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Baisogala

Gerb. ___________________________________

Nacionalinių veislių – žemaitukų, Lietuvos
sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų, senojo genotipo
Lietuvos žalųjų, Lietuvos šėmųjų ir baltnugarių
galvijų, vietinių šiurkščiavilnių ir Lietuvos juodgalvių avių, vištinių žąsų ir Lietuvos skalikų bei
įvairių veislių triušių ir dekoratyvinių paukščių
apžiūra.

Maloniai kviečiame Jus į parodą

NYKSTANTYS ŪKINIAI GYVŪNAI –
PRAEITIS IR DABARTIS

Apie dalyvavimą prašome pranešti
iki gegužės 22 d.
Kontaktai:
Tel.: 8 640 37118, 8679 58050
El. paštas: gencentras@lgi.lt

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų
asociacija

2014 m. gegužės 28 d.

Lietuvių skalikų augintojų sąjunga

Parodą remia – Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerija

1230–1200 val. – LSMU SMD Kineziterapijos būrelio įvairių užsiėmimų, susijusių su sveikata ir sportu, demonstravimas
1230–1300 val. – Produktų iš vietinių veislių gyvūnų
pristatymas (rankų darbo gaminiai – veltiniai, šlepetės,
šaliai, sagės, siūlai, išdirbti senųjų ūkinių veislių gyvulių
kailiai ir kt.)
14 –14
00

LSMU Gyvulininkystės institutas

P R O G R A M A

1130–1230 val. – Žirgų parodomoji programa

Renginys vyks 2014 gegužės 28 d. 1100–1800 val.
LSMU Gyvulininkystės institute,
Baisogaloje, R. Žebenkos 12

PARODOS DALYVIAI

30

val. – Iškilmingas parodos atidarymas,
svečių pasisakymai

1430–1445 val. – Žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų, stambiųjų žemaitukų ir Lietuvos skalikų pristatymas
1445–1515 val. – Senojo genotipo Lietuvos žalųjų, Lietuvos šėmųjų ir baltnugarių galvijų, vietinių šiurkščiavilnių ir juodgalvių avių, vištinių žąsų veislių pristatymas
1530–1610 val. – Žirgų parodomoji programa
1610–1630 val. – LSMU SMD Kineziterapijos būrelio įvairių užsiėmimų, susijusių su sveikata ir sportu, demonstravimas
1630–1700 val. – Vietinių veislių gyvūnų produktų pristatymas ir degustacija
1800 val. – Parodos uždarymas

UAB “Šeduvos avininkystė”
Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija
Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių
augintojų draugija
Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų
asociacija
Lietuvos žokėjų klubas

