kurių valdžios atstovų ankstesni pasisakymai leido manyti, kad eksportas gali būti ribojamas 

didinant muito tarifus, tačiau artėjant dienai „X" apie tai vis rečiau užsimenama, todėl realu, kad Rusija 

pritaikys visišką embargą. Parduoti likusius 4 mln. tonų grūdų užtruks apie porą mėnesių, todėl spėjama, kad 

draudimą parduoti grūdus eksportui Rusija gali paskelbti balandžio 1 d. Net ir laikinas Rusijos pasitraukimas 

iš pasaulio grūdų rinkos naudingas visų pirma Ukrainai ir Kazachstanui. Sumažės konkurencija Egipto 

rinkoje, kurią nuo sezono pradžios yra užvaldę Rusijos grūdų eksportuotojai. Egipto valstybinio operatoriaus, 

bendrovės GASC, atstovas jau išreiškė susirūpinimą dėl galimo rusiškų grūdų eksporto apribojimo, 

teigdamas, kad tokie veiksmai sumažins pasitikėjimą Rusija. Egiptas pasirengęs nupirkti dar mažiausiai 0,5 

mln. tonų rusiškų kviečių. Rusiškų grūdų pasitraukimas iš rinkos kitų šalių pardavėjams būtų naudingas ir 

tuo aspektu, jog pakiltų grūdų kainos. Vis tik yra abejonių, ar artimiausia Rusijos kaimynė Ukraina sugebės 

tuo pasinaudoti: dėl nepalankų orų šioje šalyje žuvo nemažai žiemkenčių. 

 

2012-01-31 ELTA publikavo pranešimą "Statistika: pernai žemės ūkio produktų derlius buvo geras“. 

Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, pernai žemės ūkio pridėtinė vertė didėjo ir to 

meto kainomis sudarė 2,6 mlrd. Litų. Augalininkystės produkcijos vertė padidėjo 38 proc., gyvulininkystės - 

5,2 proc. Žemės ūkio produkcijos buvo pagaminta už 7,9 mlrd. litų, arba 21,2 proc. daugiau nei 2010 m., 

produkcijos apimtis padidėjo 2,9 proc. Augalininkystės produkcija išaugo 8,8 proc., o gyvulininkystės - 

sumažėjo 3,5 proc. Tai lėmė geresnis žemės ūkio augalų derlius ir padidėjusios žemės ūkio produktų 

supirkimo kainos. 

 

2012-01-31 www.delfi.lt publikavo pranešimą "ES maisto ženklinimo reglamentas – didesni vartotojų 

lūkesčiai ir išbandymai verslui“.Maisto ženklinimo taisyklių Europos Sąjungoje (ES) laukia nemaži 

pokyčiai. 2011 m. spalio 25 d. po ilgų diskusijų ir derinimų patvirtintas naujasis ES reglamentas Nr. 

1169/2011 dėl informacijos apie maisto tiekimą vartotojams (toliau - Reglamentas), keičiantis daugelį maisto 

ženklinimo taisyklių.Ir nors Reglamentas su tam tikromis išimtimis įsigalios tik nuo 2014 m. gruodžio 13 d., 

tačiau jau dabar būtina tinkamai pasirengti maisto ženklinimo naujovių įgyvendinimui. Deja, naujieji 

reikalavimai ne tik suteiks daugiau skaidrumo maisto produktų rinkoje, geriau informuos vartotojus, bet ir 

sukels nemažai rūpesčių verslininkams. Apie maisto produktų ženklinimo taisykles buvo kalbama ir 

svarstoma penkerius metus. Prieš daugiau nei tris dešimtmečius patvirtintos maisto produktų ženklinimo ir 

prieš daugiau nei du dešimtmečius priimtos maistingumo ženklinimo taisyklės yra pasenusios ir visiškai 
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nebeatitinka dabartinių visuomenės poreikių. Įsigaliojus naujoms taisyklėms, pagrindinių sudedamųjų dalių 

kilmės šalis ar vieta taip pat turės būti nurodyta, jeigu tų sudedamųjų dalių ir galutinio produkto kilmės vieta 

skiriasi. Belgijoje iš švediško pieno pagaminto sviesto kilmė galėtų būti nurodoma taip: „pagaminta 

Belgijoje iš švediško pieno“.Edvinas Meškys Visų pirma, šiandieninis žmogus rūpinasi savo sveikata ir 

mityba, todėl didelį dėmesį teikia maisto produktų kokybei, sudėčiai. Antra, atsirado ir išpopuliarėjo skirtingi 

maisto prekybos būdai: apsipirkinėjame ne tik prekybos centruose, bet ir internetu, pasitelkiant katalogus, o 

aiškaus nurodymo, kokia informacija apie produktą turi būti nurodyta konkrečiu atveju iki šiol nebuvo. 

Viskas priklausė nuo gamintojo ar tiekėjo sprendimo. Be to, plečiantis rinkoms, atsirado poreikis, jog 

skirtingose rinkose, maisto produktų ženklinimo reikalavimai būtų suvienodinti, taip padedant ne tik 

vartotojams, bet ir verslininkams.Iki šiol maisto produktų ženklinimą numato 2000 m. priimta direktyva, 

kurios nuostatas kiekviena ES valstybė narė, tarp jų ir Lietuva, perkėlė į nacionalinius įstatymus pasirinkta 

forma. Pasak E. Meškio, tai lėmė skirtingų nuostatų atsiradimą atskirose ES valstybėse, o tai apsunkino 

maisto produktų prekybą ir ženklinimą visos ES mastu, sukūrė skirtingą vartotojų aps augą. Dėl šios 

priežasties pasirinktas reglamentas, kuris visose ES šalyse bus taikomas tiesiogiai. Vienas iš svarbiausių 

Reglamento aspektų – atsakomybė už maisto ženklinimo taisyklių nesilaikymą – atiteks maisto verslo 

operatoriams ir tiekėjams, kitaip tariant, verslininkams. Reglamentu siekta kiek įmanoma labiau išplėsti 

atsakomybės ribas, todėl naujosios taisyklės taikomos visuose maisto grandinės etapuose (nuo gamybos iki 

pardavimo vartotojui), per kuriuos maisto verslo įmonių veikla yra susijusi su informacijos apie maistą 

teikimu vartotojams, bei visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo 

maitinimo įstaigų tiekiamus ir joms skirtus maisto produktus.  


