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2012-03-20  DELFI spausdino straipsnį „Maisto produktai: tikri ir tariami pavojai“. Mus nuolatos 
gąsdina neva „nuodingu“ maistu ir vilioja ekologišku. Su Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės 
sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vedėju dr. Almantu Kranausku 
kalbamės apie tikrus ir tariamus maisto keliamus pavojus sveikatai. 
Nauja ženklinimo sistema. A. Kranauskas iš karto pasidžiaugė, kad jau netrukus, dar šį pavasarį, Lietuvoje 
bus įdiegta nauja maisto produktų ženklinimo sistema „Rakto skylutė“, kuria bus pažymėti sveikatai palankūs 
produktai. Tuomet taps aiškiau – pirkėjui parduotuvėje nereikės sukti galvos, nagrinėti smulkiomis raidelėmis 
surašytos informacijos ant maisto produktų pakuočių ir t. t. Įėjęs į parduotuvę žmogus galės eiti tiesiai prie 
„Rakto skylute“ paženklintų produktų ir būti tikras, kad jų palankumas sveikatai yra moksliškai ištirtas ir 

įrodytas. A. Kranauskas pasakojo, kad ši sistema jau galioja Skandinavijos šalyse, ir Lietuva pirmoji ją 

„neša“ toliau po visą Europos Sąjungą. Žinoma, ir įsigaliojus naujai sistemai, mus ir toliau sups maisto 
produktų gausa bei rinkodaros triukų įvairovė. Juk prekybininkai – taip pat ne pėsti ir nuolatos ieško naujų 
būdų, kaip įpiršti savo produkciją. Tad kokiais bendrais principais reikia vadovautis perkant maistą sau ir 
savo šeimai?  
„Ekologiškumo“ triukas. Pastaruoju metu visuomenei vis labiau rūpinantis sveika mityba, prekybininkai vis 
dažniau savo produkciją puošia etiketėmis „Ekologiška“. Mūsų kalbintas medikas teigė, kad produkto 
įvardijimas kaip ekologiško nebūtinai reiškia, jog tai netiesa, nors pasitaiko ir tokių atvejų. „Ekologiškumo 
ženklas – griežta valstybinė ženklinimo sistema, ir niekas negali jo naudoti kada užsimanęs. Lietuvoje tikri 
ekologiški produktai ženklinami ovalu su jame esančiu įrašu „Ekologinis žemės ūkis“ arba naujuoju europiniu 
ženklu – lapelio forma išsidėsčiusiomis žvaigždutėmis“,– pabrėžė A. Kranauskas. Vis dėlto pašnekovas 
pridūrė, kad produkto ekologiškumas ir jo palankumas sveikatai – anaiptol nėra tapačios sąvokos. 
Ekologiškumas reiškia, kad produktas yra išaugintas patikrintame ekologijos požiūriu ūkyje, pagal tam tikrus 
reikalavimus. Paprastai sakant, išaugintas be pesticidų. Tačiau, pasak specialisto, realios bėdos, susijusios 
su maistu ir sveikata, yra visiškai kitos – lašiniai, nors ir ekologiški, vis tiek lieka lašiniais. Daugiau nei pusės 
Lietuvos žmonių mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos, t. y. infarktai ir insultai, kurių pagrindinė 
priežastis – sočiaisiais riebalais ir cholesteroliu užsikimšusios kraujagyslės. „Ekologiški gali būti ir lašiniai, ir 
sviestas, ir kava, ir net degtinė ar tabakas, tačiau tai nereiškia, kad dėl to jie tapo sveiki produktai“, – 
juokaudamas kalbėjo A. Kranauskas. Pasak jo, ekologiškumas – daugiau komercinė kryptis, atsiradusi 
pokario laikotarpiu, kai žemės ūkio našumui padidinti buvo imti naudoti pesticidai. Tuomet rinkodaros 
specialistai sugalvojo naują reklamos kryptį – ekologiškumą. „Tuo metu gaminti pesticidai suirdavo per kelias 
dešimtis metų, o dabar naujausi suyra per kelias dienas. Tačiau šis rinkodaros triukas ir toliau sėkmingai 
naudojamas“, – pabrėžė pašnekovas. Tarkim, dažnai matome užrašą „Ekologiška duona“, kitaip sakant, ji 
pagaminta iš žaliavų, išaugintų nenaudojant pesticidų. Tačiau, pasak mediko, ar kas nors „neekologiškoje“ 
duonoje rado pesticidų? Niekas jų ten neieškojo ir, net jeigu ieškotų, nerastų, tad kyla natūralus klausimas: 
kuo iš tikrųjų ekologiška duona skiriasi nuo neekologiškos? Ir ar tai iš tiesų apibrėžia produkto sveikumą?  
Kur ieškoti sveikatos? A. Kranausko teigimu, svarbiausi kriterijai, pagal kuriuos reikėtų rinktis sveikatai 
palankų maistą, – kuo mažiau sočiųjų (gyvulinės kilmės) riebalų, transriebalų, druskos ir cukraus bei kuo 
daugiau skaidulinių medžiagų. Tai pagrindiniai moksliškai įrodyti kriterijai, apibrėžiantys maisto produktų 

palankumą sveikatai. „Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, plinta vėžinės ligos, nutukimo epidemija, kurią 

sukelia būtent minėtų taisyklių nepaisymas“, – kalbėjo medikas. Paklaustas apie paradoksą, kad turint 
omeny ekonominę šalies padėtį, atrodytų, daugelis žmonių sočiai net nepavalgo, bet vis tiek kaupia antsvorį, 
pašnekovas atsakė, kad tai ir yra esmė – neturėdami daug pinigų, žmonės valgo duoną, bulves, t. y. tuos 
produktus, kurie turi daug paprastųjų angliavandenių. Kitaip sakant, žmonės nesusimąsto, kaip galima geriau 
išleisti savo pinigus, nes verčiantis tomis pačiomis, tegul ir labai nedidelėmis, lėšomis galima maitintis kur 

kas sveikiau. „Atsisakius visokių sausainių, tortų, kavos, cukraus, grietinės, šoninės, dešros, sviesto, lašinių, 

saldainių, traškučių, gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų, įvairių surogatų ir kitų nereikalingų bei sveikatai 

http://www.delfi.lt/temos/lietuva


kenksmingų produktų, galima sutaupyti daug pinigų ir už juos nusipirkti sveiko maisto“, – sakė A. 
Kranauskas. Iš pradžių mums nepakanka pinigų maistui, o paskiau skundžiamės, kad nepakanka pinigų 
vaistams... Pasak pašnekovo, jei norėtume išsaugoti sveikatą, turėtume iš esmės keisti požiūrį į mitybą, 
maisto skonio ir vertės suvokimą, nes kalbantiesiems apie sveikesnio maisto pasirinkimą visuomet 
prikišamos arba tradicijos („Mūsų seneliai kirto lašinius, ir nieko“), arba gyvenimo džiaugsmas („Kiek jau čia 
tame gyvenime malonumų, bent prisikirsiu vakare grįžęs po darbo“). Pamirštama, kad seneliai, nors ir 
maitinosi nesveikai, daug fiziškai dirbo, kvėpavo tyru oru, valgė šviežias natūralias daržoves ir vaisius, daug 
maistinių skaidulų turinčią duoną, nepatyrė tiek stresų ir tokio visuotinio aplinkos chemizavimo kaip mes. 
Baimės akys. Pastaruoju metu esame itin prigąsdinti daržovėse ir vaisiuose tūnančių pavojų, nors dietologai 
ir medikai vienu balsu jau ne vieną dešimtmetį teigia, kad daržoves ir vaisius valgyti sveika ir būtina. Pasak 
A. Kranausko, visi vaisiai ir daržovės minėtąjį „Rakto skylutės“ ženklą gaus automatiškai. Jų reikia vartoti kuo 
daugiau (pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, daugiau nei 400 g per dieną). Tik tiek, kad 
rečiau reikėtų rinktis citrusinius vaisius, nes jie turi gana daug paprastųjų angliavandenių – cukraus, 
fruktozės, gliukozės. Nitratai, kaip ir maisto priedai, vadinamieji E, yra vienas iš maisto rinkoje sklandančių 
mitų. Beje, tų mitų Lietuvoje – daugybė. Paklaustas apie tai, Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnas 
prabilo anaiptol ne apie maistą, o apie mūsų mentalitetą – nemažą dalį Lietuvos gyvavimo istorijos 
gyvenome pavergti, vadinasi, nuolatos jautėmės nesaugūs ir nieko gero nesitikėjome. Todėl iki šiol mums 
atrodo, kad kažkas nori mums pakenkti, mus apgauti ar apnuodyti, tad „kenksmingo“ maisto mitologija ir 
visokie baisūs gandai taip greitai prigyja. „Mes net įtariame, jog maisto gamintojai kartais patys kuria tokius 
mitus, kad nukreiptų žmonių dėmesį nuo tikrųjų pavojų sveikatai“, – dėstė pašnekovas. Sakykim, apie pusę 
maisto priedų – gamtoje egzistuojančios medžiagos, tik tiek, kad yra susistemintos ir pažymėtos ta garsiąja 
raide E, kuri daugeliui ir kelia baimę. Daugelis kitų priedų, nors ir nėra natūralūs, – nekenksmingi, nes 

atitinka maisto saugos reikalavimus. „Žmogus neturėtų piktnaudžiauti tik konservantais, saldikliais, dažikliais 

ir kvapiosiomis medžiagomis. Visa kita yra visiškai normalu. Tačiau žmonės nesigilina ir puola į paniką, kuria 
maisto gamintojai tuoj pat geba pasinaudoti, pavyzdžiui, rašydami ant produktų „Jokių E“, „Be E621“ ir pan. 
Nors tame produkte gali būti daug mus žudančių riebalų ar cholesterolio“, – pabrėžė A. Kranauskas. Būna ir 
taip, kad gamintojai teigia tų E patys nedėję, tačiau ištyrus paaiškėja, kad jų yra (dažniausiai nitratų), nes 
pateko su žaliavomis. Pasak pašnekovo, minėtas naujasis oficialus sveiko maisto „Rakto skylutės“ ženklas 
turėtų pamažu išblaškyti visus šiuos gudravimus, mitus ir tariamus pavojus.  
Dairantis liesumo. A. Kranausko teigimu, pakeitus požiūrį į maistą, reikia kreipti dėmesį ne į tai, kas 
pagaminta su E ir kas – be E, o vengti gyvulinės kilmės riebalų ir produktus pirkti kuo liesesnius – ne tik liesą 
mėsą, bet ir liesą pieną, varškę, jogurtą. Kitas didelis pavojus – vadinamieji transriebalai, kuriuos sudaro ne 
visiškai hidrinti riebalai. Jie yra labai nesveiki, nes turi visas blogąsias sočiųjų riebalų savybes ir dar 
papildomai kancerogeninių ypatybių. Daugiausia transriebalų yra margarinuose ir jų turinčiuose produktuose, 
pavyzdžiui, sausainiuose ir kituose riebiuose kepiniuose. Žmonės dažnai klausia: jei nei margarinas, nei 
sviestas – nesveika, ką tuomet tepti ant duonos? Pašnekovas juokaudamas atsakė, kad nei sviestas, nei 
margarinas nėra klijai, skirti sūriui ar dešrai priklijuoti prie duonos, tad jų išvis tepti nereikia. Sakykim, 
Viduržiemio jūros regiono gyventojai laikomi sveikiausiai besimaitinančiais žmonėmis pasaulyje – jeigu jiems 
reikia riebalų, jie duoną padažo į alyvuogių aliejų. Be to, su juo ruošia visas salotas. Jeigu ant sumuštinių 
nereikia tepti sviesto, gal ir sriubos nereikia balinti grietine, ypač riebia? Pasak A. Kranausko, balinti sriubą 
galima, tačiau ne riebia grietine, o pasukomis (jų riebumas – beveik nulinis). Specialistas teigia, jog žmogaus 
organizmas surėdytas taip, kad jo skonio receptoriai reikalauja įvairių skonių po truputį, tad natūralu, kad 
balinta sriuba – skanesnė.  

2012-03-20 „Verslo žinios“ spausdino straipsnį „"KG GROUP "su "Vičiūnais" susikibo dėl 

paukštyno“. Į kovą su Visvaldu Matijošaičiu dėl AB "Vievio paukštynas" įtrauktas Tautvydas Barštys 

kaltina AB "Swedbank", kad šis elgėsi, kaip "turgaus prekeiviai, o ne finansų institucija". Savo ruožtu 

Vilniaus apygardos teismas pristabdė paukštyno skolos pardavimą Vičiūnų įmonių grupei."Manau, kad 

bankas pažeidė elementarius teisės ir verslo etikos principus. Mes, kaip akcininkai ir "Vievio paukštyno" 

(VP) kreditoriai, jiems jau buvome sumokėję šią skolą, tačiau jie grąžino pinigus ir šią skolą pardavė tiems, 

kurie mokėjo 3 mln. Lt brangiau – "Vičiūnams". Tai panašu į šantažą ir reketą. "Swedbank" elgėsi kaip 

turgaus prekybininkai, ne kaip finansų institucija", – dėsto Tautvydas Barštys, "KG Group" vadovas. Jis 

pabrėžia, kad jo valdoma įmonė parengusi ir kitus teisinius planus, kad bankrutuojantis paukštynas, kurio 

24% akcijų valdo įmonių grupė, liktų jos nuosavybe. "Swedbank" VŽ atsiųstame laiške aiškina, kad AB 

"Kauno grūdai" (KG) jau vykstant kainos pasiūlymų teikimo procesui vienašališkai pervedė bankui 100% tik 

banko (be kitų "Swedbank" grupės įmonių) įsipareigojimų sumos ir pareiškė pretenzijas į tik bankui 

priklausančią skolos dalį. Bankas atsisakė priimti KG pervestas pinigines lėšas ir jas grąžino atgal mokėtojui. 

Motyvas – priešingi veiksmai diskriminuotų ir pažeistų "Swedbanko" grupės įmonių bei kitų skolos 

pardavimo proceso dalyvių teises ir teisėtus lūkesčius. Sandorį pristabdęs ir laikinąsias apsaugos priemones 

pritaikęs teismas kol kas nėra paskyręs dienos, kada turi būti surengtas ieškinio nagrinėjimo posėdis. 

"Swedbank" pirmadienį patvirtino, kad reikalavimo teisę į "Vievio paukštyno" (VP) skolą jis pardavė p. 



Matijošaičio kontroliuojamai Vičiūnų įmonių grupei. VŽ žiniomis, už 23 mln. Lt skolą sumokėta 26 mln. Lt. 

Sutartis tarp "Swedbank", "Swedbank lizingo", "Swedbank autoparko valdymo" ir "Vichiunai Nordic" buvo 

pasirašyta praėjusį trečiadienį. "Esame viena didžiausių Lietuvoje maisto pramonės grupių ir planuojame eiti 

į kiaušinių verslą. Jau prieš tai buvome įsigiję kito banko skolą ir pirkome šią. Šiandien ne 1992 m., kad 

veltui būtų galima paimti įmones. Mes mokame pinigus ir dabar mėginsime perimti VP valdymą, nors kol 

kas bendrovę valdo "KG Group", – p. Matijošaitį cituoja dienraštis "Verslo žinios". Verslininkas 

priduria, kad paukštyno statybos projektas, į kurį bus investuota iki 80 mln. Lt, nebus stabdomas. Ponas 

Matijošaitis užsimena, kad "KG Group", ruošdamasi kovai dėl VP, pradėjo didinti kiaušinių kainas. "KG 

Group" 24% paukštyno akcijų įsigijo pernai balandį. Už bendrovės dalį mokėtas simboliškas 1 Lt. Iš ko buvo 

nupirktos akcijos, neatskleidžiama. Tada p. Barštys skaičiavo, kad 2010 m. VP apyvarta siekė 66 mln. Lt, o 

skolos tiekėjams siekė 21 mln. Lt. Pasak p. Barščio, šiandien VP įkeistos ir vištos. 80% jų priklauso "KG 

Group", 20% – bankui.  

2012-03-20  „Verslo žinios“  spausdino straipsnį „Lietuviški broileriai ir lenkiškas lesalas“. Lietuvos 

augintojai pradėjo importuoti lenkiškus pašarus, kurie šiek tiek pigesni. Kol kas tai eksperimentai, nes dėl 

transporto kainos pašarus importuoti apsimoka tik pasienio regionuose dirbančioms įmonėms. „Lesalą 

gaminomės patys, tačiau mūsų apimtis buvo per maža, kad galėtume gaminti kokybišką produktą. Cecho 

darbą sustabdėme ir dabar lesalo perkame iš lietuvių bei lenkų. Iš kaimynų pradėjome vežti, kai smuko zloto 

kursas ir importas sąlyginai atpigo“, – sako Ona Ditkevičienė, UAB Dovainonių paukštyno direktorė. Jos 

vertinimu, įmonė įsikūrusi netoli nuo sienos ir transportas kainos nepadidina. „Kol kas masiškai pašarai į 

Lietuvą neįvežami, tačiau pasienio regionuose prekyba gali būti aktyvi. Šiemet Lietuvoje trūksta pašarinių 

grūdų ir jų kainos gan aukštos. Lenkijoje atvirkščiai – pernai užaugo daug maistinių javų ir jie pigesni“, – 

pažymi Dainius Pilkauskas, AB „Linas Agro Group“ prekybos direktorius Baltijos šalims. Visgi jis spėja, 

kad pašarų įvežimas į mūsų šalį laikinas. Verslininkas sako, kad tokie „langai“, kai vienas ar kitas produktas 

būna pigesnis kurioje nors šalyje ir apsimoka jį parduoti kaimynams, atsiranda nuolat. Rudenį Lenkijoje 

staiga šoktelėjo rapsų kaina ir jie plūstelėjo iš Lietuvos pasienio regionų. Ponia Ditkevičienė skaičiuoja, kad 

šiandien įmonėje iš viso sunaudojamo lesalo 15% sudaro lenkiškas. Kol kas eksperimentuojama, kurioje 

valstybėje pagamintu lesalu lesinami broileriai geriau auga. Ne visos įmonės skuba ieškoti pakaitalo 

Lietuvos gamintojams. „Mes perkame sudėtines dalis ir iš jų gaminame produktą. Grūdai, kurie sudaro 80% 

paties pašaro, perkami Lietuvoje, priedai importuojami. Keisti šios sistemos neplanuojame“, – sako Saulius 

Leonavičius, UAB „Saerimner“ generalinis direktorius. „Prekiauti apsimoka Lietuvos pietiniuose rajonuose 

ir Lenkijoje iki Varšuvos. Vežant toliau transportas tiesiog neleidžia uždirbti“, – apie dvišalius santykius 

porina p. Pilkauskas. „Lietuvą kaip atskirą rinką mums reikia pamiršti. Gyvename laisvoje ES rinkoje, tačiau 

pašarų specifika tokia, kad jų neapsimoka toli vežioti. Vokietijoje jie gabenami iki 300–400 km atstumu“, – 

dėsto Valdas Sadaunykas, UAB „Vingininkai“, valdančios UAB „Biržų bekonas“, UAB Girkalnio kiaulių 

kompleksą, UAB „Kontvainiai“, valdybos pirmininkas. Pasak jo, Lietuvoje pašarai per brangūs, todėl jie 

pradėjo plūsti iš Lenkijos. Ponas Sadaunykas apibūdina ir mūsų tradicinio verslo struktūrą – verslo grupės 

pašarus gamina savo reikmėms, o tą dalį, kuri parduodama, mėgina realizuoti su didžiuliais antkainiais. 

Lenkijoje gamintojų marža mažesnė. „Vingininkai“ turi savo gamyklą Kretingoje, neseniai Biržuose įsirengė 

cechą, kad nereikėtų pašarų vežioti per visą Lietuvą ir jais aprūpina patys. Keisti šios struktūros 

neplanuojama. 

Dainius Pilkauskas, AB „Linas Agro Group“ prekybos direktorius Baltijos šalims: „Šiemet Lietuvoje trūksta 

pašarinių grūdų ir jų kainos gan aukštos. Lenkijoje atvirkščiai – pernai užaugo daug maistinių javų ir jie 

pigesni.“  

Eksportas Importas. t 

2007 m. 4.641 1.248 

2008 m. 3.763 1.131 

2009 m. 3.526 1.252 

2010 m. 3.333 1.723 

2011 m. 3.647 2.921 

 

2012-03-21  „Verslo žinios“  spausdino straipsnį „Pradedama pirkti dar nenuimtą derliu“. Grūdų 

supirkėjai jau pradeda pasirašinėti išankstines naujo derliaus įsigijimo sutartis, tačiau ūkininkai įsipareigoti 

kol kas neskuba. „Žemdirbiai išankstinių sutarčių pasirašyti neskuba. Išimtis – tik rapsai, jų kaina palyginti 

gera“, – dėsto Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas Romas Majauskas. Jis palygina, kad šias 

sutartis aktyviau rašosi ūkininkai, kuriems trūksta apyvartinių lėšų, mat kai kurios įmonės iš karto moka dalį 

http://laikrastis.verslozinios.lt/index.php?act=mprasa&sub=page&id=980&page=15668
http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10254656&itd=MTAyNTQ2NTZ8NjI2fGRjYzlmOWYzNDFlODMzODYzM2UzZGU2YzFiZmQwMTBi


pinigų. Eksportuotojai kol kas siūlo sutartis, kad užsitikrintų grūdų kiekius, nors sandėliai dar pilni 

pernykščio derliaus. Viliamasi, kad vasarą arba rudenį pavyks rasti šių javų pirkėjų, nors nerimą kelia 

Rusijos pareiškimas, jog javų eksportas iš šalies 2012 m. nebus ribojamas. Šiandien būtent pigūs, nors ir 

prastesnės kokybės, grūdai iš Rytų užtvindę rinką, todėl lietuviško derliaus pirkėjų nėra. Kai rusai pradėjo 

eksportuoti, kviečių kainos krito trečdaliu. „Žemdirbių laukimas nebus ilgas – greitai prasidės sėja, jai reikės 

lėšų ir žmonės stengsis parduoti derlių“, – prognozuoja Karolis Šimas, UAB „Agrokoncerno grūdai“ (AG) 

generalinis direktorius. „Nepaisant įstrigusio eksporto, išankstinės naujo derliaus pirkimo kainos aukštos, 

pavyzdžiui, rapsų vienos didžiausių istorijoje“, – apie rinkos paradoksus kalba p. Šimas, jis skaičiuojas, kad 

parduodami javus šiomis kainomis, jei nebus gamtinių kataklizmų, žemdirbiai dirbs pelningai. Jis nesiima 

prognozuoti, kokia bus galutinė kviečių kaina, dabar ji siekia iki 200 EUR už 1 t. Tikroji kaina paaiškės, kai 

prasidės javapjūtė aplinkiniuose kraštuose. AG 2011 m. Lietuvoje supirko 550.000 t javų. „Konkuruoti su 

rusiškai ir amerikietiškais grūdais mums sudėtinga. Kol kas rinka nenori mokėti už aukštos kokybės 

lietuviškus javus. Maržos mažėja, pirkėjai pavieniai“, – vertina Dainius Pilkauskas, AB „Linas Agro Group“ 

prekybos direktorius Baltijos šalims, jis skaičiuoja, kad pasaulyje sandėliuose atsargų daug, derlius 

prognozuojamas geras. „Nuo rugsėjo eksportas sustojo. Tik retkarčiais parduodame vieną kitą javų pakrautą 

laivą. Matome, kad grūdų pilna ne tik supirkėjų, bet ir ūkininkų, kurie svajoja apie pernykštes kainas, 

sandėliuose“, – dėsto p. Šimas. Pašnekovas nesiima spėti, kokia bus supirkimo kaina po kelių mėnesių. 

Verslininkas piešia ir blogiausią scenarijų – užsienio rinkos, kuriose dar parduodama tokios aukštos kokybės 

grūdų, kaip mūsų, javų turi trims mėnesiams. Jei vėliau atsiras poreikis, veš parduoti. Jei ne, naujas derlius 

bus perkamas nuo biržos kainos nuskaičiavus galimo metų ar pusmečio saugojimo išlaidas. Prekybininkai 

dėl to nuostolių nepatirs – pirkdami iš ūkininkų jie apsidraudžia „popieriuje“ – derlių parduoda biržose. Toks 

pardavimas dar nereiškia, kad javai bus išvežti. Grūdai kraunami į laivus tik tada, kai randamas realus 

pirkėjas. „Parduodame tiems, kurie moka daugiausia. Iš mūsų perka lenkai, jie dažnai moka šiek tiek daugiau 

nei vietiniai supirkėjai“, – bėdos nemato p. Majauskas. 

 

2012-03-21  „Darbas“  spausdino informaciją „Grudų kainos pakilo baigiantis atsargoms“. 

Ūkininkams baigiant iššluoti sandėlius, pastebimai pakilo maistinių grūdų supirkimo kainos. Jeigu gruodžio 

mėnesį už „Extra" klasės kviečių toną supirkėjai mokėjo tik 630 litų, tai kovo pradžioje už tą patį kiekį jie 

jau siūlė 690 litų. Kaip teigė UAB „Amilina" Pasvalio punkto vadovas Vigitas Gertas, per pirmąsias šio 

mėnesio savaites buvo net susidarę eilės prie įmonės vartų. „Žemdirbiai nebenorėjo delsti. Kainos jau beveik 

tokios pat, kaip ir buvo rudenį. Be to, grūdus skubėjo parduoti ūkininkai nenorėję laužyti savo technikos per 

vasario speigus. Anksti prasidėjus pavasariui visi grūdų augintojai skuba į laukus tręšti žiemkenčių, todėl 

delsti kažko dar laukiant nebuvo jokio tikslo", - kalbėjo „Amilinos" Pasvalio punkto vedėjas. Apie 50 tūkst. 

tonų maistinių grūdų per metus superkantis bendrovės punktas savo užduotis jau ir šiemet įvykdė. Anot V. 

Gerto, dauguma Pasvalio krašto ūkininkų baigia parduoti visus praėjusių metų derliaus likučius. Kadangi 

pasėliai peržiemojo gan gerai, turėtas grūdų atsargas tikriausiai ilgai nelaukę parduos ir patys atsargiausi 

ūkininkai, pasilikę vasarinių kviečių sėklai. Bet bendras šių atsargų kiekis neturėtų viršyti 5-6 tūkst. tonų.  

 
2012-03-21  www.manoukis.lt spausdino straipsnį „Rusai nemato būtinybės šiemet riboti grūdų 

eksportą“. Rusijos vicepremjeras Viktoras Zubkovas nemano, kad šiais metais reikėtų įvesti kokius nors 

apribojimus grūdų eksportui. Manoma, kad 2012 m. jis gali pasiekti 27 mln. tonų, informuoja 

agronews.ru.Anksčiau aukščiausioji Rusijos valdžia ne kartą buvo pareiškusi, kad gali riboti grūdų eksportą, 

jeigu jo apimtys pasieks 24-25 mln. t. Vasario pabaigoje Rusijos žemės ūkio ministerija padidino eksporto 

prognozes iki 27 mln. t. Tačiau vicepremjeras V. Zubkovas patikino grūdų eksporto bendroves, kad jos 

ramiai gali sudarinėti sutartis balandžiui, gegužei ir birželiui. Jo teigimu, šiuo metu grūdų kainos pasaulinėse 

rinkose gana aukštos, todėl Rusijos žemdirbiams tai bus gera proga uždirbti.Kovo 19 d., vicepremjero 

teigimu, jau buvo eksportuota 22 mln. t grūdų. Jis atkreipė dėmesį, kad dar likusios 94 t t grūdų iš gausaus 

praėjusio sezono derliaus, taip pat atsargų yra ir intervenciniame fonde. 

 
2012-03-20  „Panevėžio rytas“  spausdino straipsnį „Ridikai virto rapsais prieš pat politiko jubiliejų“. 

Latvijos firmai „Terar" atstovaujantis biržietis Aivaras Paulas labai suabejojo Panevėžio rajono Karužiškių 

žemės ūkio bendrovės direktoriaus ir rajono politikų etikos komisijos vadovo Rimo Girštauto sąžiningumu, 

nors pastarasis ir dievagojasi, kad vietoj rapsų parduodamas aliejinių ridikų sėklas supirkėjų apgauti 

neketino. A.Paulo atstovaujama firma iš lietuvių ūkininkų superka rapsus, kitas grūdines kultūras.Anot 

biržiečio, pagal vieną iš skelbimų jam paskambinęs R.Girštautas ir pasakęs turintis rapsų. Buvo sutarta dėl 

pirkinio kiekio ir atsiskaitymo terminų. Nuvykęs į bendrovę firmos atstovas prisipylė maišelį sėklų. Pasvalio 

„Agrochemijos" laboratorijoje buvo nustatyta, kad sėklos yra tinkamo drėgnumo, leistinų ribų neviršija ir 
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šiukšlingumas. Kiti parametrai nebuvo tiriami.Tuomet pinigai - 80 tūkst. Lt, tiksliau 23,1 tūkst. eurų, kovo 9 

dieną buvo pervesti avansu.„R.Girštautas sakė, kad švęs jubiliejų ir skubiai reikia 20 tūkst. litų", - prisiminė 

A.Paulas. Po trijų dienų „Siaurės vilko bendrovės sunkvežimis pusę pirkto kiekio išvežė į Rygą.Čia ir 

prasidėjo neįtikėtini dalykai. Iškviestas ekspertas nustatė, kad pristatytos sėklos visai ne rapsų, o kažkokių 

ridikų ar garstyčių. Kadangi Latvijos Įmonė sėklų nepriėmė, krovinys buvo parvežtas į Panevėžio 

rajoną.„Likusių sėklų net nebeėmėme", - sakė A.Paulas.Biržiečio teigimu, tiek pirkimo, tiek priešlaikinio 

mokėjimo sutartyse nurodyta, kad parduodama ir perkama 55 tonos rapsų. „Paprasčiausiai apgavo. 

Norėdamas iškišti ridikus, nes niekas jų neperka, sakė, kad tai rapsai. Jei būtų pasakęs tiesą, tikrai nebūtume 

pirkę", - apgautas jautėsi tarpininkas. Anot biržiečio, dabar R.Girštautas aiškina neturintis pinigų, esą 

nemažai jų išleidęs jubiliejui. Panevėžietis dabar jau tikinantis, kad sėklų realizavimas virto abiejų problema, 

taigi abiem pusėms ir reikia rasti kokį nors pirkėją. „Aš prašau pinigų, tačiau jis nenori girdėti. Jis man kalba, 

kad turėjau važiuoti su kroviniu, o mergaitėms turėjau vežti buteli. Net nebežinau, kur kreiptis, nes labai jau 

nesinori bylinėtis - kainuos daug laiko ir nervų. Taip jau išėjo, kad aš ketinau apgauti latvius", dėstė 

A.Paulas.Biržietis jaučia, kodėl R.Girštautas augino ne rapsų sėklas. Ridikai ir garstyčios sėjamos dirvai 

gerinti ir už tai mokamos nemažos išmokos. Jų ir kaina skiriasi. Dabar rapsai kainuoja 1 ,5 tūkst. Lt už toną, 

o garstyčios nuo 800 iki 1000 litų. Siek tiek kitaip susiklosčiusią situaciją apibūdino liberalcentristas 

R.Girštautas. Anot jo, pirkėjui pasakyta, kad parduodamos sėklos yra rapsų atmaina - aliejiniai ridikai ir 

rapsams aliejingumu nenusileidžia. „Jis pats atvažiavo, pats pasiėmė pavyzdį ir jį ištyrė, pats prašė niekam jų 

neparduoti, pats atvežė sąskaitą, pats pervedė pinigus. Siūliau kompromisą - ieškoti kito pirkėjo, nes per tą 

laiką buvo interesantų ir tas sėklas galbūt būčiau pardavęs, tačiau jis nenori girdėti", - aiškino politikas ir 

ūkininkas.Šiuo metu pinigų grąžinti išties negalintis, nes jie esą neguli padėti spintoje ir šią savaitę įplaukų 

nebus. Per dvi savaites tik bandysiąs atsiskaityti. Ridikų ir rapsų kaina esanti ta pati. R.Girštautas išties 

švente savo 50 metų jubiliejų. Pinigus už sėklas gavo trys dienos prieš šią sukaktį.Politikas tik nusijuokė, kad 

pinigai buvo reikalingi gimtadieniui švęsti. Jis sakė jubiliejaus kaip pridera net nešventęs, o užsiminęs tik 

todėl, kad pirkėjai krautis atvažiavo būtent per jo gimtadienį. Anot panevėžiečio, jis pats norėjęs lydėti 

krovinį, bet tarpininkas biržietis nesutikęs, matęs čia komercinę paslaptį. „Verslas - toks dalykas, kai 

kiekvienas atstovas bando užsidirbti iš kainų skirtumo. Aliejiniai ridikai yra keliais procentais aliejingesni už 

rapsus ir galbūt iš to jis ketino uždirbti, tačiau neišdegė. Jis pats ėmė pavyzdžius, tyrėsi ir jokios apgaulės 

nematė, nes jos nebuvo", - tikino R.Girštautas. Tačiau paklaustas apie sutartį panevėžietis patvirtino, kad joje 

nurodyta, jog jis parduoda rapsus, o ne ridikus. Galop pašnekovas pažadėjo šioje nemalonioje istorijoje išeitį 

kaip nors rasti. Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio rajono biuro vadovas ir augalininkystės 

specialistas Vygantas Keturakis sakė, kad aliejinių ridikų sėklos yra didesnės nei rapsų, pailgos ir primena 

mažas susiraukšlėjusias pupeles. Lietuvoje aliejiniai ridikai auginami ankstyviems žaliems pašarams ir kaip 

žalioji trąša dirvoms tręšti. Biuro viršininkas prisipažino negirdėjęs, kad iš aliejinių ridikų būtų spaudžiamas 

aliejus. V.Keturakio teigimu, naujausiais duomenimis, rapsų tona kainuoja 1500 Lt, o už garstyčias galima 

gauti maždaug 800-1000 Lt. Biuro vadovas tikino, kad anksčiau iš ūkininkų aliejinių ridikų sėklos buvo 

superkamos po 600-700 Lt už toną, tačiau kiek ji kainuotų dabar, nežinia, nes likę labai mažai augintojų. 

 

2012-03-22 www.manoukis.lt skelbė "Pasaulio biržų milžinė tiesia rankas į žemės ūkio žaliavų 

rinkas". Šveicarijos kompanija „Glencore International", viena stambiausių pasaulio žaliavų prekybos 

kompanijų, nusprendė įsigyti didžiausią Kanados grūdų operatorę bendrovę „Viterra" ir perimti grūdų 

prekybos kontrolę šioje šalyje.„Glencore" nupirks visas „Viterra" akcijas už 6,15 mlrd. JAV dolerių. Šį 

sandorį Šveicarijos kompanija vykdys drauge su Kanados trąšų gamintoja „Agrium" ir privačia grūdų 

prekybos bendrove „Richardson International". Anot „Glencore" vadovų, šis sandoris išplaukia iš 

kompanijos strategijos - sustiprinti savo padėtį grūdų ir aliejinių augalų rinkose. „Viterra" užsiima 

operacijomis žaliavų biržose ir prekiauja grūdais Kanadoje, JAV, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, 

Kinijoje. Bendrovė kontroliuoja 45 proc. grūdų prekybos Kanadoje, kuri yra ketvirta pagal dydį pasaulio 

grūdų eksportuotoja. „Viterra" vykdo plačią žemės ūkio veiklą Australijoje, kuri yra antra pagal dydį (po 

JAV) grūdų eksportuotoja. Kompanijai priklauso Australijos uostai, kurie laikomi vartais į sparčiai augančias 

Azijos rinkas. Tam, kad „Viterros" įsigijimo sandoris būtų užbaigtas, kompanija „Glencore" turi gauti 

Kanados valdžios sutikimą. Anksčiau Kanados valdžia blokavo Anglijos ir Australijos bendrovės „BHP 

Billiton" planus pirkti trąšų gamintoją „Potash". „Glencore" atstovų teigimu, pastarasis sandoris atitinka 

Kanados ūkininkų interesus, nes apsaugos juos nuo rinkų kainų svyravimų. Kanados grūdų augintojai galės 

parduoti produkcija konkurencingomis kainomis, nes jų produkcijai atsivers dar didesnės galimybė patekti į 

pasaulio rinkas. Šiuo metu „Glencore" dalis pasaulinėje grūdų prekyboje sudaro 8,7 proc. Anot ekspertų, 

sandoris dėl „Viterra" pirkimo yra savalaikis. Nuo Antrojo pasaulinio karo teisė prekiauti grūdais, 
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užauginamais Vakarų Kanados provincijose, priklausė išimtinai Kanados grūdų valdybai (CWB). Privačios 

įmonės turėjo tenkintis tik kviečių ir miežių transportavimu ir sandėliavimu. Tačiau konservatorių 

vyriausybė 2011 m. panaikino CWB monopolį. Prognozuojama, kad jau šiemet „Viterra" užims daugiau kaip 

pusę Kanados grūdų rinkos. Šiuo metu vyksta „Glencore" ir anglo-šveicų kalnakasybos milžinės „Xstrata" 

susijungimo procesas, kurio vertė 90 mlrd. JAV dolerių. Vasario mėnesį pasirašyta sutartis leis bendrovei 

tapti dominuojančia jėga pasaulio anglies rinkoje, kontroliuojančia visą grandinę - nuo žaliavų gavybos iki 

produkcijos nugabenimo galutiniams vartotojams. Bendrovę „Glencore" 1974 metais įkūrė belgų kilmės 

JAV verslininkas Markas Ričas (Marc Rich). Ji prekiauja metalais ir rūdomis, žalia nafta ir naftos 

produktais, anglimi, žemės ūkio produkcija, kurią kompanijai tiekia 7 tūkstančiai tiekėjų. Įmonė valdo 

gamybinius pajėgumus 30 pasaulio šalių. Kompanijai „Glencore" šiuo metu priklauso uostų įrenginiai, 

sandėliai ir laivynas. Bendrovė kontroliuoja 60 proc. pasaulinės cinko, 50 proc. vario, 45 proc. švino, 38 

proc. aliuminio, 30 proc. anglies prekybos. 

2012-03-23 www.manoukis.lt skelbė "Europos kviečiams ir rapsams gresia sausra". Europos kviečių ir 

rapsų pasėliams, kurie vasario mėnesį nukentėjo nuo šalčių, gresia sausra, remiantis „Bloomberg" atliktos 

žemės ūkio sektoriaus analitikų ir meteorologų apklausos rezultatais praneša „ProAgro". Anot Europos 

Sąjungos meteorologijos tarnybų, kritulių kiekis Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir Šiaurės Italijoje nuo 

sausio pradžios buvo gerokai mažesnis už normą. Pasak įvairių vertinimų, šiauresniuose regionuose drėgmės 

trūkumas, palyginti su ilgalaikiais vidutiniais rodikliais, svyravo nuo 23 iki 47 proc., o Prancūzijos ir 

Ispanijos srityse, kurios ribojasi su Viduržemio jūra, - nuo 59 iki 78 proc. Ateinančias 30 dienų Europoje gali 

būti sausesnės ir šiltesnės nei įprasta, prognozuoja „Telvent DTN" meteorologai. ES užauginama 20 proc. 

pasaulio minkštųjų kviečių, tačiau šiemet ši dalis gali būti mažesnė. Anot „Offre et Demand Agricole" 

atstovo, dėl vasario šalnų Europos žemdirbių derlius gali būti 5 mln tonų mažesnis palyginti su ankstesnėmis 

prognozėmis, o sausi orai kelia papildomą riziką. Remiantis Europos Komisijos skelbtomis vasario mėnesio 

prognozėmis, kviečių derlius ES šiemet išaugs 2,5 proc. - nuo 129,8 mln. tonų 2011 m. iki 133 mln. tonų. 

„Offre et Demand" prognozuoja 127-128 mln. tonų derlių, atsižvelgdama į tai, kad dėl šalnų Vokietija gali 

būti praradusi apie 2 mln., o Lenkija - daugiau kaip 1 mln. tonų (kai kuriuose regionuose žiemkenčiai iššalo 

visiškai). Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) kovo mėnesio prognozėse teigiama, 

kviečių gamyba 2012 metais pasieks antrą aukščiausią ribą per visą istoriją ir sudarys 690 mln. tonų. 

Pasaulio kviečių derlius 2012 m., palyginti su rekordiniais 2011-aisiais, bus 10 mln. tonų arba 1,4 proc. 

mažesnis. Tačiau šis skaičius yra gerokai didesnis už pastarųjų 5 metų vidurkį, rašoma FAO ataskaitoje.  

2012-03-23 "Respublika" spausdino straispnį "Perteklius maisto produktų nepigina". Grūdų sandeliai 

dar pilni pernykščio derliaus grūdų, bulvių nėra kur dėti, o parduotuvėse kainos ant aukščiausios bangos 

viskas tik brangsta ir nežada sustoti. Už eksportuojamus ekstra klasės kviečius supirkėjai moka 680-690 litų 

už toną. Perdirbėjai dar dosnesni, parduodant jiems jau galima gauti po 710 -715 litų už toną. Tačiau 

ūkininkai niekur neskuba, jie laukia, kol kviečiai pabrangs iki 740 litų. Krakmolą gaminančios bendrovės 

„Amilina" vadovas Mindaugas Gedvilas teigia, kad per dieną bendrovė superka po 1000 tonų grudų. 

Ūkininkai pernykštį derlių veža stabiliai. „Jaučiame, kad grūdų pasiūla yra milžiniška. Grūdų kainos nėra 

nukritusios, jos panašios kaip pernai. Po dviejų trijų savaičių bus aišku, kaip kitose šalyse peržiemojo 

žieminiai kviečiai. Jeigu iššalo, kaina gali ir pakilti, ūkininkai sulauktų išsvajotų 740 litų už toną. Jeigu 

žiema nuostolių nepridarė, pernykščio derliaus grūdų kaina kris", - prognozuoja „Amilinos" vadovas. Jis 

teigia, kad dauguma grūdų augintojų linkę laukti. Jei grūdai atpigtų, žemyn leistųsi ir miltų kainos, tačiau 

vargu ar vartotojai pokyčius pastebėtų parduotuvių lentynose. Kepėjai ir prekybininkai aimanuotų, kad 

brangsta energija, kiaušiniai, rastų kitų pretekstų, juk niekas nenori atsisakyti pelno. Agrarinės ekonomikos 

instituto Rinkos produktų tyrimo skyriaus vedėjas Albertas Gapšys skeptiškai vertina ūkininkų lūkesčius dėl 

gr idų kainų. Grūdai nuo 2009 metų jau ir taip dvigubai pabrango. Dėl didelių kainų sumažėjo jų paklausa, 

todėl iki naujojo derliaus grūdai nebrangs, kainos išliks tokios, kokios yra dabar, teigia rinkos specialistas. 

Prieš dvejus metus grūdai kainavo 500-600 litų už toną. 2011 metų derlius buvo geras, biržoje kainos smuko 

25 proc, dabar Lietuvoje jos yra 20 proc. mažesnėj. „Kiek begali brangti grudai, juk kainos ir taip 

pasiekusios neregėtas aukštumas", - stebisi mokslininkas. Per 2011 metus, rinkos tyrimų duomenimis, duona 

atpigo vos 5 proc. Tačiau ir šis menkutis atpigimas yra apgaulingas, nes kepėjai sumažino kepaliukus. 

Pirkėjas lentynoje nė nepastebi, kad iš 900 gramų kepaliuko liko tik 800. „Taip yra dėl didelės oligopolijų 

įtakos. 60 proc. prekybos rinkos valdo 4 dideli centrai. 30-40 proc. duonos iškepa didieji duonos kepėjai, jie 

ir diktuoja kainas, nes j stambiuosius kepėjus lygiuojasi ir mažosios kepyklos - rinkoje piktnaudžiaujama 

monopoline padėtimi", - apgailestauja mokslininkas. Šį piktnaudžiavimą suvaldyti, mokslininko nuomone, 

gali tik patys pirkėjai. „Tik sumažėjęs duonos pirkimas gali priversti oligopolijas ją atpiginti", - viliasi 

A.Gapšys. Artėjant pavasario sėjai gali kilti klausimų, ką sėti, ką pelningiausia auginti. Specialistai pataria 
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nesiblaškyti, o savo veiklą planuoti mažiausiai dvidešimčiai metų į priekį, ūemdirbys turi susitaikyti su 

bangavimais, priklausančiais nuo gamtos sąlygų. Vienais metais gavus gerą derlių, o kitais patyrus nuostolių, 

viskas išsilygina. Kas bėgioja nuo vienos žemės ūkio veiklos prie kitos, gali ir nespėti įsėsti į geriausią 

traukinio vagoną. Nėra gerų ar blogų žemės ūkio kultūrų, būna tik skirtingi metai. Auginant vieną kurią, 

sukaupiamos žinios, atsiranda patirtis. Vartotojai gali rinktis Dvejus pastaruosius metus kainos šuoliuoja 

aukštyn be jokios gėdos. Rinkos ekspertas A.Gapšys pataria vartotojams pabrangusius produktus keisti 

kitais, dar įperkamais, pigesniais. Vietoj begėdiškai pabrangusių kiaušinių esą labiau apsimoka nusipirkti 

kilogramą mėsos. „Kainas gamintojai ir prekybininkai begėdiškai užkėlė. Jas suvaldyti galime tik mes, 

vartotojai, mažiau pirkdami nepagrįstai brangių produktų. Anksčiau ar vėliau viskas stos į savo vietas", - 

prognozuoja rinkos ekspertas.  

2012-03-23 LRT laidoje "Gimtoji žemė" informavo "Prasidės tradicinė žemės ūkio paroda „Ką 

pasėsi tą ir pjausi“. Kitą ketvirtadienį Aleksandro Stulginskio universitete prasidės tradicinė, šiemet jau 17 

kartą žemės ūkio paroda „Ką pasėsi tą ir pjausi“. Universiteto ir žemės ūkio ir mokslų technologijų parko 

direktorius Virginijus Venskutonis sako, kad šiam įvykiui ruošiasi visas universitetas, o visi darbai atitenka 

žemės ūkio ir technologijų parkui. Kiekvieną parodą pateikiama vis kažkas naujo. Su investitorių pagalba šį 

kartą padarė naują automobilių stovėjimo aikštelę. Naujovė tokia, kad penktadienį ir šeštadienį bus renginys 

sueiga „Būk sveikas“, kuris turėtų sutraukti daug žmonių. V. Venskutonis džiaugiasi, kad praėjęs sunkmetis, 

žemės ūkiui pasekmių neturėjo ir gaila, kad nesugebėjo priimti visų norinčių dalyvauti parodoje ūkininkų.  

2012-03-23 www.manoukis.lt spausdino informaciją "Supirkimo kainos per metus sumažėjo 6,9 

proc.“ Žemės ūkio produktų supirkimo kainos Lietuvoje vasario mėnesį, palyginti su 2011-ųjų vasariu, 

sumažėjo 6,9 procento. Tai lėmė 27 proc. smukusios augalininkystės produktų kainos, tuo tarpu gyvulių ir 

gyvulininkystės produktų supirkimo kainos per metus padidėjo 6,2 proc., pranešė Statistikos departamentas. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per mėnesį (2012 m. vasario mėn., palyginti su 2012 m. 

sausio mėn.) žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 2,9 procento. Tai lėmė 2,9 procento pabrangę 

gyvulių ir gyvulininkystės produktai ir 0,5 procento - augalininkystės produktai. Iš gyvulininkystės produktų 

padidėjo paukščių (9,6 proc.), kiaušinių (5,9 proc.), kiaulių (4,5 proc.), avių ir ožkų (2,7 proc.), natūralaus 

pieno (1,6 proc.) ir galvijų (1 proc.) supirkimo kainos. Iš augalininkystės produktų pabrango daržovės (18,4 

proc.), kviečiai (8,7 proc.), obuoliai (6,7 proc.), rapsų sėklos (5,9 proc.), grikiai (2,8 proc.). Atpigo ankštinių 

augalų grūdai - 9,8, avižos - 5,5, javų mišiniai - 5,1, bulvės  - 4,9 procento. Per metus (2012 m. vasario mėn., 

palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu) žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 6,9 procento. 

Įtakos tam turėjo 27 procentais sumažėjusios augalininkystės produktų supirkimo kainos, nors gyvulių ir 

gyvulininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 6,2 procento. Atpigo bulvės (70 proc.), grikiai (66 

proc.), daržovės (50 proc.), kukurūzai (26,9 proc.), kvietrugiai (25,1 proc.), kviečiai (22,1 proc.), rugiai (20,8 

proc.), obuoliai (19 proc.), ankštiniai augalai (18,1 proc.), avižos (11,1 proc.). Pabrango javų mišiniai – 37,5, 

miežiai - 14,6 procento, rapsų sėklos - 5, augalai, skirti perdirbti – 4 procentais. Taip pat padidėjo kiaušinių - 

26,1, kiaulių -16,3, paukščių - 11,2, natūralaus pieno – 1,7 procento - supirkimo kainos, o sumažėjo avių ir 

ožkų – 6,3 procento.  

Supirktų žemės ūkio produktų kiekis 2012 m. vasario mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, 

supirkta daugiau vaisių (2,4 k.), avių ir ožkų (70 proc.), daržovių (38 proc.), javų (34 proc.), ankštinių augalų 

grūdų (33 proc.), bulvių (29 proc.), kiaušinių (17 proc.), paukščių (11 proc.), natūralaus pieno (9 proc.), 

galvijų (5 proc.). Mažiau supirkta tik kiaulių (7 proc.). 
 

2012-03-26 BNS spausdino publikaciją "Kauno grūdai" kviečia Vievio paukštyno akcininkus tartis 

dėl taikos sutarties".Bankrutuojančio Vievio paukštyno akcininkė, Tautvydo Barščio valdoma įmonė 

"Kauno grūdai" balandžio pabaigoje inicijuoja paukštyno akcininkų susirinkimą, kuriame planuojama 

svarstyti atsiskaitymo su kreditoriais ir taikos sutarties sudarymo klausimą. "Kauno grūdų" pagrindinis 

akcininkas ir vadovas T.Barštys BNS sakė, kad tokį žingsnį ketinama žengti, pasitarus su teisininkais. 

"Kalbamės su teisininkais. Jeigu bus padengtos visos skolos, Vievio paukštyno bankroto klausimas praras 

savo aktualumą. Kiekvienas akcininkas nori apsaugoti savo turtą", - sakė T.Barštys. Vievio paukštyno 

bankroto administratorius Įmonių bankroto ir administravimo biuro vadovas Aurimas Valaitis BNS sakė, kad 

didžiausia įmonės kreditorė yra jos skolas bankui "Swedbank", jo antrinėms įmonėms bei "Unicredit" 

nupirkusi "Vičiūnų" grupė - jai tenka beveik pusė, arba 49 proc. - apie 26 mln. litų Vievio paukštyno skolų. 

Paukštynas, pasak A.Valaičio, turi daugiau kaip 1 tūkst. kreditorių, o teismo patvirtinti jų reikalavimai siekia 

53 mln. litų. "Kiek mes turime žinių, "Vičiūnai" įsigiojo skolas iš "Swedbank" ir "Unicredit". Vievio 

paukštyno skolos "Swedbank" grupei sudarė apie 43 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų, o "Unicredit" 

- apie 5 proc. Kadangi dėl kreditorių pasikeitimo vyksta teisminiai ginčai, sandoris protestuojamas, teikiami 
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skundai, nežinome, kuo jie baigsis ir kas bus pripažintas kreditoriumi", - BNS sakė A.Valaitis. Neeilinis 

Vievio paukštyno akcininkų susirinkimas šaukiamas balandžio 27 dieną. A.Valaičio teigimu, "Kauno grūdai" 

kontroliuoja ne mažiau kaip 50 proc. akcijų. Kas yra kiti įmonės akcininkai, jis negalėjo pasakyti. Anksčiau 

skelbta, kad verslininko Tautvydo Barščio kontroliuojama įmonė "Kauno grūdai" su maisto pramonės grupe 

"Vičiūnai" konkuruoja dėl Vievio paukštyno maždaug 29 mln. litų skolų bankui "Swedbank" išpirkimo. 

"Vičiūnai" tikina, kad šią skolą nupirko kovo 14 dieną, o "Kauno grūdai" kovo 15 dieną, praėjus dienai po 

sandorio, pasiekė jos įšaldymo.Kovo 20 dieną Vilniaus apygardos teismas nesuteikė daugiau laiko šalims 

susitarti taikiai ir nesutiko pusmečiui atidėti terminą, kuriuo Vievio paukštynas būtų pripažintas 

bankrutavusiu, nes pasigedo kreditorių iniciatyvos. Neoficialiais duomenimis, skola "Vičiūnams" parduota 

už 26 mln. litų - 3 mln. litų brangiau negu siūlė "Kauno grūdai". Kai įsiteisėja nutartis pripažinti įmonę 

bankrutavusia, Įmonių bankroto įstatymas numato, kad per 24 mėnesius turi būti baigta jos likvidavimo 

procedūra - turtas turi būti parduotas, iš gautų lėšų atsiskaityta su kreditoriais. 2011 metų gruodžio 31 dieną 

Vievio paukštyno einamosios skolos buvo apie 59 mln. litų, o turtas - maždaug 60 mln. litų. T.Barščio 

teigimu, 80 proc. Vievio paukštyno vištų priklauso "Kauno grūdams", o likę 20 proc. - "Swedbank". "Kauno 

grūdai" teigia, kad į Vievio paukštyną investavo apie 20 mln. litų, o jeigu reikės trauktis, įmonė iš paukštyno 

pasiims ir vištas, ir įrengimus. "Kauno grūdai" teigia, kad Vievio paukštyną galėtų perimti už 60 mln. litų, 

dar 20-30 mln. litų - investuoti. Vievio paukštyno bankroto siekia viena įmonės tiekėjų - Latvijos grūdų 

perdirbimo bendrovė "Dobeles dzirnavnieks".  
 

2012-03-27 LR1 laidoje "Gimtoji žemė" informavo "Rusija nuo pirmadienio sustabdė baltyminių 

pašarų, priedų įvežimą iš Europos sąjungos šalių". Rusija nuo pirmadienio sustabdė baltyminių pašarų, 

priedų įvežimą iš Europos sąjungos šalių. Sprendimas motyvuojamas tuo, kad reikia suderinti Rusijos teisės 

aktus su tarptautiniais. Be to šiam nutarimui įtakos turėjo ir kempinligės baimė. Rusijos tarnybos teigia, kad 

būtent iš ES šalių įvežtose baltymų prieduose dažniausiai randama šios ligos sukėlėjų. Draudimas įsigaliojo 

perdirbtiems gyvulinės kilmės baltymams, išskyrus žuvies. Lietuvoje taip pat draudžiama naudoti 

importuotus ir Lietuvoje pagamintus mėsos, kraujo bei kaulų miltus, kombinuotuosius pašarus. Iš jų ir 

papildus, kurių sudėtyje yra šių žaliavų.  

 
2012-03-27 BNS spausdino publikaciją "Visame pasaulyje šyla klimatas, dėl to kyla temperatūra, kuri 

turi įtakos daugeliui maistinių augalų. Naujas Stanfordo universiteto mokslininko Deivido Lobelo 

atliktas tyrimas rodo, kad kviečiams bus padaryta didžiausia žala. Mokslininkas peržiūrėjo per 

devynerius metus MODIS Žemės stebėjimo palydovo padarytus vaizdus norėdamas išanalizuoti kviečių 

augimo periodą Indijos Gango lygumoje. Jis nustatė, kad tais metais, kai temperatūra buvo didesnė už 

vidutinę, kviečių laukai paruduodavo anksčiau, o tai reiškia, kad jie daugiau nebeaugdavo. Remiantis 

ankstesniais tyrimais, kviečių derlius, esant tokioms sąlygoms, sumažėtų apie 30 proc. iki 2050 m., ypač 

tokiose vietose kaip Indija, bet D. Lobelas mano, kad derliaus nuostoliai gali būti net apie 50 proc. didesni 

nei manoma dabar. Pastarieji rodikliai išties gąsdinantys, kadangi kiti tyrimai parodė, kad norint pamaitinti 

vis didėjantį pasaulio gyventojų skaičių kviečių derlingumą reikėtų padidinti bent 50 proc. Vienas iš 

sprendimų galėtų būti naujų kviečių rūšių veisimas. Jos turėtų didesnes šaknis ir būtų mažiau jautrios sausrai 

ir šiltesnėms oro sąlygoms. Kita galimybė – naujos veislės augalų sukūrimas. Jos augtų lėčiau ir galėtų būti 

sodinami anksčiau nei įprastai prasideda kviečių sodinimo sezonas. Tokiu būdu kviečių derlius galėtų būti 

nuimamas dar prieš didžiausius pavasario karščius ir taip išlaikytų savo ankstesnį derlingumą. Mokslininkai 

jau svarsto šiuos sprendimus, tačiau kiekvienu atveju reikėtų paskubėti siekiant teigiamų rezultatų, jei norima 

suspėti su didėjančia kviečių paklausa ir kylančia temperatūra..  

 

2012-03-27 www.manoukis.lt spausdino publikaciją "Kviečių atsparumo druskingumui tyrimuose – 

lemtingas atradimas“. Australijos mokslininkai išvedė kietųjų kviečių veislę, duodančią ketvirtadaliu 

didesnį derlių druskingoje dirvoje, rašo portalas „Science Daily". Projektą koordinavo Australijos 

vyriausybinės mokslo tyrimų organizacija CSIRO. Tai pirmasis tyrimas, visapusiškai aprašantis tolerancijos 

druskai padidinimą konkrečioje maistinėje kultūroje. Be to, tai pirmasis tyrimas, patvirtinantis atsparumą 

druskai suteikiančių genų naudą ne tik laboratorijoje, bet ir realiuose lauko eksperimentuose. Maždaug 

penktadalis bendro dirbamos žemės ploto jau yra druskingas, o šylantis klimatas druskų daromą žalą dar 

labiau didina. „Iki 2050-ųjų maisto paklausa turėtų išaugti šimtu procentų, todėl druskai tolerantiškos 

kultūros bus kaip niekada svarbios," - įsitikinęs darbo vadovas dr. Matthew Gillihamas iš Adelaidės 

universiteto. Šiuolaikinių kviečiai yra jautresni aplinkos stresui. Kietieji kviečiai, naudojami makaronams, 

kuskusui ir kitiems gaminiams, yra itin pažeidžiami druskingo dirvožemio. Tačiau mokslininkai rado 

laukinių kviečių atmainą, kuriai būdingas atsparumas druskai. Rūšis Triticum monococcum turi geną, kuris 
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gamina baltymą, efektyviai šalinantį natrį iš augalo lapų ląstelių. Šis genas ir buvo panaudotas kuriant 

naująją veislę. Normaliomis sąlygomis kviečiai, turintys šį geną, nebuvo prastesni nei tradiciniai, tačiau 

druskingoje dirvoje davė iki 25 procentų didesnį derlių, - eksperimentų sėkme džiaugiasi dr. Richardas 

Jamesas. - Tai labai svarbu ūkininkams, kadangi jie galės mišrų dirvožemį užsėti vienos veislės kviečiais." 

Naujoji veislė sukurta apsieinant be genetinių modifikacijų, o tai reiškia, kad ji nebus priskiriama GM 

produktams ir galės būti sodinama be apribojimų. Prekyboje ji turėtų pasirodyti artimiausioje ateityje. 

Specialistai neapsiribojo kietaisiais kviečiais: jau vyksta eksperimentai, skirti padidinti druskos tolerancijai ir 

paprastuosiuose kviečiuose. 

 

2012-03-27  „Vilniaus diena“ spausdino publikaciją "Duonos valgytojai - kainų įkaitai“. Šalyje 

užaugintų grūdų kainos, priklausomai nuo pasaulinių tendencijų, krinta, tačiau už miltus lietuviai tebemoka 

bene daugiausia visame pasaulyje. Pasaulinėje rinkoje kviečių supirkimo kaina per metus sumažėjo 17,6 

proc, tačiau Lietuvoje galutiniam vartotojui kvietiniai produktai taip smarkiai neatpigo. Bendrovės 

„Amilina" generalinis direktorius Mindaugas Gedvilas pasakojo, kad praėjusių metų pabaigoje pasaulinėje 

rinkoje buvo pastebimas kviečių kainų smukimas, tačiau kainos šiek tiek pakilo ir galiausiai stabilizavosi. 

Kainų svyravimus, pasak pašnekovo, sustabdė į rinką sugrįžę stambūs užsienio žaidėjai. „Praėjusių metų 

pabaigoje, prieš Naujuosius metus, į rinką grįžo stambūs kviečių eksportuotojai rusai ir ukrainiečiai, kuriems 

anksčiau valdžia buvo uždraudusi eksportą. Grįžusios į rinką, šios šalys padarė spaudimą pasaulio rinkoms", 

- sakė M.Gedvilas. Pašnekovas pabrėžė, kad rinka šiuo metu stabili tose šalyse, kur yra daug praeito kviečių 

derliaus likučių. Europos, taigi ir Lietuvos, ūkininkai, anot jo, yra sukaupę gana nemažų atsargų, todėl 

pagrindinis dėmesys jau kreipiamas į naują kviečių derlių. Kainos priklauso nuo oro M.Gedvilas pasakojo, 

kad šiuo metu stebima, kaip kviečiai peržiemojo ir kokio derliaus galima tikėtis šiemet. Esą jei bus pastebėta, 

kad kviečiai peržiemojo sėkmingai, jų kainos kris. Mažesnėmis kainomis, anot jo, bus pardavinėjamas ne tik 

naujasis kviečių derlius, bet ir seno neparduoto derliaus likučiai. „Pagrindinės spekuliacijos dabar vyksta dėl 

oro. Kainos per dieną šokinėja 2-3 proc. dėl gautų žinių apie sausą arba lietingą orą. Tačiau toks kainų 

svyravimas yra įprastas dalykas", - sakė M.Gedvilas. Anot jo, tikslesnės naujo ir senojo derliaus kainos 

turėtų paaiškėti maždaug per mėnesį. M.Gedvilo teigimu, europietiški kviečiai per visą šį sezoną - nuo 

praėjusių metų rugsėjo iki šių metų vasario - buvo daug brangesni už rusiškus, amerikietiškus ar 

argentinietiškus kviečius. O lyginti jų kainų su australiškų ir kanadietiškų, anot pašnekovo, nė neverta. 

Pastarieji esą buvo labai pigūs. „Dėl šios priežasties Europos, kaip ir Lietuvos, eksportas buvo gerokai 

mažesnis nei ankstesnius du sezonus. Matyt, tendencija išliks tokia pati iki naujo grūdų derliaus - šie metai 

eksportui bus prasčiausi, palyginti su dvejais prieš tai buvusiais", - prognozavo M.Gentvilas. Todėl, 

pašnekovo spėjimais, kviečių kaina gali nukristi ypač smarkiai. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto 

skyriaus vedėjo, tyrėjo Alberto Gapšio teigimu, Lietuva grūdų importuoja mažai, tačiau dėl konkurencijos 

turi prisitaikyti prie pasaulinės rinkos tendencijų: „Jeigu Lietuvoje kainos bus smarkiai padidintos, žmonės 

pirks pigiau iš šalių kaimynių. Galioja pasaulinės rinkos kainos - nebėra uždarų rinkų, kur būtų galima 

prekiauti nepriklausomai nuo kitų šalių. " Šalies ūkininkai, kaip pasakojo M.Gedvilas, šiuo metu sunerimę, 

kad sandėliuose yra užsilikę didelių derliaus likučių, o kainos krinta. Tačiau pašnekovas pabrėžė, kad tokios 

tendencijos pastebimos visoje Europoje, nes europietiškų kviečių rinka praėjusiais metais susidūrė su 

pigesnėmis rinkomis. Kita vertus, net ir nustojusios kilti kainos esą išliko gana aukštos. Todėl nuolatiniai 

šalies ūkininkų skundai dėl nuostolių, jo manymu, yra nepagrįsti. „Kainos yra aukštos - apie 720 litų už toną 

- ir yra panašios, palyginti su praėjusiais metais. Palyginti su dar ankstesniu laikotarpiu, kainos šiuo metu 

beveik du kartus aukštesnės. Ūkininkai dažnai gauna didelį pelną, tačiau pamatę, kad rinkoje kaina nebekyla, 

pradeda verkti dėl nuostolių. Nuostolį jie supranta kaip negautą antpelnį", - sakė M.Gedvilas. Lietuviai moka 

daugiau M.Gedvilas pasakojo, kad kvietinius miltus malūnininkai kepykloms parduoda atsižvelgdami į 

eksporto rinkas. Dėl to neretai pigesnių vietos kviečių kainas turi padidinti. „Jeigu grūdų kaina eksporto 

rinkose pakyla, Lietuvos malūnininkai dėl didelės konkurencijos sektoriuje didina miltų kainas. Ir atvirkščiai 

- jie negali į mažėjančias rinkos kainas nereaguoti. Nes miltai yra toks produktas, kurį lengva atsivežti iš 

Lenkijos ir Latvijos, jei kainos pasaulio ir šalies rinkose nesutampa", - sakė M.Gedvilas. Vis dėlto galutinė 

kaina, kurią už kvietinius gaminius moka vartotojas, priklauso ne tik nuo rinkų, bet ir nuo kepyklų bei 

didžiųjų prekybos tinklų politikos. Todėl lietuviui už produkciją neretai tenka sumokėti ir gerokai daugiau 

nei kitų šalių vartotojams. A. Gapšio teigimu, į grūdų eksporto rinką atėjus Rusijai ir sumažėjus kainoms, 

šalies prekybos tinkluose duonos kaina praėjusių metų pabaigoje mažėjo tik nežymiai - apie 3-4 proc. 

Tačiau, pašnekovo teigimu, taip yra dėl to, kad grūdų rinkos pokyčiai galutinę duonos kainą lemia vos 15 

proc. Be to, gamintojai ir prekybininkai esą nėra suinteresuoti kainas mažinti labai smarkiai, jeigu pastebima 

didelė paklausa. „Tai yra išskirtinis produktas kitos šalys neiškepa tokios duonos kaip Lietuva. Todėl 

konkurencija vyksta tik tarp mūsų duonos kepyklų. Salyje visi lygiuojasi į keturias penkias kepyklas, kurios 
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turi 30-40 proc. visos Lietuvos rinkos", - sakė M.Gedvilas. Diktuoja stambiausi Kol prekybos tinklų 

lentynose lietuviška duona užsienio gamintojų produkcijai vietos neužleidžia, miltų rinkoje konkurencija jau 

randasi. A. Gapšio teigimu, Lietuvos miltų gamintojai kainas pasiūlo labai dideles - vienas didžiausių ES. 

Todėl prekybos tinkluose po truputį atsiranda ir lenkiškų miltų. „Lietuvoje miltų kainos yra didžiulės, nes 

joms įtakos turi pagrindiniai miltų gamintojai, kurių šalyje yra vos du trys", - sakė pašnekovas. A.Gapšys 

įsitikinęs, kad pasiūlyti pigesnę produkciją nėra suinteresuoti ir prekybos tinklai. Esą kuo produkcijos kainos 

didesnės, tuo daugiau gaunama pajamų: „Dėl to negalima sakyti, kad prekybos tinklai ieško pigesnių 

variantų - galbūt taip būtų, jei tarp jų vyktų didesnė konkurencija. Dabar keturi prekybos tinklai sudaro apie 

60 proc. visos šalies apyvartos. Nuo šių prekybos tinklų kainos ir yra priklausomos. " Prekybos tinklų įkaitai 

Šalies prekybos tinklai patvirtino, kad vartotojai kvietinės produkcijos kainų pokyčių nejunta. Prekybos 

tinklo „Maxima" atstovės spaudai Olgos Malaškevičienės teigimu, kvietinių miltų kaina parduotuvėse 

pastaruoju metu nekito. Prekybos tinkle „Norfa", kaip sakė atstovas spaudai Darius Ryliškis, kvietinių 

produktų kainos taip pat išliko stabilios: „Tik kvietinės kruopos pabrango keliais centais. Manytume, kad 

tokio stabilumo priežastis - stabilios grūdų supirkimo kainos rinkoje. " A.Gapšys pabrėžė, kad lietuviai už 

grūdų produkciją moka tik šiek tiek daugiau nei kitų šalių vartotojai. Tačiau pridūrė, jog mūsiškių vartotojų 

piniginės plonesnės nei kitų šalių, todėl į kainų skirtumus lietuviai reaguoja jautriai: „Mes įpirkti galime 

gerokai mažiau nei kitų šalių gyventojai. Tačiau esame keturių prekybos tinklų ir tam tikrų stambių 

perdirbėjų įkaitai." 

 

2012-03-27 LR1 laidoje Gimtoji žemė skelbė "Pavasarį žemdirbiai neramiai dairosi į žiemkenčių 

laukus, vertina jų būklę“. Jau ankstyvą pavasarį žemdirbiai neramiai dairosi į žiemkenčių laukus, vertina jų 

būklę. Du ankstesni, akmeniškiui ūkininkui Valiui Ąžuolui, buvo ypač nesėkmingi, nes iššalo puse 

žiemkenčių. Šį pavasarį reikalai daug geresni. Kruopių kaimo ūkininkas Valius Ąžuolas yra patyręs 

ūkininkas, savarankiškai ūkininkauja jau 15 m. Per visus15 m., visus metus jis jau turėjo augalininkystės ūkį. 

Ūkininkas sako, kad iš rudens sėjo žieminių miežių, rapsų, kviečių, nors žieminių rapsų sėjimas yra didelė 

rizika, nes du metus iš eilės jie neišgyveno. Bet šiais metais jau 95 proc. žieminių rapsų jau išgyveno. Taip 

įvyko dėl to, kad ūkininkas ieškojo atsparesnių žiemai veislių, pagrindinis išžiemojimo faktorius tas, kad 

buvo sniego, kuris apsaugojo. V. Ąžuolas sako, kad laukų melioracija blogėja, yra tokių laukų kur kažkurį 

kraštą nebegalima dirbti, nes tos pelkės ne mažėja, o tik didėja. Pats ūkininkas valo griovius, kanalus, 

prižiūri, kad neapželtų, kad palaikytų bent t ą būklė, kuri priklauso nuo jo. Skirtumas nuo praėjusio pavasario 

tas, kad pernai turėjo didelius vandens telkinius, o šiemet tos drėgmės nėra daug. 

 

2012-03-27 www.balsas.lt. spausdino publikaciją "Egzotiškas pelnas ūkininkų nedomina“. Ūkininkai 

skundžiasi, kad Lietuvoje trūksta bioįvairovės – neva laukuose styro tik javai ir rapsai, o naujų perspektyvių 

augalų skatinimu valdžia nesirūpina. Valdžios atstovai atkerta, kad bioįvairovei skatinti nėra nei lėšų, nei 

paklausos. Pasak profesionalaus selekcininko Antano Svirskio, Lietuvoje, jei tik valstybė daugiau remtų 

ūkininkus, laukus galima būtų užsėti naujomis augalų rūšimis, kurios būtų kur kas naudingesnės negu 

dauguma dabar Lietuvoje auginamų. Vienas tokių augalų – sojos, puikiai tinkantis ir maistui, ir pašarui ar 

vaistams. Jų praėjusiais metais, A. Svirskio skaičiavimu, Lietuvos ūkininkai užaugino apie tūkstantį hektarų, 

o šiemet šis skaičius turėtų bent jau padvigubėti. Pasak selekcininko, Lietuvoje auginamomis ekologiškomis 

sojomis susidomėta ir iš JAV. Perpus mažiau negu sojų pernai Lietuvos laukuose buvo auginama sorų – apie 

500 hektarų. A. Svirskis aiškino, kad soros Lietuvoje buvo auginamos dar akmens amžiuje, jos pranašesnės 

už kitus javus tuo, kad naudojant tą pačią tradicinių javų auginimo techniką jos duoda ne mažesnį ir geresnės 

kokybės derlių. Sorų kruopos tinkamos maistui – košėms, sriuboms, taip pat pašarui. Kitas Lietuvoje dar 

mažai auginamas, tačiau perspektyvus ir puikia alternatyva kitiems galintis tapti augalas, pasak A. Svirskio, 

yra burnočiai. Jie apibūdinami kaip vieni perspektyviausiųjų XXI a. augalų, o Lietuvos parduotuvėse 

prekybininkai juos parduoda po 33 litus už kilogramą, kai patys perka po 5 litus. Pastaruoju metu Lietuvoje 

sėjama ir vis daugiau rudųjų garstyčių, kurių nemaža dalis eksportuojama į Prancūziją. Per pastaruosius 

metus jų plotai išaugo 40 kartų. A. Svirskis piktinosi, kad Lietuvoje naujus augalus auginti trukdo ir 

biurokratinės kliūtys – Lietuva neva patiria milijonus litų nuostolių todėl, kad draudžiama auginti senus 

tradicinius augalus, tokius kaip aguonos ar kanapės. „Mes aguonas augindavome nuo seno, o dabar perkame 

iš lenkų, užuot patys pardavę, – sakė A. Svirskis. – Lietuvoje laisvai galėtų būti auginamos aguonos be 

opijaus, tačiau tam trukdo biurokratiniai apribojimai.“ Beveik visose valstybėse kaimynėse auginamos 

leistiną kiekį psichotropinių medžiagų turinčios kanapės, o Lietuvoje jas auginti draudžiama. Pasak Lietuvos 

žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties vyresniosios mokslo darbuotojos Elvyros Gruzdevienės, 

bandymų stotyje atlikus tyrimus buvo nustatyta, kad Lietuvoje augančiose pluoštinėse kanapėse esantis 

tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leistinos normos. Tačiau jas auginti šalyje vis dar draudžiama. 

http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10261719&itd=MTAyNjE3MTl8NjI2fGFkMGIxYWQ0ZTFjMDI2ZjZmNDIyMWMyOTBmNTA3MjNi
http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10261719&itd=MTAyNjE3MTl8NjI2fGFkMGIxYWQ0ZTFjMDI2ZjZmNDIyMWMyOTBmNTA3MjNi
http://www.balsas.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10261939&itd=MTAyNjE5Mzl8NjI2fDU5MzY2Y2U0YjQyZGI1ODExODFlODVjMTc0YzY4NzYy


Anksčiau buvęs svetimas, tačiau Lietuvoje vis labiau prigyjantis augalas – šilauogės. Jų Lietuvoje 

pramoniniu būdu, pasak VDU Kauno botanikos sodo mokslininko Remigijaus Daubaro, užauginama apie 30 

hektarų. Šiam augalui Lietuvoje auginti yra palankios sąlygos, be to, jų paklausa pasaulyje didėja. Šilauogės 

ypač paklausios skandinavų šalyse. R. Daubaras pasakoja, kad kol kas Lietuvos ūkininkai masiškai auginti 

šilauogių nesiryžta, nes bijo imtis naujovių: „Lietuviai yra atsargūs, jiems nedrąsu užsiimti nauju ilgalaikiu 

verslu. Jie sako: kam rizikuoti, vargti kelerius metus ir neturėti pelno, kai užauginęs hektarą svogūnų galiu 

gauti ne mažesnį pelną taip nerizikuodamas.“ R. Daubaro teigimu, šilauoges gyventojai dažnai perka tiesiai 

iš ūkininkų, o ne prekybos centruose, nes didžiųjų tinklų parduotuvėse jų antkainiai siekia kelis šimtus 

procentų. Pašnekovas sako prisimenąs atvejį, kai prieš keletą metų ūkininkai šilauoges parduodavo po 12 

litų, o prekybos centruose jų kaina siekė beveik 40. Panaši situacija ir su spanguolėmis – gyventojai nesiryžta 

investuoti tam, kad vėliau galėtų gauti ilgametį derlių. Šiuo metu, R. Daubaro skaičiavimais, pramoniniu 

būdu Lietuvoje auginama vos 2 hektarai šių uogų. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius 

Zenonas Dapkevičius aiškino, kad netradiciniams augalams, tokiems kaip šilauogės ar sojos, dar trūksta 

paklausos – esą gyventojams reikia įrodyti, kad šviežios šilauogės yra gerokai vertingesnės negu iš toli 

atvežti ir neprinokę vaisiai. Kai kurie anksčiau buvę tradiciniai augalai, kaip, pavyzdžiui, linai, Lietuvoje jau 

tampa retenybe. Pasak Z. Dapkevičiaus, jų telikę vos kelios dešimtys hektarų. Daugiausia įtakos pramoninio 

linų auginimo sumažėjimui turėjo padidėjusi konkurencija iš Kinijos, sumažintos ES išmokos už linus ir 

augintojų bei perdirbėjų vaidai. Be to, Z. Dapkevičius atkreipia dėmesį, kad lietuviai, skirtingai nei belgai ar 

olandai, nemėgsta vaikščioti glamžytais drabužiais, todėl geriau renkasi drabužius iš kitų, nelininių, audinių. 

Tarp kitų netradiciniais tampančių augalų rūšių Z. Dapkevičius pamini ir pupas bei avižas. Esą vis mažiau 

avižų ir pupų ūkininkai augina dėl mažėjančios paklausos ir krintančių kainų. Vietoj senųjų tradicinių augalų 

Lietuvoje atsiranda naujų. Štai per penkiolika metų rapsai tapo jau beveik tradiciniu augalu. Rapsai, pasak Z. 

Dapkevičiaus, puikiai tinka sėjomainai, šaknyse turi sieros, yra geras javų priešsėlis, be to, tai energinis 

augalas – tinka biokurui. Vis dėlto A. Svirskis abejoja rapsų auginimo nauda. Anot selekcininko, rapsai 

naikina derlingiausią žemės dalį – humusą. Be to, rapsus nuolat puola kenkėjai, todėl juos reikia purkšti 

pesticidais, o pesticidai kenkia bitėms. Ūkininkas abejoja ir pinigine rapsų nauda – esą jų eksploatavimo 

sąnaudos neretai būna panašios kaip ir pardavimo kaina. „Žemės ūkis Lietuvoje beveik pasiekė paskutinę 

stadiją, kai laukuose teliko javai ir rapsai, naikinantys dirvožemio derlingumą. Šitas pasekmes greitai 

pamatysime“, – perspėjo A. Svirskis ir dar kartą pabrėžė, kad valstybė turėtų skatinti bioįvairovę. Pasak 

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ir maisto ūkio departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio, 

ūkininkų skundai šia tema – ne naujiena. Tačiau valstybės galimybės remti ūkininkus yra ribotos, todėl 

remiamas tik paklausių augalų auginimas. Dabar valdžia per kaimo plėtros programą finansuoja ekologinius 

produktus. „Mano atsakymas į argumentą dėl per mažos valdžios paramos – reikia apsispręsti ir auginti 

tokius augalus, kuriuos mokame auginti, žinome, kaip realizuoti ir tuos, kurių ekonominis efektas 

geriausias“, – apibendrino R. Krasuckis. Į klausimą, kodėl Lietuvoje vis dar nėra leidžiama auginti pluoštinių 

kanapių ar aguonų, pašnekovas atsakė, kad ir ŽŪM jau ilgą laiką siekia, jog dabar galiojantis psichotropinių 

medžiagų įstatymas būtų pakeistas. „Pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įstatymą Lietuvoje 

draudžiama auginti kanapes ir aguonas, – aiškino Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius. – Tai, 

mūsų požiūriu, yra absurdas, nes Lietuvoje yra kanapių rūšis, kurioje tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija 

leistinų normų.“ Tiesa, šiemet, nepaisant draudimo, kai kuriose vietose jau buvo užauginti 53 hektarai 

pluoštinių kanapių. R. Krasuckis tikisi, kad dar šio pavasario sesijoje Seimui bus pateiktos pataisos dėl 

pluoštinių kanapių auginimo ir bus padaryti reikiami pakeitimai. ŽŪM duomenimis, pernai buvo užauginti 

53 hektarai pluoštinių kanapių. Pernai, Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis , Lietuvoje užauginta 

3 500 rudųjų garstyčių, o per trejus metus jų plotai Lietuvoje padidėjo 40 kartų. Lietuvos ūkininkai 2010 m. 

už trąšas mokėjo beveik 1,5 karto brangiau negu Lenkijoje ir du kartus brangiau negu Latvijoje.  

 

2012-03-30 www.DELFI.lt spausdino publikaciją "Žemės ūkio bendrovė „Agrowill Group“ dalį 

būsimojo 2012 metų derliaus pardavė išankstiniais kontraktais. Siekiant išvengti kainų svyravimų 

įmonė tokiu būdu jau pardavė 10 tūkst. tonų kviečių ir 2,5 tūkst. tonų žieminių rapsų derliaus“. Iš viso 

šiemet „Agrowill Group“ planuoja gauti apie 50 tūkst. tonų grūdinių kultūrų, tačiau esant palankioms 

gamtinėms sąlygoms šie skaičiai gali didėti. „Nuo 2010-ųjų vasaros pasaulinėse rinkose laikosi gana 

palankios grūdinių kultūrų kainos. Vis dėlto būsimo derliaus prognozės didžiosiose pasaulio rinkose, 

pasiūlos ir paklausos tendencijos, pasėlių būklė po žiemos, eksporto apribojimai atskirose šalyse ir daug kitų 

veiksnių daro įtaką kainoms ir sudaro prielaidas ženkliems jų svyravimams. Bendrovės valdyba patvirtino 

naują strategiją dėl derliaus pardavimo. Kiekvienais ūkiniais metais per kovą-balandį iki 30 proc. derliaus 

numatome parduoti išankstiniais kontraktais“,- aiškina „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Vladas 

Bagavičius. Pajamos iš grūdinių kultūrų pardavimo sudaro apie 40 proc. „Agrowill Group“ metinių pajamų. 

http://www.manoukis.lt/


Grupė 2012 m. sezoną dirbs apie 22 tūkst. ha, kuriuose augins grūdus, rapsus ir pašarines kultūras, 

reikalingas „Agrowill Group“ įmonių veiklai.  


