„Daržininkystės ūkio įkūrimas”
Programinis laikotarpis: 2014-2020
Priemonė: Parama jaunųjų ūkininkų
įsikūrimui
Projekto vykdytojas: Vygantas
Januševičius
Finansavimas:
Bendra projekto vertė: 28 800,00 Eur
EŽŪFKP indėlis: 24 480,00 Eur
Valstybės indėlis: 4 320,00 Eur
Kontaktai: vygantuxs@yahoo.com

Projekto aprašymas
Projekto tikslas – jaunojo ūkininko
ūkio įkūrimas, vystant specializuotą
daržininkystės veiklą – česnakų auginimą
ir siekiant gauti ES paramą numatomoms
investicijoms. Ūkis įkurtas 2019 m. liepos
24 dieną. Projektas įgyvendintas Biržų
rajone, Širvėnos sen., karstinėse vietovėse.
Ūkininkas paraiškos pateikimo metu
turi 3,67 ha žemės ūkio naudmenų.
Numatoma kasmet auginti po 2 ha
česnakų. Pirmieji žieminiai česnakai bus
pasodinti 2019 m. rudenį. Besiruošdamas
ūkininkavimui ūkininkas savo lėšomis
įsigijo dalį reikalingos įrangos česnakų
auginimui, dalį naudoja palankiomis
sąlygomis panaudos pagrindais.
Įgyvendinus projektą numatoma
įsigyti nuosavų reikalingų padargų.
Pardavimo pajamos ir išmokos iš
numatomos daržininkystės veiklos po
projekto įgyvendinimo ir kontrolės
laikotarpiu sudarys virš 50 proc. visų
pajamų.

Siekiant plėsti pardavimo rinkas bei
siekiant efektyviai realizuoti užaugintą
produkciją
investavimo
prioritetu
pasirinkta
įsigyti
įrangą
naujos
technologijos – liofilizacijos įdiegimui.
Liofilizacija - tai skysčių praradimas
sublimacijos metu, kai džiovinamuose
produktuose esantis skystis dideliame
šaltyje sukietėja ir pasišalina dujų
pavidalu.
Tai
naudingiausias
dehidratacijos
būdas,
kurio
metu
minimaliai prarandami
arba iš viso
neprarandami
vitaminai.
Produkcija
o
o
sušaldoma ir prie -50 – 80 C laipsnių
suledėjęs skystis pasišalina dujų pavidalu.
Tai ypač aktualu daržovių auginimo
ūkiuose, net ir naudojant moderniausias
veisles ir auginimo technologijas, susidaro
daug nekondicinės produkcijos.

Dažniausiai nekondicinė produkcija
parduodama
gerokai
mažesnėmis
kainomis, nors galėtų būti liofilizuota ir
vėliau realizuojama aukšta kaina. Taip pat
liofilizuota produkcija dėl transportavimo
ir saugojimo sąlygų paprastumo tinka
prekybai užsienio rinkose. Produkcija yra
10 kartų lengvesnė.
Įdiegta liofilizacijos technologija
sudarys sąlygas mažinti derliaus praradimo
nuostolius, didins derlingumą, sudarys
sąlygas aukštesnės pridėtinės vertės
produkcijos gamybai, didins kaimo
gyventojų užimtumą.

•

Projekto tikslai
•
•
•

Jaunojo ūkininko ūkio įkūrimas,
vystant specializuotą daržininkystės
veiklą – česnakų auginimą;
Visų žemės ūkio veiklų gyvybingumo
ir konkurencingumo didinimas;
Inovacinių
ūkių
technologijų
skatinimas;

Palankesnių
sąlygų
tinkamai
kvalifikacijai
ūkininkams
pradėti
veiklą
žemės
ūkio
sektoriuje
sudarymas, ir ypač
kartų kaitos
lengvinime, inovacijų kūrime, diegime
ir sklaidoje, aplinkos išsaugojime ir
tvarioje plėtroje, klimato kaitos
švelninime.

Projekto veiklos ir rezultatai
Daržininkystės veikla – česnakų
auginimas.
Labai
mažas
nuostolis
perdirbant nekondicinius česnakus.

