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ASOCIACIJOJE: 

 

2012-02-01 – organizavome asociacijos atstovų susitikimą su žemdirbių savivaldos atstovais Žemės  

ūkio rūmuose  dėl tipinės grūdų pirkimo -pardavimo sutarties tikslingumo. 

 

2012-02-02 -dalyvavome  ŽŪM inicijuotameŽŪM specialistų, grūdų augintojų organizacijų vadovų ir 

asociacijos atstovų susitikime  dėl tipinės grūdų pirkimo -pardavimo sutarties . 

 
ŽINIASKLAIDOJE:  

 

2012-02-01 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. 

 
2012-02-01 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. 

 

2012-02-01"Valstiečių laikraštis"publikavo informaciją "Šiemet "AgroBalt" keliasi į "Žalgirio" 
areną". 

Tarptautinė žemės ūkio, maisto ir pakuočių pramonės paroda „AgroBalt 2012" keliasi į patį Kauno centrą. 
„Žalgirio" arenoje gegužės 10-12 d. savo produkciją eksponuos keli šimtai Lietuvos ir svečių šalių žemės 
ūkio verslo bei maisto pramonės atstovų. Tradiciškai parodą aplanko ir gausus būrys delegacijų iš užsienio. 
Devynioliktą kartą organizuojamos tarptautinės parodos „AgroBalt" oficialus šūkis „Sveikesniam gyvenimui" 
pabrėžia glaudų ryšį tarp žmonių sveikatos, gyvenimo kokybės ir vartojamo maisto. Parodoje dalyvaus 
įmonės, gaminančios saugius kasdienio vartojimo produktus, diegiančios naujas maisto gaminių kūrimo 
technologijas, maisto kokybę vertinančios mokslo tyrimų rezultatais. Vienas didžiausių iššūkių šiųmetinės 
parodos organizatoriams yra gyvulininkystės paviljonas. Veislinius paukščius ir gyvulius ketinama įkurdinti 
dengtoje 2 000 kv. m palapinėje Nemuno saloje šalia arenos. Šiemet tradiciškai bus rengiamas ir parodos 
eksponatų konkursas. Maisto produktų, žemės ūkio technikos gamintojus bei veislinių gyvulių augintojus 
vertins nepriklausoma komisija. Geriausieji bus apdovanoti prestižiniais „AgroBalt" aukso medaliais ir 
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diplomais. Nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami parodos atidarymo dieną. Eksponatų konkursas 
rengiamas nuo 1995 m. „AgroBalt" - ne vien tarptautinė paroda, kurioje vyksta maisto produktų, naujausios 
įrangos, technikos ir technologijų demonstravimas, bet ir vieta, kurioje susitinka daugelio šalių vyriausybių, 
oficialių delegacijų atstovai, žemės ūkio specialistai. Cia rengiami šiuolaikines aktualijas atspindintys politiniai 
forumai, diskutuojama ir dalijamasi patirtimi susitikimuose, seminaruose, konferencijose. 

 

2012-02-02 „Verslo žinios“ informavo“ Kainų šuolis biržoje sujudino Lietuvos grūdų rinką" 

Biržose kviečių kainoms šoktelėjus į viršų ir pasiekus keturių mėnesių aukštumas sujudo mūsų ūkininkai – iki 
šiol dalį derliaus saugoję sandėliuose ir lūkuriavę geresnių kainų, žemdirbiai grūdų pradėjo siūlyti 
perdirbėjams. „Grūdus mėginame parduoti. Javus perka prekybininkai, perdirbėjai, po Lietuvą važinėja ir 
lenkai, tenderliaus trūksta. Kaimynai duoda šiek tiek geresnę kainą nei vietiniai“, – aiškina Lietuvos grūdų 
augintojų asociacijos prezidentas Romas Majauskas, jis skaičiuoja, kad I klasės 1 t kviečių dabar superkama 
po 700 Lt ir daugiau.Per porą savaičių 1 t pabrango 100 Lt. Pats p. Majauskas, nepardavęs derliaus rudenį, 
kai kainos buvožemesnės, sandėliuose turi 1.500 t ir skirtumas tarp rudens kainos ir dabartinės jam atneš 
apie 150.000 Lt. 
„Kainos biržoje kilo, tačiau brangimas Lietuvos rinkoje kol kas atsilieka. Kai svyravimai palyginti dideli,fiziniai 
grūdų pardavimai į pokyčius reaguoja ne taip greitai“, – sako Dainius Pilkauskas, AB „Linas AgroGroup“ 
prekybos direktorius Baltijos šalims.Ponas Pilkauskas spėja, kad kainos pradėjo augti dėl šalčio. Pasirodė 
pranešimų, kad Pietų Rusijoje,tradiciniame regiono aruode, nėra sniego ir šaltis gali pakenkti derliui. 
Ukrainoje per sėją buvo sausra.Mažesnio derliaus laukiama ir Pietų Amerikoje. Patys eksportuotojai kol kas 
neskuba masiškai supirkinėti javų.„Lietuviški javai aukštos kokybės ir pigiai jų parduoti nenorime. Pasaulyje 
paklausiausi vidutinės kokybės grūdai, kuriuos tiekia rusai, ukrainiečiai. Mums tenka ieškoti tokių egzotiškų 
šalių kaip Saudo Arabija.Parduoti didelius kiekius sudėtinga“, – vertina p. Pilkauskas ir patikina, kad ūkininkų 
lūkesčiai perdėti.Kai nėra aiškių galutinių pirkėjų, žemdirbių ir prekybininkų įsivaizduojamos kainos 
prasilenkia, tad iš karto kelti kainų eksportuotojai nenori.Ponas Pilkauskas vertina, kad Lietuvoje sandėliuose 
dar yra apie 300.000 kviečių. Dar apie 150.000 kviečių saugoma Latvijoje.„Grūdų eksportas vyksta, tačiau jis 
nėra toks didelis kaip pernai“, – pritaria Raimundas Surdokas, AB „Kauno grūdai“ augalininkystės verslo 
vadovas, jis pažymi, kad vis daugiau ūkininkų sudaro išankstines derliaus pardavimo sutartis. 
„Kauno grūdai“ šį sezoną planuoja supirkti 350.000 t javų, jie bus skirti eksportui ir perdirbimui. Praeitą 
sezoną supirkta 270.000 t.„Ar iš kainos kilimo ūkininkai uždirbs, priklauso nuo ūkių finansinio pajėgumo. Kai 
javai pabrango, trąšų pardavėjai pradėjo kelti kainą ir šis skirtumas per sėją suvalgys pabrangimą. Laimės 
tie, kas trąšų nusipirko iš anksto“, – rinkos peripetijas atskleidžia p. Majauskas, kol kas jis nemato grėsmės 
šių metų derliui. Kollaukai padengti sniegu, šaltis pasėliams greičiausiai nepakenks. 
 

2012-02-02  “Verslo žinios” publikavo straipsnį “Paskelbė karą nelegalių chemikalu 
pardavėjams“ 
Ūkininkams pradedant ruoštis sėjai ir ieškant chemikalų Valstybinės augalų apsaugos tarnyba pradėjo 
gaudyti nelegalių chemikalų pardavėjus, nes nelegali rinka vertinama dešimtimis milijonų litų.  
Norėdama sugriežtinti įvežamų chemikalų kontrolę, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba iš muitinės prašo 
duomenų apie visus iš trečiųjų šalių įvežamus chemikalus ir tikrina, ar jie negali būti naudojami žemės 
ūkyje. Rengiama reidų turgavietėse, nes jose taip pat vyksta prekyba šiais produktais 
„Nelegali pesticidų rinka mums kenkia ne tik prarastais pardavimais. Kai kurie šešėliniai prekybininkai prie 
nelegaliai įvežtų chemikalų pakuočių klijuoja žinomų gamintojų etiketes ir parduoda tokius falsifikatus. 
Žemdirbiai praranda derlių ir net iš oficialių atstovų bijo pirkti produkciją“, – didžiausią blogybę nurodo 
Tautvydas Barštys, „KG group“ generalinis direktorius.Jis skaičiuoja, kad nelegaliai įvežti pesticidai ir kita 
augalų priežiūrai skirta chemija užima apie 30% 
šalies rinkos.„Iš Europos augalų apsaugos asociacijos gavome žinių, jog Lietuva tapo nelegalių žemės ūkiui 
skirtų chemikalų tranzito šalimi. Didžiuliai falsifikuotų produktų kiekiai rasti Prancūzijoje. Mes savo ruožtu 
siūlysime, kad prekyba nelegaliais pesticidais ir kitais žemės ūkio chemikalais būtų baudžiama ne 
administracine tvarka,kaip dabar, bet būtų vertinama kaip kriminalinis nusikaltimas“, – apie numatomas 
kovos priemones kalba Aušra Beniulienė, Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorė. 
Nelegalių chemikalų rinkos dydis priklauso nuo gamtinių sąlygų – jei augalus puola ligos ir kenkėjai, 
chemikalų perkama daugiau. Nelegalių preparatų pardavėjai savo produkciją realizuoja turguose ir tiesiai 
ūkininkams, nes kaina dvigubai mažesnė, nei prašoma oficialių atstovų.„Augalų priežiūros chemikalai, 
skirtingai nuo trąšų, parduodami už grynuosius. Trąšas sunkiau įvežti, nes jos 
gabenamos vagonais ir parduodamos mainais į grūdus. Todėl nelegaliems prekybininkams čia savo veiklos 
plėsti nepavyksta“, – prekybos skirtumus aiškina p. Barštys. 
„Metų pradžioje Klaipėdos uoste sulaikėme 35 t pesticidų krovinį. Daugiausia šių gaminių iš Kinijos pas mus 
atkeliauja pakrauti Hamburgo (Vokietija) uoste. Mes siekiame sumažinti nelegalios chemijos srautus, nes tai 
kenkia ne tik augalams, bet ir žmonėms. Kenksmingi priedai lieka maiste“, – pasakoja Evaldas Čijauskas, 
Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius, jis skaičiuoja, kad ši bėda aktuali ne tik mums. 
Statistikos duomenimis, visose Baltijos šalyse nelegalūs žemės ūkio chemikalai užima 20–30% rinkos. 
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Pagrindiniai kontrabandos pirkėjai – dideli augalininkystės ūkiai.„Stambūs ūkininkai, kuriems reikia didelių 
chemikalų kiekių, nelegalių pesticidų perka daugiau nei mažieji.Dideli ūkiai patrauklesni ir neteisėtomis 
medžiagomis prekiaujantiems žmonėms. Turguose parduodama sąlygiškai nedaug, nes perka tik sodininkai 
mėgėjai“, – pardavimų struktūrą išryškina p. Beniulienė. 
Asociacijos vadovei iš dalies pritaria ir Andriejus Stančikas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas, jis patvirtina, 
kad pagrindiniai pirkėjai – stambūs ūkiai, jie ir yra tikslinė kontrabandininkų auditorija. 
„Žemdirbiai nesupranta, kodėl tokios aukštos legalių augalų apsaugos priemonių kainos. Kai kurie rizikuoja. 
Kokia rizika kyla naudojant nelegaliai įvežtus chemikalus, nesiimu spręsti, nes girdėti ir skundų, jog blogai 
veikė ar nuostolingas buvo ir brangių legalių pesticidų ir herbicidų naudojimas“, – kiek kitokią poziciją nei 
prekybininkai išreiškia p. Stančikas. 
 

2012-02-02 www.manoukis.lt rašė: „Latvijos biokuro pramonei iškilo grėsmė“. 

Latvijos biokuro pramonei gresia visiškas sunaikinimas, kaip buvo sunaikintas šalies cukraus sektorius, rašo 
laikraštis „Dienas bizness", remdamasis Latvijos biokuro gamintojų asociacijos išvadomis.Biokuro gamintojai 
tokias išvadas pateikė išanalizavę Ūkio ministerijos parengtą energetikos plėtros strategiją iki 2030 metų. Jų 
nuomone, Latvija yra pasirengusi sunaikinti 9 biokuro gamybos įmones, kad investuotų milijardą latų į 
abejotinus projektus. 
Energetikos strategijoje daroma prielaida, kad 2030 metais valstybės parama bus teikiama antrosios kartos 
biokuro plėtrai, t. y. biokuro gamybai iš medienos atliekų ir šiaudų. Latvijos įmonės šiuo metu gamina 
biokurą, taikydamos pirmosios kartos technologijas, t. y. naudoja kaip žaliavą rapsus ir grūdus. Gamintojai 
neneigia, kad sektoriaus ateitis siejama su antrosios kartos technologijomis, tačiau jų diegimas vis dar labai 
brangus, technologijos nėra ištobulintos, rašo laikraštis „Dienas bizness". 
„Ūkio ministerijos strategijoje rašoma, kad Latvijos transporto sektoriuje biodegalų naudojimas sudarys 20 
proc. Tačiau neaišku, kas tiek biodegalų pagamins? Mes juos importuosime? Pasirinkus antrosios kartos 
biokurą, būtina atsižvelgti į tai, kad jis kainuos 20-30 proc. brangiau. Ar Latvijos vartotojai tam pasirengę? 
Šiuo metu biokuro ir biodegalų gamyba ES šalyse yra remiama (bent jau iki 2014 metų), todėl neįmanoma 
išlikti ir konkuruoti rinkoje be paramos. Jei šalies Vyriausybė negali teikti biokuro gamintojams tiesioginių 
subsidijų, ji gali mus remti kitais būdais, nes tik parama užtikrina sektoriaus išlikimą", - teigia didžiausios 
Latvijoje biokuro gamybos įmonės „Bio Venta" generalinis direktorius Arnis Janvars. 

2012-02-02 www.manoukis.lt  informavo: “Garantijų fondas ieško bankų, kurie skolins 

perdirbėjams“ 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ieško bankų, kurie teiktų paskolas žemės ūkio produktų perdirbimo 
įmonėms lengvatinėmis sąlygomis. Bankams numatoma paskirstyti iki 14,1 mln. litų (4,08 mln. eurų). 
Gautas paraiškas fondas turėtų įvertinti ir sutartis pasirašyti per porą savaičių. „Paskolos turėtų būti pradėtos 
dalyti nuo kovo vidurio", - sakė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė D. Čukauskienė. 
Bankų paraiškų atrankai fondas laukia iki vasario 27 dienos, su atrinktomis finansų institucijomis numatoma 
dirbti vienus metus. Kreditai galės būti teikiami tik KPP priemonėse numatytiems ūkio subjektams ir tikslams. 
Per paskutinį etapą žemės ūkio produktų perdirbėjams buvo išdalyta apie 100 mln. litų lengvatinių paskolų, 
fondas bendradarbiavo su SEB, "Swedbank", DNB, Šiaulių, Ūkio, "Snoro", Medicinos, "Citadele" bankais bei 
kredito unijomis. 

2012-02-03 Gimtoji žemė(LR1) informavo: „ Iki 30 laipsnių šalčio nukritusi oro temperatūra gali 
pakenkti kai kurioms grūdinėms kultūroms ir rapsams" 

Dėl to labiausiai sunerimę ūkininkai, kurių laukus dengia vos kelių centimetrų sniego sluoksnis. Lietuvos 
grūdų augintojų asociacijos prezidentas Romas Majauskas mano, kad kol žiema dar nesibaigė, apie žieminių 
kultūrų ateitį kalbėti ankstoka. Aleksandro Stulginskio universiteto Senato pirmininkas profesorius Rimantas 
Velička pabrėžia, kad grūdinėms kultūroms pavojingesnė yra besniegė žiema. Pasak Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centro filialo Žemdirbystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Irenos Gaurilčikienės, 
dauguma žieminių kviečių veislių nesunkiai ištveria šaltį iki kol krūmijimosi mazge temperatūra nukrenta iki -
15 laipsnių. Šiuo metu augalai yra stiprūs, vešlūs, užšalimas vyko palaipsniui, todėl augalai prie šalčio 
priprato. 
 

2012-02-03 www.manoukis.lt teikė informaciją „K.Starkevičius stabdo paramos dalybas 
stambiems ūkiams” 

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius įsitikinęs, kad baigėsi "katino dienos" stambiems ūkiams. Iki šiol 
jiems plaukę Europos Sąjungos (ES) paramos srautai bus pristabdyti, nes Lietuvai svarbiausia skatinti 
vidutinius šeimos ūkius.K. Starkevičius „Verslo žinioms“ tokį pokytį argumentavo tuo, kad Lietuva tapo tik 
žaliavas gaminančia valstybe, todėl reikia keistis, kad galėtų eksportuoti ne tik grūdus, mėsą, bet ir 
perdirbtus produktus.„Nesiimsime skaidyti ar dirbtinai riboti, tačiau paskutiniame etape paramai gauti 
pakeitėme sąlygas. Pavyzdžiui, pagal valdų modernizavimo programą realiai paramą galės gauti ūkiai, 
valdantys iki 150 hektarų. Tačiau pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ūkių prašoma 
suma siekė 646 mln. litų, nors buvo numatyta skirti tik 172 mln. litų. Ūkininkų ir technikos pardavėjų 
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susitarimai įstrigo, nes padargai ir traktoriai buvo užsakyti, o parama jiems įsigyti neskirta. Visų ūkių iki 150 
hektarų paraiškos bus patenkintos", - sakė K. Starkevičius.Jis prognozuoja, kad tokiems ūkiams bus skirta 
apie 600 mln. litų paramos. 
„Prioritetas bus teikiamas besiverčiantiems mėsiniais galvijais ir pienininkyste. Tiesiog nebus kitų šaukimų 
paramai gauti ir patenkinsime šias paraiškas. Tai mūsų aiški politika - parama reikalinga vidutiniams ūkiams. 
Stambiesiems teks palaukti, nes jie ekonomiškai kur kas stipresni. Mus džiugina ir tai, kad turime sukaupę 
300 mln. litų savo finansinės inžinerijos fonde. Sunkmečio metais iš šio fondo teikėme kreditus ir dabar 
pinigai grįžta. Tai buvo programa, kuri leido išsilaikyti ne tik ūkininkams, bet ir verslui", - teigė žemės ūkio 
ministras.K. Starkevičiaus žodžiais, Lietuvos žemės ūkio sektorių aptarnaujančios įmonės, kurių pardavimai 
nekrito, nes ūkininkai gavo paramą, dirbo pelningai ir perėmė Latvijos bei Estijos rinkas. 
 
2012-02-03 „Verslo žinios“ spausdino straipsnį „Cukraus lobistais pramonininkai nepatenkinti“ 
Pritardama, kad cukraus kvotos galiotų kuo ilgiau, Žemės ūkio ministerija įsitikinusi, kad taip palaiko cukrinių 
runkelių augintojams ir cukraus pramonei palankų režimą. Tačiau pramonės atstovai mano, kad tokie 
žingsniai pasmerkia vartotojus pirkti brangesnius produktus ir užkerta kelią ūkio modernizavimui.  
EK sprendimu nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. turėtų būt panaikintos pusę amžiaus galiojusios cukraus 
gamybos kvotos, importo muitai, eksporto subsidijos ir kt. Tačiau šiai datai artėjant, Lietuvoje stiprėja 
cukraus lobistų spaudimas terminą nukelti dar penkeriems metams – iki 2020 m. 
Jei kvotų sistemos būtų atsisakyta 2015 m., Panevėžio krakmolo AB „Amilina“ būtų pasirengusi investuoti 
įizogliukozės (fruktozės) gamybą.„Šiuo metu mes investuojame į 100.000 t gliukozės fabriko statybą, o kai 
bus leista gaminti izogliukozę –statysime izogliukozės fabriką ir judėsime link aukštesnės pridėtinės vertės 
produkto – „grūdų cukraus“, – tvirtina Mindaugas Gedvilas, AB „Amilina“ generalinis direktorius.Gliukozę 
„Amilina“ gamins iš kviečių krakmolo, o izogliukozę, kuri saldumu prilygsta cukrui, – iš gliukozės.Galiojant 
cukraus kvotoms, anot p. Gedvilo, izogliukozės gaminti tiesiog neleidžiama. Kažkiek jos 
gaminama,pavyzdžiui, Vengrijoje, bet naujų pajėgumų nekuriama. Nors fruktozė yra pigesnė už cukrų, 
kadangi kviečiai pigesni už cukrinius runkelius, didesnė dalis maisto pramonės yra pritaikyta naudoti biraus 
pavidalo cukrų, tačiau „Amilinos“ vadovas spėja, kad galėdami pasirinkti, ypač vaisvandenių gamintojai, 
cukrų mielai keistų sirupu.„Todėl cukraus pramonės atstovai priešinasi tam, kad krakmolo bendrovės pradėtų 
gaminti konkurencingą ir pigesnį produktą, nes mato JAV pavyzdį, kai prieš daugelį metų pakeitus cukraus 
režimą jo vartojimas gerokai sumažėjo, o sirupo išaugo“, – įsitikinęs p. Gedvilas. 
Tačiau cukraus gamintojai tikina norintys papildomų penkerių metų, kad galėtų atsigauti nuo praūžusių 
reformų ir krizių. Pasak Eglės Adomavičienės, „Nordic Sugar Kėdainiai“ finansų direktorės, jie palaiko 
Europos cukraus gamintojų nuostatą, jog kvotos būtų išlaikytos bent iki 2020 m.„Reforma buvo skirta, kad 
ES cukraus pramonė taptų konkurencingesnė – buvo uždaryta daug fabrikų, pati pramonė patyrė didelių 
sukrėtimų, tad dabar reikia stabilesnio laikotarpio, kad galėtume atsigauti. Dar vienas pokytis sukeltų 
sąmyšį“,– įspėja cukraus fabriko atstovė. 
Beje, cukraus pramonės atstovų nuomonė irgi nėra vieninga – kai kurie cukraus gamintojai (pvz., austrų 
kompanija „Agrana“ ar prancūzu kompanija „Syral“, cukraus milžinei „Teoreos“ priklausanti įmonė) remia kuo 
greitesnį kvotų panaikinimą. Jie mano, kad tai stabdo pramonės plėtrą, nes neleidžia užsiimti pelningu 
cukraus eksportu už ES ribų. O į ateitį nukeliant sektoriaus rinkos liberalizavimą, rinkoje įsitvirtins kiti 
pasaulio cukraus gamintojai.„Jeigu cukrinių runkelių augintojai ir perdirbėjai turėtų daugiau ambicijų, jie 
neįsitvertų į laikinąstabilumą, o paklausai augant, siektų daugiau užsidirbti eksportuodami cukrų ir neleistų, 
pavyzdžiui,Rusijoje, įsitvirtinti Pietų Amerikos ar Azijos gamintojams“, – neabejoja ir p. Gedvilas. 
Eligijus Survila, Nacionalinės gėrimų gamintojų asociacijos prezidentas ir „Eliglitos grupės“, 
importuojančios maisto pramonei skirtus priedus, bendraturtis, taip pat įsitikinęs, kad cukraus 
režimasydingas. Jam galiojant gamintojai priversti permokėti tiek žemdirbiams, tiek cukraus fabrikų 
savininkams.Cukraus reforma palies žemdirbius, cukraus gamintojus, chemijos, farmacijos, bioetanolio 
pramonę, sėklų, žemės ūkio mašinų pramonę, transporto, sandėliavimo įmones, konditerijos, padažų, 
vaisvandenių, alaus 
gamintojus. 
Mindaugas Gedvilas, AB „Amilina“ generalinis direktorius: 
„Jeigu cukrinių runkelių augintojai ir perdirbėjai turėtų daugiau ambicijų, jie neįsitvertų į laikiną 
stabilumą, o paklausai augant, siektų daugiau užsidirbti eksportuodami cukrų ir neleistų, pavyzdžiui,Rusijoje, 
įsitvirtinti Pietų Amerikos ar Azijos gamintojams.“„Amilina“ per artimiausių dviejų metų laikotarpį planuoja 
investuoti apie 180 mln. Lt.Daugiau nei dukart, nuo 240.000 iki 500.000 t, padidinus kviečių perdirbimą, 
krakmolo gamyba išaugs nuo 20.000 iki 250.000 t per metus.Apie 100.000–110.000 t krakmolo bus 
parduodama natūralios formos, o maždaug 40.000 t modifikuojama naujame fabrike. Likusius 100.000 t 
numatoma perdirbti į įvarius gliukozės sirupus. Į sirupo cechą ketinama investuot apie 60 mln. Lt. Dar apie 
120 mln. Lt „Amilina“ investuos į didesnius krakmolo gamybos pajėgumus, 
infrastruktūros projektus.„Galėtume visą šiuo metu gaminamą krakmolą perdirbti į gliukozę, bet tuomet 
nebeliktų krakmolo dabartiniams mūsų popieriaus ir maisto klientams, o mes to daryti nenorime. Tad būtina 
kartu investuoti ir į krakmologamybos plėtrą“, – pabrėžia Mindaugas Gedvilas, „Amilinos“ vadovas. 
„Amilina“ jau turi iki kitų metų vidurio planuojamos pradėti gaminti gliukozės potencialių užsakovų. O jei, kaip 



siūlo Europos Komisija, nuo 2015 m. bus panaikintos cukraus kvotos, krakmolo gamintoja vėl didintų 
krakmolo bei gliukozės gamybą, kad iš papildomo kiekio galėtų gaminti fruktozę.„Kol kas labai sudėtinga 
atsakyti, kiek investicijų prireiktų, tačiau veikiausiai daugiau kaip 100 mln. Lt“,– prognozuoja p. Gedvilas. 
Be šių 180 mln. Lt investicijų, antrinė „Amilinos“ bendrovė „Lignoterma“ patvirtino 45 mln. Lt investicinį 
projektą 40 MW galingumo biomases katilinei, ji, netgi dvigubai išaugus gamybos apimčiai, gerokai 
sumažinsdujų poreikį. 

 

2012-02-06 ELTA informavo: „VMVT: duonos gamintojai atsakingiau renkasi žaliavų tiekėjus” 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pernai patikrinusi beveik visas - 96 proc. - iš 235 duonos ir pyrago 
kepinių gamybos įmonių, sako, jog pažeidimų jose buvo nustatyta gerokai mažiau nei 2010 metais.Anot 
Maisto skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Jarošienės, duonos gamybos įmonės ėmė atsakingiau 
rinktis žaliavų tiekėjus, griežčiau laikosi gamybos technologijų, vykdo savikontrolės programas.Pernai dėl 
įtartinų, nekokybiškų duonos produktų į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą kreipėsi 69 vartotojai. 33 
skundai pasitvirtino (16 skundų pasitvirtino dėl duonos kokybės, 9 - dėl gaminių su pasibaigusiais tinkamumo 
vartoti terminais, 1 atvejis - dėl aptiktų kenkėjų, kiti atvejai - dėl ženklinimo pažeidimų). Už patikrinimų metu 
nustatytus pažeidimus įmonių atsakingiems darbuotojams buvo taikytos administracinės nuobaudos. 
Duonos gamyba Lietuvoje užsiima 235 duonos ir pyrago kepinių gamybos įmonės. Didesnė jų dalis - 
nedidelės įmonės. Vidutiniškai per metus mūsų šalies duonos kepėjai iškepa apie 300 tūkst. tonų įvairių 
rūšių duonos gaminių. 
Lietuvos kaime ruginė duona iki pat XX a. vidurio buvo pagrindinis valgis. Tuomet per dieną suaugęs 
žmogus suvalgydavo apie 1-1,5 kg. duonos. Šiandien mūsų mityboje duona taip pat užima svarbią vietą, tik 
jos suvartojama mažiau - po 150-300 gramų. 

 

2012-02-06 www.manoukis.lt informavo:”Sniegas apsaugos kviečius nuo šalčio“  

Sniego dangos storis pagrindiniuose Europos Sąjungos kviečių auginimo regionuose - Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje - yra pakankamas, kad apsaugotų žiemkenčius nuo šalčio. Susirūpinimą 
kelia tik kietųjų kviečių, kurie mažiau atsparūs šalnoms, pasėlių būklė Prancūzijoje, praneša „Apk-
inform".Palyginti ramios ūkininkų nuotaikos dėl žiemkenčių būklės minėtose šalyse atitinkamai paveikė 
kainas Paryžiaus ir Čikagos biržose. Vasario 3-ąją Paryžiaus MATIF biržoje kovo mėnesio kontraktų kviečių 
kaina per vieną dieną krito 2 JAV dolerius - iki 283 JAV dolerių už toną. Amerikos CBOT biržoje kritimas 
buvo dar didesnis - 4,3 dolerio - iki 243,5 dolerių už toną. 
Rinkos ekspertai atkreipia dėmesį, kad sniego danga Lenkijoje, Rumunijoje ir Baltijos šalyse yra per plona, 
kad visiškai apsaugotų žiemkenčius nuo iššalimo.Lietuvoje vidutinis sniego dangos storis sausio pabaigoje 
daugelyje rajonų buvo 11-20 cm, kraštiniuose vakariniuose ir vietomis centriniuose rajonuose - 4-10 cm. 
Sausio pabaigoje dirvožemis daug kur buvo įšalęs iki 10-20 cm gylio.  

2012-02-06 www.manoukis.lt informavo:“Rengiamos grūdų pirkimo-pardavimo sutarčių tipinės 

sąlygos“ 

Ilgos diskusijos, kaip pasiekti, kad grūdų augintojai aiškiau žinotų savo teises sudarydami grūdų pardavimo 
sandorius, pagaliau pradeda įgauti konkretesnę formą.ŽŪM Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas 
Algirdas Sereika patvirtino, kad tipinių sutarties sąlygų nustatymas neprieštarauja sutarčių sudarymo laisvės 
principams. „Atsiskaitymo žemės ūkio produkcijos supirkimą įstatyme yra tiesioginė nuoroda, kad vyriausybė 
ir vyriausybės įgaliota institucija turi nustatyti tipines sąlygas. Tad vienareikšmiškai noriu pasakyti, kad tipinių 
sutarties sąlygų nustatymas tikrai neprieštarauja sutarčių laivės principams. Kadangi vyriausybė šią funkciją 
delegavo mums, privalome tas tipines sąlygas nustatyti", - aiškino A. Sereika.Tipinės sąlygos jau senokai yra 
pieno supirkimo sutartyse. „Šalys, besiremdamos tipinėmis sąlygomis, sudaro sutartis, kuriose atsispindi 
pagrindiniai dalykai. Šalys gali susitarti ir dėl kitų sąlygų, nebloginančių tų, kurios yra tipinės", - patikslino R. 
Krasuckis.Grūdų perdirbėjų asociacijos viceprezidentė-vykdančioji direktorė Dalia Stasiūnienė iš principo 
sutiko, kad tipinės sąlygos sutartyse yra realiai įgyvendinamas dalykas. „Jei kalbėtume apie tipinę sutartį, tai 
joje negalima pakeisti nė vieno kablelio, o tipinės sąlygos - tai jau kitas reikalas. Tai reiškia, kad sutartis yra 
laisva, tik joje yra kelios būtinos sąlygos", - sakė D. Sasiūnienė.Pasitarime dalyvavo atstovai iš daugelio 
grūdus superkančių įmonių - „Agrorodeo", „Agrogimas", „Agerona", „Baltic Agro", „Linas Agro" ir kt.  
Supirkėjai laikosi tos nuomonės, kad negalima iš supirkėjo daryti dar ir draudimo kompanijos, ir negali būti 
tokių pasiteisinimų, kad esą pasėliai iššalo, todėl sutarties galima nevykdyti. Jei grūdai iš anksto parduoti 
biržoje, tai atsakomybė turi būti. O šiaip visi sandoriai atsiremia į vienintelį dalyką - kainą: jei kaina tenkina 
abi puses, tada sandoris sudaromas.Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos primininko Romo 
Majausko nuomone, sudarant grūdų pirkimo-pardavimo sutartis, žemdirbiai atsiduria silpnesniųjų pozicijoje. 
„Pripažinkite, kolegos, jūs turite stiprius teisininkus, ir visas sutartis paruošiate „į vienus vartus". Jei mus 
tenkintų dabartinė situacija, tai ir šitų diskusijų nebūtų. Akivaizdu, kad supirkėjų daugėja, vadinasi, šis verslas 
klesti. Sutikite, ūkininkas nėra kiečiausiai teisiškai pasikausčiusi pusė", - R. Majauskas nusiteikęs ginti 
žemdirbių teises.Žemės ūkio rūmų Augalininkystės skyriaus vedėjas Rimantas Lipskas pacitavo sutartį, 
kurioje parašyta „Pardavėjas, laiku nepateikęs prekių pagal sutartyje nurodytą terminą, 100 proc. padengia 
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pirkėjo patirtus nuostolius dėl sutarties nevykdymo'. Pagal šitą punktą teoriškai galimas variantas, kad 
pirkėjas krauna 50 000 tonų krovinį į laivą, ir trūkstant grūdų, gali iš nepristačiusiojo grūdų prisiteisti viso to 
laivo vertės dydžio nuostolius. Ar tai yra logiška? Pasak R. Lipsko, tokių formuluočių sutartyse neturėtų būti, 
o atsakomybę turi pasidalyti abi pusės. 

Ne vienas grūdų augintojas yra susidūręs su situacija, kad skirtingose laboratorijose nustatomi skirtingi 
kokybiniai grūdų parametrai. „Šiukšlingumas, kritimo skaičius visose laboratorijoje nustatomi labai skirtingai. 
Pernai buvo daug atvejų, kai ūkininkai gaudavo šiukšlingumo nustatymo rezultatus po savaitės. Tada jau 
neįmanoma paimti mėginio pavyzdžio, kurį galima būtų ištirti nepriklausomoje laboratorijoje. Be to, dažnas 
žemdirbys netgi bijo paprašyti to pavyzdžio, nes iš karto gali tapti priešu", - sako LŪS pirmininkas Jonas 
Talmantas.Žemės ūkio ministerijos pareigūnai įsipareigojo per artimiausią savaitę paruošti tipinių sąlygų 
rinkinį ir išsiųsti vertinimui abiems pusėms.  

2012-02-06 www.manoukis.lt informavo: “Ukrainoje nuo stiprių šalčių nukentėjo ir 
žiemkenčiai, ir rapsai” 

Žiemkenčių būklė Ukrainoje yra blogesnė, nei manyta anksčiau. Nuo didelių šalčių nukentėjo ir žieminiai 
rapsai. Būsimojo derliaus perspektyvos šioje šalyje kelia didelį nerimą rinkos dalyviams. 
Atsakingų institucijų duomenimis, geros būklės yra tik 26,8 proc. žiemkenčių pasėlių, t.y. 1,9 mln. ha, 
informuoja agentūra „Kazakh Zerno“. Trečdalis žieminių pasėlių (2,36 mln. ha) Ukrainoje yra silpni ir reti. 
Buvo prognozuota, kad dėl rudenį ir žiemos pradžioje buvusių itin nepalankių gamtinių sąlygų atsėti reikės 
daugiau kaip 2 mln. ha. Tačiau pastarųjų dienų šalčiai prognozes dar labiau pablogino ir dabar skelbiama, 
kad atsėti gali tekti iki 3 mln. ha. 
Dideli šalčiai Ukrainoje pakenkė ir žieminiams rapsams. Trečdalis pasėlių (34 proc. arba 259 tūkst. ha) yra 
blogos būklės, panašiai pasiskirstę patenkinamos (33,4 proc. arba 253 tūkst. ha) ir geros (32,4 proc. arba 
245,9 tūkst. ha) būklės rapsai. 
 

2012-02-09 www.vz.lt pranešė: “JAV ūkininkai planuoja didžiausius pasėlius per bemaž 30 
m“. 
JAV ūkininkai šiemet planuoja 226,9 mln. akrų ploto kukurūzų, sojos pupelių ir kviečių pasėlius – didžiausius 
nuo pat 1984 m. Tai reiškia, kad šie pasėliai šiemet bus 2,5% didesni nei pernai. 
Didindami apsėjamų laukų kiekį, ūkininkai tikisi pasipelnyti iš šoktelėjusių žemės ūkio kultūrų kainų, kurios 
yra aukščiausiame lygyje per keturis dešimtmečius. 
„Šiemet JAV bus sunku rasti laisvų žemės plotų, kurie nebūtų užsėti. Ūkininkai žino, kad jie turi didinti pasėlių 
plotus, nes tokios aukštos kainos ilgus metus gali ir neišsilaikyti“, – naujienų agentūrai "Bloomberg" sako 

Toddas Wachtelas, ūkininkas iš Ilinojaus valstijos. 
 

2012-02-10 www.manoukis.lt pranešė: „ Plečiami genetiškai pakeistų augalų pasėliai" 

 Genetiškai pakeistų augalų plotai pasaulyje išsiplėtė dar 12 mln. ha ir dabar sudaro 160 mln. ha, praneša 
„Top Agrar". Tarptautinės žemės ūkio biotechnologijų taikymo tarnybos (ISAAA) duomenimis, šiuo metu 16,9 
mln. žemdirbių 29 šalyse augina genetiškai modifikuotus augalus. 
Didžiausi genetiškai modifikuotų augalų plotai - JAV (69 mln. ha), Brazilijoje (30,3), Argentinoje (23,7 mln. 
ha). Indijoje ir Kanadoje tokie augalai užima daugiau kaip 10 mln. ha, o Kinijoje - 3,5 mln. ha. Paragvajuje, 
Pakistane, Pietų Afrikos Respublikoje bei Urugvajuje genetiškai pakeistų augalai plotai šiek tiek viršija 1 mln. 
ha.Sparčiausiai GMO pasėliai plečiasi Brazilijoje, pernai užfiksuota plėtra - 5 mln. ha. Tačiau tokios kultūros 
populiarėja ir Indijoje, Filipinuose bei Meksikoje. 
Daugiausiai auginama sojų (75, 4 mln. ha), kukurūzų (51), medvilnės (24,7 mln. ha). JAV ir toliau gana 
populiarūs genetiškai pakeisti cukriniai runkeliai, tuo tarpu Kinija aktyviai domisi genetiškai modifikuotomis 
paprikomis ir pomidorais. 

 

2012-02-10 www.manoukis.lt informavo:“Draudžiamais antibiotikais šertos kiaulės iškeliavo į 

skerdyklas“ 
Vokietijoje bus paskersta daugiau kaip 2,4 tūkst. kiaulių, nustačius, kad jos buvo šeriamos pašarais su 
priedu - draudžiamu antibiotiku chloramfenikoliu, praneša „Pig Progress". 

Aptikus šio antibiotiko kiaulių organizme, Vokietijoje buvo apribota 26 kiaulininkystės ūkių veikla. Nustatyta, 
kad visos kiaulės antibiotiko gavo iš to paties šaltinio - vienos pienininkystės įmonės 
produkcijos.Chloramfenikolis priklauso tai grupei antibiotikų, kuriuos ES draudžia naudoti gyvulininkystės 
produkcijos gamyboje jau nuo 1994 metų. 

 

2012-02-13 www.manoukis.lt rašė: „Žemdirbiai nori pirkti augalų apsaugos produktų iš 
Lenkijos“ 
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Lietuvos ūkininkų sąjunga ne vienus metus kėlė klausimą dėl galimybės Lietuvai pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį su Lenkija įsigyjant pesticidus, kurie, žemdirbių pastebėjimu, šioje šalyje yra 
pigesni negu kitur. Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai sako, kad žemdirbiai šį klausimą gali 
išspręsti pasinaudodami prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais tvarka. 
Vakar Lietuvos žemės ūkio rūmuose vykusiame išplėstiniame Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo 
posėdyje Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) direktorius Evaldas Čijauskas aiškino, kokia yra 
prekybos analogiškais produktais tvarka. Tiekėjas, kuris apsiima tiekti Lenkijoje registruotus produktus 
Lietuvos rinkai (tai gali būti Lenkijos ar Lietuvos fizinis ar juridinis asmuo) VAT pateikia sąrašą augalų 
apsaugos produktų, kartu su visais reikalingais dokumentais (pastaruosius reikia užsakyti ir gauti už 
produktų registraciją atsakingoje institucijoje Lenkijoje). VAT per 45 paras (tai maksimalus terminas) 
įsipareigoja išnagrinėti gautą dokumentaciją ir duoti leidimą konkretų produktą įvežti į Lietuvą.Norint 
registruoti paralelinę produkciją, žyminis mokestis yra 1 800 litų. 
Kaip patikslino VAT Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėjas Jonas Grigaliūnas, gavus 
leidimą įvežti analogiškus produktus, tas leidimas galioja tol, kol galioja produkto registracija importo šalyje 
(šiuo atveju Lenkijoje). „Vyksta ir atvirkščias procesas - mes jau esame gavę 4 užsakymus dėl produktų, 
registruotų Lietuvoje - juos pageidauja įsivežti lenkai", - patikslino J. Grigaliūnas. 
VAT Analogiškų augalų apsaugos produktų, kurių prekybai išduoti leidimai, sąraše 2011 m. buvo 14 pozicijų, 
jų importo šalys - Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija. Pernai taip pat buvo išduoti du leidimai tiekti augalų 
apsaugos produktus rinkai išimties tvarka (120 dienų laikotarpiui) - šliužams naikinti rapsuose ir medienai 
vėjovartose apdoroti. 
Pasinaudodamas proga, VAT vadovas paragino ūkininkus atsakingai žiūrėti į nelegalių pesticidų naudojimą ir 
jausti atsakomybę už savo vaikų ir vaikaičių sveikatą. Naujausiais duomenimis, nelegalių kontrabandinių 
pesticidų dalis užima 20 proc. visos augalų apsaugos produktų rinkos. 
 

2012-02-14 “Ūkininko patarėjas”spausdino straipsnį: “Garantuotas ūkininko bankas“ 

Grudų saugojimo bokštai, elevatoriai, džiovyklos - tai ūkininko bankas ir ateities garantija, - sako Kaune 
įsikūrusios UAB „Baltic Farm Supply center" (BFSC) komercijos direktorius Gediminas Leščinskis.Prie 
žemės ūkio kooperatyvo „Joniškio aruodas" vartų mus pasitinka įmonės gamybos direktorius Rolandas 
Ramonas. Daugiau nei pusšimtį krašto ūkininkų vienijantis kooperatyvas parengė projektą „Modernaus 
grūdų apdorojimo ir saugojimo ūkio įkūrimas" (bendra vertė -25,5 mln. Lt, ES paramos dalis -8,6 mln. Lt). 
Pagrindinė kooperatyvo veikla - grūdų supirkimas, saugojimas ir realizavimas. Kooperatyvo narių dirbamos 
žemės plotas - 10 tūkst. ha. Pasak R. Ramono, anksčiau ūkininkai turėdavo problemų, kol iš lauko nukultus 
javus veždavo parduoti ar saugoti. Nuostoliai būdavo tiesiog užprogramuoti. 
Jis prisiminė, jog grūdų džiovinimo ir sandėliavimo komplekso darbus Joniškyje bendrovė BFSC atliko per 
rekordiškai trumpą laiką penkis mėnesius. Mintis pasirinkti švedų gamybos įrangą kooperatyvo nariams kilo 
konsultuojantis su latvių kolegomis, jau pasistačiusiais švediškus „Tornum" ekvatorius. 
Grūdų saugyklų talpa 43 tūkst. kub. m. Iš lauko atvežami grūdai priimami trijose duobėse: dvi 18 m ilgio ir 3 
m pločio, viena 18 m ilgio ir 4 m pločio. Įrengtos dvi nepertraukiamo veikimo džiovyklos TK 6- 1 8-4 su 
dujiniais degikliais „Maxon", našumas po 60 t/val. Yra dvi grūdų valomosios „Damas Sigma TS756-2 A, 
našumas 160 t/val., 8 konusiniai bokštai po 403 kub. m, du po 103 kub. m ir 12 plokščiadugnių po 3980 kub. 
m. Transporterių našumas - 100 t/val. Visi procesai valdomi kompiuterine sistema „Grain watch". 
Džiovyklose ir saugyklose įdiegta aukščiausio lygio priešgaisrinė apsauga. 
Toks objektas šalyje yra vienintelis, - sako kooperatyvo „Joniškio aruodas" gamybos direktorius R. Ramonas. 
Jo turimais duomenimis, praėjusiais metais per sezoną elevatoriaus apyvarta siekė 76 tūkst. t, tiek pat 
tikimasi sulaukti ir šiais metais. 

 

2012-02-14 www.manoukis.lt informavo:“Grūdų supirkimo kainos Estijoje pernai buvo ketvirtadaliu 

didesnės“ 
Estijos statistikos departamento duomenimis, grūdų supirkimo kainos šalyje 2011-aisiais buvo vidutiniškai 
26,2 proc. didesnės nei 2010 metais.Labiausiai išaugo miežių supirkimo kainos - 47 proc. iki 181,03 euro už 
toną.Vidutinė kviečių supirkimo kaina pakilo 15,9 proc. iki 187,26 euro, rugių - 26,4 proc. iki 176,24 euro, 
kvietrugių - 32,2 proc. iki 168,75 euro.Už toną rapsų sėklų mokėta 24,1 proc. daugiau - 439,25 euro.Pernai 
Estijoje supirkta 480,8 tūkst. tonų grūdų - 12 proc. daugiau nei užpernai. 

 

2012-02-14 www.manoukis.lt informavo:”JAV laukiama didžiausio derliaus nuo Antrojo pasaulinio 

karo laikų“  

Jungtinių Valstijų ūkininkai šį sezoną grūdiniais augalais apsės didžiausią plotą nuo 1984 metų. Ekspertų 
teigimu, šiųmetis derlius gali būti didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo, informuoja „Bloomberg".Remiantis 
ūkininkų, bankininkų ir analitikų apklausa, kukurūzais, kviečiais ir sojomis bus apsėtas rekordinis 226,9 
milijonų akrų (92 mln. ha) plotas. Padidėjimas, palyginti su praėjusiais metais, sudarys 2,5 proc.Anot JAV 
žemės ūkio departamento, grūdų kainų augimas 2011 metais padidino šalies ūkių pajamas 28 proc. Kai 
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kurių grūdų kainos 2011 m. buvo rekordinės. Kainų augimas buvo susijęs su sausromis Argentinoje ir 
Brazilijoje. Ekspertų teigimu, didindamos žemės ūkio gamybą Jungtinės Valstijos galėtų kompensuoti 
praėjusių metų pasaulinį grūdų deficitą. JAV yra didžiausia pasaulyje kukurūzų, kviečių ir sojų eksportuotoja. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


