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UAB „AGROLINIJA“ IR JOS VEIKLA  

• UAB "Agrolinija" pradėjo vystyti veislinės - mėsinės 
galvijininkystės verslą Kaišiadorių rajone: 

– 2010m. importavo 63 grynaveisles Angusų veislės telyčias 
ir tris bulius iš Vokietijos Saksonijos - Anhalto žemės 
galvijų augintojų asociacijos (RSA). 

– 2011m. ūkis papildomai įsivežė 15 Angusų ir 50 Simentalių 
grynaveislių telyčių, bei įsigijo du bulius iš Antano Bezaro 
Angusų ūkio. 



UAB „AGROLINIJA“  

• Galvijai bendrovėje auginami ekstensyviai - vasarą ganomi 
natūraliose ganyklose, žiemą, tvartiniu laikotarpiu, šeriami 
šienainiu. 

– Galvijų auginimo sistema atitinka gyvūnų gerovės, 
sveikatos, veterinarijos (auginami galvijai turi sveikos 
bandos statusą) ir ekologijos reikalavimus.  



UAB „AGROLINIJA“  

• Bendrovė vysto Angus galvijų veislininkystę bei Angus-
Simental mišrinimo schemą galvijams, auginamiems 
mėsai. 

• UAB "Agrolinija" yra Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacijos (LMGAGA) narė. 

 

http://www.lmga.lt/


UAB „AGROLINIJA“  

• Gyvuliai laikomi palaidi ganyklose ir tvarte. 

– Žiemą laikomi ant gilaus kraiko, šeriami tik žoliniais 
pašarais (šienainiu). 

• Karvės ir telyčios kergiamos natūraliu būdu, prieauglis 
nujunkomas 7 - 8 mėnesių amžiaus.  



UAB „AGROLINIJA“  

• Iš sukaupto kraikinio galvijų mėšlo bendrovė nuo 
2012m. rudens pradėjo gaminti įvairių rūšių aukštos 
kokybės, vertingas birias, granuliuotas trąšas, o nuo 
2015m. pavasario ir skystas organines trąšas. 

– Visos trąšos sertifikuotos kaip tinkamos naudoti 
ekologiniame žemės ūkyje. 



• Su Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos 
fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto Agroekologijos 
centro vadovu doc. dr. Juozu Pekarsku UAB „Agrolinijos“ 
atstovai pradėjo bendradarbiauti nuo 2012 m. rudens. 

 

• Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas  -  
sukurti technologijas, kurių pagalba UAB 
„Agrolinija“ sukauptas mėsinių galvijų mėšlas 
būtų perdirbtas ir iš jo būtų pagaminti 
produktai, kurie turėtų paklausą Lietuvos bei 
užsienio rinkoje. 

• Sprendžiant šią problemą buvo pasiūlyta schema, 
kaip tai galima padaryti. 

 



Mėsinių galvijų mėšlo kompostavimo ir organinių 
trąšų gamybos schema 



UAB „Agrolinija“ užsakymu parengti du 
moksliniai darbai: 

• „Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų 
gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams 
tyrimai“ (2013 09 30) 

 

• „Skystų organinių trąšų gamybos, panaudojant 
maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos 
kūrimas ir jų efektyvumo žemės ūkio augalams 
tyrimai“ (2015 02 24) 



Bendradarbiavimo rezultatai 
 Bendradarbiaujant Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos 

fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto Agroekologijos centro vadovui 

doc. dr. Juozu Pekarsku su UAB „Agrolinijos“ atstovais sukurta: 

– Efektyvi mėsinių galvijų mėšlo kompostavimo technologija; 

– Organinių medžiagų granuliavimo įrenginys (2014m. apdovanota nacionaliniu 

„Inovacijų prizu“); 

– Sukurtos ir sėkmingai gaminamos birios ir granuliuotos organinės trąšos: 
• mėsinių galvijų mėšlo kompostas Agrolinija-K, 

• maltas mėsinių galvijų mėšlo kompostas Agrolinija-MK, 

• granuliuotos mėsinių galvijų mėšlo trąšos Agrolinija-GRAN-4 ir Agrolinija-GRAN-6; 

– Sukurta skystų organinių trąšų gamybos technologija; 

– Sukurtos ir sėkmingai gaminamos skystos mėsinių galvijų mėšlo komposto 

organinės trąšos Agrolinija-S ir Agrolinija-S SUPER. 

 Visos trąšos atitinka ES reglamentų Tarybos reglamento (EB) Nr.834/2007 ir 

Komisijos reglamento (EB) Nr.889/2008 reikalavimus ir leidžiamos naudoti 

ekologinėje gamyboje. 



UAB „Agrolinija“ naudojama mėsinių galvijų mėšlo 
tvarkymo schema ir gaminamos  organinės trąšos 



Malto kompostuoto galvijų 
mėšlo trąšos  

Agrolinija-MK 

Kompostuoto granuliuoto 
galvijų mėšlo trąšos 
Agrolinija-GRAN-4  

(4 mm granulės) 



Kompostuoto granuliuoto galvijų mėšlo trąšos 
Agrolinija-GRAN-6  
(6 mm granulės) 



Tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir planai 

I. Pastatyti modernią organinių trąšų gamyklą ir perdirbti visą 

UAB „Agrolinija“ sukauptą mėsinių galvijų mėšlą. 

II. Organinių trąšų gamykloje įrengti birių, granuliuotų ir skystų 

organinių trąšų gamybos cechus. 

III. Patobulinti organinių trąšų granuliavimo įrenginį, kad būtų 

galima gaminti didesnius granuliuotų trąšų kiekius. 

IV. Kurti technologijas, kurių pagalba būtų galima perdirbti 

įvairias organines atliekas ir iš jų gaminti kokybiškas organines 

trąšas ir dirvos gerinimo priemones. 

V. Kurti naujas birias, granuliuotas ir skystas organines trąšas ir 

jas tiekti į rinką. 

VI. Sukurtus granuliavimo įrenginius, technologijas ir pagamintas 

trąšas bei dirvos gerinimo priemones patentuoti Lietuvoje ir 

užsienyje. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

 

 

 

 


