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Žemės ir maisto ūkio produktų gamybos -

vartojimo balansas

Produktai

2019

Gamyba 1-

am gyv., kg

Suvartojimas

1-am gyv., kg

Skirtu-

mas

Perteklius (+) /

Trūkumas (–)

Grūdai ir jų produktai 1972 111 1861 1676,6

Daržovės 85 101 -16 -15,8

Bulvės 121 84 37 44,0

Vaisiai ir uogos 18 102 -84 -82,4

Mėsa 97 98 -1 -1,0

Pienas ir jų produktai
555 294 261 88,8

Maistas / pašaras Bioenergetika
Alternatyva tradicinėms 

žaliavoms



Augalininkystės produktų 

nuostoliai



Žemės ūkio / maisto produktų nuostoliai



Iššūkiai

Derliaus paruošimas laikymui 

/ konservavimas

Derliaus laikymo 

technologijos ir sąlygos

Produktų pirminė kokybė

Gamybos procesas

Verslo modelis

➢ Masės praradimai

➢ Prekinės vertės (kokybės) praradimai

➢ Mikrobiologinė tarša

➢ Biologinės vertės išsaugojimas

➢ Konkurencingumas (gamybos kaštai)

➢ Technologijų tvarumas



Laikoma 

produkcija

Patalpos 

temperatūra, 
oC

Patalpos oro 

santykinis 

drėgnis, %

Bulvės:

- maistinės +3–+5 90–95

- perdirbimui +8–+9 90–95

- sėklinės +2–+4 90–95

Šakniavaisiai

(morkos,

burokėliai,

ridikai,)

0– +1 90–95

Gūžiniai kopūstai: -1–0 90–95

- maistiniai -1–0 90–95

- pasodai 0 90–95

Svogūnai maistiniai -3 – -1 70–80

Svogūnų sėjinukai:

- laikant šiltai +18–+25 50–70

- laikant šaltai -3– -1 70–80

Sandėliavimo patalpų įrengimas ir 

optimalios laikymo sąlygos
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Konteinerinis sandėlis su 

mikroprocesoriniu ventiliacijos 

sistemos valdymu

Palaido laikymo sandėlis su 

rankiniu ventiliacijos sistemos 

valdymu

Sandėlis su pasyvia 

ventiliacija ir 

produkcijos laikymu 

didmaišiuose

Morkų sandėlis-

šaldytuvas

Bulvių ir daržovių sandėliavimo technologijos

Bulvių sandėlis su 

eksperimentine 

hibridine mikroklimato 

sandėlyje valdymo 

sistema 
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1 – palaido laikymo 

sandėlyje bulvės „Laura“; 

2 – palaido laikymo 

sandėlyje bulvės „Fakse“; 

3 – konteineriniame 

sandėlyje su 

automatizuota 

ventiliavimo sistema 

bulvės „Fakse“;

4 – pasyvaus vėdinimo 

įgilintame sandėlyje, kai 

bulvės „Soraya“ laikomos 

didmaišiuose.

Bulvių ir daržovių sandėliavimo technologijos 



Hibridinis mikroklimato sandėlyje 

valdymo modulis



Eksperimentinis hibridinis 

mikroklimato sandėlyje valdymo 

modulis
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Konservavimas 

džiovinant

Produktų drėgnumas sumažinamas tiek, kad sukuriamos 

nepalankios sąlygos fiziologiniams ir mikrobiologiniams 

procesams vykti. Dauguma sultingų žemės ūkio produktų yra 

„nužudomi“.

Saugus džiovintų sultingų žemės ūkio 

produktų drėgnis:

❑ vaisiai ir uogos – 18…22;

❑ daržovės – 10…14 ;

❑ prieskoninės daržovės – 8…13 .



• Dygliuotasis šaltalankis  savo lapuose, uogose ir 

sėklose kaupia daug biologiškai aktyvių 

medžiagų, bet svarbiausios ir vertingiausios yra 

uogos.

• Uogą sudaro: 68 proc. minkštimo, 23 proc. 

sėklos ir 7,75 proc. odelės;

• Uogose gausu angliavandenių, baltymų, tirpių 

riebalų, antioksidantų (C ir E vitaminų, β-

karotino, likopeno), riebiųjų ir amino rūgščių, 

fitosterolių ir flavonoidų bei cheminių elementų 

(geležies, kalcio ir kt.)
3

Atliekos ar antriniai produktai.

Dygliuotasis šaltalankis



Džiovykla su oriniu 

saulės kolektoriumi:
orinio kolektoriaus

plotas 131 m2



Saulės kolektoriaus efektyvumas
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Džiovykla su oriniu saulės kolektoriumi: 
2020 m. birželio mėn.



Organinė anglis / bioanglis – alternatyvus 

žemės ūkio verslo produktas

Bioanglis pasižymi savybėmis, kurios gerina 

dirvožemio kokybę, padeda jį išvalyti bei 

gerina ekosistemų funkcijas: 

Didelė absorbcijos geba; 

Palanki terpė mikroorganizmams; 

Ilgas irimo laikas (>100 metų); 

Didelė maistingųjų medžiagų sulaikymo 

geba; 

Didelė pesticidų ir teršalų sulaikymo geba.
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