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Parodos organizatorių sveikinimo žodis/Greeting Speech of the Exhibition Organisers

Antanas
MAZILIAUSKAS
Aleksandro Stulginskio
universiteto rektorius

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...“
jau dvidešimt vienerius metus yra išskirtinis
reiškinys žemės ūkio srityje ne tik Lietuvos, bet ir
Baltijos ir kitų kaimyninių šalių mastu. Kasmet vis
didėjantis dalyvių skaičius, gausėjančios ekspozicijos, prikviečia į Aleksandro Stulginskio universitetą
vis gausesnį lankytojų būrį. Jubiliejinėje 20-joje „Ką pasėsi... 2015“ sulaukta virš
100 tūkst. lankytojų ir svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 19 pasaulio šalių. Kasmet ne tik
kiekybiškai, bet ir kokybiškai augančiose ilgamečių parodos dalyvių ekspozicijose pristatoma naujausia žemės ūkio technika, dirvos ir augalų diagnostikos įranga, apsaugos
priemonės, kiti nuo žemės ūkio veiklos neatskiriami eksponatai, kurie į „Ką pasėsi...“
parodą atkeliauja iš viso pasaulio. Tai paroda, pristatanti tai, kas naujausio, geriausio
ir inovatyviausio sukurta žemės ūkio srityje pasaulyje.
Ilgalaikė universiteto ir verslo partnerystė yra labai reikšminga ASU studijų proceso
tobulinimui, mokslo žinių sklaidai ir plėtrai.
Nuolat plėsdami ir gerindami universiteto infrastruktūrą, „Ką pasėsi... 2016“ rengiame atnaujintoje ir išplėstoje parodų bazėje, įskaitant du naujus, modernius universalios
paskirties paviljonus, įrengtus bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos lėšomis.
Sveikinu „Ką pasėsi... 2016“ dalyvius, svečius ir lankytojus! Dalykiškų ir sėkmingų
susitikimų, malonių akimirkų ir pažinimo džiaugsmo.
Already for twenty-one year the international agricultural exhibition „Ką pasėsi...“
is an exceptional agricultural event not only in Lithuania, but also in the Baltic and
other neighbouring countries.
Each year the increasing number of participants and expositions are inviting more
and more abundant groups of visitors to Aleksandras Stulginskis University. At the 20th
anniversary of „Ką pasėsi...2015“ we have received over 100 thousand visitors not
only from Lithuania but also from 19 countries of the world.
Every year, not only quantitatively but also qualitatively growing long-standing
exhibitors presents the latest agricultural machinery, soil and plant diagnostic equipment, protective equipment and other agricultural exhibits from all over the world.
This Exhibition presents the best, the most innovative and up-to-date agricultural
items in the world.
A long-term University and business partnership is highly significant towards the
spreading and developing the scientific knowledge, and the improvement of study
process of ASU.
We arrange „Ką pasėsi...“ in constantly developing University exhibition base -this
year improved with new two modern and multiservice pavilions, constructed in cooperation with the funding of the Ministry of Agriculture of the Lithuanian Rural Development
Programme 2007–2013.
Congratulations to the participants, guests and visitors of „Ką pasėsi...2016“! Wish
you constructive and successful meetings, pleasant moments and joy of cognition.
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Virginija
Baltraitienė
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministrė

Mieli parodos „Ką pasėsi... 2016“ rengėjai,
dalyviai, svečiai,
Jau dvidešimt pirmus metus Lietuvoje pavasarį tradiciškai rengiama populiarioji žemės ūkio
paroda „Ką pasėsi...“, žyminti darbymečio pradžią
ir raginanti žemdirbius vėl rūpintis, kaip geriau
pasirinkti techniką, suarti dirvą, pasodinti medį. Ne veltui liaudies išmintis byloja – ką
pasėsi, tą ir pjausi.
Ši specializuota paroda, siekianti nurodyti tiesiausius kelius į sėkmę, yra labai
svarbi norint išsiaiškinti vartotojų lūkesčius. Smagu mums visiems, neabejingiems
žemės ūkiui, kaimo plėtrai, Kaune susirinkti draugėn ir aptarti sektoriaus aktualijas,
pasidalyti džiaugsmais bei rūpesčiais. Iš plačios renginių programos kiekvienas
gali pasisemti profesinių žinių labiausiai rūpimais klausimais. Žinau, kad ši paroda
vienodai įdomi ir miesto, ir kaimo gyventojams, svarbi ir patyrusiems žemdirbiams, ir į
žemės ūkio veiklą dar tik besiruošiančiam įsitraukti jaunimui, nes čia galima rasti patį
tinkamiausią sprendimą.
Vienos iš parodos organizatorių – Žemės ūkio ministerijos – vardu visiems
linkiu puikių akimirkų ir geros pavasarinės nuotaikos. Iki pasimatymo. Susitikimo
vieta –,,Ką pasėsi…”!
Dear organizers, participants and guests of exhibition “Ką pasėsi... 2016“,
Traditionally, already for twenty first spring in Lithuania popular agricultural exhibition “Ką pasėsi... 2016“ designates the beginning of busy season and calls farmers to
find out how to choose best technique, how to plow the soil, plant a tree. Not in vain,
folk wisdom says – you reap what you sow.
It is pleasure for all of us, who are close to agriculture and rural development,
gather in Kaunas and discuss industry issues, share the joys and sorrows.
Everybody can choose from extensive program of events and gain professional
knowledge in the most relevant issue.
I know that this Exhibition is equally interesting for urban and rural residents,
important to experienced farmers as well as to young people, who are only going to
engage agricultural activities, because here one can find best solution.
In behalf of one of the organizers of the exhibition – the Ministry of Agriculture –
I wish you all great moments and good spring mood. I look forward to meeting you.
Meeting point – “Ką pasėsi... 2016“!

Ką pasėsi... 2016
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programa/PROGRAM
Kovo 31 d. (ketvirtadienis) /31 March (Thursday),
13.30

Iškilmingas 21-osios tarptautinės žemės ūkio parodos
„Ką pasėsi... 2016“ atidarymas.
Paviljonas Nr. 2.
Gala opening of the 21-st International
Agricultural Exhibition “Ką pasėsi... 2016“.
Pavilion No. 2.

Balandžio 1 d. (penktadienis) / 1 April (Friday),
13.00

Absolventų klubo „ASU Alumni“ ataskaitinė konferencija.
III rūmų 602 aud.
Alumni Club “ASU Alumni“ reporting conference.
Room 602 of Palace III.

Ką pasėsi... 2016
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Programa/Program

Visomis parodos dienomis
On all days of the exhibition

Slėnio NEMUNAS ekspozicijoje vyks inovacijų ir
mokslo sklaidos renginiai „Mokslas verslui“.
Paviljonas Nr. 2.
Innovations and science dispersion events “Science for business“
in the exposition of NEMUNAS Valley.
Pavilion No. 2.

Agronomijos fakulteto stende
„Klausk agronomo“ konsultuos specialistai.
Paviljonas Nr. 2.
Consultations of specialists will be held at the
stand of the Faculty of Agronomy “Ask the Agronomist“.
Pavilion No. 2.
For detailed information see http://af.asu.lt

Miškų ir ekologijos fakulteto stende „Pajausk miško galią“
mokslininkai teiks konsultacijas.
Paviljonas Nr. 2.
Scientists of the Faculty of Forest and Ecology will give
consultations at the stand “Feel the Power of the Forest“
Pavilion No. 2.
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SEMINARAI/SEMINARS
Kovo 31 d. (ketvirtadienis) / 31 March (Thuesday)
11.00 – Forumas „Dirvožemio apsaugos įstatymo reikalingumas ir jo
pagrindiniai principai“.
Forum “Necessity of the soil protection act and its basic
principles“.
G. Staugaitis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
R. Vaisvalavičius, J. Volungevičius, Z. Bitvinskaitė, V. Vingrienė,
LR žemės ūkio ministerija.
IV rūmų konferencijų salė.
11.00 – Seminaras „Mokslas ir verslas – natūralūs maisto produktai
šiandienos vartotojų kartai“.
Seminar “Science and business – natural food products
for today’s consumers generation“.
E. Jarienė, H. Danilčenko, S. Žaldarienė, D. Levickienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas, A. Morkūnas,
IĮ „Morkūnas“, S. Serafinienė, D. Serafinas, UAB „Kvalitetas“.
IV rūmų 211 aud.
11.00 – Seminaras „Biologinių preparatų taikymo patirtis
augalininkystės technologijose“.
Seminar “The application experience of biological
preparations in crop technologies“.
E. Juknevičienė, UAB „Chemcentras“, E. Zaleckas,
D. Jasilionienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.
11.00 – Seminaras „Gaisrinė sauga ūkyje“.
Seminar “Farm fire prevention“.
A. Šlapkauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas,
J. Lukošius, VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“.
II rūmų 219 aud.
11.30 – Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
„Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“, „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“
įgyvendinimas“.
Seminar “Implementation of Lithuanian Rural Development
2014–2020 Programme activities “Investments in physical
assets“, “Preservation of aquatic warbler habitation“, “Agrienvironment and climate“ and “Organic Farming“.
A. Prakapienė, LR žemės ūkio ministerija.
Seminarų salė paviljono Nr. 1 priestate.
Ką pasėsi... 2016
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Seminarai/Seminars

12.30 – Seminaras „Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarka“.
Seminar “Procedure for animals-pets microchipping and registration“.
A. Voicechovska, LR žemės ūkio ministerija.
IV rūmų 211 aud.
12.30 – Seminaras „Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir
mikrogrybais, panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio
augalams tyrimai“.
Seminar “Research of efficiency of new products, enriched with
bacteria, microfungi and microhumic acids on agricultural plant
productivity“.
A. Ramaškevičienė, J. Aleinikovienė, Aleksandro Stulginskio
universitetas, S. Azizbekjan, Baltarusija.
IV rūmų 204 aud.
13.00 – Seminaras „Susietoji parama gyvulininkystės sektoriui
2015–2020“.
Seminar “The Coupled support for the livestock sector 2015–2020“.
L. Šimonienė, N. Michailovaitė, A. Voicechovska,
L. Gaubaitė-Lindė, J. Paskačiūtė, LR žemės ūkio ministerija
ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
IV rūmų konferencijų salė.
13.30 – Seminaras „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo
galimybės“.
Seminar “Possibilities in land management project preparation
for rural development“.
A. Aleknavičius, V. Atkocevičienė, D. Juknelienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 427 aud.
14.00 – Seminaras „Kodėl genda maistas?“.
Seminar “Why does food decay?“.
A. Krasauskas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
14.00 – Seminaras „Saugus ūkis – vagysčių prevencija ūkiuose“.
Seminar “Safe farm – farm theft prevention“.
J. Vildžius, Saugus ūkis.
IV rūmų 204 aud.
14.00 – Seminaras-diskusija „Aguonos Lietuvoje?“.
Seminar-Discussion “Poppies in Lithuania?“.
I. Vagusevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas,
LR žemės ūkio ministerijos,
Valstybinės augalininkystės tarnybos atstovai, ūkininkai.
Centrinių rūmų 505 aud.
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15.00 – Seminaras „Beržų sulos išgavimo galimybės ir perspektyvos
Lietuvoje“.
Seminar “Possibilities and prospects of birch sap collection in
Lithuania.”
V. Vilimas, E. Bartkevičius, M. Martinkus,
Aleksandro Stulginskio universitetas, V. Šimelis, MB „Ekosula“.
Seminarų salė paviljono Nr.1 priestate.
15.30 – Seminaras „Maisto pramonės ir prekybos darbuotojų
rengimas profesinėje mokykloje“.
Seminar “Food industry and sales persons programs in VET“.
R. Šimukauskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centras.
IV rūmų 211 aud.
15.30 – Seminaras „Žieminių kviečių pasėtų skirtingais sėjos laikais
biometrinių parametrų, derliaus ir jo kokybės kitimas
naudojant biostimuliatorius – aminorūgštis“.
Seminar “The influence of biostimulators – amino acids – on
variation biometrical and yield quantity and quality in winter
wheat sown in different sowing times.“
G. Pšibišauskienė, UAB „Chemcentras“,
E. Zaleckas, D. Jasilionienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.

Balandžio 1 d. (penktadienis) / 1 April (Friday)
9.00 – Seminaras „Nuotekų valymo įtaka paviršinio vandens
kokybei“.
Seminar “Influence of wastewater treatment
on surface water quality“.
L. Česonienė, M. Dapkienė, Aleksandro Stulginskio universitetas,
Š. Sinkevičius, „August ir Ko“.
Centrinių rūmų 515 aud.
9.30 – Seminaras „Tiesioginių išmokų aktualijos nuo 2016 m.“.
Seminar “Current issues of direct payments in 2016 and later“.
A. Karbauskas, Š. Celiešius, LR žemės ūkio ministerija.
IV rūmų 211 aud.
10.00 – Seminaras „Ekologiškų maisto produktų tiekimo grandinės
tobulinimas“.
Seminar “Improvement of organic food supply chain“.
V. Skulskis, V. Girgždienė,
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
IV rūmų 204 aud.
Ką pasėsi... 2016
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10.00 – Seminaras „Alyvos žemės ūkyje ir transporte.
Ar sugebame racionaliai pasirinkti?“.
Seminar “Oils in agriculture and transport.
Are we able to choose rationally?“.
R. Kreivaitis, J. Padgurskas, A. Kupčinskas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
II rūmų 212 aud.
10.00 – Seminaras „Drėkinimo normos ir liejimo terminų nustatymas
nuotoliniu būdu pasinaudojant kompiuterinėmis prognozavimo programomis“.
Seminar “Adjustment of irrigation rates and watering cycles by
remote control making use of computer forecast programs“.
V. Grybauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 330 aud.
10.00 – Seminaras „Vandens tiekimo technologinės schemos ir
nuotekų užterštumo tyrimai apytakinėse žuvų auginimo
sistemose“.
Seminar “Technological schemes of water supply and investigation of
wastewater contamination in re-circulating aquaculture system“.
A. Radzevičius, G. Žibienė, Aleksandro Stulginskio universitetas,
M. A. Szczepkowski, Vidaus žuvininkystės institutas, Olštinas (Lenkija).
III rūmų 339 aud.
10.30 – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Pasėlių draudimo
reikšmė valdant katastrofines rizikas“.
International scientific-practical conference “Crop insurance
value in managing catastrophic risks“.
L. Taparauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas,
I. Noehles, „Vereinigte Hagelversicherung Vvag“,
A. Navickas, „VH Lietuva“.
III rūmų 604 aud.
11.00 – Seminaras „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
sistemos. Paramos galimybės Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų laikotarpiu“.
Seminar “Quality systems of agricultural and food products.
Possibilities for support on rural development in Lithuania during
the period of 2014–2020“.
F. V. Osičnaitė, R. Valatkevičius, LR žemės ūkio ministerija,
R. Butkevičiūtė, VšĮ „Ekoagros“.
IV rūmų konferencijų salė.
11.00 – Seminaras „Biologinių preparatų įtaka dirvožemio savybėms
ir žemės dirbimo mašinų darbo energetiniams rodikliams“.
Seminar “The influence of biological preparation on soil properties and energetic indicators of tillage machinery“.
K. Romaneckas, V. Liakas, V. Naujokienė, E. Šarauskis,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
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11.00 – Seminaras „Konsultantų akreditavimo ir mokymo aktualijos“.
Seminar “Current issues of accreditation and training
of consultants“.
A. Grigaliūnas, Programos „Leader“
ir žemdirbių mokymo metodikos centras,
S. Miškinis, LR žemės ūkio ministerija.
Seminarų salė paviljono Nr. 1 priestate.
11.00 – Seminaras „Aktinidijos verslui“.
Seminar „Actinidia for business“.
V. Pranckietis, A. Paulauskienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
R. Gilaitienė, UAB „Rūta“.
Centrinių rūmų 506 aud.
11.00 – Seminaras „Neplynųjų pagrindinių kirtimų aktualijos Lietuvoje“.
Seminar “Actual situation of not clear fellings in Lithuania“.
J. Bačkaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas.
Centrinių rūmų 503 aud.
11.00 – Seminaras „Žemdirbių-gamintojų organizacijų formavimas“.
Seminar “Formation of agricultural producer organisations“.
J. Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas,
J. Ramanauskas, Klaipėdos universitetas,
D. Kviklys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
R. Stonkus, asociacija „Lietuvos kredito unijos“,
V. Jundulas, žemės ūkio kooperatyvas „Agrolit“,
A. Tomkienė, LR žemės ūkio rūmai.
III rūmų 418 aud.
11.00 – Seminaras „Ūkininko ūkio vystymo strateginės pasirinktys“.
Seminar “Farmers farm development strategic alternatives“.
J. Čaplikas, J. Zaleckienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 610 aud.
11.00 – Seminaras „MELGIS duomenų bazė – sprendimų parama
ūkininkui“.
Seminar “MELGIS database – decision support for farmer“.
A. Dumbrauskas, G. Vyčienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 330 aud.
12.00 – Seminaras „Rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo
problemos“.
Seminar “Washing issues for the potatoes and
vegetables prepared for the market“.
A. Radzevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas,
S. Cironkienė, Daržovių augintojų asociacija.
IV rūmų 204 aud.
Ką pasėsi... 2016
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12.30 – Seminaras „Žemės ūkio verslo subjektų apskaitos politikos
formavimo alternatyvos ir jų įtaka finansinei būklei“.
Seminar “Agricultural business accounting policy-making
alternatives and their impact on the financial position“.
N. Stončiuvienė, D. Zinkevičienė, L. Martirosianienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
13.00 – Seminaras „NMA elektroninės paslaugos (informacinis
portalas ir ŽŪMIS)“.
Seminar “Electronic services of NATIONAL PAYING AGENCY“.
P. Stelmokaitis, G. Rapkauskienė,
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
IV rūmų konferencijų salė.
13.00 – Seminaras „Pavasarinė pagalba žiemos šalčių pažeistiems
žolynams“.
Seminar “Support for sward damaged by winter
frosts in spring time “.
E. Klimas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
Seminarų salė paviljono Nr. 1 priestate.
13.00 – Seminaras „Miesto želdynų tvarkymo aktualijos“.
Seminar “Management issues of urban green areas“.
L. Straigytė, M. Pilkauskas,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
A. Rutkauskas, Lietuvos dendrologų draugija.
Centrinių rūmų 507 aud.
13.00 – Seminaras „Purškimo priedai žemės ūkiui“.
Seminar “Spray adjuvants for agriculture“.
A. Girdvainytė, E. Sendžikienė, E. Zaleckas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
VIII rūmų B212 aud.
13.30 – Seminaras „Inovatyvių diagnostinių įrankių panaudojimas
gyvulių sveikatingumui užtikrinti“.
Seminar “Use of innovative diagnostic tools to ensure animal health“.
V. Gudaitis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
IV rūmų 204 aud.
14.00 – Seminaras „Dirvožemio derlingumo išsaugojimas: procesai,
priežastys ir pasekmės“.
Seminar “Preservation of soil fertility: processes, causes and
consequences“.
R. Vaisvalavičius, R. Mikučionienė, J. Aleinikovienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
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14.00 – Seminaras „Šiaudų panaudojimo galimybės pastatų statyboje“.
Seminar “The possibilities of straw usability in building constructions“.
D. Ramukevičius, V. Gurskis,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 130 aud.
14.30 – Seminaras „Tiesioginių ir kitų su plotu susijusių
išmokų administravimo naujovės“.
Seminar “Innovations in administration of direct and other area
related payments“.
S. Stakvilevičienė, A. Gudelienė,
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
IV rūmų konferencijų salė.
14.30 – Seminaras „Pluoštinių kanapių naudojimas
alternatyvioms reikmėms“.
Seminar “Fibrous hemp usage for alternative purposes“.
A. Jasinskas, M. Martinkus, Aleksandro Stulginskio universitetas,
E. Gruzdevienė, Z. Jankauskienė,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras.
Seminarų salė paviljono Nr. 1 priestate.
15.00 – Seminaras „Saugus ūkis – vagysčių prevencija ūkiuose“.
Seminar “Safe farm – farm theft prevention“.
J. Vildžius, Saugus ūkis.
IV rūmų 204 aud.

Balandžio 2 d. (šeštadienis) / 2 April (Saturday)
11.00 – Seminaras „Saugus ūkis – vagysčių prevencija ūkiuose“.
Seminar “Safe farm – farm theft prevention“.
J. Vildžius, Saugus ūkis.
IV rūmų 204 aud.
13.00 – Seminaras „Namo šiltumas ir ekonomiškumas.
Kur tai paslėpta...?“.
Seminar “House warmth and economy. Where it is hidden...?“.
R. Karvauskas, pastatų šiltinimo ekspertas.
www.sandarusnamas.lt
IV rūmų 211 aud.
13.00 – Seminaras „Skiauteručių auginimas ir dauginimas“.
Seminar “Cultivation and propagation of Creeping Gloxinia“.
S. Gliožeris, A. Tamošiūnas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
ASU šiltnamis prie VIII rūmų.
Ką pasėsi... 2016
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ORGANIZACINIS KOMITETAS
VIRGINIJA BALTRAITIENĖ – Komiteto garbės pirmininkė,
LR Žemės ūkio ministrė
ANTANAS MAZILIAUSKAS – Komiteto pirmininkas,
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius
VIRGINIJUS VENSKUTONIS – Komiteto pirmininko pavaduotojas,
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius
LAIMA TAPARAUSKIENĖ –
Aleksandro Stulginskio uniersiteto prorektorė
BIRUTĖ STEIKŪNIENĖ –
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Parodų organizavimo
centro vadovė
EGIDIJUS ŠARAUSKIS –
ASU Mokslo skyriaus vedėjas
VALERIJUS MAKŪNAS –
Kauno rajono savivaldybės meras
DARBO GRUPĖ
L. Andrijauskas
A. Andrijauskienė
A. Arnašiutė
R. Čiūtas
R. Jodenytė
A. Jonaitis
V. Laukaitis
V. Liakas
E. Liakienė
M. Martinkus
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N. Matulionienė
R. Mažeika
R. Petlickaitė
R. Pranaitienė
V. Pužauskas
J. Račilauskienė
A. Šlapkauskas
E. Vasylienė
A. Žilionis
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PARODOS EKSPOZICIJŲ SCHEMOS
Scheme of the Exhibition Expositions

Detalesni vaizdai pateikti sektorių A, B, C, D, E, 1P, 2P ir 3P brėžiniuose
Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius A
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

A1 DOTNUVOS PROJEKTAI
A2 DOJUS AGRO
A3 LYTAGRA
A4 IVABALTĖ
A5 VÄDERSTAD
A6 AGRONOJA
A7 AGROTEKA
A8 AGROTEKA
A9 BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
A10 LAUMETRIS
A11 AGROKONCERNO TECHNIKA
A12 ROVALTRA
A13 AGRODETALĖ
A13 KAJOVIKA
A14 EAST WEST AGRO
A15 AGROKONCERNO TECHNIKA
A16 SPECAGRA
A17 LYTAGRA
A18 EAST WEST AGRO
A19 WITRAKTOR
A20 PRECISION FARMING
A21 SPECAGRA
A22 UNIVERSE GROUP BALTIC
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius B

B1 KENTEK LIETUVA
B2 MOTORIDER
B3 RENTEKSA
B4 EXPERTDOOR
B5 SAURIDA
B8 METALEDAS
B9 GR TRADE

18
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

B10 PANEVĖŽIO AGROCHEMIJA
B11 TOOLMARKETING
B12 AGROFERTAS
B15 LIETUVOS VEISLININKYSTĖ
B18 AVOTINI LIETUVA
B18 GINSTATA
B19 EHAS
B20 AGROSERVISAS LT
B21 MARGUČIAI
B22 AGROTAKA
B23 MEDICINOS BANKAS
B29 SAB BALTIC
B32 KAUNO GRŪDAI
B33 AKVATECHNIKA
B34 KERPITA
B35 MILVITEKA
B36 PROSANGVIS
B37 FELIKSNAVIS
B38 TOVERTA
B39 ALBER BERNER
B40 ŽAIBAS
B41 LIREMTA
B42 GASCHEMA
B43 BIOFABRIKAS
B44 IMK IR VAŽIUOK
B46 KROVIMO TECHNIKA
B47 ANGARŲ SISTEMOS
B52 KORADA
B53 RUUKKI LIETUVA
B55 MOTOTECHA
Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius C

C1 AGROSISTEMOS
C2 AUKSARANKIAI
C3 HIDRAULINĖS SISTEMOS
C4 VIPAKUS
C5 DESTIMA
C6 KVARCAS

20
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

C7 PGM TECHNIKA
C8 BALTIC AGRO PARTS
C10 DAGMITA
C11 MANULI FLUICONNECTO
C12 BALTYRE
C13 AML PREKYBA
C14 AUDROKESTA
C15 GAMMA
C16 NORDKALK
C17 ENEKA
C18 TECHNIKOS PREKYBA IR NUOMA
C19 NORTIRE
C20 DAVIL
C21 MONTEMA
C22 MARKEVIČIUS P. IR KO
C23 DALTRA
C24 TECHNOKLASIKA
C25 GARDENIS
C26 ABARA GROUP
C27 BOKŠTUVA
C28 LATAKKO
C29 IRLIDA
C30 KRETINGOS GRŪDAI
C31 ELEKTRA G.PLEČKAIČIO
C32 CONSTECH
C33 ECOBALTIC
C34 ELREMTA
C35 SABELIJA PREKYBA
C36 ŠALVIS
C37 NAFTĖNAS
Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

C37 TEPALITA
C38 HIDROBALT
C39 REPULSUS
C40 RVS TECHNOLOGIJA
C41 GEVANTA
C42 UNIPURAS
C43 TEPIMO MEISTRAI
C44 DASTA
C45 VILAGRA
C46 STRONGA
C48 ŠVARI ENERGIJA
C49 GAMPRE
C50 DI-ARCH
C51 VULKANIJA
C52 LZ TECHNIKA
C53 GENCO TRADE
C55 AGROLIUX
C57 MECRO TECHNIKONAS
C58 MEISTRO KODAS
C59 AUGUST IR KO
C60 SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS
C61 RANDVEL
C62 EGZOTIKA
C63 RYTAS
C64 NORTIRE
C65 ORIGINALIOS ERFURTO SĖKLOS
C66 OTTENSTEN
C67 UKMERGĖS STAKLĖS
C68 RYTERNA
C69 BORGALITA
C70 ECODOMUS
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

C71 VANDENS TELKINIŲ SAVININKŲ IR
NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA
C72 SĖKLOS AGROFIRMA
C73 LINE-X LT
C74 SAB BALTIC
C77 AGROSAC
C78 NISO TEKNIK
C79 EUROLIUKSAS
C81 AKSA
C82 ROBIDALIS
C83 ALDILE
C84 BAUER INT
C85 TOBIS
C86 SOLIRIS
C87 COSMICA SERVISAS
C88 AKVASANITA
C89 TRAIDENIS
C90 METALLUM NOVUM
C91 JONIŠKIO GRŪDAI
C92 PLASTIC FORMO

Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius D

D1
D3
D4
D5
D8
D9
D10
D12
D13
D14

24

SERPANTINAS
PRECO
ANDRAVA
METALO TECHNOLOGIJOS
METALO TECHNOLOGIJOS
LITMEPU
MECRO TECHNIKONAS
ORDO
VINDERUP MASKINER
LIVILA
Ką pasėsi... 2016

Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

D17
D18
D20
D21
D22
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D31
D32
D33
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D49
D50
Ką pasėsi... 2016

AUTO ŠALNA
AGROPARA
LIŪDYNĖ
FORESTILA
AGRODETALĖS
AGROTEKMA
PADAGAS V. IR KO
AGROSERVISAS LT
STARCO
ROMUDAVA
MARGUČIAI
DINAPOLIS
HORO MECHANIKA
VINDERUP MASKINER
MARGUČIAI
METEKA
JONIŠKIO AGROCHEMIJA
AGRAR MARKT DEPPE GMBH
MARGUČIAI
MISIUKEVIČIAUS R. IĮ
BALTIC INVEST
KEMEK ENGINEERING
MECRO TECHNIKONAS
DALAUDAS IR CO
UNIVERSE GROUP
BIOGRŪDAI
TECHNOLA
ROKIŠKIO MAŠINŲ GAMYKLA
DALAUDAS IR CO
GALUOTAS
VM TRANSPORT
BODEX
MMC FOREST
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius E

E1 SILBERAUTO
E2 KRASTA AUTO
E3 SOSTENA
E4 INCHAPE MOTORS
E5 AUTOTOJA
E6 KRASTA AUTO
E7 JMA KAUNAS
E8 BALTIEVA
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius 1P (Paviljonas Nr. 1)

1P1 KONEKESKO LIETUVA
1P2 PASVALIO AGRODILERIS
1P3 SV TECHNIKA
1P4 INTRAC LIETUVA
1P5 KAUNO SKUBA
1P5 SKUBA
Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius 2P (Paviljonas Nr. 2)

28
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

2P1 AGRERA
2P2 TODESA
2P3 PIENO TYRIMAI
2P4 ESA BALTIC
2P4 DLG SERVICE GMBH
2P5 EKOAGROS
2P6 TIMAC AGRO LT
2P7 VH LIETUVA VEREINIGTE
HAGELVERSICHERUNG VVAG FILIALAS
2P7 GERIAUSIAS SPRENDIMAS
2P8 ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ
FONDAS
2P9 DEIMENA
2P10 SLĖNIS NEMUNAS
2P11 ŽAIBOSAUGA LT
2P12 VILNIAUS KOLEGIJA
2P13 ŪKININKO PATARĖJAS
2P14 KUSTODIJA
2P15 ANTAVITA
2P16 LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ
MOKSLŲ CENTRAS
2P17 PIONER HI-BRED
2P18 DOTNUVOS PROJEKTAI
2P19 GITANA
2P20 JUPOJOS TECHNIKA
2P21 MAIDINA
2P22 KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO
INFORMACIJOS CENTRAS

Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

2P23 TEEJET POLAND
2P24 BIOENERGY LT
2P25 FORMULA AIR BALTIC
2P26 GUDINO J. ĮMONĖ
2P27 GEA LIETUVA
2P28 ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS
2P29 DELAVAL
2P30 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO
TARNYBA
2P31 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJA
2P32 PAPILIO KIBIRKŠTIS
2P33 PAPILIO KIBIRKŠTIS
2P34 GRAINIS
2P35 PRUSZYNSKI IR PARTNERIAI
2P36 AGROCHEMA
2P37 GINALAS
2P38 GINALAS
2P39 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO
TARNYBA
2P40 ŪKININKO PATARĖJAS (RASOS)
2P41 KAUNO KOLEGIJA
2P42 EKOVANDENYS
2P43 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA
2P44 MANO ŪKIS
2P45 BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GMBH
2P46 AGRONOMIJOS FAKULTETAS ASU
2P47 MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS
ASU
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

Sektorius 3P (Paviljonas Nr. 3)

Ką pasėsi... 2016

31

Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

3P1 AGROKOMFORTAS
3P2 DEZINFA
3P3 MONIER
3P4 MIKUTAVIČIAUS VALENTINO
INDIVIDUALI VEIKLA
3P5 ADMIJA
3P6 IAGRO
3P7 TATOMA
3P8 AGROINŽINERIJA
3P9 EŽIUKAI
3P10 AGRORATAS
3P11 NORD PROFIL
3P12 PLASTENA
3P13 SAURIDA
3P14 EKOFARM
3P15 AEROSISTEMOS
3P15 LIPNIOS ETIKETĖS
3P16 BALTIJOS AUTOMOBILIŲ
DIAGNOSTIKOS SISTEMOS
3P17 ORTITAS
3P18 KAACK PFLANZENVERMEHRUNG
GMBH & CO. KG
3P19 KAUNO BŪSTAI
3P20 VITERA BALTIC
3P21 JUODASIS GINTARAS
3P22 LIETUVOS KREDITO UNIJOS
3P23 WOLF SYSTEM
3P24 VILNIAUS BETONO GAMINIAI
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

3P25 AGROTAKA
3P26 LITGENAS
3P27 SILO SYSTEM
3P28 AGRIMATCO VILNIUS
3P29 SIECO
3P30 PRYMO
3P31 AGRILITA
3P32 AGROLITIMPEX
3P33 JEDVARDAS
3P34 OZONO CENTRAS
3P35 LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ
3P36 AGROPRIMUM
3P37 EKOANGARAI
3P38 ANAGRO
3P39 ALGINSTA
3P40 AGTECH
3P41 VIKERSAS
3P42 AGROINFO
3P43 AGROPLANAS
3P44 BIOHUMUS LT
3P45 GENINPEKSAS
3P46 BIO-INDUSTRIJA
3P47 HOG SLAT
3P48 OPTIVA
3P49 EKOREMA
3P50 BALTGINA
3P51 OKSALIS
Ką pasėsi... 2016
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Parodos ekspozicijų schemos/Scheme of the Exhibition Expositions

3P52 RUBISOLIS
3P53 VEDA
3P54 GIS CENTRAS DISTANCINIŲ TYRIMŲ
IR GEOINFORMATIKOS CENTRAS
3P55 TAVIRA
3P56 AGROMERZ
3P57 ACHEMPAK
3P58 RADVILIŠKIO MAŠINŲ GAMYKLA
3P59 GITANA
3P60 HUSQVARNA LIETUVA
3P64 VANDENS SRAUTAS
3P65 KRINONA
3P66 INTER-SILO
3P67 B2B
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Tarptautinės
žemės ūkio parodos

dalyviai
Participants of
the International
Agricultural Exhibition
“Ką pasėsi...2016”

A

Parodos dalyviai/Participants

UAB ABARA GROUP
Obelynės g. 38, LT–47401 Kaunas
Tel. +370 670 87 055
El. paštas info@kamenkatilai.lt
Interneto svetainė www.kamenkatilai.lt

C26
VADOVYBĖ
Linas Jonikas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Katilai.
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Parodos dalyviai/Participants

UAB ACHEMPAK
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT–55296 Jonavos r.
Tel. +370 349 56 754
Faks. +370 349 56 086
El. paštas achempak@achempak.com
Interneto svetainė www.achempak.com

3P57

VADOVYBĖ
Tomas Krejaras – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Polipropileninių didmaišių 500–2000kg (minkštųjų konteinerių), skirtų
biriems produktams, gamyba ir prekyba;
prekyba polipropileniniais maišais (20–60 kg), tentais;
reklaminė spauda ant polipropileninių didmaišių ir maišų;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdiniai polipropileniniai maišai ir didmaišiai, ventiliuojami didmaišiai
daržovėms (bulvėms, morkoms, ir kt.), polipropileniniai didmaišiai ir maišai
sėkloms, pašarams, maisto produktams, trąšoms, medienos ir plastiko
granulėms, statybinėms bei cheminėms medžiagoms bei kitiems biriems
produktams fasuoti, sandėliuoti bei transportuoti. Reklaminė spauda ant
polipropileninių maišų. Gamyba pagal individualius užsakymus.
GOODS, SERVICES
Established in 1995, UAB „Achempak“ produces polypropylene big bags
(flexible intermediate bulk containers) designed for packing, transporting and
storage of the following products: various fertilizers, chemicals, wood and
plastic pellets, compound feed, seeds, second-hand clothing, construction
materials (cement, mortar, rocks, sand rubble) and other bulk products
(hazardous or no), as well as food products (grain, flour, sugar and etc.).

Ką pasėsi... 2016
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A

Parodos dalyviai/Participants

UAB ADMIJA
Kaišiadorių g. 19c, LT–44401 Kaunas
Tel. +370 677 79 882
El. paštas info@saugusukis.lt
Interneto svetainė www.saugusukis.lt

3P5
VADOVYBĖ
Artūras Vildžius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Admija“ buvo įkurta 1996 metais. Įmonė išskirtinai specializuojasi
vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistemose, skirtose ūkininkams ir žemės
ūkio bendrovėms.
Įdiegiame kokybiškas ir nebrangias vaizdo ir apsaugos sistemas, kurios
leidžia apsaugoti techniką, kurą, chemiją ir kitas vertybes.
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MB AEROSISTEMOS
Ateities g. 35, LT–06325 Vilnius
Tel. +370 686 48 478
El. paštas info@aerosistemos.lt
Interneto svetainė www.aerosistemos.lt

3P15
VADOVYBĖ
Vytautas Švelnys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla: precizinis ūkis.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Paslauga ūkininkams – tręšimo žemėlapių sudarymas, naudojantis nepilotuojamu skraidančiu aparatu.
GOODS, SERVICES
Service for farmers – creation of fertilization maps using an unmanned
aerial vehicle.

Ką pasėsi... 2016
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A

Parodos dalyviai/Participants

AGRAR MARKT DEPPE GMBH
Barbiser Str. 134, 37431 Bad Lauterberg / Barbis, Vokietija
Tel. +371 200 21 441
El. paštas rihards@agrio.lv
Interneto svetainė www.agrarmarktdeppe.de
D36
VADOVYBĖ
Sven Deppe.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba žemes ūkio, golfo ir vejos priežiūros įranga, atsarginėmis dalimis,
remontas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Parodoje – traktorius „John Deere 7530“.
GOODS, SERVICES
Trade, spare parts and repair of agricultural, golf and turf equipment. Sales
promotion and service are our main concern.
Our center for used machinery takes care of a professional sales of secondhand equipment of agriculture, foresty, golf and turf. We grand individuality
through up-to-date technology.
The „Agrar-Markt DEPPE“ is represented in the north of Germany. „AgrarMarkt DEPPE“ always means „Price and Quality are ok“.

40

Ką pasėsi... 2016

Parodos dalyviai/Participants

UAB AGRILITA
Bobkalnio k., LT–38445 Panevėžio r.
Tel. +370 45 59 83 33
Faks. +370 45 59 83 34
El. paštas aloyzas.kireilis@agrilita.lt
Interneto svetainė www.agrilita.lt

A

3P31
VADOVYBĖ
Aloyzas Kireilis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Srutų maišytuvai, siurbliai, skreperiai, grūdų traiškytuvai.
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UAB AGRIMATCO VILNIUS
S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT–53228 Kauno r.
Tel. +370 37 24 26 09
Faks. +370 37 55 21 74
El. paštas agrimatco.lithuania@agrimatco-eu.com
Interneto svetainė www.agrimatco.lt

3P28
VADOVYBĖ
Linas Balutis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Daržovių ir lauko kultūrinių augalų sėklos, įvairios trąšos, augalų apsaugos
priemonės ir žemės ūkio technika.
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UAB AGROCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT–55296 Jonavos r.
Tel. +370 349 56 142
Faks. +370 349 56 541
El. paštas info@agrochema.lt
Interneto svetainė www.agrochema.lt

2P36
VADOVYBĖ
Jonas Kaminskas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų supirkimas, elevatorių paslaugos, skystųjų trąšų ir mišinių gamyba,
trąšų fasavimas, logistika, kreditavimas trąšomis, agrocentrų „Agromax“
vykdoma veikla bei plėtra.
GOODS, SERVICES
The company produces liquid compound fertilizers „Lyderis“, NPK fertilizer
blends, sells all sorts of solid fertilizers, plant protection chemicals, seeds,
feeds and additives, peat products, agricultural fuel and purchases cereals,
oilseed rape, exchanges the grain to fertilizer, provides fertilizers on credit
for farmers. Also provides elevator service.
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Parodos dalyviai/Participants

UAB AGRODETALĖS
V. A. Graičiuno g. 34–308, LT–02241 Vilnius
Tel. +370 612 60 662
El. paštas agrodetales@inbox.lt
Interneto svetainė agro-detales.lt

D22
VADOVYBĖ
Jurij Zelenov – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Agrodetalės“ Lietuvoje atstovauja Lenkijos gamintoją „SaMASZ“,
kuris jau nuo 1984 metų specializuojasi įvairaus tipo šienapjovių gamyba.
Šiuo metu parduodame šienapjoves nuo 1,3 iki 9,4 metrų darbinio pločio.
Iki 3,4 metrų pločio šios šienapjovės yra pakabinamo tipo, o pradedant nuo
3,0 metrų gaminamos ir prikabinamos šienapjovės.
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UAB AGROINFO
Sąjungos a. 5–25, LT–48379 Kaunas
Tel. +370 628 21 289
Faks. +370 37 26 09 46
El. paštas info@agroinfo.lt
Interneto svetainė www.agroinfo.lt

3P42

VADOVYBĖ
Mindaugas Eidukaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
SCR Heatime® HR rujų ir atrajojimo stebėjimo sistema. Sistema skirta rujų
nustatymui, šėrimo optimizavimui, karvių sveikatos stebėjimui, veterinarinio
gydymo sekimui.
Naudojantis sistema rujos nustatomos 80–90% tikslumu, todėl ūkyje yra
didesnis veršingų karvių skaičius, sutrumpėja veršiavimosi intervalas ir
auga pelnas.
GOODS, SERVICES
SCR Heatime® HR system is powerful real-time reproduction and health
monitoring solution.
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UAB AGROINŽINERIJA
Lazdynų g. 21, LT–04129 Vilnius
Tel. +370 5 245 0418
Faks. +370 5 245 0418
El. paštas info@agroinzinerija.lt
Interneto svetainė agroinzinerija.lt

3P8
VADOVYBĖ
Jūratė Miliauskienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Lesyklos, šildytuvai, oro padavimo sklendės, klimato kontrolieriai.
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UAB AGROKOMFORTAS
Slėnio g. 3A, LT–20143 Ukmergė
Tel. +370 698 78 976
Faks. +370 340 63 336
El. paštas agrokomfortas@takas.lt
Interneto svetainė www.agrokomfortas.lt

3P1
VADOVYBĖ
Žymantas Pažūsis.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Biodujų gamybos technologijos, technika srutų ūkiui, fermų įranga paukščiams ir gyvūnams, šėrimo, ventiliavimo, girdymo sistemos, įranga pašarų
gamybai ir saugojimui, projektavimas, montavimas, servisas.
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UAB AGROKONCERNO
Žibuoklių g. 16, LT–57126 Kėdainiai
Tel. +370 347 41 625
Faks. +370 347 41 586
El. paštas lina@atechnika.lt
Interneto svetainė atechnika.lt

TECHNIKA

A11, A15
VADOVYBĖ
Donatas Višniauskas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
remontuojame variklius, visų tipų pavarų dėžes;
gaminame hidraulines žarnas;
tiekiame detales žemės ūkio technikai;
žemės ūkio technikos nuoma;
garantinis ir pogarantinis žemės ūkio technikos aptarnavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Rostselmash“ kombainai, „Versatile“ traktoriai, „Pottinger“ šienavimo ir žemės dirbimo technika, rinktuvinės priekabos, „Jympa“ giluminiai purentuvai,
„FarmGEM“ purkštuvai, „Lehner“ universalios barstyklės, „Ausa“ teleskopiniai krautuvai, trąšų barstyklės „Agrex“, grūdų perkrovimo puspriekabės
J&M, mėšlo kratytuvai „Gilibert“.
GOODS, SERVICES
We are representative of the following trademarks: „Pottinger“ – grassland
mashinery, tillage and drilling, loader wagons, „Ausa“ – taurulift, „Jympa“ – subsoilers, FARMGEM – cropsprayers, „Versatile“ – tractors, „Rostselmash“ – grain and forage harvesters, „Lehner“ – spreaders, fertilizers
spreaders „Agrex“, grain carts J&M, manure spreaders „Gilibert“.
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UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT–36144 Panevėžys
Tel. +370 700 10 045
Faks. +370 700 10 045
El. paštas osvaldas@agrolitimpex.lt
Interneto svetainė www.agrolitimpex.lt

3P32
VADOVYBĖ
Osvaldas Didžgalvis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žolių sėklos, daržovių sėklos, kukurūzų sėklos, retesnių žemės ūkio augalų
rūšių grūdai, sėklos.
Tarpininkavimo paslaugos realizuojant retesnių žemės ūkio augalų sėklas,
grūdus.
GOODS, SERVICES
Seeds.
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UAB AGROLIUX
J. Janonio g. 30A, LT–35289 Panevėžys
Tel. +370 686 78 183
Faks. +370 45 46 19 94
El. paštas marketingas@agroliux.lt
Interneto svetainė www.lemigo.lt

C55
VADOVYBĖ
Linas Dauknys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Agroliux“ yra oficiali Lenkijos įmonės „Lemigo“, gaminančios plataus
asortimento tekstilinę, guminę, PVC, PU ir EVA avalynę, atstovė Lietuvoje ir
vykdo „Lemigo“ gamyklos produkcijos didmeninę bei mažmeninę prekybą.
Tai tekstilės avalynė, darbo bei sniego batai, specifinė ir profesionali avalynė,
skirta medžioklei, žvejybai, apsauginė avalynė iš PVC ir EVA medžiagų,
įvairių modelių batai, skirti dėvėti laisvalaikiu ir buityje.
GOODS, SERVICES
Work shoes, casual shoes, shoes for kids, boots, clothing and footwear for
fishing, hunting, other goods.
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UAB AGROMERZ
Nemuno g. 73, LT–37356 Panevėžys
Tel. +370 685 84 211
El. paštas info@agromerz.lt
Interneto svetainė www.agromerz.lt

A

3P56
VADOVYBĖ
Mantas Atraškevičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
biodujų jėgainės.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Melžimo robotas „Fullwood M2erlin“;
pašarų pristumimo robotas;
automatinė šėrimo sistema;
čiužinys karvėms;
lankai karvėms, atitvaras su fiksacija.
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UAB AGRONOJA
Latvių g. 64A–24, LT–08113 Vilnius
Tel. +370 682 57 086
Faks. +370 446 71 958
El. paštas arturas.bujavicius@agronoja.lt
Interneto svetainė www.agronoja.lt

A6
VADOVYBĖ
Artūras Bujavičius – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Presai „McHale“, rulonų vyniotuvai „McHale“, „McHale“ rulonų atkandėjai.
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UAB AGROPARA
Papynaujo k., Kvėdarnos sen., LT–75342 Šilalės r.
Tel. +370 611 16 026
Faks. +370 449 79 321
El. paštas info@agropara.lt
Interneto svetainė www.agropara.lt

D18
VADOVYBĖ
Nerijus Košinskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ir komunalinio ūkio technikos pardavimas, garantinė ir pogarantinė
priežiūra. Atsarginės žemės ūkio technikos dalys.
Pakabinamos diskinės žoliapjovės, grėbliai, smulkinamosios žoliapjovės.
GOODS, SERVICES
Suspended disc mowers, rakes, flail mowers.
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UAB AGROPLANAS
Alyvų g. 15, Gabšiai, LT–60192 Raseinių r.
Tel. +370 685 60 539
El. paštas info@agroplanas.lt
Interneto svetainė agroplanas.lt

3P43
VADOVYBĖ
Vaida Kropaitienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vokiečių kompanijos „Fritzmeier“ azoto sensorius „Isaria“. Augalininkystės
išlaidų apskaitos programa „GateKeeper“. Tiksliosios žemdirbystės paslaugos: dirvos ėminių surinkimas, kintamos normos tręšimo planų sudarymas.
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UAB AGROPRIMUM
Verslo g. 17, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 685 77 975
El. paštas info@agroprimum.lt
Interneto svetainė www.agroprimum.lt

3P36
VADOVYBĖ
Tomas Javorskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„UREA Stabil“, „StabilureN“, mikroelementai. Azotinės trąšos, „UREA
Stabil“ gamyba.
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UAB AGROSAC
Ulonų g. 16, LT–62157 Alytus
Tel. +370 699 42 400
Faks. +370 315 53 648
El. paštas agrosacd@gmail.com
Interneto svetainė www.agrosac.lt

C77
VADOVYBĖ
Dainius Puodžiūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pieno melžimo įranga, tešmens priežiūros priemonės, pieno melžimo įrangos atsarginės detalės, elektros piemenys, fermų vidaus įranga, pašarinių
žolių sėklos, atsarginės detalės žemės ūkio technikai.
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UAB AGROSERVISAS LT
Savanorių g. 26, Verėduvos k., LT–60291 Raseinių r.
Tel. +370 610 62 562
Faks. +370 428 47 373
El. paštas r.miseviciene@dzeirana.lt
Interneto svetainė hattat.lt

A

B20, D24
VADOVYBĖ
Rūta Misevičenė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai, žemės ūkio padargai ir įrengimai.
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UAB AGROSISTEMOS
Verslo g. 17, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel.: +370 37 26 16 12, +370 679 28 387
Faks. +370 37 26 16 12
El. paštas info@agrosistemos.lt
Interneto svetainė www.agrosistemos.lt

C1
VADOVYBĖ
Audrius Guzevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų bokštai, grūdų transportavimo įrengimai, grūdų valomosios, grūdų
džiovyklos, grūdų malūnai, grūdų traiškytuvai, grūdų drėgmės matuokliai,
pašarų bokštai, pašarų maišytuvai, traktoriai, srutų cisternos, priekabos ir
puspriekbės, atsarginės detalės įvairiai žemės ūkio technikai bei traktoriams.
Parodoje: grūdų bokštai, pašarų bokštas, sraigtiniai grūdų transporteriai,
grūdų malūnas, grūdų traiškytuvas, pašarų maišytuvas, grūdų valomoji,
grūdų džiovykla, diskinis skutikas, giluminis skutikas.
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UAB AGROTAKA
Lingailių g. 5, LT–79241 Šiauliai
Tel. +370 41 51 91 16
Faks. +370 41 50 70 90
El. paštas arturas@agrotaka.lt
Interneto svetainė www.agrotaka.lt

B22, 3P25
VADOVYBĖ
Arūnas Maziukas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pristatome naują kokybišką žemės ūkio techniką: traktorius „Solis“,
traktorius TYM, traktorius AGT, traktorines priekabas ir puspriekabes,
universalias, tikslaus išsėjimo ir kombinuotas sėjamąsias, žemės įdirbimo techniką (plūgus, kultivatorius, diskinius ir noraginius skutikus,
giluminius purentuvus, germinatorius, žemės tankinimo volus, tarpueilių
frezas), šienavimo techniką (šienapjoves, žolės smulkintuvus, ruloninius
ir ryšulinius presus, grėblius).
Atsarginės dalys žemės ūkio technikai, technikos remontas, mobilus servisas, technikos ir negabaritinių krovinių pervežimas.
GOODS, SERVICES
Sales of new and used agricultural machinery, sales of forestry and communal machinery, spare parts for the agricultural machinery, maintenance
of the agricultural machinery.
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UAB AGROTEKA
Ateities pl. 45B, LT–52104 Kaunas
Tel. +370 37 43 01 81
Faks. +370 37 43 01 06
El. paštas agroteka@agroteka.lt
Interneto svetainė www.agroteka.lt

A7, A8
VADOVYBĖ
Eimantas Kavoliūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Teikiame silosavimo ritiniuose paslaugą su „LT–Master“. Tai siloso, cukrinių
runkelių griežinių, traiškytų grūdų ir kt. medžiagų presavimas ir pakavimas
į ritinius naujausia, pažangia technologija. Aukščiausios kokybės pašaras
išlaikomas ištisus metus.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pristatome, supažindiname bei realizuojame naują, tvirtą ir ilgaamžę
techniką, dirbančią pagal naujausias technologijas, leidžiančias didinti
produktyvumą. Siūlome Jums traktorius „Zetor“, grūdų sandėliavimo įrangą,
žemės dirbimo techniką, pašarų ruošimo techniką, sėjos techniką, tręšimo
techniką, mėšlo tvarkymo techniką, žemės ūkio technikos atsargines dalis
bei serviso paslaugas.
GOODS, SERVICES
Reliable „Zetor“ tractors manufactured in Czech Republic, various agricultural machinery, spare parts and technical maitenance.
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AGTECH

Atmodas 19, Jelgava, LV–3007 Latvia
Tel. +371 292 34 911
El. paštas info@agtech.lv
Interneto svetainė agtech.lv

3P40
VADOVYBĖ
Agris Burmistris.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Tikslaus ūkininkavimo paslaugos, įrangos skirtos tiksliajam ūkininkavimui
pardavimas bei jos priežiūra, kintamų tręšimo normų žemėlapių sudarymas.
Bendravimas su ūkininku atliekant visus žemėlapių parengimo darbus.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Dirvožemių analizės – paketą sudaro pagrindinių pH, K, Mg, P ir penkių
mikroelementų Mn, Na, Zn, Cu, B analizavimas ir duomenų pateikimas
lengvai suprantamu formatu.
Aktyviųjų optinių sensorių sistema azoto naudojimui „GreenSeeker“.
„Raven“ kompanijos automatinio/paralelinio vairavimo sistemos. Derliaus
duomenų apskaitos sistema „SmartYield PRO“. Įvairios „Agreto“ svarstyklių
sistemos iš Austrijos.
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UAB AKVASANITA
Kalantos g. 59, LT–52304 Kaunas
Tel. +370 37 45 90 54
Faks. +370 37 45 90 54
El. paštas dariusm@akvasanita.lt
Interneto svetainė www.siltnamiucentras.lt

C88
VADOVYBĖ
Darius Mirbakas – komercijos direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Akvasanita“ užsiima buitinių šiltnamių gamyba ir didmenine bei
mažmenine prekyba.
Šiltnamiai, fibrocementinės apdailos plokštės ir dailylentės.
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UAB AKVATECHNIKA
Dunojaus g. 20, LT–02104 Vilnius
Tel. +370 37 36 37 44
Faks. +370 37 36 37 44
El. paštas mantas@akvatechnika.lt
Interneto svetainė www.h2o.lt

A

B33
VADOVYBĖ
Vidmantas Bacys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vandens filtrai, drėgmės rinktuvai, masažiniai baseinai, lauko baldai.
GOODS, SERVICES
Water filters, moisture collectors, massage pools SPA, outdoor furniture.
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UAB ALBERT BERNER
K. Ladygos g. 1, LT–08235 Vilnius
Tel. +370 5 210 4355
Faks. +370 5 235 0020
El. paštas info@berner.lt
Interneto svetainė www.berner.lt

B39
VADOVYBĖ
Aleksejs Mačuks – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Chemijos produktai, produktai automobilių elektrikams, DIN ir standartinės
detalės, padangų ir stabdžių remontas, matavimo ir tikrinimo prietaisai,
gręžimo technika, pjovimas ir šlifavimas, deimantiniai pjovimo ir gręžimo
įrankiai, popieriniai rankšluosčiai, plėvelės, lipnios juostos, darbų saugos
priemonės, rankiniai įrankiai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai, sandėliavimo sistemos ir rinkiniai, dirbtuvių įranga ir daug įvairių kitų prekių skirtų
automobilių, transporto, žemės ūkio ir remonto pramonei.
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UAB ALDILĖ
Jonavos g. 254, LT–44132 Kaunas
Tel. +370 37 32 81 15
El. paštas aldile@aldile.com
Interneto svetainės: www.aldile.lt, www.pojuciugurmanai.lt

C83
VADOVYBĖ
Eugenijus Domeika – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mažmeninė prekyba: nauja, defektuota ir naudota buitine technika. Didmeninė ir mažmeninė prekyba: virtuvės indais, aksesuarais, naujausiais
įrankiais greitam ir maloniam maisto gaminimui, kava.
Konsultuojame visais virtuvės įrengimo klausimais. Taisome buitinę
techniką.
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ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

VšĮ

Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 75 23 00
Faks. +370 37 39 75 00
El. paštas asu@asu.lt
Interneto svetainė www.asu.lt

2P28

Vadovybė
Prof. dr. Antanas Maziliauskas – rektorius.
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) yra aukštojo mokslo ir studijų
institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti tenkinti svarbiausius
visuomenės poreikius. Šiandien tai vienintelis universitetas Lietuvoje,
rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus,
kurie skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės,
miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias
žinias ir patirtį yra pripažįstami visame pasaulyje.
Penkiuose – Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos,
Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetuose plėtojamos Biomedicinos, Socialinių, Fizinių ir Technologijos mokslų studijų
sričių programos. Turėdami modernią mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir
stiprų mokslinį potencialą plečiamės ir kvalifikuojamės atliekant: ekologiškų
vaisių, uogų, daržovių ir kitų augalų maistinius bei juslinius kokybės tyrimus;
alternatyvių ir netradicinių augalų (aliejinių moliūgų, judros, topinambo,
dumplūnės, aktinidijų ir t.t.) kokybinių rodiklių tyrimus; perdirbimo produktų
iš ekologiškos ir įprastai užaugintos žaliavos technologijų kūrimą; biodujų,
biodegalų, biokuro ir kitų bioenergetinių išteklių kiekybinius ir kokybinius
vertinimus; biodujų jėgainių statybos galimybių studijų ir projektų technologinių dalių rengimą; biogeninių elementų efektyvumo tyrimus; medienos
ir jos produktų kokybės ir savybių vertinimus ir kt; medžiojamų gyvūnų
populiacijos tvarkymo ir poveikio aplinkai vertinimus, medžioklėtvarkos projektų rengimą; oro, vandens, dirvožemio ir augalinės produkcijos kokybės
tyrimus; upių, ežerų ir kitų vandens telkinių bei drenažo sistemų vertinimus;
ž. ū. gamybinių pastatų, hidrotechnikos ir kitų statinių būklės bei medžiagų
tyrimus; hiperspektrinį skenavimą, aerofotografavimą, objektinį vaizdų
apdorojimą; ž. ū. technikos ir technologijų, tiksliosios žemdirbystės tyrimus;
mikroklimato ir oro taršos iš gyvulininkystės statinių vertinimus; darbo ir
gyvenamosios aplinkos taršos tyrimus ir priemonių triukšmo, vibracijos,
apšvietimo, spinduliuotės ir kt. taršai mažinti projektavimą; mechaninių
sistemų tribologinius tyrimus; apskaitos ir finansų sistemų tyrimus; kaimo
verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadybos tyrimus.
ASU Atviros prieigos centras, apc@asu.lt, +370 685 85 813
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UAB ALGINSTA
Lazdynų g. 21–207, LT–04129 Vilnius
Tel. +370 5 245 0417
Faks. +370 5 240 1665
El. paštas info@alginsta.lt
Interneto svetainė www.alginsta.lt

VADOVYBĖ
Algirdas Sutkus.

3P39

VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kiaulių ir karvių fermų įranga, skysto mėšlo šalinimo sistemos, statybų
darbai, biodujų įranga.
Parodoje: siurblys, maišytuvas, šėryklos, ventiliatorius, langinės, gardai.
GOODS, SERVICES
„Alginsta“ specializes in building pig and cow farms, reconstruction and
provides equipment for those farms.
Exhibits: slurry pump, agitator, feeders, ventilator, chimney, inlets.
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UAB AML PREKYBA
9-ojo Forto g. 47, LT–48100 Kaunas
Tel. +370 37 40 38 23
El. paštas info@amlprekyba.lt
Interneto svetainė www.amlprekyba.lt

C13
VADOVYBĖ
Milena Lapajienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio transporto priekabų dalys: stabdžių sistemos – pneumatinės/
hidraulinės dalys, kėbulo dalys: bortai, užraktai, statramsčiai ir t. t., atšvaitiniai ir kt. transporto žymėjimo ženklai, sukabinimo įtaisai ir t. t.
Dalys žemės ūkio priekaboms, stabdžių sistemos, sukabinimo įtaisai,
plieniniai bortai, aksesuarai.
GOODS, SERVICES
Company supplies parts for commercial and farm trailers: brake system
parts (hydraulic/pneumatic), tipper body parts: steel panels, locks, pillars,
hinges etc., reflecting and other signs for special transport, coupling
systems.
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UAB ANDRAVA
P. Cvirkos g. 7, Tirkšliai, LT–89328 Mažeikių r.
Tel. +370 612 25 920
El. paštas info@andrava.eu
Interneto svetainė www.andrava.eu

A

D4
VADOVYBĖ
Audrius Andriuška – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Metalinės konstrukcijos: tvoros, vartai, laiptai, laiptų ir balkonų turėklai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio padargai, puspriekabė.
GOODS, SERVICES
The main activity of the company – design and manufacturing of agricultural
implements, semi-trailers.
Agricultural implement, semi-trailers.

Ką pasėsi... 2016

69

A

Parodos dalyviai/Participants

UAB ANTAVITA
Jaunimo g. 6, Ringaudai, LT–53336 Kauno r.
Tel. +370 608 89 773
El. paštas tomas@humafol.eu
Interneto svetainė humafol.eu

2P15
VADOVYBĖ
Tomas Plėštys.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Skystos organinės trąšos „Humafol“, durpių substratai, aktyvuotos durpės
„ACTIVEpeat“, organinis substratas „SAPROpeat“.
GOODS, SERVICES
Liquid organic fertilize „Humafol“. Peat substrates, activated peat „ACTIVEpeat“, organic substrates „SAPROpeat“.

70

Ką pasėsi... 2016

A

Parodos dalyviai/Participants

UAB AUDROKESTA
Daugėliškių k., Šakių sen., LT–71141 Šakių r. sav.
Tel. +370 345 60 445
Faks. +370 345 51 206
El. paštas audrokesta@audrokesta.lt
Interneto svetainė www.audrokesta.lt

C14
VADOVYBĖ
Audrius Mockaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
atsarginių detalių tiekimas visų gamintojų žemės ūkio technikai;
žemės ūkio paskirties technikos remontas;
purkštuvų techninė apžiūra;
negabaritinių krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsienyje;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų perkrovimo priekaba „Horsch Titan 34UW“, kombinuotas skutiklis
„Horsch Tiger 4MT“, noraginis prikabinamas skutiklis „Horsch Terrano 4FX“,
prikabinamas diskinis skutiklis „Horsch Joker 5RT“, pakabinamas diskinis
skutiklis „Horsch Joker 3,5CT“, prikabinama diskinė sėjamoji „Horsch Pronto
4DC“, priekaba „Pronar T680“, puspriekabė „Pronar T683“, puspriekabė
„Pronar T663/1“, prikabinamas purkštuvas „Lemken Primus“, savaeigis
purkštuvas „Leeb“.
EKSPONATAI
„Horsch“, „Lemken“, „Rolmako“, „Müller Elektronik“, „Pronar“ gamintojų
technika.
GOODS, SERVICES
Equipment manufactured by Horsch, Lemken, Rolmako, Müller Elektronik,
Pronar. HORSCH Titan 34UW grain carts, Horsch Tiger 4MT combined
harrow, HORSCH Terrano 4FX universal cultivator, HORSCH Joker 5RT
trailed disc harrow, Horsch Joker 3,5CT mounted disc harrow, HORSCH
Pronto 4DC trailed disc sowing equipment, PRONAR T680 semi-trailer,
PRONAR T683 semi-trailer, PRONAR T663/1 semi-trailer, LEMKEN Primus
mounted sprayer, LEEB self-propelled sprayer.
Ką pasėsi... 2016
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UAB AUGUST IR KO
Juodasis kelias 104A, LT–11307 Vilnius
Tel. +370 600 71 751
Faks. +370 5 235 5083
El. paštas info@august.lt
Interneto svetainė www.august.lt

C59
VADOVYBĖ
Tatjana August – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gyvenamosios, viešosios paskirties, pramonės ir kitos ūkinės veiklos
pastatų, inžinerinių tinklų projektavimas ir konsultacijos: vandens gręžinių,
vandentiekio lauko tinklų projektavimas, nuotekų valymo įrenginių, nuotekų
lauko tinklų projektavimas, lietaus nuotekų tinklų projektavimas, siurblinių
riebalų ir naftos produktų atskirtuvų projektavimas.
Mes kviečiame bendradarbiauti vandentvarkos srities projektuotojus, suteikiame visą projektavimui reikalingą dokumentaciją ir informaciją. Išsamiai
konsultuojame ir patariame gręžinių, lauko vandentiekio, nuotakinės bei
nuotekų valymo įrenginių (parinkimo) projektavimo klausimais.
Parodoje: biologinis nuotekų valymo įrenginys.
GOODS, SERVICES
Biological water treatment plants.
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UAB AUKSARANKIAI
Pabunginės k., Luokės sen., LT–88239 Telšių r.
Tel. +370 655 23 904
El. paštas auksarankiai@gmail.com
Interneto svetainė www.auksarankiai.lt

A

C2
VADOVYBĖ
Giedrius Stonys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba atsarginėmis detalėmis;
remontuojame traktorius ir žemės ūkio techniką;
ruošiame komercinius pasiūlymus pagal ES rėmimo programas, išrašome
PVM sąskaitas-faktūras.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekiaujame įvairia nauja žemės ūkio technika: mėšlo tvarkymo technika
(krautuvai, mėšlo kratytuvai, srutvežiai, traktorinės priekabos ir puspriekabės), pašarų ruošimo technika (grėbliai, vartytuvai, rulonų presai, rulonų
vyniotuvai, šienapjovės), tręšimo technika (purkštuvai, trąšų barstomosios),
žemės įdirbimo technika (plūgai, lėkštiniai skutikai, kultivatoriai, frezos),
sėjimo, sodinimo technika (grūdų sėjamosios) ir kita technika.
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UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT–49185 Kaunas
Tel. +370 37 40 80 33
Faks. +370 37 33 89 93
El. paštas info@autotoja.lt
Interneto svetainė www.autotoja.lt

E5
VADOVYBĖ
Vytautas Naujalis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Autotoja“ pagrindinė teikiama paslauga – naujų „Toyota“ ir „Lexus“
automobilių pardavimas. Taip pat siūlome naudotų automobilių pardavimus,
automobilių garantinio ir pogarantinio aptarnavimo, kėbulų lyginimo ir
dažymo darbus, originalias dalis.
Parodoje: „Toyota RAV4“, „Toyota Land Cruiser 150“, „Toyota Hilux“.
GOODS, SERVICES
UAB „Autotoja“ will soon celebrate twenty years in business representing
the brands of the largest Japanese car manufacturer „Toyota Motor Corporation“. The main service provided by our company are the sales of new
„Toyota“ and „Lexus“ cars. However, for customer convenience, we also
sell used cars, genuine spare parts and accessories, offer the automotive
after-sales, car body ironing and painting services.
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UAB AVOTINI LIETUVA
Tilžės g. 103, LT–77166 Šiauliai
Tel. +370 41 42 05 20
Faks. +370 41 42 05 20
El. paštas info@avotini.lt
Interneto svetainė www.avotini.lt

B18
VADOVYBĖ
Donatas Alsys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Angarų gamyba, metalinės stogų ir sienų dangos, lietaus nubėgimo
sistemos, skardos lankstiniai, skardos pervyniojimas, prekyba armatūra
ir jos gaminiais.
Parodoje: angaro stendas.

Ką pasėsi... 2016

75

B

Parodos dalyviai/Participants

UAB B2B LT
K. Petrausko g. 26–217, LT–44156 Kaunas
Tel. +370 693 03 603
El. paštas info@b2b.lt
Interneto svetainė www.b2b.lt

3P67

VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Siūlome internetinę verslo platformą, kurios pagalba galima sukurti prekybos
ir rinkodaros portalus skirtingiems verslo sektoriams, pvz., medienos, žemės
ūkio, metalo pramonei ir pan.
Valdome specializuotus žemės ūkio, miškų ir medienos verslo skelbimų
portalus www.AgroLietuva.lt, www.AgroTex.lt, www.Medis.lt.
AgroLietuva.lt – specializuotas žemės ūkio skelbimų portalas, suteikiantis
galimybę greitai surasti ar parduoti ūkio produkciją, įrangą ir teikiamas
paslaugas, o katalogas ne tik pristato tūkstančius žemės ūkio įmonių ar
ūkininkų, bet ir atlieka mini tinklalapio funkciją savo svetainės neturintiems
ŽŪ rinkos dalyviams.
GOODS, SERVICES
B2B LT, UAB manages several internet sites/online marketplaces for
agriculture and wood industries: www.AgroLietuva.lt, www.AgroTex.lt,
www.Medis.lt.
AgroLietuva.lt is specialized internet site for agriculture market. It provides
the ability to post offers or requests for agricultural products, equipment
and services, as well as to present business in online directory or create
standardized easily administered mini-website.
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UAB BALTGINA
K. Naruševičiaus g. 105, Molainiai, LT–37175 Panevėžio r.
Tel. +370 45 42 90 45
Faks. +370 45 42 90 48
El. paštas baltgina@baltgina.lt
Interneto svetainė www.sumanusukininkas.lt

3P50

VADOVYBĖ
Faustas Keršys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įranga skerdykloms, mėsos perdirbimo įranga, duonos, bandelių kepimo
įranga, įranga konditerijai, pakavimo medžiagos maistui: dėžės, plėvelės,
indeliai, stiklainiai.
Parodoje: maisto gamybos įrengimai, pakuotė.
GOODS, SERVICES
„Baltgina“ UAB — the supplier of food manufacturing equipment. Our
specialization — supply of equipment to meat producing companies
and slaughtering plant, bakery and pastry shops, equipment repair and
maintenance.
Exhibits: food production facilities, package.

Ką pasėsi... 2016

77

B

Parodos dalyviai/Participants

UAB BALTIC AGRO PARTS
Vandžiogalos pl. 106B, Domeikava, LT–54358 Kauno r.
Tel. +370 698 77 530
Faks. +370 37 35 00 38
El. paštas info@balticagroparts.com
Interneto svetainė www.balticagroparts.com

C8
VADOVYBĖ
Valdas Serapinas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba atsarginėmis dalimis žemės ūkio technikai.
GOODS, SERVICES
Quality replacement spare parts for agricultural machinery.
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SIA BALTIC INVEST
Attekas 2B, Adazi, Adazu novads, LV–2164 Latvia
Tel. +371 263 96 695
El. paštas info@balticinvest.lv
Interneto svetainė www.balticinvest.lv

D39
VADOVYBĖ
Aldis Priedite – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų vamzdžių sistemos, grūdų ventiliavimo sistemos, drenažo siurbliai,
grūdų labaratorijos įranga, universali sėklų apsauga „Grain-Saver“. Grūdų
labaratorijos įrangos demonstravimas.
GOODS, SERVICES
Grain piping systems, grain ventilation systems, drainage cleaners, grain
laboratory equipment, universal protectant of seed grain „Grain-Saver“.
Grain laboratory equipment demonstrations.
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UAB BALTIEVA
A. Juozapavičiaus pr. 90, LT–45212 Kaunas
Tel. +370 37 34 30 17 salonas; +370 37 74 64 66 servisas
Faks. +370 37 74 64 46
El. paštas kaunas@skoda.lt
Interneto svetainė baltieva.lt

E8
VADOVYBĖ
Renoldas Poška – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Škoda“ automobiliai. „Škoda“ garantinis ir pogarantinis remontas.
Kitų lengvųjų automobilių ir mikroautobusų važiuoklės, variklio, stabdžių
sistemos remontas, ratų geometrijos reguliavimas, ratų montavimas-balansavimas, kondicionierių pildymas, šviesų reguliavimas.
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UAB BALTIJOS AUTOMOBILIŲ
DIAGNOSTIKOS SISTEMOS
Ateities pl. 30G, LT–52163 Kaunas
Tel. +370 37 33 78 42
Faks. +370 37 33 78 42
El. paštas julius@autoservisuiranga.lt
Interneto svetainė www.autoservisuiranga.lt

3P16

VADOVYBĖ
Palius Mačerinskas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Autoservisų įranga ir įrankiai, diagnostinė įranga, tepalų, dujų nutraukimo
bei suspausto oro sistemų įrengimas, seminarai, mokyklinių stendų gamyba.
Automobilių, sunkvežimių ir traktorių diagnostinės įrangos ir matavimo
prietaisų prekyba, atstovaujame tokias įmones kaip „Texa“, „Autel“, „Rosstech“ (vag-com), „Autocom“, „G-scan", „Piusi“, „Eurolube“, „Hazet“, „Fasa“
ir kt. Organizuoja automobilių diagnostikos pasitobulinimo kursus, gamina
automobilių sistemų mokomąją įrangą, prekiauja autoservisų įranga ir
įrankiais. Didelę dalį siūlomų prekių rasite svetainėje www.darboirankiai.lt
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UAB BALTYRE LT
Stoties g. 30B, LT–28134 Utena
Tel. +370 687 89 890
El. paštas info@baltyre.lt
Interneto svetainė www.baltyre.lt

C12
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Baltyre LT“ vykdo visų rūšių padangų importą – eksportą bei didmeninę-mažmeninę prekybą Lietuvoje bei kitose šalyse. Mes tiekiame tik kokybiškas padangas tiesiogiai iš gamintojų Europoje, Rusijoje bei Azijos šalyse.
UAB „Baltyre LT“ tiekia padangas skirtas žemės ūkiui, miško ir pramonės
technikai, sunkvežimiams, lengviesiams ir komerciniams automobiliams
bei motociklams.
Galime pasiūlyti bene visų gamintojų padangas: „Aeolus“, „Cordiant“, „Mitas“, „Continental“, „Cultor“, „Seha“, „Michelin“, „Goodyear“, „Trelleborg“,
BKT, „Tianli“, „Bridgestone“, „Matador“, „Firestone“, „Kama“, „Voltyre“,
„Altai“, „Belshina“ ir kt.
GOODS, SERVICES
UAB „Baltyre LT“ is an exclusive representative of „Cordiant“, „Aeolus“,
„Aufine“ brands in Lithuanian market. We can also offer tires from the
following manufacturers: „Mitas“, „Continental“, „Cultor“, „Seha“, „Michelin“,
„Goodyear“, „Trelleborg“, BKT, „Tianli“, „Bridgestone“, „Matador“, „Firestone“, „Kama“, „Voltyre“, „Altai“, „Belshina“ as well as many other brand names.
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UAB BAUER INT
Sausio 13-osios g. 2, LT–04343 Vilnius
Tel. +370 699 27 538
Faks. +370 5 215 2041
El. paštas jolanta@bauer.lt
Interneto svetainė www.bauer.lt

C84

VADOVYBĖ
Vilmantas Mičiūnas – direktorius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Natūralios vilnos patalynė, ortopediniai natūralaus latekso čiužiniai ir lovos
grotelių sistemos, nerūdijančio plieno virtuviniai indai, lėtaeigė sulčiaspaudė,
naujos kartos lyginimo sistema, infroraudonųjų spindulių saunariumas,
masažiniai krėslai, lauko ir vidaus griliai.
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UAB BIG DUTCHMAN
PIG EQUIPMENT GMBH

Auf der lage 2, D–49377 Vechta-Cavelslage, Germany
Tel. +370 610 27 230
Faks. +49 444 780 1237
El. paštas mmacenskas@bigdutchman.com
Interneto svetainė bigdutchman.de

2P45
VADOVYBĖ
Magnus Westerkamp – vykdantysis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Biodujų gamyba, pramoninių malūnų bei elevatorių statyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kiaulininkystės ir paukštininkystės įranga.
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UAB BIOENERGY LT
Klaipėdos g. 25, LT–35213 Panevėžys
Tel. +370 657 48 008
El. paštas info@bio-energy.lt
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

VADOVYBĖ
Marius Vyšniauskas – direktorius.

2P24

VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Biologinių preparatų gamyba ir prekyba. Žemės ūkio konsultacijos. Prekyba
diagnostiniais dirvožemio tyrimų prietaisais.
GOODS, SERVICES
Manufacturing of biological products that increase soil fertility, restore its
natural balance and increase plant productivity.
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UAB BIOGRŪDAI
Ančakių k., LT–60111 Raseinių r.
Tel. +370 674 58 589
El. paštas info@biogrudai.lt
Interneto svetainė www.biogrudai.lt

D44
VADOVYBĖ
Jolanta Branick.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
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KOOPERATINĖ BENDROVĖ BIOHUMUS
Žalioji g. 16, Kretingalės mst., LT–96332 Klaipėdos r.
Tel. +370 46 44 65 99
El. paštas stanislovas@ecobiohumuslt.com
Interneto svetainė www.ecobiohumuslt.com

LT

3P44
VADOVYBĖ
Stanislovas Petravičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Biohumusas ir mišiniai, sliekai, skystas biohumusas. Biohumuse esančios
organinės ir mikrobiologinės medžiagos stipriai pagerina dirvos struktūrą,
didina humuso sluoksnį, pagyvina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą.
Tinkamai naudojant biohumusą, augalų sėklos sparčiau sudygsta, daržovių
daigai, svogūnėliai, šakniagumbiai, sodinukai geriau prigyja ir įsišaknija.
Augalai apsaugomi nuo lapų chlorozės ir kitų fiziologinių ligų.
Biohumuso gamybos technologinių įrengimų gamyba.
GOODS, SERVICES
Organic and microbiological matter in biohumus markedly improves soil
structure, increases humus layer, revitalizes soil microbial activity. When
biohumus is used properly, plant seeds germinate faster, vegetable seedlings, bulbs, tubers and young plants take roots better. Plants are protected
from leaf chlorosis and other physiological diseases.
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UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT–41128 Biržai
Tel. +370 450 31 383
Faks. +370 450 31 484
El. paštas info@zemtiekimas.lt
Interneto svetainė www.zemtiekimas.lt

A9
VADOVYBĖ
Saulius Silickas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio, miško technikos, gyvulininkystės ir fermų įrangos, komunalinės technikos pardavimas, garantinė ir pogarantinė priežiūra, paslaugos.
Atsarginės dalys žemės ūkio technikai, gyvulininkystės ir fermų įrangai,
automobiliams. Prekyba trąšomis, chemikalais, negabaritinio krovinio
transportavimo paslaugos.
Žemės ūkio technika, traktoriai, žemės ūkio padargai, gyvulininkystės ir
pieno ūkių įranga, atsarginės dalys.
GOODS, SERVICES
„Deutz-Fahr“ tractors, harvesters, haymaking machines, telescopic loaders,
forestry equipment, tillage and sowing machines, fertilizer spreaders, sprayers, crushers, feed handling machinery, livestock and dairy farm equipment
and supplies, agriculture machinery spare parts.
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Nuo aušros iki sutemų
Darbai sezono įkarštyje turi būti
atlikti efektyviai, patikimai,
be jokių kliūčių. Metas uždirbti,
o ne švaistyti. Pajusk šešių
cilindrų variklio galią, paslėptą
naujajame ZETOR CRYSTAL.

www.zetorcrystal.com
Pardavimai ir konsultacijos tel. 8 695 53777 I www.zetor.lt

Traktorius tai Zetor. Nuo 1946.

DOJUS agro
išmanaus ūkininkavimo sprendimai
John Deere FarmSight

EFEKTYVUMAS

ILGESNIS NAUDOJIMO
LAIKAS

LOGISTIKA

www.farmsight.lt
www.dojusagro.lt

AGRONOMIJA

B

Parodos dalyviai/Participants

UAB BOKŠTUVA
Raudondvario pl. 101, LT–47184 Kaunas
Tel. +370 37 26 38 02
Faks. +370 37 26 38 02
El. paštas info@bokstuva.lt
Interneto svetainė www.bokstuva.lt

C27
VADOVYBĖ
Jurgis Kostrica – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Garantinis ir pogarantinis grūdų sandėliavimo įrangos aptarnavimas. Įrangos
surinkimas ir įvedimas į eksploataciją.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų sandėliavimo įranga: grūdų priėmimo, mėginių paėmimo, valymo,
džiovinimo ir saugojimo įranga. Kompleksiniai sprendimai projektuojant
technologines linijas. Projektavimo darbai.
GOODS, SERVICES
Grain hadling systems.
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UAB BORGALITA
Sakalų g. 6/2–45, LT–08124 Vilnius
Tel. +370 5 210 2051
Faks. +370 5 210 2054
El. paštas Saulius@borga.lt
Interneto svetainė www.borga.lt

C69
VADOVYBĖ
Saulius Mačiuolis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Plieno angarai.
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UAB CONSTECH
Ekskavatorininkų g. 1B, LT–52461 Kaunas
Tel. +370 37 37 03 30
Faks. +370 37 37 03 30
El. paštas info@constech.lt
Interneto svetainė www.constech.lt

C32
VADOVYBĖ
Algirdas Osipauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ekskavatorių, buldozerių ir kitos statybinės technikos, važiuoklės, variklių,
hidraulikos, transmisijos, rėmo ir pakabos dalys (guminiai vikšrai, ritinėliai,
žvaigdės, įtempėjai, hidro pavaros varikliai, posūkio vainikai ir kt.), priedai
(kaušai, peiliai, žemės grąžtai, hidrauliniai kūjai ir kt.), „Hitachi“ elektriniai
irankiai, „Honda“ varikliai, betonavimo įranga, įvorių lizdų restauravimo
paslaugos, kt.
GOODS, SERVICES
Excavators, bulldozers and other construction machinery parts, undercarriage, engine, hydraulic, transmission, frame and suspension parts (rubber
tracks, rollers, sprockets, idlers, hydro drive motors, swing bearings and
etc.), attachments (buckets, blades, augers, hydraulic hammers and etc.),
„Hitachi“ power tools, „Honda“ engines, concrete equipment, excavator
repair, etc.
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UAB COSMICA SERVISAS
H. ir O. Minkovskių g. 87, LT–46222 Kaunas
Tel. +370 37 30 20 80
Faks. +370 37 30 20 90
El. paštas info@cosmicaservisas.lt
Interneto svetainė www.cosmicaservisas.lt

C87
VADOVYBĖ
Tomas Bitinaitis.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Degalinių ir automobilių bei sunkvežimių plovyklų įrangos pardavimas,
montavimas, aptarnavimas.
Dvisienės plastikinės degalų talpyklos, mobilios degalų talpyklos, kuro
kolonėlės, siurbliai, skaitikliai, pistoletai, žarnos, filtrai, talpyklos skystosioms trąšoms.
GOODS, SERVICES
Double wall plastic fuel tanks, mobile fuel tanks, fuel dispensers, fuel and oil
pumps, meters, nozzles, hoses, filters and etc., plastic tanks for fertilizers.
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UAB DAGMITA
Raudondvario pl. 162A, LT–47174 Kaunas
Tel. +370 687 04 133
Faks. +370 36 22 60
El. paštas rita@dagmita.lt
Interneto svetainė www.dagmita.lt

C10
VADOVYBĖ
Andrius Lebedevas.
VEIKLOS KRYPTYS
Paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Komplektuojančių atsarginių detalių tiekimas ir servisas žemės ūkiui.
Diržai žemės ūkio techinikai, guminės transporterinės juostos, diržai ruloniniams presams, konvejerinės juostos iš PVC ir PU, grandinės ir žvaigždutės žemės ūkiui, guoliai ir guolių mazgai žemės ūkiui, spec. riebokšliai
žemės ūkiui, serviso darbai (juostų klijavimas ir remontas), juostų jungimas
karštu būdu, juostų jungimas mechaninėmis jungtimis, nešančių profilių ir
kreipiančiųjų klijavimas, grūdų sandėlių juostų klijavimas.
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UAB DALAUDAS IR CO
Gaveikėnų k., LT–30201 Ignalinos r.
Tel. +370 612 19 286
Faks. +370 386 53 440
El. paštas raimondas@dalaudasco.lt
Interneto svetainė www.dalaudasco.lt

D42, D47
VADOVYBĖ
Raimondas Šarauskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Weidemann“ krautuvai, „Rolland“ kratytuvas arba puspriekabė, „Weidemann“ padargai, „Kioler“ avių įranga ir alyvos „Petro-Canada“ į krautuvus
ir kratytuvus.
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UAB DALTRA
Kirtimų g. 33, LT–02244 Vilnius
Tel. +370 679 44 182
Faks. +370 5 204 5304
El. paštas info@daltra.lt
Interneto svetainė www.daltra.lt

C23
VADOVYBĖ
Donatas Žąsinas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė tiekia statybinės technikos: ekskavatorių, buldozerių, krautuvų detales ir komponentus. Guminius vikšrus žemės ūkio ir statybinei technikai.
Atstovauja vieną didžiausių Italijos statybinės technikos detalių gamintoją
ITR Lietuvoje.
Statybinės technikos dalys, vikšrinės važiuoklės komponentai, guminiai
vikšrai žemės ūkio ir statybinei technikai, tiltų ir transmisijų dalys, ekskavatorių, buldozerių reduktoriai bei jų dalys, kaušų dantys, adapteriai, peiliai.
GOODS, SERVICES
Excavators and bulldozers undercarriage parts, track chains, rubber tracks,
sprockets, track rollers, track shoes, axle and transmission parts, final drives,
cutting edges, bucket teeth and adapters.

Ką pasėsi... 2016

95

D

Parodos dalyviai/Participants

UAB DASTA
Savanorių pr. 287–229, LT–50127 Kaunas
Tel. +370 37 31 15 47
El. paštas info@dasta.lt
Interneto svetainė www.dasta.lt

C44
VADOVYBĖ
Povilas Ugianskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Naftos produktai;
žemės ūkio technikos ir automobilių priežiūros priemonės;
didmeninė prekyba ir gamyba;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė prekyba tepalais ir eksploataciniais skysčiais.
GOODS, SERVICES
Wholesale of lubricants and operating fluids.
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UAB DAVIL
Linkmenų g. 13, LT–09300 Vilnius
Tel. 370 616 90 771
Faks. 370 5 272 7062
El. paštas kestutis@davil.lt
Interneto svetainė www.davil.lt

D

C20

VADOVYBĖ
Darius Laucevičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tepalai bei pramoninės šluostės.
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UAB DEIMENA
Staniūnų g. 66, LT–36142 Panevėžys
Tel. +370 45 43 20 44
Faks. +370 45 43 02 99
El. paštas deimena@deimena.lt
Interneto svetainė www.karcher-parduotuve-deimena.lt; www.deimena.lt

2P9
VADOVYBĖ
Rimantas Murinas.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Valymo programų ruošimas maisto gamybos įmonėms, efektyvaus valymo
ir higienos mokymai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba aukščiausios kokybės valymo ir dezinfekavimo priemonėmis,
įrankiais ir „Kärcher“ įrengimais. Įmonėje dirba daugiau nei 50 specialistų
kolektyvas. Aptarnaujame klientus visoje Lietuvoje, turime prekybos salonus
didžiuosiuose Lietuvos mietuose.
Plovimo, dezinfekavimo priemonės ir įrankiai, „Kärcher“ plovimo įranga.
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UAB DELAVAL
Ateities pl. 31, LT–52167 Kaunas
Tel. +370 37 45 70 77
Faks. +370 37 40 69 08
El. paštas reda.sventoraityte@delaval.com
Interneto svetainė www.delaval.lt

2P29
VADOVYBĖ
Albinas Šulinskas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Melžimo robotas (VMS), robotizuota šėrimo sistema, pieno aušinimo sistemos, karvių kūno būklės vertinimo sistema (BCS), ūkio ir bandos valdymo
sistemos, šilumos rekuperacijos sistema, gardai, siūbuojantis šepetys,
ventiliatoriai, siloso priedai, ūkio prekės, serviso paslaugos.
GOODS, SERVICES
„DeLaval Voluntary Milking System“ VMS, herd management system
„DeLaval Herd Navigator“, farm management system „DeLaval DelPro“,
body condition scoring „DeLaval BCS“, „DeLaval“ cooling solutions, manure
handling, feeding solutions, „DeLaval“ swinging cow brush SCB, ventiliation
solutions, „Feedtech“ silage additives and „Feedtech“ supplements for
calves, „DeLaval InService“, aftermarket goods (cow udder health, hoof
care, cow comfort, working clothes and etc.).
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UAB DESTIMA
L. Sapiegos g. 3, LT–44252 Kaunas
Tel. +370 37 32 08 33
El. paštas sales@destima.lt
Interneto svetainė www.destima.lt

C5
VADOVYBĖ
Laurynas Kabašinskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gaminame ir statome metalinius angarus pagamintus iš standartinių lengvos konstrukcijos elementų. Metalo gaminiai sertifikuoti pagal EN 1090-1:
2009. Garantuojame geriausią kainą rinkoje ir trumpus gamybos terminus.
Parodoje: stendas.
GOODS, SERVICES
Co. „Destima“ offers buildings of light steel structures designed according
to Euro Code and customized to meet snow and wind loads of the specific
region.
Production of steel constructions is certified according to EN 1090-1:2009.
All steel constructions have CE marking. Hot dip galvanized steel ensures
long economic life of the building.
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UAB DEZINFA
A. Smetonos al. 67B, LT–45309 Kaunas
Tel. +370 37 74 44 40
Faks. +370 37 74 44 94
El. paštas kristina.kutkaityte@dezinfa.lt
Interneto svetainė www.dezinfa.lt

D

3P2

VADOVYBĖ
Margarita Kutkaitė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kenkėjų kontrolės paslaugos ir produktai.
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UAB DINAPOLIS
Stasiūnai, LT–56139 Kaišiadorių r.
Tel. +370 346 67 039
Faks. +370 346 51 369
El. paštas info@dinapolis.lt
Interneto svetainė www.dinapolis.lt

D28
VADOVYBĖ
Mindaugas Motiejūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Krautuvų, ekskavatorių kaušų ir priekabų gamyba.
Parodoje: priekaba, germinatorius, tankinimo volai, kaušai, gyvuliams
pervežti priekaba.
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DLG SERVICE GMBH

Eschborner Landstr. 122, Frankfurt/Main, 60489 Germany
Tel. +49 69 24 788 265
El. paštas expo@dlg.org

2P4

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Maisto, mašinų, žemės ūkio technikos tyrimai, keitimasis žiniomis ir patirtimi. Tarptautinės parodos: „EuroTier“, „EnergyDecentral“, „Agritechnica“,
„DLG Field Days“, „DLG Forest Days“, „AgroFarm and AgroTech“ Rusijoje,
„Opolagra“ Lenkijoje, „Agraria“ ir „Agriplanta“ Rumunijoje ir t. t.
GOODS, SERVICES
The DLG (German Agricultural Society) is a leading organization in the agricultural and food sectors. It has over 20 thousand members. Main activities:
information collection, sharing of knowledge and expertise, machinery and
farm input tests, tests of agricultural machinery, organization of internationl
exhibitions for the agricultural and food sectors.
International exhibitions: „EuroTier“, „EnergyDecentral“, „Agritechnica“,
„DLG Field Days“, „DLG Forest Days“, „AgroFarm and AgroTech“ in Russia,
„Opolagra“ in Poland, „Agraria“ and „Agriplanta“ in Romania, etc.
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UAB DOJUS AGRO
Palangos g. 2–32, LT–01117 Vilnius
Tel. +370 5 266 2266
Faks. +370 5 212 7410
El. paštas info@dojusagro.lt
Interneto svetainė www.dojusagro.lt

A2
VADOVYBĖ
Audrius Kavaliauskas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba naudota žemės ūkio technika; žemės ūkio technikos nuoma.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„John Deere traktoriai“, javų kombainai, savaeigiai pašarų smulkintuvai,
„Kuhn“ ir „Kockerling“ prikabinama žemės ūkio technika, „Western Fabrication priekabos“, „Pezzolato“ medienos smulkintuvai, „Farma“ priekabos,
„John Deere“ vejų priežiūros technika bei komunaliniams ūkiams skirta
technika.
GOODS, SERVICES
„John Deere“ tractors, combines, „Kuhn“ and „Kockerling“ coupled agricultural machinery (plows, drills, mowers, rakes, cultivators ant etc.), „Western
Fabrications“ trailers, „Pezzolato“ wood chippers, „Farma“ trailers, „John
Deere“ lawn care equipment and utility machinery.

104

Ką pasėsi... 2016

D

Parodos dalyviai/Participants

UAB DOTNUVOS PROJEKTAI
Parko g. 6, Akademija, LT–58350 Kėdainių r.
Tel. +370 347 370 30
Faks. +370 347 370 40
El. paštas info@dotnuvosprojektai.lt
Interneto svetainė www.dotnuvosprojektai.lt

A1, 2P18
VADOVYBĖ
Darius Jaloveckas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika: žemės ūkio technika ir atsarginės dalys.
Sėklininkystė: sėklų dauginimas ir prekyba.
Grūdų įranga: grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksai.
Gyvulininkystės įranga: melžimo, pieno šaldymo, tvartų, įranga.
Traktoriai, kombainai, žemės dirbimo technika, grūdų sandėliavimo įranga,
fermų įranga. Žemės ūkio augalų sėklos, vejų žolių mišiniai.
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UAB EAST WEST AGRO
Verslo g. 2, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 26 23 18
Faks. +370 37 55 20 38
El. paštas info@ewa.lt
Interneto svetainė www.ewa.lt

A14, A18
VADOVYBĖ
Gediminas Kvietkauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba atsarginėmis detalėmis žemės ūkio technikai. Žemės ūkio technikos aptarnavimo darbai ir techninė priežiūra. Prekyba grūdų sandėliavimo
įranga: grūdų valymo, transportavimo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų
projektavimas ir statyba.
UAB „East West Agro“ atstovaujama technika.
GOODS, SERVICES
The main activities of the Company include: sales of the agricultural machinery; sales of the spare parts for the agricultural machinery; maintenance
of the agricultural machinery.
„East West Agro“ is the representative of the following trademarks in
Lithuania: „Massey Ferguson“ tractors, crop harvesters, ballers, telehandlers, „Laverda“ crop harvesters, DAL-BO tillage equipment, „Fella“ crop
harvesters, „Giant“ wheelloader, „Sulky“ seeder equipment.
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UAB ECOBALTIC
Taikos pr. 135, LT–51129 Kaunas
Tel. +370 37 31 16 71
Faks. +370 37 41 09 20
El. paštas info@ecobaltic.lt
Interneto svetainė www.ecobaltic.lt

C33
VADOVYBĖ
Tomas Gurkšnys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Bizol“ alyvos ir tepalai, inovatyvūs, aukščiausios kokybės, sukurti ir pagaminti Vokietijoje.
Priekabų ir sunkiojo transporto dalys: BPW, SAF ašys, „Wabco“, „Haldex“
stabdžių sistemos, žibintai, sukabinimo įtaisai „Ringfeder“, VBG, stabdžių
diskai, stabdžių būgnai, stabdžių kaladėlės ir antdėklai, amortizatoriai,
lingės, oro pagalvės, akumuliatoriai, „Bawer“ ir „Daken“ įrankių dėžės,
„Takler“ vandens bakeliai, „Webasto“ ir „Eberspacher“ dalys.
GOODS, SERVICES
„Bizol“ lubricants, truck and trailer parts, „Wabco“ and „Haldex“ brake
systems, BPW, SAF axles, „Ringfeder“ and VBG couplings, brake discs,
brake drums, brake pads, air bellows, batteries, toolboxes, water tanks,
„Webasto“ and „Eberspacher“ parts.
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UAB ECODOMUS
Vytauto pr. 32–303, LT–44328 Kaunas
Tel. +370 657 67 000
El. paštas info@ecodomus.lt
Interneto svetainė www.ecodomus.lt

C70

VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Ecodomus“ – tai medinių stogo ir sienų konstrukcijų sprendimai,
parengti pasitelkiant moderniausias technologijas. Gaminama produkcija – tik ekolgiška, pristatome į bet kurią vietą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Skydinių namų, medinių stogo santvarų ir sienų skydų gamyba, įvairaus
pobudžio projektų rengimas – projektavimas (stogo santvarų, gyvenamųjų
namų ir kt.), stambių komercinių projektų įgyvendinimas, produkcijos transportavimas ir montavimas.
GOODS, SERVICES
„Ecodomus“, LLC suggests modern solutions for timber roof and wall
structures. Our production is exceptionally eco-friendly. Delivery to any
place in Lithuania or abroad.
We specialize in: manufacturing panel houses, timber roof trusses, and
wall panels; preparing design projects for various objects (roof trusses,
residential houses etc.); executing large commercial projects.
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VšĮ EKOAGROS
K. Donelaičio g. 33, LT–44240 Kaunas
Tel. +370 37 20 31 81
Faks. +370 3720 31 82
El. paštas ekoagros@ekoagros.lt
Interneto svetainė ekoagros.lt

2P5

VADOVYBĖ
Antanas Makarevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Ekologiški maisto produktai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įstaigos veiklos tikslas yra ekologinių žemės ūkio kilmės produktų gamybos
ir tvarkymo, taip pat, nacionalinės kokybės produktų gamybos ir tvarkymo
sertifikavimas bei pagalbinių medžiagų, skirtų ekologinei gamybai, atitikties
patvirtinimas.
GOODS, SERVICES
Production processes of organic plant production and handling of national
quality agricultural products and foodstuffs.
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UAB EKOANGARAI
Laisvės pr. 125, LT–06118 Vilnius
Tel. +370 5 219 5537
Faks. +370 5 219 5537
El. paštas info@ekoangarai.lt
Interneto svetainė www.ekoangarai.lt

3P37
VADOVYBĖ
Artūras Jaruševičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Plieninio ir tentinio angaro fragmentai.

110

Ką pasėsi... 2016

E

Parodos dalyviai/Participants

UAB EKO FARM
Medeinos g. 32–2, LT–53348 Akademija, Kauno r.
TEL. +370 687 97 619
El. paštas lina.railiene@gmail.com
Interneto svetainė www.ekofarm.lt

3P14
VADOVYBĖ
Marius Raila – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atliekame žemės tyrimus. Siūlome platų ekologinių trąšų bei dirvožemio
gerinimo produktų asortimentą. Superkame ekologinę produkciją bei ją eksportuojame į ES šalis. Prekiaujame sertifikuota ekologiška sėkline medžiaga.
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UAB EKOREMA
Eigirgalos k., Domeikavos sen., LT–54341 Kauno r.
Tel. +370 37 47 73 15
Faks. +370 37 47 73 15
El. paštas info@ekovata.lt
Interneto svetainė www.ekovata.lt

3P49
VADOVYBĖ
Egidijus Kryževičus.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Celiuliozės pluošto termoizoliacinės medžiagos – „Ekovatos“ gamyba.
Pastatų apšiltinimo darbai „Ekovata“.
GOODS, SERVICES
Manufacture of cellulose insulation „Ekovata“.
Insulation works with „Ekovata“.
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UAB EKOVANDENYS
Tujų takas 23, LT–00224 Palanga
Tel. +370 600 01 122
El. paštas info@ekovandenys.lt
Interneto svetainė www.ekovandenys.lt

E

2P42
VADOVYBĖ
Julius Smilgevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vandens filtrai (nugeležintojai, minkštintojai, geriamojo vandens filtrai).
Vandens filtrų montavimas, aptarnavimas.
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IĮ ELEKTRA G. PLEČKAIČIO
Vytauto g. 22, LT–70125 Vilkaviškis
Tel.: +370 342 54 290, + 370 652 25 866
Faks. +370 342 54 290
El. paštas info@procolor.lt
Interneto svetainė www.procolor.lt

C31
VADOVYBĖ
Gintautas Plečkaitis – savininkas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statybinės medžiagos: vandens akriliniai gruntai, glaistai, dažai, lakai,
struktūriniai tinkai, dekoravimo glaistai.
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UAB ELREMTA
Neries kr. 16E, LT–48402 Kaunas
Tel. +370 612 04 040
Faks. +370 37 40 65 40
El. paštas darius@elremta.lt
Interneto svetainė www.elremta.lt

C34
VADOVYBĖ
Darius Miliauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Profesionalūs elektriniai įrankiai „Bosch“, „Makita“, „Dewalt“, „Rems“.
Generatoriai „Generga“.
Generatoriai, vandens siurbliai, rezervinės elektros stotys.
Profesionalių įrankių pardavimas, įrankių nuoma, įrankių remontas, įrankių
akumuliatorių restauravimas, grandinių galandinimas, įrankių patikra.
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UAB ENEKA
Vandžiogalos g. 94, LT–47467 Kaunas
Tel. +370 37 37 74 41
Faks. +370 37 37 79 07
El. paštas info@eneka.lt
Interneto svetainė www.eneka.lt

C17
VADOVYBĖ
Edvardas Kuodis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Siūlome rotacinio liejimo paslaugas įvairiausioms sritims: pramonei, žemės
ūkiui, laivybai ir pan. Šiuo metodu gaminama įvairios paskirties produkcija –
tai vandens, nuotekų, birių ir skystų medžiagų talpyklos, pontonai, lauko
baldai, žaislai ir kt.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir siurblinės, modulinės polietileno
talpyklos, lietaus vandens naudojimo sistemos, vazonai ir vandens
kolonėlės, naftos ir riebalų skirtuvai, apytakinės autoplovyklų vandens
regeneravimo sistemos, skysčių ir oro filtrai pramonės įmonėms, rotacinio
liejimo paslaugos.
GOODS, SERVICES
Wastewater treatment plants and pumping stations, modular polyethylene
tanks, rainwater harvesting systems, flowerpots and water stations, oil
and grease separators, water recycling systems for car washes, industrial
filters, rotational molding.
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UAB ESA BALTIC
L. Asanavičiūtės g. 17–203, LT–06118 Vilnius
Tel. +370 608 12 556
Faks. +370 5 278 4795
El. paštas info@esabaltic.lt
Interneto svetainė www.esabaltic.lt

2P4
VADOVYBĖ
Agnė Samkuvienė.
VEIKLOS KRYPTYS
Kaimo turizmas ir amatai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pažintinių, mokomųjų agro kelionių po įvairių šalių ūkius, gamybos įmones, mokslo įstaigas organizavimas. Kelionių į parodos „Agritechnica“,
„EuroTier“, „DLG Field Days“, „Anuga“, „Potato Europe“, „Elmia Wood“ ir
kt. organizavimas. Kelionių kryptys: Europa, JAV, Kanada, Pietų Amerika,
Afrika, Australija, Naujoji Zelandija, Azija.
Individualių, pritaikytų pagal poreikius, kelionių organizavimas.
GOODS, SERVICES
Agricultural tailor made study tours: international exhibitions, livestock,
arable, organic, progressive farms, manufacturers, bio-energy, forestry,
fishery enterprises. Travel directions: Europe, South and North America,
Canada, Africa, Asia, Australia, New Zealand.
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UAB EUROLIUKSAS
Stoties g. 5, LT–90115 Plungė
Tel. +370 657 99 435
Faks. +370 44 87 2015
El. paštas sigitas@euroliux.lt
Interneto svetainė www.euroliux.lt

C79
VADOVYBĖ
Alvydas Norvidas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba santechnikos įranga, prekyba šiltnamiais
ir metalinėmis tvoromis.
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UAB EXPERTDOOR
Santaikos g. 31A, LT–62123 Alytus
Tel. +370 315 51 172
El. paštas info@expertdoor.lt
Interneto svetainė www.expertdoor.lt

E

B4
VADOVYBĖ
Vytautas Koreva.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė ne tik gamina ir montuoja segmentinius garažo vartus, bet ir garažo
bei kiemo vartų automatiką, kelio užtvarus, parkavimo-rezervavimo įtaisus,
priderina įvairius automatikos priedus.
GOODS, SERVICES
„Expertdoor“ – it is a marketable symbol of a segmential overhead doors
produced in a company UAB „Expertdoor“. The produce of segmential
overhead doors was started 2003 year. The control of the gates can be
manual, chain belt or electric. The activity of company is the producing and
installation the gates also automation for the garage and garden gates,
berriers, devices for parking-reservation, fitting different accesories for
the automation.
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UAB EŽIUKAI
Jaunystės g. 16–9, LT–91274 Klaipėda
Tel. +370 686 96 987
Faks. +370 46 48 91 00
El. paštas info@eziukai.lt
Interneto svetainė www.eziukai.lt

3P9
VADOVYBĖ
Ričardas Rimkus – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statinių bei elektros įrangos apsauga nuo žaibo ir viršįtampių.
Parodoje – apsaugos nuo žaibo įrangos pavyzdžiai.
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UAB FELIKSNAVIS
Pramonės g. 16B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 58 472
Faks. +370 315 77 512
El. paštas info@feliksnavis.lt
Interneto svetainė www.feliksnavis.lt

B37
VADOVYBĖ
Andrejus Semionovas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nuotekų valymo įrenginiai, santechnika, vandenvala.
Nedidelis, paprastas ir patikimas biologinis nuotekų valymo įrenginys FEL
tipo – tai tinkamas sprendimas nuotekoms šalinti teritorijose be centralizuotos kanalizacijos sistemos. Biologinio buitinių nuotekų valymo įrenginiuose
išvalytos nuotekos gali būti šalinamos į aplinką, nedarant žalos ekologijai,
t. y. galima nuvesti į melioracijos griovius, kitus atvirus pratekančius vandens telkinius.
GOODS, SERVICES
Wastewater treatment plants.
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UAB FORESTILA
Molėtų pl. 47F, LT–08409 Vilnius
Tel. +370 5 204 0932
Faks. +370 5 204 0930
El. paštas saulius@forestila.lt
Interneto svetainė www.forestila.lt

D21
VADOVYBĖ
Saulius Žaleniakas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Japonijos gamintojo „Iseki“, Italijos gamintojo „BCS Agri“ traktorių atstovas
Lietuvoje. Europos gamintojų darbinė įranga, jungiama prie traktorių.
„BCS Agri“ motoblokai ir darbinė įranga prie jų. „Mosa“ elektros generatoriai
ir suvirinimo aparatai. Motorinės šlavimo mašinos ir vakuminiai patalpų
valymo įrenginiai.
Žemės ūkio, komunalinės, aplinkos priežiūros paskirties technikos remontas.
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UAB FORMULA AIR BALTIC
Televizorių g. 20, LT–78137 Šiauliai
Tel. +370 41 54 04 48
El. paštas info@formula-air.com
Interneto svetainė www.formula-air.com

2P25
VADOVYBĖ
Gintaras Bražas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gaminame vamzdžius ir ciklonus grūdams ir pramonei (cinkuoti, dažyti, iš
nerūdijamo plieno), prekiaujame ventiliatoriais žemės ūkiui ir kitoms pramonės šakoms, projektuojame, gaminame ir montuojame dulkių ištraukimo
sistemas žemės ūkiui ir pramonei.
Dūmų valymo sistemos dirbtuvėms ir metalo perdirbimo įmonėms, rankoviniai filtrai žemės ūkio perdirbimo įmonėms, rotacinių vožtuvų gamyba,
dūmsiurbiai mažoms ir pramoninėms biokuro katilinėms.
GOODS, SERVICES
Manufacture of galvanized, painted, inox pipes and cyclones for agriculture and industry, importer of industrial fans for agriculture and industry,
projecting, manufacture and mounting of aspiration and welding fumes and
gases extraction systems.
Filters for grain trading companies, manufacture of rotary valves. Smoke
extraction fans for individual and industrial biofuel powerplants.
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UAB GALUOTAS
Meistrų g. 12, LT–02189 Vilnius
Tel. +370 5 216 1061
Faks. +370 5 216 0205
El. paštas ramunas@galuotas.lt
Interneto svetainė www.galuotas.lt

D48
VADOVYBĖ
Algimantas Tareilis.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Tarptautiniai krovinių gabenimai autotransportu.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai „Kioti“, „Belarus“, sėjamosios, augalų smulkintuvai, diskiniai skutikai, priekabos, autonominiai kondicionieriai, trijų taškų priekinės pakabos,
grūdų valomosios.
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GAMMA SIA
Elza, Rojas pag., Rojas nov. LV–3264 Latvia
Tel. +370 687 20 366
El. paštas alvydas@egamma.lv
Interneto svetainė www.oleomacbaltic.lt

C15
VADOVYBĖ
Alvydas Grigas – atstovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
SIA „Gamma“ – „Oleo-Mac“ atstovas Baltijos šalyse: Estijoje, Latvijoje ir
Lietuvoje.
„Oleo-Mac“ – vienas žinomiausių sodo technikos gamintojų Europoje.
Patikimi ir ilgaamžiai produktai – šaunūs pagalbininkai jūsų sodo, daržo,
miško ir kituose lauko darbuose. Žoliapjovės, krūmapjovės, vejapjovės ir
kt. – išsirinkite, apie ką seniai svajojote.
GOODS, SERVICES
SIA „Gamma“ – „Oleo-Mac“ representative in Baltic states: Estonia, Latvia
and Lithuania.
„Oleo-Mac“ – well known European manufacturer of lawn & garden equipment. Reliable and durable products – your best assistant in garden,
park and forest outdoor activities. Trimmers, brushcutters, lawnmowers,
ect. – choose the one you've ever wanted.
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UAB GAMPRE
Metalo g. 13B, LT–02190 Vilnius
Tel. +370 655 19 992
El. paštas info@gampre.lt
Interneto svetainė www.gampre.lt

C49
VADOVYBĖ
Gintas Simonavičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
ekologiški maisto produktai;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Aliuminio konstrukcijos ir polikarbonato plokščių šiltnamiai su automatiškai
pasikeliančiais stoglangiais.
Aliuminio konstrukcijos stoginėms, verandoms, oranžerijoms. Skaidrios dangos terasoms, stoginėms, žvėrelių fermoms, žiemos sodams, baseinams.
Šiltnamiai, verandos, terasos, stoginės automobiliams, bituminė stogo
danga „Onduline“.
GOODS, SERVICES
Aliuminium frame and pilkarbonate sheets greenhouses, aliuminium patio
covers, verandas, suplyer of different sheets made from PVC, polycarbonate, PET, PMMA, or poliester.
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UAB GARDENIS
Raudondvario pl. 150, LT–47174 Kaunas
Tel.: +370 687 53 770, +370 608 07 067
El. paštas info@gardenis.lt
Interneto svetainė www.gardenis.lt

C25
VADOVYBĖ
Ramūnas Sinkus – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šiltnamių vėdinimo ir automatinio laistymo sistemos, oranžerijos, verandos.
Parodoje: šiltnamiai, stoginė.
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AB ACHEMA FILIALAS GASCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT–55296 Jonavos r.
Tel. +370 349 56 075
Faks. +370 349 56 276
El. paštas d.sabinskiene@gaschema.lt
Interneto svetainė www.gaschema.lt

B42
VADOVYBĖ
Jonas Kaminskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Karbamido tirpalas „AdBlue“, automobilinė chemija, dyzelino ir „AdBlue“
laikymo ir perpilimo įranga.
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GEA LIETUVA

Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius
Tel. +370 656 77 367
El. paštas tadas.jaramicius@gea.com
Interneto svetainė www.gea.com

2P27

VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gyvulininkystės pastatų ir įrangos projektavimas, konsultacijos. Melžimo
ir gyvulių higienos prekės.
„GEA/Westfalia“ melžimo įranga ir pieno aušinimo įranga, „MIone“ „Multibox“ ir „Monobox“ robotizuotos melžimo sistemos, „Mullerup“ automatinio
šėrimo sistemos, „Houle“, „Royal de Boer“ tvartų vidaus įranga ir mėšlo
įranga, bandos valdymo ir gyvulių aktyvumo stebėjimo sistemos, reikmenys
gyvulininkystės ūkiams, melžimo higienos ir ūkio prekės.
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UAB GENCO TRADE
Ūnijas iela 31–13, LV–1039 Rīga
Tel. +371 252 53 817
El. paštas alborov@inbox.lv

C53
VADOVYBĖ
Aleksandrs Borovkovs.
VEIKLOS KRYPTYS
Kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Sodo – daržo įrankiai: grėbliai, kastuvai, genėjimo įrankiai, žirklės. Universalūs peiliai vaisiams ir daržovėms. Odos priežiūros priemonės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Company, which focuses on trading with qualitative items in garden and
household sector. We offer for you Garden Tools, Household knifes (Magic
Peeler) and Carat – German leather care tools brand.
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UAB GEVANTA
Verkių g. 44, 77 sekcija, LT–09109 Vilnius
Tel. +370 603 40 244
Faks. +370 5 230 0049
El. paštas info@gevanta.lt
Interneto svetainė www.darborubai.lt

C41
VADOVYBĖ
Gediminas Peseckas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Darbo apranga ir apsaugos prekės;
įmonių logotipų siuvinėjimas ir šilkografija.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Darbo rūbai, darbo avalynė, asmeninės apsaugos priemonės, akių, veido,
klausos, kvėpavimo organų apsauga, darbo pirštinės.
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MOCEVIČIAUS FIRMA GINALAS
Esperanto g. 26, LT–69428 Kazlų Rūda
Tel. +370 343 96 464
Faks. +370 343 95 383
El. paštas antanas@ginalas.lt
Interneto svetainė www.ginalas.lt

2P37, 2P38
VADOVYBĖ
Gintas Mocevičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Suaugusiųjų profesinis mokymas ir atestavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Stihl“, „Viking“, „Fiskars“,„Gerber“, „Miwaukee“ įrenginiai ir įrankiai.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS
CENTRAS GIS-CENTRAS
Sėlių g. 66, LT–08109 Vilnius
Tel. +370 5 273 1058
Faks. +370 5 272 7723
El. paštas info@gis-centras.lt
Interneto svetainės: www.gis-centras.lt, www.geoportal.lt
VADOVYBĖ
Evaldas Rožanskas – direktorius.

G

3P54

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
GIS technologijų įmonė.
Inovatyvūs sprendimai miškininkystei ir žemės ūkiui pritaikyti Jūsų individualiems poreikiams. Žemės ūkio ir miško žemės plotų inventorizacija,
įvertinimas ir analizė. Kvalifikuoti sprendimai taupantys Jūsų pinigus.
Aerofotografavimas bepiločiu orlaiviu „Bramor rTK“. Aukštos skiramosios
gebos ortofotografiniai žemėlapiai. Topografiniai matavimai. NIRGB, NDVI
(biomasės) – spektriniai žemėlapiai. 3D modeliai tūrio skaičiavimui, šlaitų
nuolydis. Augalų augimo monitoringas. Tręšimo žemėlapių sudarymas.
Erdvinių duomenų tvarkymas. Erdvinių duomenų portalas www.geoportal.lt
GOODS, SERVICES
The National Center of Remote Sensing and Geoinformatics „GIS-Centras“
responsible for update and distribution of the national official geographic
databases. It also maintains national reference databases, projects, implements and technically supports complex GIS.
„Bramor rTK“ applications – DSM, pointcloud orthophoto mapping, volume
calculations, environmental monitoring, infrastructure control, agriculture,
woods and landscape management.
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UAB GITANA
Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT–96320 Klaipėdos r.
Tel. +370 46 41 08 81
Faks. +370 46 31 04 85
El. paštas info@gitana.lt
Interneto svetainė www.gitana.lt

2P19, 3P59
VADOVYBĖ
Virginijus Kreišmonas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Nilfisk-ALTO“ plovimo ir valymo įranga, SDMO elektros srovės generatoriai,
„Hitachi“ ir „Makita“ įrankiai, „Lutz“ pompos.
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UAB GR TRADE
Ulonų g. 5, LT–08240 Vilnius
Tel. +370 649 01 308
El. paštas arunas@grtrade.lt

G

B9
VADOVYBĖ
Skaistė Ulčickaitė – l. e. p. direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Techniniai produktai skirti pramonei, transportui, žemės ūkio technikai ir
statybai: chemijos produktai, įrengimai ir įrankiai, tvirtinimo detalės ir kita.
GOODS, SERVICES
Technical products for the industrial, transport, agricultural machinery and
construction: chemical products, equipment and tools, fasteners and other.
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MB GRAINIS
K. Baršausko g. 65–38, LT–51433 Kaunas
Tel. +370 652 33 644
El. paštas info@grainis.lt
Interneto svetainė www.grainis.lt

2P34
VADOVYBĖ
Edvinas Šiugždinis.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų daiginimo technologija skirta gyvulininkystės ūkiams. Galime suprojektuoti, pagaminti bei sumontuoti jūsų poreikius atitinkančią įrangą. Su šia
įranga, naudojant vertikalią, hidroponinę auginimo technologiją, galėsite iš
grūdų užauginti šviežią pašarą tik per 7 dienas.
Padidėjusi gyvulių reprodukcija ir produktyvumas, sumažėjusi pašarų
gamybos savikaina leis padidinti jūsų ūkio konkurencingumą.
Tiekiame visas reikalingas medžiagas bei žaliavas, konsultuojame
finansavimo gavimo galimybių klausimais, padedame parengti techninę
dokumentaciją.
GOODS, SERVICES
MB „Grainis“ is a company that specializes in development, manufacturing
and marketing hydroponic systems for farms, stables, stud farms and the
feeding of all commercial livestock. This unique equipment grows seed to
feed in 7 days. Sprouting commercial volumes of sprouts indoors empowers
livestock owners to grow green feed year-round. Availability of consistent,
green feed year-round can improve animal nutrition, farm profitability, and
much more.
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IĮ J. GUDINO ĮMONĖ
Verkių g. 47–103, LT–09128 Vilnius
Tel. +370 5 230 0045
El. paštas info@gudinas.lt
Interneto svetainė www.gudinas.lt

2P26
VADOVYBĖ
Julius Gudinas – savininkas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atstovaujame: „Riela“, „Petkus“, „Lechler“, „Pessl Instruments“, „Arag“,
„Imovilli Pompe“, „Comet“, „Annovi Reverberi“, „Wanjet“, „Empas“, „Herbst
Pflanzenschutztechnik“.
Siūlomos prekės: džiovyklos, sandėlių įranga, valomosios, malūnai, maišytuvai, traiškytuvai, pašarų gamybos cechai, grūdų valomosios, meteorologinės stotelės, purkštukai žemės ūkiui ir pramonei, skystų trąšų įterpimo
sistemos, purkštuvų komplektuojančios detalės, siurbliai purkštuvams,
purkštuvai šiltnamiams, purkštuvų patikros įranga.
Parodoje: informacinis stendas.
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UAB HIDRAULINĖS SISTEMOS
Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT–54358 Kauno r.
Tel. +370 37 47 74 99
Faks. +370 37 55 42 64
El. paštas info@hidraulines-sistemos.lt
Interneto svetainė www.hidraulines-sistemos.lt

C3
VADOVYBĖ
Giedrius Gadliauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Hidraulikos komponentai, griebtuvai, kaušai, siurbliai, hidrovarikliai, cilindrai,
skirstytuvai, įrankiai, „Fiskars“ įrankiai.
Mobilios technikos hidraulinių sistemų remontas-montavimas-gamyba.
Miško, statybinių, žemės ūkio, kelių tiesimo, komunalinių mašinų techninis
aptarnavimas. Hidraulinių cilindrų remontas ir gamyba. Hidraulinių sistemų
projektavimas ir gamyba.
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UAB HIDROBALT
Ulonų g. 33, LT–62161 Alytus
Tel. +370 315 75 075
Faks. +370 315 75 076
El. paštas a.blekaitis@hidrobalt.lt
Interneto svetainė www.hidrobalt.lt

C38
VADOVYBĖ
Kęstutis Žukaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Techninės ir hidraulinės žarnos, jungtys, antgaliai bei adapteriai. Pneumatikos ir hidraulikos komponentai. Reduktoriai ir varikliai.
Techninės žarnos, hidraulinių ir kitų žarnų antgalių presavimas.
Sprendimai lanksčių transportavimo sistemų įrengimui suslėgtiems skystiems, dujiniams ir biriems produktams, sukamojo ir slenkamojo judesio
jėgos perdavimo sistemoms.
GOODS, SERVICES
Industrial hoses, couplings, hydraulic and pneumatic components, gears
and electric motors.
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HOG SLAT SP. Z O.O.
Za Motelem St 2C, 62–080 Sady, Lenkija
Tel. +48 668 26 62 59
El. paštas biuro@hogslat.com
Interneto svetainė www.hogslat.com

3P47
VADOVYBĖ
Rafal Bozek – genaralinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kiaulidžių ir paukštidžių įranga (ventiliacija, girdyklos, vėsinimo ir šildymo,
pašarų padavimo, sandėliavimo ir kt.).
GOODS, SERVICES
Pig and poultry equipment.
We manufacture and sell broad range of equipment for pig and poultry, i.e.
ventilation, penning, drinking, cooling and heating, feed delivery, storage
and others.
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UAB HORO MECHANIKA
J. Basanavičiaus 101A, LT–76136 Šiauliai
Tel. +370 41 21 11 50
Faks. +370 41 21 11 50
El. paštas reklama@horomechanika.lt
Interneto svetainė www.horomechanika.lt

D29
VADOVYBĖ
Večislavas Lomeiko – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai, puspriekabės, miško priekabos ir hidromanipuliatoriai, šienavimo
technika, medienos šakų smulkintuvai, sėjamosios, diskinai skutikai, lauko
purkštuvai.
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UAB HUSQVARNA LIETUVA
Ateities pl. 77C, LT–52104 Kaunas
Tel. +370 37 30 86 00
Faks. +370 37 33 27 27
El. paštas tadas.gudauskas@husqvarnagroup.com
Interneto svetainė www.husqvarna.lt

3P60
VADOVYBĖ
Ričardas Alekna – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Husqvarna“, „Gardena“, „McCulloch“, „Jonsered“ aplinkos priežiūros
technika.
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UAB IAGRO
Verslo g. 15, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 616 00 222
El. paštas info@iagro.lt
Interneto svetainė www.iagro.lt

3P6
VADOVYBĖ
Ričardas Bražėnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„iAGRO“ – Lietuvos aukštųjų technologijų įmonė teikia savo ir atstovauja
užsienio partnerių aukštųjų technologijų produktus, skirtus tiksliajai žemdirbystei.
„Trimble“ AgGPS žemės ūkio mašinų automatinio vairavimo sistemos
(www.trimble.com/agriculture), „Dickey-john“ grūdų analizės kompiuteriai
ir drėgnomačiai (www.dickey-john.com), „FarmWorks“ programinė įranga
ūkio apskaitai (www.farmworks.com), „Wintex“ žemės mėginių ėmimo
prietaisai (www.wintexagro.com), „Adcon“ agrometeorologinės stotelės
(www.adcon.com), „LocTracker“ sistema žemės ūkio technikos kontrolei ir
valdymui (www.loctracker.lt).
GOODS, SERVICES
„iAGRO“ – Lithuanian company, which offers it's own and representing
partners IT products for the precision agriculture.
„Trimble“ – „Trimble Agriculture“ is the leader of GPS auto-steering (Autopilot) solutions for agricultural machinery; „Dickey-john“ – highly accurate
grain analysis computers and moisture meters; „FarmWorks“ – software
for farm management; „Wintex Agro“ – soil sampling devices; „LocTracker“ – fleet control solutions.
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UAB INCHCAPE MOTORS
Islandijos pl. 31, LT–49177 Kaunas
Tel. +370 37 40 91 11
El. paštas kaunas@inchcape.lt
Interneto svetainė www.inchcape.lt

E4
VADOVYBĖ
Darius Armonas – atstovybės vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Oficialus „Ford“, „Hyundai“, „Jaguar“, „Land Rover“, „Mazda“ ir „Mitsubishi“
atstovas. Sprendimai optimizuojantys Jūsų išlaidas transportui. Nauji ir
naudoti automobiliai, garantija, finsansavimo ir draudimo sprendimai,
ilgalaikė nuoma.
Automobilių techninis aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas,
visų rūšių kėbulų remontas, atsarginės dalys.
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UAB INTER-SILO
Savanorių pr. 187, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 600 40 599
El. paštas elonas@inter-silo.com
Interneto svetainė www.inter-silo.com

3P66
VADOVYBĖ
Anton Jemanov – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų sandėliavimo, džiovinimo, valymo ir transportavimo įrangos pardavimas, montavimas, aptarnavimas.
Grūdų sandėliavimo ir džiovinimo bokštai „Sukup“, mobilios ir stacionarios
grūdų džiovyklos „Sukup“, transportavimo įranga „Skandia“ ir „Westfield“,
valymo įranga „Damas“ žemės ūkio ir pramonės sektoriams.
GOODS, SERVICES
Sale, installation and service of grain storage and drying silos „Sukup“,
mobile and tower dryers „Sukup“, grain conveying equipment „Skandia“
and „Westfield“, cleaning equipment „Damas“ for farming and industrial
purposes.
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UAB INTRAC LIETUVA
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, LT–02189 Vilnius
Tel. +370 620 27 704
Faks. +370 37 48 83 94
El. paštas info@intrac.lt
Interneto svetainė www.intrac.lt

1P4
VADOVYBĖ
Rimantas Damkauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Manitou“ – teleskopiniai ir šakiniai krautuvai, „Mustang“ – šarnyriniai
krautuvai, „John Deere“ – miško technika, „Case“ – mini, šakiniai krautuvai,
ekskavatoriai, krautuvai, „Bomag“ – kelių tiesimo technika.
Parodoje: 3–4 teleskopiniai krautuvai „Manitou“, šarnyrinis krautuvas
„Mustang“, ekskavatorinis krautuvas „Case“.
GOODS, SERVICES
„Manitou“ – telehandlers, forklifts, „Mustang“ – compact loaders, skid
steers, „John Deere“ – forest machines, „Case“ – mini, compact loaders,
excavators, front loaders, backhoe loaders, „Bomag“ – vibro plates, road
construction machines, soil compactors, waste management.
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UAB IRLIDA
Sodo g. 31A, LT–76180 Šiauliai
Tel. +370 683 58 899
Faks. +370 41 41 65 43
El. paštas info@irlida.lt
Interneto svetainė www.irlida.eu

C29
VADOVYBĖ
Liutauras Skikas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Irlida“ – traktorių dalių centras.
Prekiaujame naujomis ir naudotomis dalimis įvairiai technikai: traktoriams,
javų kombainams, teleskopiniams krautuvams, ekskavatoriams, buldozeriams ir kitai žemės ūkio, miško, statybinei ir industrinei technikai.
GOODS, SERVICES
„Irlida“ – tractor parts center
We sell new original, new aftermarket and used spare parts for: tractors,
combine harvesters, telehandlers, excavators, bulldozers and other agriculture, forestry, construction and industrial machines.
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UAB IVABALTĖ
Stoties g. 23, LT–42164 Rokiškis
Tel. +370 458 32 676
Faks. +370 458 71 560
El. paštas ivabalte@ivabalte.lt
Interneto svetainė www.ivabalte.lt

A4
VADOVYBĖ
Irmantas Tarvydis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technikos didmeninė ir mažmeninė prekyba bei konsultacijos.
Vietiniai ir tarptautiniai pervežimai, logistika, muitinės tarpininko paslaugos.
Žemės ūkio technikos priežiūra, aptarnavimas ir remontas. Originalių ir
alternatyvių atsarginių dalių didmeninė ir mažmeninė prekyba. Prekyba
naudota žemės ūkio technika. Žemės ūkio technikos nuoma. Operatyvus
ir palankus finansavimas įsigyjant žemės ūkio techniką.
Atstovaujami prekių ženklai: „Fendt“, „Challenger“, „Dammann“, „Rauch“,
„Tume“, „Rabe“, „Kerner“, „Trioliet“, „Lely“, „Krampe“, „Joskin“, „Ahwi“,
„Humus“, „Grasdorf“, „Stoll“, AFT.
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UAB JEDVARDAS
Sakalų g. 43, Ringaudai, LT–53339 Kauno r.
Tel. +370 37 56 36 10
Faks. +370 37 56 34 49
El. paštas info@jedvardas.lt
Interneto svetainė www.jedvardas.lt

3P33
VADOVYBĖ
Milda Jankauskienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gyvulininkystės fermų įranga (nauja ir naudota karvių melžimo įranga),
mėšlo šalinimo įranga, pieno aušintuvai, pieno perdirbimo įranga.
Gyvulininkystės fermų įranga: „Impulsa“ (Vokietija) melžimo įranga, „Mueller“, „Proinox“ pieno aušintuvai, „Rol Stal“ mėšlo valymo ir tvartų įranga,
„Joz“ mėšlo valymo įranga, karvių girdyklos „Suevia“ (Vokietija), „Plevnik“
(Slovėnija) pieno perdirbimo įranga. Atsarginės detalės įrangai, montavimas,
derinimas, fermų projektai. Prekyba naudota melžimo, pieno aušinimo ir
perdirbimo įranga.
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UAB JONIŠKIO AGROCHEMIJA
Sandėlių g. 7, LT–84169 Joniškis
Tel. +370 618 25 517
Faks. +370 426 61 176
El. paštas andrius@agrochemija.lt
Interneto svetainė www.agrochemija.lt

D35
VADOVYBĖ
Gintautas Čirpys.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Joniškio agrochemija“ – privataus lietuviškio kapitalo, žemės ūkio
sektoriaus įmonė sėkmingai veikianti trąšų, pesticidų, žemės ūkio technikos
ir kitų prekių tiekimo bei grūdų supirkimo srityse.
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UAB JONIŠKIO GRŪDAI
Žemaitės g. 1, LT–84147 Joniškis
TEL. +370 426 69 053
FAKS. +370 426 69 054
El. paštas jg@litagra.lt
Interneto svetainė www.joniskiogrudai.lt

C91
VADOVYBĖ
Reda Siaurusaitienė – generalinė direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
veterinarija.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Joniškio grūdai“ – vienas stambiausių pašarų gamintojų Pabaltijyje.
Rinkai tiekia kombinuotuosius pašarus, papildus, premiksus, ėdalus naminiams gyvūnams, jaukus, žaliavas pašarų gamybai, mobiliąją pašarų
gamybos paslaugą, perka grūdus.
Dabartinė UAB „Joniškio grūdų“ pašarų produktų kokybė bei asortimentas
yra ilgalaikės gamybinės patirties, mokslo ir technologijų pažangos, o
taip pat ir talentingų specialistų darbo vaisius: „Kombi“ pašarai, „Kombi
Protein“, „Kombi Mineral“, „Kombi Premix“, „Kombi Milk“, „Kėgrus“ ėdalai,
biokraikas, jaukai žvejybai, žaliavos pašarų gamybai, laižalai. Paslaugos:
mobilioji pašarų gamyba, racionų skaičiavimo paslauga, konsultacijos ūkio
valdymo klausimais.
GOODS, SERVICES
JSC „Joniškio grūdai“ is one of the biggest feed producers in Baltic States
dating back the production experience for six decades. As a result of
long-term know-how, scientific and technological progress we supply high
quality and wide assortment of „Kombi“ feed: compound feed, supplements,
premixes, raw materials; „Kėgrus“ food for pets, bio litter, bait for fishing.
Services: mobile feed production, ration calculation, consulting on farm
management.
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UAB JUODASIS GINTARAS
Draugystės g. 20, LT–89167 Mažeikiai
Tel.: +370 443 26 651; +370 620 72 715
Faks. +370 443 26 651
El. paštas vaida@gamo.lt
Interneto svetainė www.juodasisgintaras.lt

3P21
VADOVYBĖ
Egidijus Petrikas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Juodasis gintaras“ – šiltinimo profesionalai.
Nuo 1994 m. šiltiname pastatų sienas, užpildydami oro tarpus termoputomis
„Fomepor“ pagal danišką technologiją. Ši technologija skirta ne tik mūrinių,
bet ir medinių apmūrytų namų sienų šiltinimui. www.termoputuekspertai.lt
Sandarus stogų, lubų, sienų ir grindų šiltinimas, naudojant trečiosios kartos
sandaraus šiltinimo technologiją „Gamo“ iš Kanados. www.gamo.lt
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UAB JUPOJOS TECHNIKA
Sodo g. 35B, LT–76180 Šiauliai
Tel. +370 41 54 53 62
Faks. +370 41 54 53 62
El. paštas technika@jupoja.lt
Interneto svetainė www.jupojostechnika.eu

2P20
VADOVYBĖ
Raimundas Vaišvilas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Atsarginės detalės krovininiam kelių transportui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Alyvos, tepalo, hidraulikos, kuro, oro, kabinos, aušinimo skysčio amerikietiški filtrai ir drėgmės sausintuvai sunkvežimiams, autobusams, žemės ūkio,
statybos, miško ir kitai spec. technikai.
GOODS, SERVICES
Oil, hydraulic, fuel, coolant, air, cabin air american filters and air dryers for
trucks, buses and off-highway vehicles.
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GMBH KAACK PFLANZENVERMEHRUNG
GMBH & CO. KG
Osterfeld 11, D–24649 Fuhlendorf, Germany
Tel. +370 656 34 252
El. paštas info@kaack-pflanzenvermehrung.de
Interneto svetainė www.kaack-pflanzenvermehrung.de

3P18
VADOVYBĖ
Constantin Kaack.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Braškių daigai.
GOODS, SERVICES
Production of healthy Strawberryplants for professional growers.
Strawberry Frigo-, Fresh- and Trayplants, Convallaria- lily of the valley.

154

Ką pasėsi... 2016

Parodos dalyviai/Participants

UAB KAD NEBŪTŲ ŠALTA
Klaipėdos g. 19–1, Plikiai, LT–96231 Klaipėdos r.
Tel. +370 655 42 312
Faks. +370 46 25 63 00
El. paštas kadnebutusalta@gmail.com
Interneto svetainė kadnebutusalta.lt

K

VADOVYBĖ
Artūras Tamašauskas – direktorius.

Ką pasėsi... 2016

155

K

Parodos dalyviai/Participants

UAB KAJOVIKA
Maironio g. 3, LT–60149 Raseiniai
Tel. +370 428 70 370
Faks. +370 428 70 370
El. paštas giedre@kajovika.lt
Interneto svetainė www.kajovika.lt

A13
VADOVYBĖ
Virginijus Kaminskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įvairių modelių traktoriai „Belarus“, „Stoll“ frontaliniai krautuvai, JF žaliųjų
pašarų ruošimo technika (žolės smulkintuvai, šienapjovės, grėbliai, vartytuvai), „Kongskilde“ žemės dirbimo ir sėjos technika, „Metal-Fach“ presai,
apvyniotuvai, priekabos, kratytuvai, „Meprozet“ srutovežiai, „Tehnos“
mulčeriai, „Agro-factory“ kultivatoriai, skutikai ir kita priešsėjinė žemės
dirbimo technika.
Technikos remonto paslaugos.
GOODS, SERVICES
The various models of „Belarus“ tractors, „Stoll“ front loaders, JF grassland
machineries (forage harvesters, disc mowers, rakes, tedders), „Kongskilde“
cultivation and seeding equipment, „Metal-Fach“ balers, bale wrappers,
trailers, spreaders, „Meprozet“ slurry tankers, „Tehnos“ mulchers, „AgroFactory“ cultivators, harrows and other soil tillage machines.
Equipment repair services.
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UAB KAUNO BŪSTAI
V. Krėvės pr. 9–5, LT–49498 Kaunas
Tel. +370 618 04 267
El. paštas pardavimai@malunovilos.lt
Interneto svetainė www.malunovilos.lt

K

3P19
VADOVYBĖ
Povilas Loda.
VEIKLOS KRYPTYS
Statyba, gerbūvis.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nekilnojamas turtas.
GOODS, SERVICES
Retail property.
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AB KAUNO GRŪDAI
H. ir O. Minkovskių g. 63, LT–46550 Kaunas
Tel. +370 37 22 33 17
Faks. +370 37 22 33 05
El. paštas info@kggroup.eu
Interneto svetainė www.kauno-grudai.lt

B32

VEIKLOS KRYPTYS
Veterinarija;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Teikiame mobilios pašarų gamybos paslaugas.
Gaminame ir vykdome prekybą pašarais bei lesalais įvairioms gyvūnų
rūšims, pašarinėmis žaliavomis, vitamininiais mineraliniais papildais, veterinariniais preparatais. Gaminame įvairių receptūrų produktus paukščiams,
kiaulėms, galvijams ir kitoms gyvūnų grupėms. Pašarų ir lesalų receptūros
kuriamos atsižvelgiant į gyvūno produktyvumą, fiziologinę būklę ir klientų
poreikius.
GOODS, SERVICES
AB „Kauno grūdai“ manufactures and sells: feed for pigs, cattle, rabbits, fish,
broiler chicks, laying hens, turkeys, quail, ducks and geese; protein mineral
supplements for various animal groups; vitamin mineral supplements for
various animal groups; licking blocks for cattle; raw materials for feed.
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VšĮ KAUNO KOLEGIJA
Pramonės pr. 20, LT–50468 Kaunas
Tel. +370 37 35 23 24
Faks. +370 37 75 11 35
El. paštas daiva.klimaviciene@go.kauko.lt
Interneto svetainė www.kaunokolegija.lt

2P41
VADOVYBĖ
Dr. Mindaugas Misiūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Užsakomieji moksliniai tyrimai, konsultacinė veikla verslui, leidybos ir spausdinimo paslaugos, matavimų ir kontrolės įrangos nuoma, baldų ir maisto
produktų gamyba, kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla ir kt.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Studijų programos (agroverslų technologijos, darnus ūkininkavimas, želdiniai ir jų dizainas, geodezija, maisto technologija, interjero ir baldų projektavimas ir kt.). Mokslo taikomieji tyrimai (dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimo
technologijų, kraštovaizdžio aplinkos optimizavimo, agrotechnologijų ir kiti
tyrimai). Konsultacijos ir mokymai ekologinio ūkininkavimo, sodininkystės,
gėlininkystės, dendrologijos, želdynų projektavimo ir kt.
GOODS, SERVICES
Study programmes (Agrobusiness Technologies, Sustainable Farming,
Gardening and Landscape Design, Geodesy, Food Technology, Interior
and Furniture Design, etc). Applied research (growing technologies of
decorative and garden plants, optimisation of landscape environment, agro
technologies and research). Consulting and training courses in organic
farming, horticulture, floriculture, dendrology, green areas design, plant
protection and other issues.
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VšĮ KAUNO RAJONO TURIZMO IR
VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
Pilies Takas 1, Raudondvaris, LT–54127 Kauno r.
Tel. +370 37 54 81 18
El. paštas info@turizmo-info.lt
Interneto svetainė www.turizmo-info.lt

2P22
VADOVYBĖ
Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Informacijos teikimas turistams;
ekskursijų, edukacinių programų organizavimas;
prekyba suvenyrais ir meno dirbiniais;
verslo konsultacijos pradedantiesiems;
mokymų, seminarų organizavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras siekia kurti patrauklų ir
svetingą Kauno rajono įvaizdį, populiarinti jį Lietuvoje ir užsienyje. Įstaiga
kaupia ir skleidžia informaciją apie Kauno rajono lankytinas vietas, turizmo
paslaugas, verslo subjektus, konsultuoja naujo verslo kūrimo bei plėtros
klausimais, skatina rajone veikiančio verslo konkurencingumą ir efektyvumą.
GOODS, SERVICES
Kaunas district tourism and business information centre main purpose is to
create an attractive and hospitable image of Kaunas district and promote
it in Lithuania and abroad. The Center collects and provides information
about Kaunas district places of interest, tourism services, provides business
consultations and promotes business competitiveness and efficiency in
Kaunas district.
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UAB KEMEK ENGINEERING
Mokslininkų g. 6A, LT–08412 Vilnius
Tel. +370 652 22 046
El. paštas info.lt@kemek.eu
Interneto svetainė www.kemek.eu

K

D40

PREKĖS IR PASLAUGOS
Automobilinės svarstyklės.
GOODS, SERVICES
Vehicle scales.

Ką pasėsi... 2016

161

K

Parodos dalyviai/Participants

UAB KENTEK LIETUVA
Bičiulių g. 29, LT–14182 Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r.
Tel. +370 5 240 3932
Faks. +370 5 240 3932
El. paštas info@kentek.lt
Interneto svetainė www.kentek.lt

B1
VADOVYBĖ
Aleksėjus Jefimovas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Kentek Lietuva“ yra sparčiai auganti įmonė, nuo 2010 metų teikianti
filtrus. „Kentek“ OY turi atstovybes Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje.
Mes atstovaujame: „Donaldson“ (JAV), „Baldwin“ (JAV), „Filtrec“.
Oro filtrai, tepalo filtrai, kuro filtrai, separatoriai. Filtrai žemės ūkio, miško,
kelių tiesimo, statybinei technikai.
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UAB KERPITA
Žemaitės g. 57, LT–96124 Gargždai
Tel. +370 698 53 515
El. paštas irma@kerpita.lt
Interneto svetainė www.kerpita.lt

B34
VADOVYBĖ
Andrius Kausteklis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mažmeninė ir didmeninė prekyba kokybiška santechnikos bei šildymo
įranga: namo inžinerinės sistemos – presuojamos, veržiamos jungtys,
vamzdžiai, sandarinimo medžiagos; santechnikos prekės; granuliniai, kieto
kuro, dujiniai katilai; radiatoriai.
Parodoje: italų gamintojo „Ferroli“ granuliniai, kieto kuro, dujiniai katilai,
radiatoriai.
GOODS, SERVICES
Retail and wholesale of high quality plumbing and heating equipment:
home engineering systems – pressed, tighten connections, tubes, sealing
materials; plumbing goods; pellet, solid fuel, gas-fired boilers; radiators,
water heaters.
Exhibits: italian manufacturer „Ferroli“ pellet, solid fuel, gas-fired boilers;
radiators.
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UAB KONEKESKO LIETUVA
Molėtų g. 13, LT–14262 Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.
Tel. +370 5 247 7400
Faks. +370 5 247 7420
El. paštas info@kesko.lt
Interneto svetainė www.konekesko.lt

1P1
VADOVYBĖ
Lina Morkūnaitė – generalinė direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė atstovauja šiuos pasaulyje gerai žinomus prekės ženklus:
žemės ūkio technika „Claas“, „Lemken“, „Hardi“, HE-VA, „Bogballe“;
statybinė technika „Kobelco“, „Kubota“, „Grove“, „Sennebogen“;
sandėliavimo technika „Still“;
miško technika „Ponsse“ ir „Hakki Pilke“;
kelių tiesimo technika „Dynapac“.
„Konekesko Lietuva“ teikia kokybiškas serviso paslaugos ir prekiauja
aukštos kokybės atsarginėmis dalimis ir aksesuarais.
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UAB KORADA
J. Biliūno g. 12, LT–36102 Panevėžys
Tel. +370 698 59 958
El. paštas info@korada.lt
Interneto svetainė korada.lt

B52
VADOVYBĖ
Ramūnas Kraniauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Kaimo turizmas ir amatai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Malkomis kūrenamos krosnys maisto gamybai „Valoriani“ (Italija). Maisto
perdirbimo įranga ūkininkams, virtuvėms.
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UAB KRASTA AUTO KAUNAS
Veiverių g. 150, LT–46391 Kaunas
Tel. +370 620 60 519
El. paštas andrius.mockaitis@bmw.lt

E2, E6
VADOVYBĖ
Vaidotas Nortkus – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Jeep®“ ženklas yra pripažintas visame pasaulyje – jis asocijuojasi su
laisve, jėga ir nuotykiais. Keliauti bet kur, daryti bet ką – tai ne tik šūkis, tai
„Jeep®“ vairuotojų gyvenimo būdas. „Jeep®“ siūlo platų skirtingų modelių
pasirinkimą – „Wrangler“, „Renegade“, „Cherokee“ ir „Grand Cherokee“.
Pradėkite kurti savo unikalią istoriją dabar.
GOODS, SERVICES
„Jeep®“ brand has always been about choosing your own path. There is a
varieity of 4x4s You can choose from: „Wrangler“, „Renegade“, „Cherokee“
and „Grand Cherokee“. The Trail Rated® badge on „Jeep®“ 4x4s represents
a series of grueling tests that prove its off-road capability on some of the
toughest trails on the planet. „Jeep“ 4x4 vehicles are champions in all-weather capability so you'll be ready for anything Mother Nature throws your way.
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AB KRETINGOS GRŪDAI
Tiekėjų g. 41, LT–97123 Kretinga
Tel. +370 445 77 066
Faks. +370 445 77 072
El. paštas pardavimai@kgrudai.lt
Interneto svetainė www.kgrudai.lt

C30
VADOVYBĖ
Ovidijus Bartkus – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visaverčiai pašarai, premiksai, baltyminiai vitamininiai papildai, ėdalas
šunims „Džeko džiaugsmas“.
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UAB KRINONA
A. Strazdo g. 70, LT–48460 Kaunas
TEL. +370 37 75 90 25
Faks. +370 37 75 90 24
El. paštas info@krinona.lt
Interneto svetainė www.krinona.lt

3P65
VADOVYBĖ
Marius Vasaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Grožio mokymo centras, grožio prekės.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Smulki buitinė technika, automatiniai kavos aparatai, kava, dulkių siurbliai,
sulčiaspaudės, gruzdintuvės, lyginimo sistemos, lygintuvai.
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UAB KUSTODIJA
Laisvės pr. 117A, LT–06118 Vilnius
Tel. +370 5 230 1725
Faks. +370 5 230 1724
El. paštas julija@kustodija.lt
Interneto svetainė www.kustodija.lt

2P14
VADOVYBĖ
Vytautas Rauckis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba sėklomis, grūdų supirkimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Konsultacijos, dirvos ir augalų diagnostiniai tyrimai, prekyba biologiniais
produktais, mikro – makro elementų trąšomis, amino rūgštimis, augalų
apsaugos produktais.
GOODS, SERVICES
UAB „Kustodija“ offers professional advice to farmers and performs soil
and plant diagnostic tests both in the field and in the laboratory. The company sells plant care products: biological agents, trace elements, fertilizer
for additional foliar spray, amino acids and their complexes, and plant
protection products.
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UAB KVARCAS
Neries kr. 32, LT–48463 Kaunas
Tel. +370 37 32 88 22
Faks. +370 37 32 88 22
El. paštas darius@kvarcas.lt
Interneto svetainė www.filtru-centras.lt

C6
VADOVYBĖ
Virginijus Kaupas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Filtrai technikai.
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UAB LATAKKO
Verkių g. 30B, LT–08221 Vilnius
Tel. +371 676 05 120
Faks. +371 676 05 119
El. paštas rokas.vaitkevicius@latakko.lv
Interneto svetainė www.latakko.lt

C28
VADOVYBĖ
Jevgenijs Kopilkovs – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technik.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kartu su „Pirelli“ įmonė plėtoja franšizės tinklą „Pirelli Key Point“ (specializuoti padangų autocentrai ir parduotuvės) Pabaltyje. Nuo šių metų UAB „Latakko“ pradėjo prekiauti žinomo gamintojo „Vredestein“ agro padangomis.
Parodoje: „Pirelli“, „Magna“, „Alliance“, „Vredestein“ padangos.
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UAB LAUMETRIS
Technikos g. 4, Keleriškių k., LT–57343 Kėdainių r.
Tel. +370 656 91 419
Faks. +370 347 42 390
El. paštas linas@laumetris.lt
Interneto svetainė www.laumetris.lt

A10
VADOVYBĖ
Kazys Čiurila – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika, metalo konstrukcijos.
GOODS, SERVICES
Agriculture machinery, metal constructions.

172

Ką pasėsi... 2016

L

Parodos dalyviai/Participants

LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ SIA
Kapsedes street 2, LV–3414 Liepaja, Latvia
Tel. +371 634 01 840
Faks. +371 634 01 850
El. paštas ingars.jaunzems@lesjoforsab.com
Interneto svetainė www.lesjofors.lt

3P35
VADOVYBĖ
Ingars Jaunzems, MD.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Spyruoklių gamyba, štampavimas, dujinių spyruoklių gamyba, metalo
apdirbimas, specialių mašinų projektavimas ir gamyba.
GOODS, SERVICES
Springs manufacturing, stamping process, gas springs manufacturing, metal
processing, designing, engineering services, special machines engineering
and manufacturing.
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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ
MOKSLŲ CENTRAS
Instituto al. 1, Akademijos mstl., LT–58344 Kėdainių r.
Tel.: +370 347 37 057, +370 347 37 271
Faks. +370 347 37 096
El. paštas lammc@lammc.lt
Interneto svetainė www.lammc.lt

2P16

VADOVYBĖ
Zenonas Dabkevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
bitininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
ekologiški maisto produktai;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Agronomijos, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės mokslo krypčių
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; dirvožemio, maisto, vandens,
pašarinių ir pramoninių žaliavų cheminės analizės; sėklų, sodinamosios
medžiagos kūrimas ir platinimas; daržovių, vaisių, uogų ir bičių produktų
gamyba ir prekyba; rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui; konsultacijos
ūkininkams, miškininkams, verslo atstovams, kita.
GOODS, SERVICES
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry conducts scientific
research and experimental development of agronomy, horticulture and
forestry.
Services: analyses of soil, water, bread grain and forage quality; markets
Centre's cereals, forage grass varieties, top and small fruit plant material,
garden plants; conducts bee breeding work, markets bee queens, honey;
gives recommendations in the fields of agriculture and forestry, etc.
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ASOCIACIJA LIETUVOS KREDITO
Savanorių pr. 363–212, LT–49425 Kaunas
Tel. +370 37 20 05 84
Faks. +370 37 20 04 54
El. paštas alku@lku.lt
Interneto svetainė www.lku.lt

UNIJOS

VADOVYBĖ
Ramūnas Stonkus – valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas.

L

3P22

VEIKLOS KRYPTYS
Kredito unija.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Finansinės paslaugos. Arčiausiai Lietuvos žmonių esanti finansų įstaiga,
teikianti pagrindines bankines paslaugas ir valdoma Jūsų – kredito unijos
narių. Kredito unijos siekia pažinti kiekvieną savo klientą ir patenkinti jo
svarbiausius finansinius poreikius.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJA
Gedimino pr. 19 (J. Lelevelio g. 6), LT–01103 Vilnius
Tel. +370 5 239 1111
Faks. +370 5 239 1212
El. paštas zum@zum.lt
Interneto svetainė zum.lrv.lt

2P31

VADOVYBĖ
Virginija Baltraitienė – ministrė.
Dalia Miniataitė – ministerijos kanclerė.
Lina Kujalytė – viceministrė.
Albinas Ežerskis – viceministras.
Gintas Saulius Cironka – viceministras.
VEIKLOS KRYPTYS
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra vykdomosios valdžios
institucija, vykdanti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto,
žuvinininkystės ūkio, kaimo plėtros funkcijas ir įgyvendinanti valstybės
politiką šiose srityse.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Informacinė medžiaga apie bendrąją žemės ūkio politiką, Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programą ir jos įgyvendinimą, Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą ir jos įgyvendinimą (knygos,
brošiūros, lansktinukai), mokomoji metodinė literatūra. Parodos lankytojų
informavimas, švietimas ir konsultavimas.
GOODS, SERVICES, EXIBITS
The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania is an executive
agency, fulfilling foodstuff, fishery and rural development management
functions and implementing state policy in these fields.
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ASOCIACIJA LIETUVOS

SĄJUNGA

ŪKININKŲ

K. Donelaičio g. 2, LT–44213 Kaunas
Tel. +370 37 22 53 01
Faks. +370 37 20 85 68
El. paštas lus@lus.lt
Interneto svetainė www.lus.lt
VADOVYBĖ
Jonas Talmantas – pirmininkas.

2P43

VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Narių interesų atstovavimas LR valstybinėse institucijose ir organizacijose,
ES organizacijų COPA-COGECA, GEOPA ir kitų institucijų veikloje, bendradarbiavimas su ES bei kitų šalių žemdirbių organizacijomis.
GOODS, SERVICES
Goals and objectives: representation of our members' interests in governmental institutions and organizations of the Republic of Lithuania as well
as in EU organizations such as COPA-COGECA, GEOPA-COPA and EU
institutions, with close cooperation with farmers' organizations of other EU
countries.
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VšĮ LIETUVOS

ŽEMĖS ŪKIO
KONSULTAVIMO TARNYBA

Stoties g. 5, Akademija, LT–58343 Kėdainių r.
Tel. +370 347 37 870
Faks. +370 347 37 026
El. paštas info@lzukt.lt
Interneto svetainės: www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt

2P30, 2P39

VADOVYBĖ
Edvardas Makelis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
LŽŪKT teikia žemės ūkio konsultavimo paslaugas. Konsultuojame ūkio
apskaitos, ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės,
darbų saugos, pastatų projektavimo klausimais, visoje Lietuvoje organizuojame kursus žemdirbiams.
Parodoje – informacinė medžiaga.
GOODS, SERVICES
Lithuanian Agriculture Advisory Service was founded in 1993., it is a public
institution. Our mission – to help all farming people to develop their businesses profitably without causing damage to environment, produce competitive production and be leaders under the conditions of market economy.
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UAB LINE-X LT
V. Bielskio g. 6, LT–76126 Šiauliai
Tel. +370 698 58 099
El. paštas genadijus@line-x.lt
Interneto svetainė www.line-x.lt

VADOVYBĖ
Agnius Gideika – direktorius.

C73

VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pastatų šiltinimui naudojamos purškiamos poliuretaninės, uždarų porų,
drėgmei atsparios putos turinčios geriausią šiuo metu žinomą šilumos izoliavimo savybę. Įvairių paviršių apsaugojimui yra purškiamos įbrėžimams,
drėgmei, chemijai atsparios dangos.
Parodoje: purškiamos poliuretaninės putos pavyzdžiai, purškiamos poliuretaninės apsauginės dangos pavyzdžiai, kiemo dangos/trinkelės.
GOODS, SERVICES
The Company is involved in two fields of activity – insulation of buildings and
installation of protective coatings for various surfaces. Samples of sprayed
polyurethane foams and protective coating.
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UAB LIPNIOS ETIKETĖS
V. A. Graičiūno 32, LT–02241 Vilnius
Tel. +370 5 249 9967
Faks. +370 5 264 0183
El. paštas lipdukai@lipdukai.lt
Interneto svetainė www.lipdukai.lt

3P15
VADOVYBĖ
Liutauras Jablonskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Pakuočių ūkininkų pagamintai produkcijai gamyba;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Lipnių etikečių, popierinių maišelių su langais, laminuotų popierinių maišelių
su spauda, pakuočių cukrui, arbatos vokelių gamyba.
GOODS, SERVICES
Production of self-adhesive labels, paper bags with windows, laminated
paper bags with printing, sugar packaging and tea envelopes.
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LITGENAS LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB
Kalvarijos g. 128, LT–46403 Kaunas
Tel. +370 37 39 32 53
Faks. +370 37 39 32 34
El. paštas litgenas@litgenas.lt
Interneto svetainė www.litgenas.lt

3P26
VADOVYBĖ
Gintaras Kascėnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekiaujame bulių ir kuilių sperma, teikiame sėklinimo paslaugas, prekiaujame veisliniais galvijais, prekiaujame įranga, konsultuojame veislininkystės
klausimais.
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UAB LITMEPU
Pasvalio g. 19A, Biržų km, LT–41180 Biržų r.
Tel. +370 693 62 484
El. paštas algis.juktonis@litmepu.lt
Interneto svetainė www.litmepu.lt

D9
VADOVYBĖ
Algis Juktonis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo įranga, garantinis ir po
garantinis aptarnavimas, montažas.
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UAB LIŪDYNĖ
Liūdynės k., LT–38130 Panevėžio r.
Tel. +370 55 52 48
Faks. +370 55 52 48
El. paštas info@liudyne.lt
Interneto svetainė www.liudyne.lt

D20
VADOVYBĖ
Kęstutis Surdokas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Birių produktų krautuvai, grandikliniai transporteriai, grūdų valymo, malimo,
traiškymo įrenginiai. Statybinių ir kitų atliekų surinkimo konteineriai (nuo
1 m3 iki 30 m3). Konteineriniai namukai.
Grūdų malūnai, grūdų traiškytuvai, birių produktų krautuvai, grūdų ventiliatoriai.
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UAB LIVILA
A. Goštauto g. 12, LT–01108 Vilnius
Tel. +370 5 261 4473
Faks. +370 5 261 2502
El. paštas livila@livila.lt
Interneto svetainė www.livila.lt

D14
VADOVYBĖ
Jonas Jusys – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technikos ir įrangos prekyba, technikos aptarnavimo paslaugos.
Kombainai „Acros 580“, „Vector 420“, traktoriai „Tym“, plūgai „Sukov“,
purkštuvai „Grim“, sėjamosios „IrTem“.
GOODS, SERVICES
„Livila“ company profile – agricultural machinery sales and service. Our
company operating on Lithuanian market over twenty years and has established „Livila“ brand. We are providing added value to our new and loyal
clients by delivering high quality products and services.
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AB LYTAGRA
Ateities pl. 50, LT–52106 Kaunas
Tel. +370 37 40 54 01
Faks. +370 37 40 54 93
El. paštas v.rukuiziene@lytagra.lt
Interneto svetainė www.lytagra.lt

A3, A17
VADOVYBĖ
Erinijus Aksomaitis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
grūdų sandėliavimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„New Holland“ javų kombainai ir traktoriai, JCB teleskopiniai krautuvai,
„Krone“ žolinių pašarų ruošimo technika, „Horsch“ žemės dirbimo ir sėjos
mašinos. „Amazone“ žemės dirbimo, sėjos, tręšimo ir pasėlių apsaugos
mašinos. Gyvulininkystės fermų mašinos ir įrengimai, savaeigiai pašarų
smulkintuvai ir purkštuvai, įvairios žemės ūkio mašinos ir jų atsarginės
dalys, metalų gaminiai ir statybinės medžiagos.
GOODS, SERVICES
Supplies telescopic and frontal loaders, self-propelled feed shredders and
modern sprayers, grain drying and storages complexes, machinery and
equipment for cattle breeding farms, various agricultural machinery and their
spare parts, metals, metal products, constructional materials, electronic,
sanitary ware products.
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REDAKCIJA MANO ŪKIS
Gedimino g. 47–415, LT–44242 Kaunas
Tel. +370 37 20 67 37
Faks. +370 37 22 82 57
El. paštas info@manoukis.lt
Interneto svetainė www.manoukis.lt

2P44
VADOVYBĖ
Danguolė Skarbalienė – vyriausioji redaktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žurnalai „Mano ūkis“ ir „VETinfo“, specializuotas leidinys „Paukščiai“.
Agroverslo informacijos sklaida internete ir mobiliuose įrenginiuose.
GOODS, SERVICES
The editorial office „Mano ūkis“ edits and publishes periodicals „Mano ūkis“,
„VETinfo“ as well as the websites manoūkis.lt and vetinfo.lt. There are 15
editorial employees working in the office.
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UAB MANULI FLUICONNECTO
Goštauto g. 40B, LT–01112 Vilnius
Tel. +370 5 264 5810
Faks. +370 5 264 5820
El. paštas lithuania@fluiconnecto.com
Interneto svetainė www.fluiconnecto.com

C11
VADOVYBĖ
Arnoldas Visockas – Lietuvos padalinio pardavimų vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žarnų gamyba, žymėjimas, montavimas, aptarnavimas, masinė gamyba,
mokymai, vamzdžių lankstymas, gedimų šalinimas, techninė priežiūra,
projektų valdymas, greitas aptarnavimas.
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UAB MARGUČIAI
Margučių k., Miežiškių sen., LT–38100 Panevėžio r.
Tel. +370 685 54 521
Faks. +370 45 58 01 22
El. paštas info@marguciai.lt
Interneto svetainė www.marguciai.lt

B21, D27, D32, D37
VADOVYBĖ
Daiva Baltušienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Chemikalų purkštuvų techninė apžiūra ir remontas;
serviso paslaugos;
negabaritinio transporto paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įvairi fermų įranga, traktoriai „Farmtrac“ 33–112 AG, „Akpil“ chemikalų
purkštuvai, plūgai, skutikai, būgninės, diskinės šienapjovės ir kita.
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UAB P. MARKEVIČIUS IR
Uosio g. 10, LT–50133 Kaunas
Tel. +370 37 40 79 99
El. paštas info@pmarkevicius.lt
Interneto svetainė www.pmarkevicius.lt

KO

C22

VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė bei mažmeninė prekyba aukščiausios kokybės naftos produktais.
Nuo 1997 m. atstovaujame vieną didžiausių pasaulyje kompanijų „ExxonMobil“ – esame įgaliotas „Mobil“ prekinių ženklų alyvų ir tepalų atstovas
Lietuvoje. Tiekiame „Mobil“ tepimo produktus lengviesiems automobiliams,
sunkvežimiams, žemės ūkio ir statybinei technikai, pramonės įrengimams,
laivams, aviacijai.
Paslaugos: inžinieriaus techninė konsultacija, techniniai mokymai, „Signum“
alyvų ir tepalų mėginių analizė, nemokamas produktų pristatymas.
GOODS, SERVICES
Since 1997 we have been representing one of the biggest petroleum production concerns in the world „ExxonMobil“ – we are officially authorized
representatives of „Mobil“ trademarks oils and greases in Lithuania. We
supply „Mobil“ products to cars, commercial vehicles, agricultural and
construction machinery, industrial companies, ships and aviation.
Services: technical support and trainings of an engineer, „Signum“ oil and
grease sample analysis.
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UAB MECRO TECHNIKONAS
Islandijos pl. 5, LT–49178 Kaunas
Tel. +370 37 31 09 59
Faks. +370 37 42 40 41
El. paštas marketingas@mecro.lt
Interneto svetainė www.stokker.com

C57, D10, D41
VADOVYBĖ
Algimantas Grigas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio, sodo, miško, statybinė technika. Įrankiai, įrengimai, valymo
įranga, alyvos autotransportui ir žemės ūkio technikai.
Oficialus JCB, „Kubota“, „Echo“, „Cub Cadet“, „Karcher“, „Valvoline“, „Metabo“ ir kitų pasaulinių lyderių atstovas Lietuvoje.
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UAB MEDICINOS BANKAS
Pamėnkalnio g. 40, LT–01114 Vilnius
Tel. 8 800 60 700
Faks. +370 5 264 4801
El. paštas info@medbank.lt
Interneto svetainė www.medbank.lt

B23
VADOVYBĖ
Gintaras Treinys – administracijos vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Finansų institucija teikia banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo
klientams.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Bankas plėtoja komercinio banko veiklą: priima indėlius, teikia paskolas,
vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, konsultuoja
ir teikia saugojimo seifuose paslaugas.
Medicinos bankas turi klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje.
GOODS, SERVICES
Medicinos Bankas is a financial institution, providing banking services to
private persons and business customers.
The bank performs activities of commercial bank: accepts deposits, grants
loans, carries out monetary and documentary settlements, exchanges
currencies.
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UAB MEISTRO KODAS
Pramonės pr. 19, LT–51328 Kaunas
Tel. +370 655 50 474
El. paštas info@meistrokodas.lt
Interneto svetainė www.meistrokodas.lt

C58
VADOVYBĖ
Sigitas Ragalskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Polikarbonatinių šiltnamių, pažymėtų „Klasika“ ženklu, gamyba ir prekyba.
Stogelių „Starkedach“ gamyba ir prekyba. Platus plastikų pasirinkimas:
„Diamonds“, kanalinis polikarbonatas, akrilas, pvc, poliesteris bei jų tvirtinimo detalės ir priedai.
Šiltnamiai, plastikai, plėvelės, stogų dangos.
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UAB METALEDAS
Kuodžiu k., Priekulės sen., LT–96360 Klaipėdos r.
Tel. +370 674 08 220
El. paštas metaledas@gmail.com
Interneto svetainė www.sakukapokles.lt

M

B8
VADOVYBĖ
Mindaugas Drevinskas.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Juodo ir nerūdijančio plieno mechaninis ir terminis apdirbimas. Gaminame
šakų smulkintuvus skirtus naudoti su įvairios galios traktoriais, taip pat
mobilius smulkintuvus su elektros bei vidaus degimo varikliais.
Gaminami šakų smulkintuvai: ŠK-80, ŠK-75D, ŠK-80E. ŠK-80B ir ŠK-80D.
Taip pat gaminame dantračius, žvaigždutes, skriemulius, įvores, metalines
tvirtinimo konstrukcijas, metalinius karkasus ir kitus metalo gaminius.
Esant poreikiui galime suprojektuoti ir paskaičiuoti jums reikalingą metalo
konstrukciją ar kitą gaminį.
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UAB METALO TECHNOLOGIJOS
Slėnio g. 17, Akuotų k., Vilkijos sen., LT–54213 Kauno r.
Tel. +370 698 31 875
El. paštas rimantas@metalotechnologijos.lt
Interneto svetainė
www.metalotechnologijos.lt

D5, D8

VADOVYBĖ
Rimantas Vereckis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Dirvos tankinimo volai, diskiniai skutikai, atsarginės dalys žemės ūkio
technikai, atsarginės dalys granulių gamybos įrangai.
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V. MIKUTAVIČIAUS INDIVIDUALI VEIKLA

M

Dariaus ir Girėno g. 1–12, LT–97312 Salantai, Kretingos r.
Tel. +370 672 87 031
El. paštas vandenslasai@gmail.com
Interneto svetainė vandenslasai.lt

VADOVYBĖ
Valentinas Mikutavičius.

3P4

VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.

Ką pasėsi... 2016

195

M

Parodos dalyviai/Participants

UAB MILVITEKA
LT–96159 Maciuičiai, Klaipėdos r.
Tel. +370 610 64 971
Faks. +370 46 42 10 56
El. paštas milviteka@milviteka.lt
Interneto svetainė www.milviteka.lt

B35
VADOVYBĖ
Liudvikas Milkintas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
ekologiški maisto produktai;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Birių produktų transportavimo įranga, dozavimo įranga, technologinės linijos,
kanapių perdirbimas, kruopų perdirbimo linijos.
Grūdų traiškytuvas, norijos, grandiklinis trasporteris, ozonatoriai, dozatoriai,
malūnai, projektavimas, konsultavimas, technologinių linijų diegimas.
GOODS, SERVICES
JSC „Milviteka“ is Lithuanian company that designs and produces transportation, weighing, dosing equipment of bulk materials, also performs service,
maintenance and installation of it. Moreover, we can design and install grain
processing technological lines, buckwheat shelling, ash handling and dosing
systems, fertilizers transportation and weighing equipment.
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UAB MONIER
Laisvės pr. 3, LT–04215 Vilnius
Tel. +370 5 233 3280
Faks. +370 5 233 5912
El. paštas stogas@monier.com
Interneto svetainė www.monier.lt

3P3
VADOVYBĖ
Eduardas Jurevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Monier“ – tai didžiausio pasaulyje šlaitinių stogų dangų ir modulinių
kaminų gamintojo „Braas Monier Building group“ atstovybė Lietuvoje. Mūsų
siūlomos „Monier“ keraminės bei betoninės čerpės įrodė savo kokybę visame pasaulyje, o keraminiai bei plieniniai kaminai „Schiedel“ tapo patikimo
ir kokybiško kamino sinonimu bei garantu.
Čerpės ir jų priedai. Stogų medžiagos. Kaminai ir jų priedai.
GOODS, SERVICES
„Monier“, UAB – it is Lithuanian office of world biggest manufacturer and
supplier of pitched roofs and chimney systems – „Braas Monier Building
Group“. We offer „Monier“ ceramic and concrete roof tiles, what proved its
quality all over the world, and „Schiedel“ chimney systems, what became
synonym of reliable and high quality chimney.
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MB MONTEMA
Europos pr. 112, LT–46351 Kaunas
Tel. +370 646 42 543
El. paštas mindaugo.gudaicio@gmail.com
Interneto svetainės:
elevatoriams.lt, pramontazas.lt

C21
VADOVYBĖ
Mindaugas Gudaitis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Transportavimo irengimų gamyba, srauto skirstytuvų gamyba, montavimo
darbai, renovacijos, elevatorių bei technologinių linijų remonto darbai,
nestandartinių metalų konstrukcijų gamyba.
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UAB MOTORIDER
Raudondvario pl. 127, LT–47188 Kaunas
Tel. +370 687 00 504
El. paštas info@motorider.lt
Interneto svetainė www.motorider.lt

M

B2
VADOVYBĖ
Valdas Radvilavičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškų technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kaimo turizmas ir amatai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Keturračiai motociklai, aksesuarai, dalys. Moto servisas, sniego motociklų
servisas, bagiai, keturračių modernizavimas.
GOODS, SERVICES
ATVS, Snowmobiles, service, SSV, UTV.
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UAB MOTOTECHA
Šiaulių g. 30, Degionių k., LT–38052 Panevėžio r.
Tel. +370 455 53 418
Faks. +370 455 53 418
El. paštas info@agregatai.lt
Interneto svetainė www.agregatai.lt

B55
VADOVYBĖ
Arūnas Juškys.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mobilios melžimo įrangos gamyba, mobilių melžimo agregatų gamyba,
mobilių melžimo aikštelių gamyba, pieno linijų montavimas, saulės kolektorių
montavimas, atsarginių dalių tiekimas.
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UAB NAFTĖNAS
Tiekimo g. 5, LT–35100 Panevėžys
Tel. +370 45 51 43 51
Faks. +370 45 51 56 31
El. paštas robertas@naftenas.lt
Interneto svetainė www.naftenas.lt

C37
VADOVYBĖ
Dainius Janėnas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Padangos moderniai technikai – „Michelin“, „Taurus“, „Goodyear“, „Mitas“,
„Firestone“, „Belshina“, padangų remontas ir montavimas, ratlankių dvejinimo įranga.
Teikiame naftos produktų sandėliavimo ir saugojimo paslaugas.
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NORDKALK AS
Lemmaru, Vasalemma, Harjumaa, 76101 Estija
Tel. +370 682 61 818
Faks. +370 41 52 17 87
El. paštas arturas.kiudulas@nordkalk.com
Interneto svetainė www.nordkalk.com
C16
VADOVYBĖ
Andres Rammul.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Nordkalk“ siūlo ilgalaikį sprendimą – neutralizuoti Jūsų dirvožemį. Šiam
tikslui, naudojama smulki kalkakmenio frakcija su didelio kalcio karbonato
(CaCO3) kiekiu. Mes siūlome pilną paslaugų paketą: kalkinimo medžiagą,
jos pristatymą bei išbarstymą laukuose.
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UAB NORTIRE
Lentvario g. 16, LT–02300 Vilnius
Tel.: +370 5 264 1414, +370 611 12 587
Faks. +370 5 264 1414
El. paštas saulius@nortire.lt
Interneto svetainė nortire.lt

C19, C64
VADOVYBĖ
Martynas Jankauskis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Solideal“, „Hauler“, padangos, guminiai vikšrai, ratlankiai, važiuoklės dalys,
dalys visai statybos technikai. Parduodame „Solideal“ gamintojo guminius
vikšrus mini-ekskavatoriams ir mini-krautuvams dedamus ant padangų,
padangas ir ratlankius statybų bei sandėliavimo technikai. Vilniuje ir Klaipėdoje didžiausi tokių padangų ir vikšrų sandėliai. Taip pat prekiaujame
važiuoklės dalimis (ritinėliais, žvaigždėmis) mini-eskavatoriams bei visomis
detalėmis statybos technikai. Prekes pristatome į bet kurią Lietuvos vietą
per vieną dieną.
Padangos, vikšrai, ratlankiai, ratukai, dalys.
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UAB OKSALIS
Kalvarijų g. 8–16, LT–09313 Vilnius
Tel. +370 640 46 764
El. paštas vilija@oksalis.lt

3P51

VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įvairios paskirties „Ballistol“ tepalai ir aerozoliai – palengvinantys bet kokios technikos, medienos, metalo gaminių priežiūrą, kovoja su nedideliais
vabzdžiais (amarais, erkėmis), tačiau naminiams gyvūnams nepavojingi,
naikina vapsvas ir jų lizdus, panaikina medžių grybelį ir gali būti Jums
naudingi daugelyje situacijų.

204

Ką pasėsi... 2016

Parodos dalyviai/Participants

UAB OPTIVA
Laisvės pr. 60–1107, LT–05120 Vilnius
Tel. +370 614 81 481
El. paštas info@kepk.lt
Interneto svetainė www.kepk.lt

O

3P48
VADOVYBĖ
Neringa Rimydienė – direktorė.

Ką pasėsi... 2016

205

O

Parodos dalyviai/Participants

UAB ORDO
Naujoji g. 31A, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 56 132
Faks. +370 315 56 132
El. paštas ordo@ordo.lt
Interneto svetainė www.ordo.lt

D12
VADOVYBĖ
Alvydas Aleksonis.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Įmonės autoservise atliekame krovininių ir lengvųjų automobilių kuro sistemų
remontą, bei faktinių kuro sąnaudų apskaitos sistemų montavimą.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai „Branson“, „Farmer“.
GOODS, SERVICES
„Branson“ tractors and attachments.
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UAB ORIGINALIOS ERFURTO
Gegužės g. 49A, LT–29107 Anykščiai
Tel. +370 381 59 371
Faks. +370 381 59 371
El. paštas info@originaliosseklos.lt
Interneto svetainė www.originaliosseklos.lt

SĖKLOS

O

C65
VADOVYBĖ
Jolanta Vaitkevičienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gėlių ir daržovių, prieskoninių-vaistinių augalų sėklos, trąšos.
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UAB ORTITAS
Paliūniškio g. 5, LT–35113 Panevėžys
Tel. +370 698 11 300
Faks. +370 45 57 50 11
El. paštas arunas.gumbelevicius@ortitas.lt
Interneto svetainė www.ortitas.lt

3P17
VADOVYBĖ
Mindaugas Stragis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statyba žemės ūkiui, pastatų statyba ir rekonstrukcija, betonavimas, metalo
konstrukcijos, statinių projektavimas, tipiniai karvidžių projektai, techninė
priežiūra, projektų valdymas, konsultacijos.
Fermų projektavimas ir statyba. Paraiškos ES paramai. Investicijų finansavimo sprendimai.
GOODS, SERVICES
Full construction services for agriculture. Standard cow farm projects.
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UAB OTTENSTEN
Savanorių pr. 189, 31 korp., LT–02300 Vilnius
TEL. +370 656 87 390
El. paštas darius.uldinskas@ottensten.lt
Interneto svetainė ottensten.lt

C66
VADOVYBĖ
Linas Daunys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mobilūs dyzeliniai pramoniniai šildytuvai, mobilūs pramoniniai kondicionieriai.
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UAB OZONO CENTRAS
Laisvės g. 14, LT–89223 Mažeikiai
Tel. +370 647 22 833
El. paštas ramunas@ozonocentras.lt
Interneto svetainė www.ozonocentras.lt

3P34
VADOVYBĖ
Ramūnas Kuprys – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Paukštininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ozono technologijos, ozonatoriai orui, vandens valymo ozonu įranga.
UAB „Ozono centras“ gamina, parduoda ir atlieka techninę priežiūrą ozonatoriams. Konsultuojame ozono panaudojimo bei pritaikymo klausimais
žemės ūkyje naikinant pelėsį, grybelį, maisto perdirbimo procese mažinant
mikrobiologinę taršą.
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UAB V. PADAGAS IR
Birutės g. 57B, LT–90112 Plungė
Tel. +370 448 71 863
Faks. +370 448 71 891
El. paštas info@padagas.lt
Interneto svetainė www.padagas.lt

KO

D23
VADOVYBĖ
Vytautas Padagas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „V. Padagas ir Ko“ gamina ne tik inventorių skirtą žemės ūkiui, bet ir
komunalinę techniką. Galime pasiūlyti itin platų šlavimo mašinų ir sniego
valytuvų asortimentą. Komunalinės technikos asortimentą papildėme ir
smėlio barstyklėmis.
Frontalinis krautuvas, kaušas, šakės replės, šlavimo mašina, sniego
valytuvai.
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UAB PANEVĖŽIO AGROCHEMIJA
Paliūniškio g. 5, LT–35113 Panevėžys
Tel. +370 616 04 088
El. paštas info@panevezioagrochemija.lt
Interneto svetainė
www.panevezioagrochemija.lt

B10

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Krautuvų nuoma.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Avant“ multifunkciniai krautuvai. „Draminski“ tikslioji žemdirbystė, elektronika žemės ūkiui. „Potila“ kultivatoriai ir žemės tankinimo volai.
Žemės ūkio technika, žemės ūkio padargai, atsarginės dalys, apsauga
nuo laukinių žvėrių, aukšto slėgio plovyklos, mechaninės šlavimo mašinos.
GOODS, SERVICES
„Avant“ multifunctional loaders. „Draminski“ precision electronics for
agriculture. „Potila“ cultivators and rollers for soil preperation. Agricultural
machinery, agricultural implements, spare parts, protection against wild
animals, high pressure washers, mechanical sweepers.
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UAB PASVALIO AGRODILERIS
Stoties g. 26, LT–39106 Pasvalys
Tel. +370 451 52 592
Faks. +370 451 52 583
El. paštas agrodileris@takas.lt
Interneto svetainė www.agrodileris.lt

VADOVYBĖ
Sigitas Zajarskas – direktorius.

1P2

VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Įvairių žemės ūkio mašinų ir padargų atsarginių dalių gamyba, restauracija;
kombainų sietų remontas, kratomųjų lentų, pobūgnių, būgnų remontas;
ruloninio preso būgnų restauravimas;
kuro siurblių remontas;
hidraulinių cilindrų gamyba ir remontas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio mašinos ir jų atsarginės dalys (traktoriams, kombainams, kultivatoriams, plūgams, priekaboms, sėjamosioms, purkštuvams, tręštuvams
ir kt.). Laukų purkštuvų gamyba. Purkštuvų remontas, modernizavimas, TA
atlikimas, atsarginių dalių tiekimas, techninės konsultacijos. Hidraulinės
dalys bei jų komponentai.
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UAB PGM TECHNIKA
Plento g. 6, Užliedžiai, LT–54305 Kauno r.
Tel. +370 683 24 140
Faks. +370 37 21 51 01
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Interneto svetainė www.pgmtechnika.lt

C7
VADOVYBĖ
Aidas Ladyga – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Padangų ir ratlankių prekyba, montavimas, pristatymas.
Padangos „Nokian Heavy Tyres“, „Nordman“, „Bridgestone“, „Firestone“,
„Trelleborg“, „Maximo“, „Michelin“, „Kleber“, „Taurus“, „Carlisle“, „BFGoodrich“. Ratų sudvigubinimo sistemos. Ratlankiai siauri, standartiniai, platūs
miško ir žemės ūkio technikai. Ratai priekaboms. Siauri ratai tarpueilių
dirbimui. Padangos sunkvežimiams ir lengviesiems automobiliams. Kameros padangoms.
GOODS, SERVICES
Tyres: „Nokian Heavy Tyres“, „Nordman“, „Bridgestone“, „Firestone“, „Trelleborg“, „Maximo“, „Michelin“, „Kleber“, „Taurus“, „Carlisle“, „BFGoodrich“.
Wheels dualing systems for tractors. Rims narrow, standard, wide for
agriculture and forestry machinery. Wheels for trailers. Row crop narrow
wheels. Tyres for trucks and passenger cars. Tubes for tyres.
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VĮ PIENO TYRIMAI
Radvilų Dvaro g. 31, LT–48331 Kaunas
Tel. +370 37 36 11 81
Faks. +370 37 36 13 12
El. paštas info@pieno-tyrimai.lt
Interneto svetainė www.pieno-tyrimai.lt

2P3
VADOVYBĖ
Saulius Savickis.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
VĮ „Pieno tyrimai“ – įgaliota nešališka pieno tyrimų laboratorija, tirianti žalio
pieno sudėtį ir kokybę, akredituota atlikti žalio pieno cheminius, fizikinius
ir mikrobiologinius tyrimus (Lietuvos NAB akreditavimo pažymėjimas
Nr. LA.01.106).
GOODS, SERVICES
State-owned Enterprise „Pieno tyrimai“ – authorized independent milk
study laboratory studying the composition and quality of raw milk for the
purpose of settlement of account with milk producers, safety and quality
supervision, quota system administration and carrying out all researches
for livestok yield control.
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PIONEER HI-BRED

Tilto g. 35/4–8, LT–01101 Vilnius
Tel. +370 672 97 171
El. paštas vytenis.skarnulis@gmail.com
Interneto svetainė www.pioneer.com

2P17
VADOVYBĖ
Vytenis Škarnulis.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kukurūzų ir žieminių rapsų sėklos Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkai.
Parodoje: mūsų atsivežti sėklų pavyzdžiai ir informaciniai stendai.
GOODS, SERVICES
„Pioneer Hi-Bred“ sells high quality corn and winter canola seeds in Baltic
states.
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UAB PLASTENA
Artojų g. 27, Ireniškių k., Garliava, LT–53275 Kauno r.
Tel. +370 37 39 36 82
Faks. +370 37 39 34 99
El. paštas info@plastena.lt
Interneto svetainė www.plastena.lt

3P12
VADOVYBĖ
Nerijus Raulynaitis.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba atsarginėmis žemės ūkio technikos dalimis: diržai, grandinės,
transporterių juostos, elevatorių kaušai.
Prekyba statybinėmis medžiagomis ūkio statiniams: guminės dangos
fermoms, skaidrios sienų ir stogų plastiko dangos ūkiniams pastatams.
Prekės: pavarų diržai kombainams, diržai ruloniniams presams;
pavarų ir transporterių grandinės;
transporterių juostos ir kaušai grūdų sandėliams, juostos pašarų dalytuvams,
runkelių ir bulvių sietinių transporterių dalys;
laistymo ir transportavimo žarnos;
skaidraus plastiko sienų ir stogų dangos fermoms, sandėliams, šiltnamiams;
guminės dangos gyvulių fermoms.
Juostų remontas.
GOODS, SERVICES
Company‘s activity counts more than 20 years.
We are proud to represent international brands like „Roulunds“, „Carlisle“,
„Contitech“, „Iwis“, „Broekema“, „Espiroflex“, „Polygal“, „Gallina“ and ect.
„Plastena activity“ – sale of spare parts for crop harvesters like transmission
belts and chains, beet and potato sieve conveyors, conveyor belts and
shovels, floor, wall and roof coatings for household buildings.
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UAB PLASTIC FORMO
Palemono g. 5C, LT–52159 Kaunas
Tel. +370 37 47 33 52
Faks. +370 37 37 38 71
El. paštas renata@pf.lt
Interneto svetainė www.pf.lt

C92
VADOVYBĖ
Vytautas Skardžius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Dyzelinio kuro talpykla, buitinių nuotekų valymo įrenginys, pontonas (seg
mentas), plastikinis kubilas.
GOODS, SERVICES
Tanks made of thermoplastics for drinking water, water purification, chemical and agriculture industries, also for the handling of highly aggressive
chemicals.
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UAB PRECISION FARMING
„Braslas“ Smiltenes pagasts, LV–4729 Smiltenes novads, Latvia
Tel. +370 612 40 119
El. paštas marius.kazlauskas@agricon-baltic.com
Interneto svetainė www.agricon.de

A20
VADOVYBĖ
Gatis Berzinš (Gatis Bērziņš) – firmos vadovas, direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
žemės ūkio technika.
APIE ĮMONĘ
Vokietijos kompanija „AgriCon“ 18 metų užsiima tiksliąja žemdirbyste. Užima
lyderio poziciją rinkoje, dirbant tiksliojo ūkininkavimo srityje. Specializuojasi
inovatyvių ir modernių technologijų taikymu žemės ūkyje. Kompanija sukūrė
azotinių trąšų optimizavimo ir efektyvaus tręšimo konceptą.
Taip pat kompanija teikia dirvožemio tyrimų paslaugą, su kintančiomis
tręšimo normomis naudojant kompiuterinę programinę įrangą.
Tikslusis ūkininkavimas augalininkystėje. „Yara N-Sensor“ įrangos platinimas efektyviam tręšimui azoto trąšomis, augimo reguliatorių, fungicidų
purškimui kintama norma.
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UAB PRYMO
Vandžiogalos g. 30, Saviečių k., LT–58151 Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Tel. +370 347 20 025
Faks. +370 347 20 029
El. paštas darius@liutkus.lt
Interneto svetainė www.prymo.lt

3P30
VADOVYBĖ
Darius Liutkus – direktrius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla:
programinė įranga žemės ūkiui;
dirvožemio tyrimai;
tręšimo planai;
konsultacijos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Ag Leader“ automatinio vairavimo sistemos „Steercommand“ ir „OnTrac3“.
„Ag Leader“ ekranai „InCommand 1200“, „InCommand 800“, „Compass“.
Azoto (N) jutikliai „OptRx“. „Ag Leader“ „AgFiniti“. Programinė įranga SMS
ir „SMS Advanced“. Ūkio valdymo programinė įranga „Agro-Office“, „Agrinavia“. Orų prognozė žemės ūkiui.
GOODS, SERVICES
„Ag Leader“ auto steer systems „Steercommand“ ir „OnTrac3“. „Ag Leader“
displays „Integra“, „Versa“, „Compass“. N sensors „OptRx“. „Ag Leader“
„AgFiniti“. Software SMS and „SMS Advanced“. Farm management software
„Agro-Office“, „Agrinavia“. Weather forecast for agriculture.
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UAB PROSANGVIS
V. Putvinskio g. 38–10, LT–44211 Kaunas
Tel. +370 650 95 537
El. paštas jonas@verseliai.lt
Interneto svetainė www.verseliai.lt

P

B36
VADOVYBĖ
Rimantas Stakauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
veterinarija.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Automatinė veršelių girdykla, pieno pasterizatorius, namelis veršeliams.
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UAB PRUSZYNSKI IR PARTNERIAI
Islandijos pl. 181C, LT–49121 Kaunas
Tel. +370 37 35 25 06
Faks. +370 37 35 25 06
El. paštas vytas@vytostogai.lt
Interneto svetainės: www.vytostogai.lt,
www.nanonagro.lt

2P35

VADOVYBĖ
Vytautas Martusevičius – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Daugiasluosknės plokštės. Plieninės stogų ir sienų dangos. Pakabinamos
lubos iš aliuminio. Lietaus sistemos. Kompleksinės bio trąšos „Nagro“:
„Bioenergetikas“ ir „Universalas“. Lengvo plieno konstrukcijų angarų pardavimas ir montavimas.
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UAB QWERTAS
Raudondvario pl. 126, LT–47186 Kaunas
Tel. +370 647 09 401
El. paštas martynas.mikstas@gmail.com

Q

VADOVYBĖ
Martynas Mikštas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didelę darbo patirtį židinių projektavimo, montavimo bei prekybos srityse,
turintis kolektyvas.
Galime pasiūlyti Lietuvos rinkai gausų kokybiškų židinių, krosnelių, kaminų
pasirinkimą, geriausias kainas, garantinę bei pogarantinę priežiūrą.
„Dovre“ krosnelių ir židinių ugniakurų ištakos – žvarbios Norvegijos žiemos.
„Dovre“ gaminiai kiekvieną dieną įrodo savo išskirtinę kokybę ir patikimumą
ir tai jau tęsiasi daugiau nei 80 metų.
„BergSystem“, „Berg Uni+“ viena geriausių rinkoje universali modulinių
kaminų sistema, kurios kokybę ir patikimumą garantuoją vokietijos keramikinės produkcijos gamintojas „Wolfshöher“.
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AB RADVILIŠKIO MAŠINŲ
Vytauto g. 3, LT–82151 Radviliškis
Tel.: +370 422 51 382; +370 422 53 439
Faks. +370 422 51 382
El. paštas daiva@factory.lt
Interneto svetainė www.factory.lt

GAMYKLA

3P58
VADOVYBĖ
Daiva Leonavičienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gamina ir parduoda įvairias žemės ūkio mašinas, granulių gamybai skirtus įrengimus ir technologines linijas, atlieka įvairius individualius metalo
apdirbimo procesus ir gaminius pagal užsakymus (sraigtinius ir juostinius
konvejerius, pakylas, talpas).
Sėklų beicavimo įrengimui SBĮ-1, SBĮ-2, universalus granulių presas OGM1,5A, gaminantis vieną toną per valandą.
GOODS, SERVICES
Factory manufactures and produces farming equipment, machinery for
making pellets from various biomass, carry various metal works according
orders (screw and belt conveyors, bunkers, etc.).
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UAB RANDVEL
Europos pr. 69, LT–46333 Kaunas
Tel. +370 686 72 779
El. paštas sales@randvel.lt
Interneto svetainė www.randvel.lt

C61
VADOVYBĖ
Almantas Šarakauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Periodinis statybinės technikos aptarnavimas, priežiūra, pogarantinis
aptarnavimas, gedimų tvarkymas objekte, įrangos gedimų nustatymas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statybinės technikos servisas ir atsarginės detalės. Ekskavatorių, buldozerių, greiderių, mini ekskavatorių, poliakalių, krautuvų, traktorių ir kitos
statybinės technikos važiuoklės dalys. Hidro pavaros, hidraulikos dalys,
kabinų stiklai, kaušų dantys, buldozerių, greiderių ir kaušų peiliai, metaliniai
ir gumuoti vikšrai mini krautuvams, filtrai, įvorės ir kaiščiai, transmisijos
dalys, posūkio vainikai. „Honda“ varikliai ir jų dalys.
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UAB RENTEKSA
L. Žemkalnio g. 15–20, LT–49297 Kaunas
Tel. +370 699 59 897
El. paštas info@euroangarai.lt
Interneto svetainė www.euroangarai.lt

B3
VADOVYBĖ
Natalja Dzianisau.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tentiniai sandėliavimo angarai.
GOODS, SERVICES
Storage tent hangars.
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TŪB REPULSUS (R. JONIKAIčIO IR A. MONTVILOS TŪB)
LT–68461
Tel. +370 343 91 415
Faks. +370 343 91 483
El. paštas repulsus@repulsus.lt
Interneto svetainė www.repulsus.lt

C39
VADOVYBĖ
Rolandas Jonikaitis, Arūnas Montvila.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
veterinarija;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba veterinariniais medikamentais, pašarų papildais, pašarais. Kombinuotų pašarų gamyba mobiliu malūnu malant arba traiškant grūdus. Konsultacijos gyvūnų šėrimo ir laikymo klausimais. Smulkių gyvūnų gydymas,
vakcinavimas. Užsakytų prekių pristatymas nurodytu adresu.
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UAB RYTAS
Žemdirbių g. 5, LT–70171 Vilkaviškis
Tel. +370 342 52 365
Faks. +370 342 60 043
El. paštas rytas@rytas.lt
Interneto svetainė www.rytas.lt

C63

VADOVYBĖ
Robertas Matijošaitis – prezidentas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba žemės ūkio, industrinėmis ir automobilių
padangomis, guminėmis žarnomis, akumuliatoriais įvairiai technikai, kompresoriais, trapeciniais diržais, atsarginėmis detalėmis traktoriams, kombainams, žemės ūkio technikai, plūgams, padangų remonto medžiagomis,
įrankiais, ūkinėmis prekėmis, kameromis, tepalais, techniniais skysčiais ir
gumos gaminiais.
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UAB RYTERNA
Savanorių pr. 404D, LT–50301 Kaunas
Tel. +370 37 33 83 88
Faks. +370 37 33 83 90
El. paštas jonas.n@ryterna.lt
Interneto svetainė www.ryterna.lt

C68
VADOVYBĖ
Jonas Navasaitis – pardavimų vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Bet kokio dydžio vartų gamyba ir montavimas. Pakeliami, atveriami nustumiami į šoną segmentiniai vartai, mobilūs statiniai, aliuminio karkasai
vėdinamiems fasadams, voljerai, malkinės, dekoratyvūs lauko elementai,
šiltnamiai, apsauginiai stogeliai, tvoros.
Parodoje – pakeliamų ir kiemo vartų stendas.
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UAB ROBIDALIS
Pramonės pr. 20A, LT–50469 Kaunas
Tel. +370 687 34 068
El. paštas saulius@robidalis.lt
Interneto svetainė www.robidalis.lt

C82

VADOVYBĖ
Dalius Eitavičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Robidalis“ veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba „Total“, „Global
Racing Oil“, „Cogelsa“, „Elf“, „Castrol“ alyvomis, tepalais bei „Hengst“ filtrais, kurie tenkina daugelio žemės ūkio technikos gamintojų reikalavimus.
Siekiant efektyviau bei operatyviau aptarnauti klientus pristatant prekes
įvairiose Lietuvos vietovėse, įsteigti du filialai Vilniuje bei Šiauliuose.
GOODS, SERVICES
The achievement of the company „Robidalis“ is wholesale and retail trade
of „Total“, „Global Racing Oil“, „Cogelsa“, „Elf“, „Castrol“ lubricants, fat and
„Hengst“ filters. To warrant more effictive and operative service coast-tocoast there are two branches in Vilnius and in Šiauliai.
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AB ROKIŠKIO MAŠINŲ
Respublikos g. 113, LT–42150 Rokiškis
Tel. +370 458 52 831
Faks. +370 458 52 276
El. paštas info@rmg.lt
Interneto svetainė www.rmg.lt

GAMYKLA

VADOVYBĖ
Rimgaudas Kilas – generalinis direktorius.

D46

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė projektuoja ir gamina žemės ūkio techniką bei įvairias metalo konstrukcijas pagal užsakovų pageidavimus.
Rotoriniai grėbliniai vartytuvai GVR, „Dobilas“; kultivatoriai „Aras“, „Kiras“;
akėčios „Kovas“, „Vyturys“, „Kuosa“; kartingai, lauko treniruokliai; kasimo
kaušai; sniego valymo skydai, sniego valytuvai; žoliapjovės ZSP 2,75,
ZS-1.55; automatinės žuvų šėryklos; laiptai ir turėklai; didelių gabaritų
konstrukcijos.
GOODS, SERVICES
„Rokiškis Machine Factory“ is a joint stock company established in 1928.
We supply a varied range of agriculture equipment and metal constructions
which can be designed and made to customer specifications. Close attention is paid to new technologies and metalworking equipment which are
being continually updated as technological advances are made within the
industry as witnessed by plasma cutter, lathes, cutting, welding, bending,
milling and other.
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UAB ROMUDAVA
Beržų g. 3, Pilviškiai, LT–70488 Vilkaviškio r.
Tel. +370 686 73 022
Faks. +370 342 67 665
El. paštas info@romudava.lt
Interneto svetainė www.romudava.lt

D26
VADOVYBĖ
Romualdas Čiupkevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Maisto prekių ir kasdieninės paklausos prekių parduotuvės, statybinių-ūkinių
prekių parduotuvė Vilkaviškio r.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Chemikalų purkštuvai pakabinami (800 l, 1200 l) ir prikabinami (1,5 t,
2,5 t ir 4 t), trąšų barstytuvai (800 kg, 1200 kg), frontalinis krautuvas su
priedais, skutikas, giluminis purentuvas, „Cambridge“ volai, kultivatorius,
šakų smulkintuvas.
GOODS, SERVICES
Agricultural machinery and spare parts. Grocery and shops of daily demand,
construction and hardware store Vilkaviškis district, Lithuania.
Sprayers mounted 800 l; 1200 l and trailed 1,5 t, 2,5 t, 4 t, fertilizer spreaders 800kg, 1200kg, wheel loader with attachments, cultivator, subsoilers,
cambridge rollers, cultivator, wood chipper.
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UAB ROVALTRA
Kalvarijų g. 125–602, LT–08221 Vilnius
Tel. +370 687 40 042
Faks. +370 5 247 2085
El. paštas rovaltra@rovaltra.lt
Interneto svetainė www.rovaltra.lt

A12
VADOVYBĖ
Romualdas Trainaitis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technikos ir atsarginių dalių pardavimas, servisas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Valtra“ traktoriai, „Antti“ grūdų džiovyklos ir biokatilai, „Merlo“ teleskopiniai
krautuvai, „Sampo Rosenlew“ kombainai, „Gaspardo-Maschio“ sėjamosios,
diskiniai skutikai, augmenijos smulkintuvai, „Suokone“ durpių gamybos technika, „Elho“ šienavimo technika, „Berthoud“ purkštuvai, „Gregoire Beson“
plūgai, „Seko“ pašarų dalytuvai, FMG kelių priežiūros technika, „PEL-tuote“
akmenų rinkimo mašinos, „Kronos“ miško technika.
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UAB RUBISOLIS
Technikos g. 7, LT–51209 Kaunas
Tel. +370 37 26 34 88
El. paštas info@rubisolis.lt
Interneto svetainė www.rubisolis.lt

3P52

VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Rubisolis“ – tai mikroklimato ekspertai, siūlantys geriausiai kliento poreikius
atitinkančius šildymo, vėsinimo, oro gerinimo ir išmanaus valdymo sprendimus namams, biurams, viešajam sektorui, pramonei, ūkiams.
Ekošildymas, infrašildymas, lauko šildymas, elektrinis šildymas, anglies
pluošto grindinis šildymas, specialaus šildymo sistemos, oro kondicionavimas, naturalus oro vėsinimas, oro sausinimas, oro drėkinimas, išmanus
valdymas, oro valymas, šilumos siurbliai.
GOODS, SERVICES
Eco heating, infrared heating, outdoor heating, electric heating, carbon
fiber heating systems, special heating solutions, air conditioning, natural
air cooling, air dehumidification, air humidification, air purification, heating
pumps, automation.
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UAB RUUKKI LIETUVA
Pramonės g. 16, Vaidotai, LT–14149 Vilniaus r.
Tel. +370 5 232 2315
Faks. +370 5 232 2318
El. paštas ruukki.lietuva@ruukki.com
Interneto svetainė www.ruukkistogas.lt

B53
VADOVYBĖ
Pekka Tapio Vehko – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ilgaamžiškos suomiškos plieninės stogų dangos, lietaus nuvedimo sistemos, stogo saugos komponentai.
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IĮ RVS TECHNOLOGIJA
G. Petkevičaitės-Bitės g. 35, LT–35223 Panevėžys
Tel. +370 686 55 528
El. paštas transrvs@takas.lt
Interneto svetainė rvstechnologija.lt

C40
VADOVYBĖ
Antanas Pocius – vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„RVS-master“ produkcija (nanotechnologija) galima naudoti visose liaudies
ūkio šakose. „RVS-master“ produkcija atstato įvairių mechanizmų susidėvėjusius metalinius paviršius metalo keramikos pagrindu iki gamyklinių
parametrų.
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UAB SABELIJA PREKYBA
Savanorių pr. 435A, LT–49280 Kaunas
Tel. +370 620 16 797
El. paštas l.minikeviciute@sabelijosprekyba.lt
Interneto svetainė www.sabelijosprekyba.lt

C35

VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Saugaus laisvalaikio prekių, darbo saugos priemonių gamyba ir tiekimas
Lietuvoje. Darbo drabužių gamyba. Įmonė sukaupusi daugiau kaip 18 metų
sėkmingo darbo patirtį, gerai išmano verslą ir klientų poreikius. Prekybos
salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje, rasite
platų asortimentą savo veiklai – tai kokybiškos prekės saugiam darbui,
laisvalaikiui, poilsiui.
GOODS, SERVICES
A leading safe leisure goods, health and safety equipment manufacturer
and supplier in Lithuania. The company has more than 18 years old for
successful work experience, good knowledge of business and customer
service. Showrooms are based in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and
Panevėžys, there you will find a wide range of its activities – this is a quality
product safe for work, leisure, recreation.
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UAB SAURIDA
Montuotojų g. 8, LT–89101 Mažeikiai
Tel. +370 443 95 288
Faks. +370 443 95 360
El. paštas info@saurida.lt
Interneto svetainė www.saurida.lt

3P13
VADOVYBĖ
Saulius Rancas.
VEIKLOS KRYPTYS
Bio kieto kuro gamyba ir prekyba (UAB „F-wood“);
prekyba dujų balionais Lietuvoje, Latvijoje ir kitose Europos šalyse;
logistikos paslaugos (UAB „Transportera“).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naftos produktai, buitiniai dujų balionai, jų įranga, dujų tiekimo sistema
šildymui, kietasis bio kuras (malkos, granulės).
GOODS, SERVICES
Solid bio fuel (firewood, pellets), domestic gas cylinders, equipment, gas
heating system.
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UAB SĖKLOS AGROFIRMA
Smėlio g. 8, LT–10324 Vilnius
Tel. +370 5 270 9020
Faks. +370 5 270 9019
El. paštas info@seklos.lt
Interneto svetainės: www.seklos.lt, www.zaliastotele.lt

C72
VADOVYBĖ
Ramūnas Ažukas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Sėklos, trąšos, gruntai, substratai, kompostinė žemė, biohumusas, bulvės,
svogūnų sėjinukai, įrankiai, daugiamečiai šakniastiebiai, lauko augalai.
GOODS, SERVICES
Seeds, seed-potatoes, fertilizers, tools, flower bulbs, peat substrate, compost soil, biohumus, onion seedlings, plants.
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UAB SENUKŲ PREKYBOS
Islandijos pl. 32B, LT–51500 Kaunas
Tel. +370 37 30 41 82
Faks. +370 37 32 75 49
El. paštas marketing@senukai.lt
Interneto svetainė www.senukai.lt

CENTRAS

C60
VADOVYBĖ
Artūras Rakauskas – prezidentas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
miškų technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tarptautinė pirmaujanti Baltijos šalyse DIY („pasidaryk pats“) mažmeninės,
didmeninės ir internetinės prekybos kompanija, siūlanti itin platų namų
statybos, įrengimo, interjero, buities, sodo ir laisvalaikio prekių asortimentą.
„Senukų“ prekybos centruose veikia specializuoti „Sodo Centro“ skyriai,
kuriuose siūlomas gausus sodo ir daržo prekių asortimentas. „Senukuose“
prekiaujama: kambario bei lauko augalais, sodinukais, sėklomis, žemėmis,
trąšomis, vazonais, sodo ir daržo įrankiais bei technika, laistymo prekėmis,
šiltnamiais, sodo baldais ir pavėsinėmis, darbo apranga bei daugybe kitų
sodo prekių.
GOODS, SERVICES
The leading international DIY (Do-It-Yourself) retail, wholesale and
e-commerce company in the Baltic countries offering an exceptionally wide
range of goods for home construction, installation, interior, household,
gardening and leisure.
„Sodo Centras“ (Garden Centre) are specialist departments offering farming,
gardening and outdoor care supplies for home.
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UAB SERPANTINAS
Smėlynės g. 112, LT–35113 Panevėžys
Tel. +370 45 50 81 85
Faks. +370 45 59 64 03
El. paštas m.kvedaras@serpantinas.com
Interneto svetainė www.serpantinas.com

S

D1
VADOVYBĖ
Augimantas Čepelis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba: suvirinimo ir pjaustymo įranga, medžiagomis, reikmenimis; oro valymo, vėdinimo ir kondicionavimo įranga; jėgos
ir suvirinimo generatoriais; stacionariais ir mobiliais oro kompresoriais;
pjovimo ir šlifavimo priemonėmis; darbo saugos reikmenimis; elektriniais ir
pneumatiniais įrankiais; vakuuminiais keltuvais ir manipuliatoriais.
Parodoje: suvirinimo ir pjaustymo įranga, medžiagos, reikmenys; oro valymo, vėdinimo ir kondicionavimo įranga; jėgos ir suvirinimo generatoriai;
stacionarūs ir mobilūs oro kompresoriai; pjovimo ir šlifavimo priemonės;
darbo saugos reikmenys; elektriniai ir pneumatiniai įrankiai.
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UAB SIEKO
Lukšiškių k., Tauragės r. sav.
Tel. +370 652 73 434
El. paštas uabsieko@gmail.com
Interneto svetainė www.ferti.bio

3P29
VADOVYBĖ
Modesta Kavaliūnienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Skystos organinės trąšos namų ūkiams ir ūkininkams.
GOODS, SERVICES
Organic fertilizer for home and gardening, organic fertilizer for farmers.
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UAB SILBERAUTO
Pirklių g. 9, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 614 59 858
El. paštas saulius.grazys@silberauto.lt
Interneto svetainė www.silberauto.lt

S

E1

PREKĖS IR PASLAUGOS
Vienintelis oficialus „Daimler“ AG atstovas Lietuvoje. Tai viena didžiausių
automobilių verslo įmonių Baltijos šalyse, vienintelė Lietuvoje atstovaujanti
„Mercedes-Benz“ ir „Mitsubishi Fuso“ prekių ženklams. „Mercedes-Benz“
lengvųjų automobilių ir krovininių automobilių servisas, remontas.
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UAB SILO SYSTEM
Žalgirio g. 114, LT–09300 Vilnius
Tel. +370 636 13 366
El. paštas info@silosystem.lt
Interneto svetainė www.silosystem.lt

3P27
VADOVYBĖ
Jaroslav Čepelevskij – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkiui ir pramonei skirtų gelžbetoninių monolitinių rezervuarų, siloso
bokštų, biodujų, biokuro kaupyklų įrengimas. Konsultavimas, projektavimas,
statybos darbai.
GOODS, SERVICES
UAB „Silo System“ specializes in concrete monolite tanks and silos from 2
to 50 m diameter and till 30 m high for biogas, biofuel plants, wastewater
industry, farming and in many more sectors. Consulting, designing, construction works.
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UAB SKUBA
V. A. Graičiūno g. 36, LT–02241 Vilnius
Tel. +370 5 255 3460
Faks. +370 5 264 0412
El. paštas imantas.vaitkus@skuba.lt
Interneto svetainė www.skuba.biz

1P5

VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba motorinėmis transporto priemonėmis, automobilių detalėmis,
tepalais, sunkiojo transporto serviso paslaugos.
GOODS, SERVICES
Sales of motor vehicles, auto parts, lubricants, heavy vehicle maintenance
services.
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ASOCIACIJA SLĖNIS NEMUNAS
Universiteto g. 8A, LT–53341 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 78 81 24
El. paštas mokslo.kavine@gmail.com
Interneto svetainė
www.slenis-nemunas.lt

2P10

VADOVYBĖ
Inga Adamonytė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
bitininkystė;
žvėrininkystė;
žirgininkystė;
žuvininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
veterinarija;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kaimo turizmas ir amatai;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras „Nemunas“ turi infrastruktūrą,
tinkamą žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių viešiems ir privatiems tyrimams
bei studijoms, taip pat sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones.
Inovatyvūs Slėnio „Nemunas“ steigėjų ir partnerių produktai ir paslaugos.
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UAB SOLIRIS
Elektrėnų g. 1G, LT–51189 Kaunas
Tel. +370 37 47 31 18
Faks. +370 37 47 32 24
El. paštas apskaita@soliris.lt
Interneto svetainė www.soliris.lt

VADOVYBĖ
Rytis Sologubas.

C86

VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Soliris“ yra vienas didžiausių ir seniausių alyvos ir tepalo prekybos
didmenininkų.
Prekiaujame alyva ir tepalais, įvairiais skysčiais: aušinimo skysčiais, stiklų
plovikliais bei „AdBlue“ tirpalu.
Surenkame naudotą alyvą. Naftos produktais prekiaujame nuo 1991 metų,
todėl esame sukaupę didžiulę patirtį. Nuo 1995 metų atstovaujame vieną
didžiausių pasaulio naftos koncernų – „Kuwait Petroleum International“,
kuris pasaulyje žinomas savo prekiniu ženklu „Q8Oils“. Ilgametė prekybinė
patirtis mus sieja su „Orlen Oil“ (Lenkija), „Gazprom Neft“, „Lukoil“ (Rusija),
„Yukoil“, „Agrinol“ (Ukraina), kitais Rusijos ir Baltarusijos („Gost“) standarto
alyvos ir tepalo gamintojais.
GOODS, SERVICES
Since 1991 our company started trade oils in Lithuania market, so we have
a lot of experience in trading oil. Since 1995 we are official distributors one
of the biggest oil companies in the world – „Kuwait Petroleum International“,
it's better known like „Q8Oils“ brand. Also we have a good relationship with
„Orlen Oil“ (Poland), „Gazprom Neft“, „Lukoil“ (Russia), „Yukoil“, „Agrinol“
(Ukraine) and also with other („Gost“) standard oil suppliers.
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UAB SPECAGRA
Pramonės g. 3, LT–35289 Panevėžys
Tel. +370 45 58 38 48
Faks. +370 45 58 38 48
El. paštas info@specagra.lt
Interneto svetainės: www.specagra.lt, www.zetor.lt, www.uniagroup.lt

A16, A21
VADOVYBĖ
Renaldas Pelanis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba atsarginėmis dalimis; transporto paslaugos; techninio aptarnavimo paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Zetor“ (traktoriai), „Unia Group“ (sėjos agregatai, žemės įdirbimo, agregatai, tręšimo agregatai, chemikalų purkštuvai, priekabos, bulvininkystės,
šienavimo ir pašarų ruošimo technika), „Rozmital“ (šienavimo technika),
„Metal-Fach“ (žemės įdirbimas, priekabos ir puspriekabės, pašarų ruošimo
technika, frontaliniai krautuvai traktoriams ir jų priedai, pašarų dalytuvai),
„Agrimaster“ (smulkintuvai), „Pom Augustow“ (grūdų transportavimo
technika).

248

Ką pasėsi... 2016

S

Parodos dalyviai/Participants

UAB STARCO
S. Žukausko g. 49–87, LT–09131 Vilnius
Tel. +370 5 233 2611
Faks. +370 5 278 4809
El. paštas info@starco.lt
Interneto svetainės: www.starco.com, www.starco.lt

D25
VADOVYBĖ
Imantas Mačiūta.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Padangos, ratai, ratukai, automobilių kameros, stebulės, ratų sudvejinimo
įranga.
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UAB STRONGA
Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., LT–89366 Mažeikių r.
Tel. +370 443 42 587
Faks. +370 443 42 588
El. paštas julius@stronga.lt
Interneto svetainė www.stronga.lt

C46
VADOVYBĖ
Saulius Šakauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Gaminame ir įvairias metalines konstrukcijas iš juodojo, nerūdyjančio
metalo. Tai būtų: balkonai, vartai, tvoros, turėklai ir t. t.
PREKĖS IR PASLAUGOS
BL660; HL180DT.
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UAB SV TECHNIKA
Verslo g. 15, Kumpių k., Giraitės pšt., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 33 77 70
Faks. +370 37 33 77 79
El. paštas info@svtechnika.lt
Interneto svetainė www.svtechnika.lt

1P3
VADOVYBĖ
Vygandas Dičmonas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atstovaujame kompanijas: „Amazone“, APV, „Bergmann“, BVL, „Great
Plains“, INO, „Kramer“, „Kuhn“, „Leica“, „McConnel“, „Pottinger“, TP, „Wile“,
„WIX Filters“.
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UAB ŠALVIS
Sandėlių g. 11, LT–53290 Linksmakalnis, Kauno r.
Tel. +370 37 56 62 97
Faks. +370 37 46 02 20
El. paštas info@salvis.lt
Interneto svetainė www.salvis.lt

C36
VADOVYBĖ
Albertas Stupuras – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Deutz“ varikliai ir jų originalios detalės, nauji turbo kompresoriai, dalys ir
remontas, „Perkins“ ir kitų sunkiojo transporto variklių detalės, „Motorpal“
kuro siurbliai ir jų remontas, industrinių variklių purkštukų, kuro siurblių
tikrinimas ir reguliavimas, „Putzmeister“ ir MAI statybinė technika ir dalys,
peiliai ekskavatoriams, sunkiojo transporto variklių bei važiuoklės remontas, kėlimo kranų, ekskavatorių kiaurymių atstatymas, metalo apdirbimas.
Automobilių, technikos turbinų remontas, kėlimo kranų atstatymas, peiliai
ekskavatoriams.
GOODS, SERVICES
„Deutz“ engines and their original parts, new turbochargers, parts and repair,
„Perkins“ and other heavy vehicles engine components, „Motorpal“ fuel
pumps and repair, inspection and regulation of industrial engines' nozzles,
fuel pumps, „Putzmeister“ and MAI construction machinery and parts,
knives for excavators, heavy vehicle engines and chassis repair, cranes,
excavators holes restoration, metalworking.
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UAB ŠVARI ENERGIJA
Ateities pl. 2B, LT–52322 Kaunas
Tel.: +370 667 77 377, +370 611 39 362
El. paštas info@svari-energija.lt
Interneto svetainė www.svari-energija.lt

C48
VADOVYBĖ
Vaidotas Leonavičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Šildymo ir karšto vandens ruošimo
sistemoms: saulės kolektoriai, saulės vandens šildytuvai, šilumos siurbliai.
Elektros sistemoms: saulės baterijos (moduliai), vėjo jėgainės.
Visi reikalingi papildomi įrenginiai tiek šildymo, tiek elektros sistemoms.
Eko pastatų, pasyvių pastatų projektavimas, statyba.
GOODS, SERVICES
Renewable sources of energy, solar panels, solar power, power plant,
A +++ class building solutions.
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UAB TATOMA
Birželio 23-osios g. 23F, LT–50220 Kaunas
Tel. +370 679 11 153
El. paštas info@tatoma.lt
Interneto svetainė www.tatoma.lt

3P7

VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Angarų statyba iš lengvų konstrukcijų, pramoninės šlifuotos grindys, rezervuarai ir kitos monolito gelžbetonio konstrukcijos.
GOODS, SERVICES
Hangar construction of light structures, industrial polished floors, tanks and
other monolith of reinforced concrete structures.
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UAB TAVIRA
Šiltnamių g. 58, LT–53371 Noreikiškių k., Kauno r.
Tel. +370 686 24 523
El. paštas genadijus@tavira.lt

3P55
VADOVYBĖ
Vitas Pakamanis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mūsų įmonė gamina įvairias talpas iš polipropileno. Šie gaminiai yra nestandartiniai, todėl kiekvieną kartą derinama su užsakovu – forma, dydis,
konstrukcija, spalva ir t. t.
Gaminame ir montuojame aukštos kokybės lauko ir vidaus baseinus iš
polipropileno (PP) ir betono. Importuojame ir prekiaujame baseinų įranga
iš pagrindinių gamintojų Europoje.		
Taip pat siūlome aukščiausios kokybės didžiausio pasaulyje amerikiečių gamintojo hidromasažinius baseinus „MAAX Spas“ ir „California Cooperage“.
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UAB TECHNIKOS PREKYBA
Kuršių g. 60–16, LT–48133 Kaunas
Tel. +370 656 68 888
El. paštas dr@technikosprekybanuoma.lt
Interneto svetainė
www.technikosprekybanuoma.lt

IR NUOMA

C18
VADOVYBĖ
Raimundas Ivanauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kombinuoti, diskiniai ir noraginiai skutikai, giluminiai purentuvai, tankinimo
volai, plūgai, germinatoriai, savaeigiai purkštuvai, pneumatinės smulkių
sėklų sėjamosios, varpų šukuotuvės, šakų kapoklės, mėšlo kratytuvai,
puspriekabės ir jų dalys.
„Opall-Agri“ plūgai ir 5m germinatorius, „Quivogne“ giluminis dirvos purentuvas ir kombinuotas skutikas, „Delimbe“ ir „Technik-Plus“ smulkių sėklų
sėjamojosios, „Urban“ medienos-šakų kapoklė, „Dangreville“ mėšlo kratytuvas ir puspriekabė, „Shelbourne“ varpų šukuotuvės, „Mandam“ diskinis
skutikas, kultivatorius, atsarginės dalys ir kiti.
GOODS, SERVICES
The official representative of „Quivogne“ (tillage equipment), „Mandam“ (tillage eguipment), „Opall-Agri“ (ploughs, germinators-kultivators), „Mazzotti“
(self-propelled sprayers), „Urban“ (branch shredders-choppers), „Shelbourne“ (stripper headers), „Dangreville“ manure spreaders and trailers, spare
parts and others.
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Norite sumažinti gyvulininkystės produkcijos gamybos išlaidas
ir siekiate gerų ekonominių rodiklių?
mobili gyvulininkystės laboratorija atvyks į jūsų ūkį!

Mobili gyvuliNiNkystės laboratorija preteNduoja tapti
parodos „ką pasėsi...2016“ laureatu!

Informacija tel. 8 666 00 505, www.mobililaboratorija.lt
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UAB TECHNOKLASIKA
Chodkevičių g. 1, LT–47331 Kaunas
Tel. +370 610 49 433
El. paštas info@technoklasika.lt
Interneto svetainė www.technoklasika.lt

C24
VADOVYBĖ
Mikalojus Švėgžda – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žirgininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Technika česnakų, svogūnų, bulvių ir kitų daržovių auginimui ir perdirbimui.
„J. J. Broch“ – technika česnakų sodinimui, nuėmimui, prekiniam paruošimui; „Imac“ – technika svogūnų ir bulvių sodinimui ir nuėmimui; kultivatoriai
daržininkystei; „Kränzle“ – ypatingai ilgaamžės aukšto slėgio plovyklos;
„Hako“ – valymo technika sandėliams ir kiemams; TMB – pramoniniai
dulkių siurbliai.
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UAB TECHNOLA
V. A. Graičiūno g. 32, LT–02241 Vilnius
Tel. +370 611 20 684
El. paštas info@technola.lt

D45

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Technola“ yra įgaliotoji „Lovol“ („Foton“) atstovė Lietuvoje ir Latvijoje.
Prekiaujame nauja žemės ūkio technika, „Lovol“ („Foton“) traktoriais, ratiniais krautuvais, traktorių frontaliniais krautuvais ir ekskavatoriais, traktorių
puspriekabėmis, žemės dirbimo, daržininkystės, sodininkystės, tręšimo ir
šienavimo inventoriumi, statybinė ir komunalinė technika, „Lovol“ („Foton“)
atsarginėmis dalimis, teikiame serviso paslaugas.
GOODS, SERVICES
„Technola“ JSC is an official representative of „Lovol“ („Foton“) in Lithuanian
and Latvian republics.
We offer new agricultural, construction and municipal machinery, „Lovol“
brand tractors, wheel loaders, tractor front loaders and backhoe, trailers,
agriculture, garden and municipal attachments, „Lovol“ machinery spare
parts and service.
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SP. Z O.O. TEEJET POLAND
Innowatorow street 8, 62–070, Lenkija
Tel. +48 509 23 6111
El. paštas pawelf@teejet.com
Interneto svetainė www.teejet.com

2P23
VADOVYBĖ
Pawel Falkenstein – regioninis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Teejet Technologies“ yra pasaulyje pirmaujanti kompanija gaminanti
purkštukus („Aixr“, „TwinJets“, AI3070), purkštukų laikiklius, filtrus, vožtuvus ir kitus komponentus bei atsargines dalis purkštuvams. Mes taip pat
siūlome navigacijos sistemas skirtas žemės ūkiui, turinčias GPS/GLONASS
imtuvus – „Centerline 220“, „Matrix 430“ ir „Matrix PRO GS“, automatinį
sekcijų valdymą ir automatinį vairavimą – „UniPilot Pro“ ir „FieldPilot Pro“.
GOODS, SERVICES
„TeeJet Technologies“ is a world leading manufacturer of nozzles („Aixr“,
„TwinJets“, AI3070), nozzle bodies, filters, valves and other components and
spare parts for the sprayer. We also offer agricultural navigation systems
based on GPS/GLONASS receiver such as „Centerline 220“, „Matrix 430“
and „Matrix PRO GS“ together with Automatic Section Control and Auto
Steering Systems – „UniPilot Pro“ and „FieldPilot Pro“. Additional we can
offer farm machinery monitoring.
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UAB TEPIMO MEISTRAI
Ulonų g. 1–75, LT–08240 Vilnius
Tel. +370 685 36 630
El. paštas info@tepimomeistrai.lt

C43
VADOVYBĖ
Juozas Skurdauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Mogul“ – „Zetor“ gamyklinė alyva, „Škoda“ garantinė alyva. „Rowe“ – transmisinės alyvos BMW, „Mercedes-Benz“, „Porsche“, „VW/Audi“ gamintojas.
Variklinės, transmisinės, hidraulinės, pramoninės alyvos bei tepalai. Parenkame tinkamą alyvą, pristatome, suteikiame garantijas.
GOODS, SERVICES
„Mogul“ – „first fill“ lubricants supplier for „Zetor“, „service fill“ lubricants
supplier for „Škoda“. „Rowe“ – transmission oil manufacturer for BMW,
„Mercedes-Benz“, „Porsche“, „VW/Audi“.
As dealers, we recommend suitable lubricants, deliver them to customer,
keep warranty obligations.
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UAB TIMAC AGRO LT
Smolensko g. 6, LT–03201 Vilnius
Tel. +370 662 25 166
El. paštas info@lt.timacagro.com
Interneto svetainė www.lt.timacagro.com

2P6
VADOVYBĖ
Arūnas Jusas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Žemdirbių konsultavimas įvairiais augalininkystės ir gyvulininkystės klausimais: augalų tręšimas, dirvos gerinimas, gyvulių priežiūra (pakratai, laižalai,
higienos priemonės).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Trąšos ir bioaktyvatoriai.
GOODS, SERVICES
Solids and liquids fertilizers. Cattle breeding products: „Euroblock Calseaphos“ and „Euroblock Calseaoligo“ lick salt for cattle, sheep and horses,
„Prosanex“ bedding, „Hypred“ hygiene means for lactating cows.
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UAB TOBIS
M. K. Čiurlionio g. 111, LT–66161 Druskininkai
Tel. +370 313 53 201
El. paštas info@tobis.lt
Interneto svetainė www.tobis.lt

C85
VADOVYBĖ
Renaldas Barauskas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba konvejerio juostomis, elevatorių kaušais, jungtimis, techninė
pagalba ir konsultacijos.
Atstovaujame šiuos prekinius ženklus: REMA TIPTOP, RULMECA, MLT.
GOODS, SERVICES
Conveyor belts, mechanical belt joints, elevators. Repair and consultation.
We represent these brands: REMA TIPTOP, RULMECA, MLT.
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UAB TODESA
Kauno 31a–34, Ežerėlis, LT–53390 Kauno r.
Tel. +370 37 20 81 64
El. paštas uab@todesa.lt
Interneto svetainė www.todesa.lt

2P2
VADOVYBĖ
Ričardas Pūkas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
GPS navigacijos, radio stotelės, alkotesteriai, dronai, laisvų rankų įranga,
medžiotojų kameros.
Radio stotelių prekyba, remontas, aptarnavimas. Automobilinė komforto
įranga.
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UAB TOOLMARKETING
Peterburi tee 2F, 11415 Tallinn, Estonia
Tel. +370 656 77 872
El. paštas info@toolmarketing.ee
Internetinė svetainė www.toolmarketing.ee

B11
VADOVYBĖ
Martin Koort – vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Aukščiausios kokybės genėjimo įrankiai, skirti profesionaliam bei mėgėjiškam naudojimui: sekatoriai, šakų žirklės, gyvatvorių žirklės, genėjimo
pjūklai, sodininkų bei universalūs peiliai.
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UAB TOVERTA
Nemuno g. 2, Mitkūnų k., LT–53457 Kauno r.
Tel. +370 37 36 30 35
El. paštas vytenis@toverta.lt
Interneto svetainė www.toverta.lt

B38
VADOVYBĖ
Vytenis Sedleckas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kuro talpos, kuro įranga, skystos trąšos, talpyklos trąšoms, prikabinami
bei pakabinami purkštuvai.
Prekyba naujomis bei naudotomis talpomis nuo 1000 iki 100 000l: vienasienės bei dvisienės kuro talpyklos (kolonėlės), talpos skystosioms trąšoms,
didelės apimties rezervuarai ir kt., kuro perpylimo įranga, talpyklos skystosioms trąšoms, skystos trąšos, purkštuvai, prikabinami bei pakabinami,
iki 6000l talpos.
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UAB TRAIDENIS
Pramonės g. 31B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 78 263
Faks. +370 315 77 729
El. paštas info@traidenis.lt
Interneto svetainė www.traidenis.lt

C89
VADOVYBĖ
Sigitas Leonavičius – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žuvininkystė;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Buitinių, paviršinių, pramoninių nuotekų valymo įrenginiai, žemės ūkio
paskirties ir kt. talpos iš stiklaplasčio, uždara recirkuliacinė žuvų auginimo
sistema.
Parodoje – buitinių nuotekų valymo įranga.
GOODS, SERVICES
Wastewater treatment equipment, tanks from GRP, closed recirculating
fish farming system.
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UAB UKMERGĖS STAKLĖS
Linų g. 81, LT–20174 Ukmergė
Tel. +370 610 48 439
El. paštas mpa@ukmerges-stakles.lt
Interneto svetainė www.ukmerges-stakles.lt

C67
VADOVYBĖ
Jonas Radvila – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Gaminamos bei restauruojamos dalys traktoriams, kombainams, miškovežiams, ekskavatoriams, greideriams, kranams, keltuvams, transporteriams,
autobusams, žemės ūkio, statybinei technikai, pramoniniams įrenginiams
ir kt.
Krumpliaračiai, krumpliastiebiai, žvaigždutės, velenai, sliekai ir sliekračiai,
movos, grandinės bei kiti metalo gaminiai.
GOODS, SERVICES
We specialize in producing custom and spare parts for agriculture, industrial
and other machinery by given example or drawing. Single unit production
or high quantity batches available.
CNC Turning, grinding, milling, cutting, bending, jig boring, drilling, welding,
heat treatment and other steel processing works can be performed.
Main products: spur, straight bevel, planetary and helical gears; spline
shafts; sprockets; rack bars.
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UAB UNIPURAS
Technikos g. 7A, LT–51241 Kaunas
Tel. +370 687 77 884
Faks. +370 37 37 05 05
El. paštas ramune.k@unipuras.lt
Interneto svetainė www.unipuras.lt

C42
VADOVYBĖ
Remigijus Kapčiūnas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Techninė izoliacija. Pastatų šiltinimas poliuretano putomis. Metalo lakštų
pjovimas lazeriu. Skardinimo darbai. Skardos lankstymas, karpymas.
Įvairaus dizaino gaminiai interjerui ir eksterjerui (vazonai, pertvaros, laiptai,
grindys ir kt.).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba skardinimo gaminiais (skardiniai / poliuretaniniai vamzdžių laikikliai, stogo apdailos ruošiniai, izoliacijos dengimo ruošiniai, kiti metalo
gaminiai). Skardinių stogo apdailos detalių gamyba. Atliekame šaldymo,
šildymo įrangos izoliacijos darbus poliuretano putomis. Prekyba metalo
apdirbimo staklėmis (lenkimo, kirpimo, naujos, dėvėtos, metalinių juostų bei
vielos lenktuvai, valcavimo mechanizmai, valcų formos, siūlių formavimo
mechanizmai).
GOODS, SERVICES
Sheet metal product sales (sheet metal / polyurethane pipe mounts, roof trim
and flashing, insulation covers, other sheet metal products). Sheet metal
manufacturing equipment sales (bending, shearing, new, used, metal strip
and wire benders, rolling machines, rolling machine dies, seam forming
machines). Sheet metal laser cutting. Building, technical insulation using
polyurethane foam.

268

Ką pasėsi... 2016

U

Parodos dalyviai/Participants

UAB UNIVERSE GROUP
Naujoji g. 4, LT–89101 Mažeikiai
Tel. +370 443 68 028
Faks. +370 443 68 026
El. paštas arturas@ugb.lt
interneto svetainė www.ugb.lt

BALTIC

D43
VADOVYBĖ
Artūras Andrėkus – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Puspriekabių, priekabų ir transportavimo paltformų gamyba; kabliu užtraukiamų, savaime išsiverčiamų, statybinių atliekų konteinerių gamyba;
mobilių užvažiavimo, nuvažiavimo rampų gamyba; metalo konstrukcijų,
architektūrinių gaminių gamyba; teleskopinių ir frontalinių krautuvų pakabinamų padargų gamyba; naujos ir naudotos žemės ūkio technikos prekyba;
naujos ir naudotos statybės technikos prekyba; įvairios technikos nuoma;
atsarginių dalių tiekimas.
Parodoje: grūdinis kaušas, universalus kaušas, kaušas su prispaudėju, rąstų
griebtuvas, siloso atkandėjas, šakė su prispaudėju, sniego stumdytuvas,
rulonų griebtuvas.
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UAB UNIVERSE GROUP
Laižuvos g. 24, LT–89213 Mažeikiai
Tel. +370 699 74 272
El. paštas info@universegroup.lt
Interneto svetainė www.u-g.lt

A22
VADOVYBĖ
Rimvidas Čerkauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktorinių puspriekabių „Žemaitukas“, „Implemex“ prikabinamų padargų
teleskopiniams krautuvams, ekskavatorinių kaušų „Gigant-Implemex“
gamyba, pardavimas, servisas.
Traktorinės puspriekabės „Žemaitukas“: žemagrindės, technikos transportavimui (keliamoji galia nuo 7 t iki 31 t); birių krovinių (nuo 8 t iki 25 t),
universalios paskirties pvz. žvyrui, smėliui, žemėms, mėšlui, medienai,
grūdams ir t. t. (krovumas nuo 6 t iki 25 t).
„Implemex“ prikabinami padargai teleskopiniams krautuvams: įvairios
paskirties kaušai, šakės, rulonų griebtuvai, siloso atkandėjai ir kt.
„Gigant-Implemex“ kaušai ekskavatoriams.
GOODS, SERVICES
Tractor trailers „Mustang“: universal dump trailers (payload from 6 t to 25 t),
grain trailers (from 8 t to 25 t payload), low beds (payload from 7 t to 31 t).
Attachments „Implemex“ for telescopic handlers: buckets, bale grabs,
forks and other.
Excavator attachments „Gigant-Implemex“, for 4 t to 50 t diggers: grading,
digging, trench, open back side buckets and other accessories.
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UAB ŪKININKO PATARĖJAS
Gedimino g. 27, LT–44319 Kaunas
Tel. +370 37 22 53 00
Faks. +370 37 22 34 52
El. paštas redakcija@up.lt
Interneto svetainė www.ukininkopatarejas.lt
VADOVYBĖ
Vytenis Neverdauskas – direktorius.

Ū

2P13, 2P40

VEIKLOS KRYPTYS
Laikraščių, žurnalų ir knygų leidyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Ūkininko patarėjas“ –
žemės ūkio informacijos ir reklamos lyderis.

„Kaimo laikraštis“ –
savaitraštis kiekvienam kaimo žmogui.

„Šeimininkė“ –
savaitinis žurnalas moterims ir šeimai.

„Rasos“ –
dvisavaitinis žurnalas apie sodus, daržus, gėles.

GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Publications for agriculture and advertising.
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UAB VÄDERSTAD
Vandžiogalos g. 40, Saviečių k., LT–58151 Kauno r.
Tel. +370 347 44 155
Faks. +370 347 44 166
El. paštas romas.naudziunas@vaderstad.com
Interneto svetainė www.vaderstad.com

A5
VADOVYBĖ
Romas Naudžiūnas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Rapid 300C“, „Carrier XL 525“, „TopDown 300“, „Opus 500“, „Spirit R 300S“,
„Rapid A600S“, „Cultus 300“.
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UAB VANDENS SRAUTAS
J. Basanavičiaus g. 160D, LT–76128 Šiauliai
Tel. +370 41 54 40 05
Faks. +370 41 54 40 05
El. paštas srautas@zebra.lt
Interneto svetainė www.vandenssrautas.lt

3P64
VADOVYBĖ
Virgilijus Šablinskas.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Elektros prekės, ventiliacija, pramoninė santechnika. Didmeninė prekyba:
elektros varikliai ir variklių paleidimo įranga, reduktoriai, ventiliatoriai,
siurbliai, pramoninė santechnika, sklendės, ventiliai, plieninė jungiamoji
armatūra, matavimo prietaisai, manometrai termometrai.
GOODS, SERVICES
Wholesale: electric motors and motor starting equipment, gearboxes, fans,
pumps, industrial plumbing, valves, check valves, steel connecting fittings,
gauges, manometers thermometers.
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VANDENS TELKINIŲ SAVININKŲ IR
NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA

Kunkių g. 12–8, Dargužiai, LT–92384 Klaipėdos r.
Tel. +370 645 75 953
El. paštas iiofps@gmail.com

C71
VADOVYBĖ
Loreta Jakovleva – pirmininkė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žuvininkystė.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vandens telkinių savininkų ir naudotojų asociacija pristatys ir prekiaus pirmuoju Lietuvoje žurnalu „Vandens telkiniai“. Asociacijos nariai prekiaus žuvų
mailiumi įžuvinimui, gyva-gaudžiais spąstais plėšrūnams, biopreparatais
augalininkystei, tvenkinių priežiūros priemonėmis bei pristatys tvenkinių
priežiūros ir įrengimo paslaugas.
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UAB VEDA
Europos pr. 102, LT–46351 Kaunas
Tel. +370 37 39 50 01
Faks. +370 37 39 50 01
El. paštas info@veda.lt
Interneto svetainė www.veda.lt

3P53
VADOVYBĖ
Raimundas Mockevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Baseinų ir fontanų įranga, tvenkinių ir baseinų dangos, šildymo santechnikos, vėdinimo, kanalizacijos bei vandentiekio įranga.
Inžinerinių sistemų montavimas, baseinų ir tvenkinių įrengimas, projektavimas.
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UAB VETOIL
Ateities pl. 45, LT–52119 Kaunas
Tel. +370 37 30 98 09
Faks. +370 37 30 98 08
El. paštas info@vetoil.lt
Interneto svetainė www.vetoil.lt

C90

VADOVYBĖ
Vaidas Minkevičius – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Vetoil“ yra „Adampolis“ grupės įmonė, prekiaujanti aukščiausios
kokybės produktais: alyva, tepalais, filtrais, auto ir pramonės chemija,
eksploataciniais skysčiais; teikianti atliekų surinkimo, konsultacijos aplinkosaugos klausimais paslaugas.
„Gulf“, „Mannol“ alyva ir tepalai, „Fleetguard“ filtrai, „Bardahl“ tepimo priemonės, auto ir pramonės chemija, eksploataciniai skysčiai.
GOODS, SERVICES
„Gulf“, „Mannol“ oil and greases, „Fleetguard“ filters, „Bardahl“ lubricants,
auto and industry chemistry, fluids products. Collection of hazardous
and non-hazardous waste, consultations of environmental safety issues,
accounting.
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VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG FILIALAS

VH LIETUVA

Universiteto g. 8A, LT–53345 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 39 77 43
Faks. +370 37 39 77 46
El. paštas a.navickas@vereinigte-hagel.lt
Interneto svetainė www.vereinigte-hagel.lt
VADOVYBĖ
Algimantas Navickas – filialo vadovas.

2P7

VEIKLOS KRYPTYS
Pasėlių draudimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„VH Lietuva“ yra specializuotas pasėlių draudikas prieš meteoroliginių
reiškinių rizikas – krušą, liūtį, audrą, iššalimą ir stichinę sausrą.
GOODS, SERVICES
VH Lietuva is the specialist insurer in the field of crop production for the
coverage of weather-related risks – hail, storm, heavy rain, heavy frost and
catastrophic drought.
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UAB VIDARA
Gedimino g. 3A, LT–68306 Marijampolė
Tel. +370 343 51 584
Faks. +370 343 56 289
El. paštas alvydas.kanapeckas@vidara.lt
Interneto svetainė www.vidara.lt
VADOVYBĖ
Darius Kemeraitis – generalinis direktorius.
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UAB VIKERSAS
Naujojji g. 2, LT–11110 Galgiai, Vilnius
Tel. +370 686 11 256
Faks. +370 5 203 0455
El. paštas kestutis@vikersas.eu
Interneto svetainė www.vikersas.lt

V

3P41
VADOVYBĖ
Kęstutis Tamošaitis.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika.
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UAB VILAGRA
Giedrių k., LT–70192 Vilkaviškio r.
Tel. +370 342 41 120
Faks. +370 342 20 320
El. paštas valdas@vilagra.lt
Interneto svetainė www.vilagra.lt

C45
VADOVYBĖ
Valdas Čečkevičius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Lauko purkštuvų techninės apžiūros.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atsarginės detalės traktoriams, kombainams, presams, statybinei technikai.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS KOLEGIJA
J. Jasinskio g. 15, LT–01111 Vilnius
Tel. +370 5 219 16 00
Faks. +370 5 219 16 22
El. paštas prodekane@atf.viko.lt
Interneto svetainės: www.viko.lt, atf.viko.lt

3P24
VADOVYBĖ
Dr. Gintautas Bražiūnas – direktorius.
Nijolė Liepienė – Agrotechnologijų fakulteto dekanė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
švietimui būdingų paslaugų veikla;
veterinarinė veikla;
augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
leidybinė veikla;
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vilniaus kolegija yra tarptautinį pripažinimą pasiekusi ir viena didžiausių
Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijų, sėkmingai besiintegruojanti
į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę.
Agrotechnologijų fakultetas yra vienas iš 7-ių Kolegijos padalinių, kuris vykdo
5 iš 45 koleginių studijų programų: veterinarija, kraštovaizdžio dizainas,
maisto technologija, agroverslo technologijos, cheminė analizė.
GOODS, SERVICES
The international recognition gained Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences (VIKO) is one of the largest professional higher education
institutions in Lithuania successfully integrating into the European Higher
Education Area.
The Faculty of Agrotechnologies is one of 7 subdivisions of VIKO and offers
5 out of 45 study programmes: Veterinary Medicine, Landscape Design,
Food Technology, Agribusiness Technologies and Chemical Analysis.
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UAB VILNIAUS BETONO
Žalgirio g. 88–212, LT–09303 Vilnius
Tel. +370 5 212 5981
Faks. +370 5 275 2366
El. paštas perku@vbg.lt
Internetinė svetainė www.vbg.lt

GAMINIAI

2P12
VADOVYBĖ
Viačeslav Klain – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Haus“ produkcija gaminama naujoje modernioje gamykloje pagal specialią
tradicinę technologiją – šaltą betono liejimą ir natūralų džiovinimą. Savo
ypatingas savybes „Haus“ gaminiai įgyja proceso metu naudojant novatorišką betono paruošimą ir vibracijas.
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UAB VINDERUP MASKINER
Garliavos pl. 47, Naugardiškės, Kauno r.
Tel. +370 608 06 588
El. paštas diana@vindmask.lt
Interneto svetainė www.vindmask.com

D13, D31
VADOVYBĖ
Jan Pedersen.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio ir statybinės technikos nuoma.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba šarnyriniais bei teleskopiniais krautuvais.
GOODS, SERVICES
„Vinderup Maskiner“ is located in the vicinity of Kaunas, with large inventory
and possibility to source any type of needed equipment and proudly offers:
telescopic and frontal loaders, new and second hand equipment for the
agricoltural, forestal, construction, gardening sectors, cattle, swine, ovines
and other animal farms.
Company has created special short terms and seasonal renting program,
along with long term financial or leasing program.
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UAB VIPAKUS
Taikos pr. 116, LT–51152 Kaunas
Tel. +370 679 66 786
Faks. +370 37 72 89 49
El. paštas info@vipakus.lt
Interneto svetainė www.vipakus.lt

C4
VADOVYBĖ
Tomas Bujauskas.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Naudotos alyvos surinkimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba alyva ir tepalais, eksploataciniais skysčiais, „AdBlue“ tirpalu.
Siūlome šių prekinių ženklų produkciją: „Mobil“, „Texaco“, „Lotos“, „Mol“,
„Gazprom“ ir „Gost“. Platus prekybos sandėlių tinklas, greitas prekių pristatymas visoje Lietuvoje.
GOODS, SERVICES
Sale of „Mobil“, „Texaco“, „Lotos“, „Mol“, „Gazprom“ oil, greases, operational
liquids and „AdBlue“ solution.
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UAB VITERA BALTIC
Jonavos g. 204A, LT–44151 Kaunas
Tel. +370 663 00 273
Faks. +370 37 33 00 69
El. paštas info@vitera.lt
Interneto svetainės: www.vitera.lt, www.hmarket.lt

3P20
VADOVYBĖ
Arminas Kildišis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Vitera Baltic“ tiekia pažangiausias ir aukščiausios technologijų pasaulinių gamybos lyderių trąšas.
Modernios tręšimo technologijos. ICL: „Nutrivant“, „Agroleaf Power“, „Agroblen“, „Agromaster“, „Solinure“, „Select“; „Atlantica“; „Hobby“.
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UAB VM TRANSPORT
Varakiškės k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.
Tel. +370 687 67 312
El. paštas ukvmykolaitis@gmail.com

D34

VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
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UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 5 260 3242
Faks. +370 5 260 2782
El. paštas greta.kurpaviciute@wihuri.com
Interneto svetainė www.witraktor.lt

A19
VADOVYBĖ
Rasantas Valaitis – vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Teleskopiniai krautuvai, ekskavatoriniai krautuvai, mini krautuvai ir ekskavatoriai.
GOODS, SERVICES
Sale, lease, maintenance and repair of new and used „Caterpillar“ machinery
and generators. Supply of spare parts and services for „Cat“ equipment
all around Lithuania.
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UAB WOLF SYSTEM
Ketūnų k., Šiaulių r.
Tel. +370 615 45 315
El. paštas info@wolfsystem.lt
Interneto svetainė www.wolfsystem.lt

3P23
VADOVYBĖ
Kęstutis Šniukas.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nuo paprastų sandėlių iki sudėtingų architektūros ir dizaino sprendimų.
Nuo mažų pramoninių pastatų, parduotuvių iki pramonės parkų. Nuo silosinių, mėšlidžių iki 10000 m³ rezervuarų. „Wolf System“ siūlo aukščiausios
kokybės produktų asortimentą rinkoje.
Parodoje – fermos maketas.
GOODS, SERVICES
Company has more then 40 years experience. Customers trust our partnership in building and projecting farms, commercial and industrial buildings,
tanks and biopower plant tanks, individual houses.
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UAB ŽAIBAS
Šiaulių g. 2C, LT–82142 Radviliškis
Tel. +370 698 56 627
Faks.: +370 422 60 032, +370 422 61 216
El. paštas info@agrozaibas.com
Interneto svetainė www.agrozaibas.com

Ž

B40
VADOVYBĖ
Vidutis Lakštinis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika, fermų įranga, melžimo robotas.
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UAB ŽAIBOSAUGA LT
Bandužių g. 16–46, LT–95224 Klaipėda
Tel. +370 642 22 244
El. paštas info@zaibosauga.lt
Interneto svetainė www.zaibosauga.lt

2P11

VADOVYBĖ
Diana Pabrėžaitė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Aktyvios bei pasyvios žaibosaugos sistemos įrengimo paslauga, B+C klasės
bei D klasės apsauga nuo viršįtampių, įžeminimo įrengimas, varžų matavimai. Aktyvioji „Ingesco PDC“ žaibosauga. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.
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UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS
Blindžių g. 17, LT–08111 Vilnius
Tel. +370 5 260 8406
Faks. +370 5 260 8405
El. paštas info@garfondas.lt
Interneto svetainė www.garfondas.lt

2P8

VADOVYBĖ
Danguolė Čukauskienė – direktorė.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Finansų įstaiga, teikianti kreditų bei lizingo garantijas bankams, kredito unijoms ar lizingo bendrovėms ir sudaranti galimybes pasiskolinti neturintiems
pakankamai įkeičiamo turto.
Garantijų teikimas už kreditus ir lizingo paslaugas, skirtus investiciniams
projektams finansuoti (taip pat ir su ES parama), kreditus trumpalaikiam
turtui įsigyti.
Paslaugomis gali pasinaudoti ūkininkai, ž. ū. bendrovės, kooperatyvai ir
kitos ž. ū. įmonės; smulkios ir vidutinės įmonės kaime; žemės ūkio produktų
perdirbėjai kaime ir mieste; kaimo bendruomenės ir VVG, mokslo ir studijų
institucijų eksperimentiniai, mokomieji ar bandymų ūkiai.
GOODS, SERVICES
Agricultural Credit Guarantee Fund is a financial institution providing guarantees to credit institutions and leasing companies for credits or leasing
granted to these economic entities which do not have sufficient collateral
and financial resources.
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