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Kovo 31 – balandžio 2 dienomis Lietuvos žemės ūkio universitete (Akademija, Kauno r. )
vyks tradicinė pavasarinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2011“, šiemet rengiama jau
šešioliktąjį kartą. Parodos organizatoriai – Lietuvos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos
žemės ūkio universitetas. Kovo 31 d. 12 val. IV rūmų 211 auditorijoje vyks spaudos
konferencija, kurioje dalyvaus parodos organizatoriai, partneriai, stambiausių ir
išskirtinių ekspozicijų atstovai

„Ką pasėsi... 2011“ dalyvaus daugiau kaip 240 firmų (17 jų iš užsienio šalių: Lenkijos, Danijos,
Vokietijos, Olandijos, Latvijos, Baltarusijos, Anglijos, Suomijos, Čekijos, Ukrainos) ir apie 400
smulkiųjų gamintojų bei pardavėjų. Pasak Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktoriaus
Virginijaus Venskutonio, apie 20 proc. dalyvių parodoje dalyvaus pirmą kartą.

Kaip ir kasmet, ypač gausi ir įvairi bus žemės ūkio technikos ekspozicija. Neatsitiktinai jai
suformuoti praėjusiais metais buvo įrengta dar viena papildoma 3 800 kv.m. asfaltuota aikštė.
V.Venskutonis pasidžiaugė, kad šiuo metu visas žemės ūkio technikos ekspozicijai skirtas 30
400 kv.m plotas jau yra užimtas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet parodoje pirmą kartą bus galima pamatyti ir išbandyti vieno
galingiausių pasaulyje vikšrinio traktoriaus galią, vyks parodomieji važiavimai. Įdomi naujiena:
parodos lankytojai galės stebėti olandų parodomąją programą „StihlTimbersports“. Tai –
unikalus renginys, kurio metu bus demonstruojami aukščiausio lygio sugebėjimai naudotis
motoriniu ir rankiniu pjūklu bei kirviais.
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Parodoje naujausias technologijas pristatys fermų įrangą ir produktus gyvulininkystei siūlančios
firmos, gausios bus vandentvarkos ir šilumos ūkio įrangos, trąšų ir augalų apsaugos priemonių,
daržininkystės sodininkystės ir gėlininkystės ekpozicijos.

„Šiais metais ypač aktyvūs kaimo verslų ir amatų atstovai, ūkininkai, sodininkai, daržininkai.
Smulkiųjų ekponentų bus daugiau kaip 400. Malonu pastebėti, kad pirmą kartą parodoje savo
atskirą ekpoziciją turės tautinio paveldo puoselėtojai“, - sakė V.Venskutonis.
Kaip ir kasmet, parodos dalyviams ir lankytojams skirta ypač gausi ir aktuali šviečiamoji
programa: forumas, mokslinė – praktinė konferencija ir net dvidešimt vienas seminaras.
Parodos paviljone įsikūrusioje Lietuvos žemės ūkio universiteo ekspozicijoje bus ypač
laukiamas jaunimas, norintis studijuoti šioje ilgametes tradicijas turinčioje mokslo įstaigoje.
Parodos lauko scenoje vyks nuotaikingi koncertai, o aplink sceną išdėstytame
maitinimo komplekse bus galima ne tik sočiai ir skaniai pavalgyti, bet ir įsigyti maisto
produktų iš jų gamintojų.
Visų parodos, kurios darbo laikas 9–17 val., renginių lankymas yra nemokamas.
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