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Nr.3

2004 m. birželio men. 14 d.

o

Grudu, rapsu ir cukraus rinka

o
o

Kiaulienos, jautienos, paukštienos ir kiaušiniu rinka
Pieno ir pieno produktu rinka

12 - 15 psl.

o

Bulviu, daržoviu ir vaisiu rinka

16 - 20 psl.

1 - 6 psl.
7 - 11 psl.

Grudu gamyba ir rinka
Grudu supirkimo kainu apžvalga Lietuvoje
Lietuvos žemes ukio ir maisto produktu rinkos
informacines sistemos (ŽUMPRIS) duomenimis, 2004 m.
23 savaite (05 31 – 06 06) maistiniu I klases kvieciu
vidutine svertine supirkimo kaina grudu supirkimo,
pardavimo bei perdirbimo imonese buvo 532,1 Lt/t, II
klases – 451,7 Lt/t, rugiu – 333,3 Lt/t. Pašariniu kvieciu

bei miežiu – atitinkamai 355,4 Lt/t ir 344,2 Lt/t,
kvietrugiu – 345,2 Lt/t, grikiu – 750 Lt/t. Šia savaite
grudu supirkimo imones iš vidaus rinkos subjektu iš viso
supirko 8341,63 t grudu. Iš ju maistiniai kvieciai sudare
1240,8 t, o rugiai – 196 t. Pašariniu kvieciu, rugiu bei
miežiu supirkta – atitinkamai 846,86 t, 216 t ir 3852,24 t,
kvietrugiu – 705,43 t.

Maistiniu ir pašariniu kvieciu kainos Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Ukrainoje 2003-2004 m., Lt/t

Pastaba: Lietuvoje – supirkimo kainos perdirbimo imonese; kitose valstybese – augintoju kainos.
* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Šaltiniai: ŽUMPRIS, ZMP

Maistiniu rugiu ir pašariniu miežiu kainos Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Ukrainoje 2003-2004 m., Lt/t

Pastaba: Lietuvoje – supirkimo kainos perdirbimo imonese; kitose valstybese – augintoju kainos.
* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Grudu supirkimo, pardavimo bei perdirbimo
imonese 23 savaites pabaigoje grudu atsargos sudare
143703,63 t. Iš ju maistiniai kvieciai – 42585,74 t, rugiai
– 20170 t, pašariniai kvieciai, rugiai ir miežiai –
atitinkamai 13846,26 t, 2318,15 t, 19977,93 t,
o kvietrugiai – 4949,24 t.
Gegužes menesi, palyginus su balandžiu, maistiniu

Šaltiniai: ŽUMPRIS, ZMP

I klases kvieciu vidutine supirkimo kaina padidejo 0,72%
(nuo 527,9 Lt/t iki 531,7 Lt/t), pašariniu kvieciu – 4,53%
(nuo 417,2 Lt/t iki 436,1 Lt/t), o kvietrugiu – 2,81% (nuo
363,6 Lt/t iki 373,8 Lt/t). Taciau maistiniai II klases kvieciai
atpigo 1,19% (nuo 493,4 Lt/t iki 487,5 Lt/t), rugiai – 11,67%
(nuo 397,6 Lt/t iki 351,2 Lt/t), o pašariniai miežiai – 2,88%
(nuo 371,8 Lt/t iki 361,1 Lt/t).

Grudu supirkimo kainos Lietuvos perdirbimo imonese 2004 m. 20-23 sav. (05 10-06 06), Lt/t

Šaltinis: ŽUMPRIS
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Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šiu metu gegužes menesi maistiniu kvieciu ir
rugiu, pašariniu kvieciu ir miežiu supirkimo kainos buvo
didesnes negu praejusiu metu geguže, pvz.: I klases
kvieciu – 41,78%; II klases kvieciu – 34,67 %; rugiu
– 1,78%; pašariniu kvieciu bei miežiu – atitinkamai
27,90% ir 7,48%.
Pagal ŽUMPRIS parenge D. Pyrantiene, tel.: (8-37) 397227

Kvieciu bei miežiu derliaus, suvartojimo ir
prekybos pasauliniu prognoziu 2004/05 m.
apžvalga
Kvieciai
Tarptautine grudu taryba (IGC) 2004 m.
gegužes 26 d. patikslino kvieciu derliaus, suvartojimo
ir prekybos pasaulyje 2004/05 m. prognozes.
Patikslintos prognozes duomenimis kvieciu derlius
turetu sudaryti 599 mln. t. Tai 3 mln. t mažiau nei IGC
prognozavo šiu metu balandi, bet 46 mln. t daugiau,
palyginus su 2003/04 m.

Prancuzijos rinkos analitiku agentura Strategie
Grains skelbia, kad pasaulyje 2004/05 m. didesnis kvieciu
derlius numatomas NVS šalyse, Indijoje, Šiaures
Afrikoje, taciau mažesnis – JAV, Kinijoje, Australijoje ir
Kanadoje. ES-25 valstybese 2004/05 m. numatoma gauti
119,37 mln. t kvieciu derliu. Palyginus su praejusiu
menesiu, prognoze padidinta 0,5 mln. t. 2003/04 m.
kvieciu derlius ES-25 valstybese sudare 98,41 mln. t.
IGC kvieciu suvartojimo prognoze 2004/05 m.,
palyginus su balandžio menesio prognoze, padidino
1 mln. t - iki 602 mln. t. Tai 13 mln. t daugiau negu
buvo suvartota 2003/04 m. Numatoma, kad iš ju
kvieciu suvartojimas maistui padides 2 mln. t – iki
429 mln. t, o sunaudojimas pašarams padides
9 mln. t - iki 101 mln. t.
Strategie Grains duomenimis, ES kvieciu
poreikis pašarams 2004/05 m., palyginus su
2003/04 m., turetu buti 5,6 mln. t didesnis.

ES kvieciu ir miežiu plotai, derlingumas, derlius 2003/04 ir 2004/05 m.

* Strategie Grains prognoze (2004 m. gegužes 13 d. duomenimis)

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltinis: Strategie Grains
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Maistiniu ir pašariniu kvieciu vidutines kainos (augintoju) kai kuriose Europos valstybese
2004 m. 19-22sav. (05 03 - 30), Lt/t*

Maistiniu rugiu ir pašariniu miežiu vidutines kainos (augintoju) kai kuriose Europos valstybese
2004 m. 19-22 sav. (05 03 - 30), Lt/t*

* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

IGC prognozuoja, kad pasaulines kvieciu prekybos
apimtys 2004/05 m. išsilaikys tokiame pat lygyje kaip
per paskutiniuosius 5 metus ir sudarys 99 mln. t.
Strategie Grains duomenimis, 2004/05 m.
prekybos kvieciais apimtys ES viduje sudarys apie
18 mln. t. Tai 1 mln. t daugiau negu 2003/04 m. Iš
treciuju šaliu planuojama importuoti 5 mln. t kvieciu.
Šios agenturos analitikai taip pat prognozuoja,
kad 2004/05 m., kaip ir 2002/03 m., grudu kainas
Europos Sajungoje lems didesnes JAV, Kanados ir
Australijos kvieciu kainos bei mažesnes kainos
Juodosios juros regione.
Remiantis Strategie Grains parengto kvieciu
gamybos-suvartojimo balanso duomenimis
ateinanciame sezone kvieciu perteklius ES-25 sudarys
15 mln. t. Ši pertekliu bus galima eksportuoti tik tuo
atveju, jei ES kvieciai išliks konkurencingi pasaulineje
rinkoje, ypac Rusijos ir Ukrainos kvieciu atžvilgiu.
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Šaltinis: ZMP

Priklausomai nuo to, kaip pletosis eksportas pasaulyje bei
konkuruojanciose šalyse, galima tiketis, kad ES bus sunku
eksportuoti perteklinius grudus ir tai gali lemti kvieciu
kainu mažejima antroje 2004/05 m. puseje. Taciau,
remiantis padidintomis pasaulinio kvieciu suvartojimo
pašarams prognozemis, kvieciu eksporto kainos
neturetu labai nukristi ir tikimasi, kad Europos Komisijai
2004/05 m. nereikes vykdyti intervenciniu supirkimu.
Miežiai
IGC atnaujintos prognozes duomenimis,
pasaulyje 2004/05 m. numatomas 143 mln. t miežiu
derlius. Tai 2 mln. t daugiau nei buvo prognozuota
šiu metu balandžio menesi ir 3 mln. t daugiau, palyginus
su 2003/04 m. Del palankiu oro salygu ES miežiu derlius
2004/05 m. numatomas apie 58,3 mln. t (2003/04 m.
buvo 54,39 mln. t).
Prancuzijos rinkos analitiku agentura Strategie

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Grains gegužes menesi ES miežiu derliaus prognoze
2004/05 m. padidino 700 tukst. t – iki 58,1 mln. t.
Taciau salykliniu miežiu derlius 2004/05 m., palyginus
su 2003/04 m., numatomas 1 mln. t mažesnis.
Nors Rusijoje miežiu paseliu plotai 2004 m. derliui
yra mažesni, palyginus su 2003 m., IGC analitikai NVS
šalyse prognozuoja didesni derliu. Ateinanciame sezone
didesnis negu 2003/04 m. miežiu derlius prognozuojamas
Šiaures Afrikoje ir Artimuju Rytu šalyse. Taciau Strategie
Grains prognozuoja, kad mažesnis miežiu derlius
2004/05 m. bus Australijoje, Kanadoje ir JAV.
Remiantis IGC prognoze, miežiu suvartojimas
pasaulyje 2004/05 m. turetu sumažeti 2 mln. t – iki
140 mln. t.
Strategie Grains duomenimis, 2004/05 m. miežiu
suvartojimas pašarams, palyginus su 2003/04 m., kai
del mažo kvieciu ir kukuruzu derliaus miežiu
suvartojimas buvo pasiekes rekordini lygi, ES-25 turetu
sumažeti 1,2 mln. t. Miežiu importas i ES ateinanciame
sezone numatomas mažesnis negu 2003/04 m., nes jis
bus ribojamas importo kvotomis. Numatoma, kad ES25 salykliniu miežiu poreikis 2004/05 m. turetu išlikti
stabilus.

Remiantis IGC duomenimis pasaulines miežiu
prekybos apimtys 2004/05 m., palyginus su
2003/04 m., turetu padideti 1 mln. t ir sudaryti
15 mln. t. Saudo Arabijoje del prastu ganyklu ir didelio
galviju importo numatomas pašariniu miežiu prekybos
padidejimas, o išaugusi alaus paklausa Kinijoje turetu
padidinti ir salykliniu miežiu paklausa šioje šalyje. ES
ir Ukraina tikisi eksportuoti daugiau pašariniu miežiu.
Taciau Kanadoje, Rusijoje ir Australijoje miežiu
eksportas numatomas mažesnis.
Strategie Grains duomenimis, prekyba miežiais
ES viduje 2004/05 m., palyginus su 2003/04 m.,
numatoma apie 800 tukst. t mažesne ir turetu sudaryti
5,7 mln. t. Numatoma, kad šis sumažejimas labiausiai
palies Prancuzija, Vokietija ir D. Britanija. ES miežiu
eksportas 2004/05 m., del prognozuojamo didesnio
miežiu derliaus bei mažesnio suvartojimo pašarams,
numatomas beveik 4 mln. t didesnis negu 2003/04 m.
Pagal IGC duomenis miežiu atsargos pasaulyje
2004/05 m. pabaigoje turetu sudaryti 27 mln. t –
2 mln. t didesnes, palyginus su 2004 m. balandžio menesio
prognoze ir 3 mln. t didesnes negu 2003/04 m.
Pagal IGC ir Strategie Grains parenge D. Pyrantiene ir
R. Dereškaite, tel.: (8-37) 397227

Ateities sandoriu kvieciu, miežiu ir rapsu kainos tarptautinese biržose 2004 m. 19 - 22 sav. (05 03 -30)

LIFFE – London International Financial Future Exchange (Didžioji Britanija);
MATIF – The International French Futures and Options Exchange (Prancuzija);
CBOT – Chicago Board of Trade (JAV);
WCE – Winnipeg Commodity Exchange (Kanada).
* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltinis: Tarptautines biržos
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Pasaulines grudu eksporto kainos 19-22 sav. (05 03 - 30), USD/t

CWRS - Canada Western Red Spring, APH - Australian Prime Hard, DNS - Dark Northern Spring, HRW - Hard Red Winter, SRW - Soft Red Winter.
Pastaba: pristatymo salygos FOB
* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa
Šaltinis: HGCA

Cukraus kainu kitimo tendencijos
pasaulineje rinkoje
Prognozuojama, kad cukraus kainos pasaulineje
rinkoje turetu dideti. Tokia prognoze lemia nepalankios
oro salygos Brazilijoje , sumažejes cukriniu runkeliu
paseliu plotas ES bei sumažejusi cukraus gamyba
Tailande ir Indijoje. Kainu didejimui nemaža itaka gali
tureti importo mokesciu sumažinimas bei panaikinimas
Indijoje ir kylancios kuro kainos Brazilijoje. Šiuo metu
didmenines cukraus kainos pasaulineje rinkoje siekia apie
216 USD/t (609,12 Lt/t). Artimiausiu metu jos gali
padideti 20 - 40 USD/t (56,4 – 112,8 Lt/t).
Taciau šiu metu gegužes trecioje dekadoje
cukraus kainos Londono biržoje po truputi kilo ir
pasieke – 221,5 USD/t (624,6 Lt/t), o birželio pradžioje
sumažejo iki 216,6 USD/t (609,1 Lt/t). Cukraus kaina
nukrito, nes kai kurios didžiosios šalys eksportuotojos
pradejo eksportuoti virškvotini cukru. Pavyzdžiui,
Tailandas jau eksportavo 600 000 t cukraus iš šiems
prekybos metams skirtos 800 000 t kvotos.
ES žemes ukio komisaro Franzo Fishlerio
teigimu, šiu metu rugsejo menesi ruošiamasi
reformuoti ES cukraus sektoriu mažinant cukraus
kainas iki 400 – 450 EUR/t (1380 – 1552 Lt/t). ES
tokia kaina cukru galetu gaminti tik Prancuzija. Tuo
tarpu daugelis Vokietijos, Lenkijos bei Didžiosios
Britanijos cukraus fabriku turetu nutraukti cukraus
gamyba. Europos Komisijos atliktai tyrimai rodo, kad
sumažinus kainas labiausiai nukentetu Graikijos,
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Airijos ir Italijos, o veliau – Ispanijos, Suomijos,
Latvijos, Lietuvos , Portugalijos, Slovakijos ir
Slovenijos cukraus gamintojai. Taciau toks sprendimas
butu palankus didžiausioms šalims eksportuotojoms
– Australijai, Brazilijai ir Tailandui.
Prasidejus vasarai cukraus kainu indeksas
Rusijoje pradejo kristi. Pavyzdžiui, birželio 2 d. cukraus
vidutine kaina centrineje Rusijos dalyje sieke
530,9 USD/t (1497,1 Lt/t), tuo tarpu gegužes pradžioje
ji sudare 532,9 USD/t (1502,8 Lt/t). Cukraus gamybos
regionuose cukraus kaina sumažejo nuo 511,5 iki
508,9 USD/t (1442,4 – 1435,1 Lt/t), o kituose
regionuose – nuo 517,3 iki 515,9 USD/t (1458,8 –
1454,8 Lt/t) . Maskvoje minimali mažmenine cukraus
kaina svyravo nuo 15,18 iki 15,25 RUB/kg (1,47 –
1,48 Lt/kg ). Kainos pradejo kristi, rinka papildžius
nebrangiu baltarusišku cukrumi. Prekybininku
manymu, del šios priežasties kainos turetu dar mažeti.
Šiu metu birželio pirmaja savaite didmenines
cukraus kainos Ukrainoje nežymiai padidejo (0,4 %)
ir sieke 2520 UAH/t (1330,6 Lt/t). Mažmenines
prekybos tinkluose cukrus pabrango apie 1,1 % - iki
2,69 UAH/kg (1,42 Lt/t). Baltojo cukraus kainos
Ukrainoje pradejo kilti, kai Ministru Kabinetas padidino
cukraus importo kvota ir sustabde žaliavinio cukraus
perdirbima. Taip pat itakos turejo padidejusi cukraus
paklausa artejant naujo derliaus uogu sezonui.
Pagal ISCO, EUPOLITIX, SUGARONLINE,
SUGARTECH, AGROPERSPECTIVA ir IKAR
parenge E. Kazlauskas, tel.: (8-37) 397204

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Mesos gamyba ir rinka
Šiu metu gegužes
menesio
pabaigoje
Lietuvoje kiaules atpigo,
pvz.: 22-aja (05 24-30) šiu metu savaite kiauliu
supirkimo pagal skerdenas vidutine kaina sumažejo
1,96% (nuo 4,84 Lt/kg iki 4,74 Lt/kg). Vidutine kiauliu
supirkimo pagal gyva svori kaina 22-aja šiu metu
savaite sudare 3,44 Lt/kg – 0,82% buvo mažesne
nei 21-aja savaite. Tuo tarpu VII kat. kiauliu supirkimo
kaina padidejo 28,29% (nuo 2,58 Lt/kg iki
3,31 Lt/kg), o aukštesniu kategoriju kiauliu kainos
mažejo arba kai kuriais atvejais, išliko nepakitusios.
22-aja šiu metu savaite vidutine galviju supirkimo
pagal skerdenas kaina buvo 5,41 Lt/kg – 7,37%
didesne nei praejusiu savaite. A klases galvijai
pabrango 9,19% (nuo 5,34 Lt/kg iki 5,83 Lt/kg). Taip
pat pabrango ir galvijai, superkami pagal gyvo svorio

kategorijas, pvz.: jauni buliukai ir jautukai buvo
superkami po 2,89 Lt/kg, telycios – po 2,53 Lt/kg,
karves – po 1,82 Lt/kg, o veršeliai – po 2,86 Lt/kg.
Pagal ŽUMPRIS parenge V.Žiciute, tel. (8-37) 397388

Maskvoje brangsta mesa
Agentura AgroFakt informuoja, kad Maskvoje
per du pirmuosius šiu metu menesius sumažejo mesos
atsargos, o mesos supirkimo kainos pakilo 20-25%.
Gegužes 1 d. mesos atsargos sudare 78,8 tukst. t, o
gegužes 20 d. – 75 tukst. t. Taciau ju turetu užtekti ir
perdirbimui, ir prekybai.
Nuo 2004 m. pradžios iki gegužes 1 d. i Maskva
buvo ivežta daugiau nei 260 tukst. t mesos, tame
skaiciuje – 70 tukst. t iš Europos, o 110 tukst. t – iš
Ukrainos ir Baltarusijos ir maždaug 80 tukst. t – iš

Galviju supirkimas pagal skerdenas Lietuvoje 2004 m. 19-22 sav. (05 03 - 30)*

* tyrimu imtis – apie 40% visu kiauliu skerdimu skaiciaus

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltinis: ŽUMPRIS
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Kiauliu supirkimas pagal skerdenas Lietuvoje 2004 m. 19-22 sav. (05 03- 30)*

*tyrimu imtis apie 40% visu kiauliu skerdimu skaiciaus

Rusijos rajonu. Vis daugiau mesos ivežama iš Rusijos,
Baltarusijos ir Ukrainos. Balandi iš Europos i Rusijos
sostine buvo ivežta daugiau nei 35% suvartojamos
mesos. Taciau antra gegužes puse mesos importo
apimtys sumažejo iki 27-28% ir toliau mažeja.
Pagal „AgroFakt“ parenge R. Šoviene, LŽUMPRRA,
tel.: (8-5) 2685069

Europos Komisijos galvijienos vadybos
komiteto posedžio ataskaitos apžvalga
2004 m. gegužes 28 d. Briuselyje vyko Europos
Komisijos galvijienos vadybos komiteto posedis,
kuriame Komisijos – ES-24 šaliu nariu atstovai
(išskyrus Liuksemburga) apsvarste:
- Europos Sajungos galvijienos rinka;
- Komisijos reglamento projekto del šaldytos
jautienos pagal KPN kodus 0202 ir 0206 29 91, skirtos
perdirbimui, importo tarifiniu kvotu (laikotarpiui
2004-07-01 – 2005-06-30) administravima;
- Komisijos sprendimo projekto del jautienos,
supirktos pagal reglamenta Nr. 690/2001, realizavima

Šaltinis: ŽUMPRIS

(labdaros tikslais Irake, Dominikos Respublikoje ir
Haityje);
- kitus aktualius klausimus.
Šaliu nariu atstovai apžvelge jautienos sektoriaus
rinkos bukle atstovaujamose šalyse.
Komisija pažymejo, kad galvijienos kainos
pakankamai stabilios ir nekelia rupesciu – jautienos
rinka ES yra labai geros bukles. Pavyzdžiui, 2004 m.
21-aja savaite vidutine galvijienos kaina ES rinkoje
sieke 246,5 EUR/100 kg – buvo 1,6% didesne nei
2003 m. tuo paciu laikotarpiu. 21-aja savaite jaunu
buliu supirkimo kaina ES rinkoje išliko beveik
nepakitusi ir sudare 260,6 EUR/100 kg. Vidutine jaunu
buliu kaina 21 savaite buvo 0,03% mažesne negu
praeitu metu tuo paciu laikotarpiu, o vidutine karviu
supirkimo kaina pakilo 1,8% ir sudare
202 EUR/100 kg – 5% buvo didesne nei 2003 m. tuo
paciu laikotarpiu. Telyciu supirkimo vidutine kaina ES
21-aja savaite sudare 269,7 EUR/100 kg arba 1,8%
mažesne nei 2003 m. Gyvu galviju iki 300 kg svorio
vidutine kaina buvo 231 EUR/100 kg - 9% didesne nei

Galviju supirkimo pagal skerdenas vidutines (svertines) kainos Lenkijoje
2004 m. 19-22sav. (05 03-30), Lt/100kg*

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa
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Šaltinis: ZSRIR

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Kiauliu supirkimo pagal skerdenas vidutines (svertines) kainos Lenkijoje,
2004 m. 19-22 sav. (05 03- 30), Lt/100kg*

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Šaltinis: ZSRIR

Kiauliu (E klases) vidutines kainos Europos Sajungos valstybese
2004 m. 18-21 sav. (04 26 - 05 23), EUR/100 kg (skerdenos)

Šaltinis: AMA

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.
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Galviju vidutines kainos Europos Sajungos valstybese 2004 m. 20-21 sav. (05 10 - 05 23),
EUR/100 kg (šaldytos skerdenos)

Šaltinis: AMA

2003 m. Gyvu veršeliu skerdimui vidutine kaina sudare
521,7 EUR/100 kg (gyvo svorio) - 15% didesne negu
praeitais metais tuo paciu laikotarpiu.
Taip pat buvo pažymeta, kad Lietuvoje galviju
pasiula sumažejo, o paklausa išaugo, nes atsiverus
ES rinkai dalis galviju išvežama i pietines ES šalis, del
to eme kilti galviju supirkimo kainos. Per paskutini
menesi galviju kaina vidutiniškai pakilo 9%. Remiantis
duomenimis apie esama Lietuvoje galviju skaiciu ir
nuolat didejancia paklausa iš senuju ES nariu, galviju
supirkimo kainos turi tendencija augti ir artimiausioje
ateityje.
Posedyje Airija išreiške nepasitenkinima, kad
nesuteikiama galimybe eksportuotojams pretenduoti
i šaldytos jautienos pagal KPN kodus 0202 ir
0206 29 91 importo tarifines kvotas ir pasiule geriau
palaipsniui mažinti eksportuotojams skiriamos kvotos
dali, bet ne iš karto atimti tokia galimybe. Lietuva
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palaike Airija del eksportuotoju netinkamo galimybiu
suvaržymo. Europos komisija pareiške, kad remiantis
patirtimi, neretai eksportuotojai ikuria fiktyvias imones,
kad gautu kvotas, o po to jas parduoda arba
eksportuoja jau kaip ES produkcija, pasiimdami
eksporto subsidijas. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo
ir spekuliacijos kvotomis, norima apriboti eksportuotoju
pasinaudojima kvotomis. Europos Komisijos siulymui
prieštaravo Prancuzija, Austrija, Belgija ir Lenkija
sakydamos, kad turi buti suteikiama galimybe
pretenduoti i kvotas ir eksportuotojams. Lietuva ir
Latvija susilaike argumentuodamos, kad, pvz.: Lietuva
2003 m. jautienos beveik visiškai neimportavo, o tik
eksportavo ir remiantis situacijos vidaus rinkoje analize
bei prognoze, tiketina, kad artimoje perspektyvoje gali
buti vietines žaliavos trukumas ir gali kilti sunkumu
mesos perdirbejams apsirupinant jautiena. Nepaisant
to, didejant tikimybei piktnaudžiauti kvotomis, Europos
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Komisijos nurodyti argumentai skatina imtis priemoniu,
užtikrinanciu importo kvotu skyrima tik tiems
operatoriams, kurie iki 2004 m. balandžio 30 d.
importavo jautiena (nesvarbu ar šaldyta, ar nešaldyta).

Šalys nares vienbalsiai pritare Europos Komisijos
siulymui iš intervenciniu jautienos atsargu skirti
10 tukst. t humanitarine pagalba Irakui (9,97 t),
Dominykos Respublikai ir Haiciui (30 t).
Z. Medingis, ŽUM, tel.: (8-5) 2391366

Vištienos skerdenu vidutines (svertines) didmenines kainos Lietuvoje 2004 m. 19 - 22 sav. (05 03 - 30)

Šaltinis: ŽUMPRIS

Šviežiu supakuotu kiaušiniu pardavimo vidutines (svertines) didmenines kainos Lietuvoje 2004 m. 1 9-22 sav. (05 03 - 30)

Šaltinis: ŽUMPRIS

Šviežiu ir supakuotu kiaušiniu vidutines pardavimo kainos Lenkijoje 2004 m. 19-22 sav. (05 03 -30)

* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Šaltinis: ZSRIR

Paukštienos kainos ES reprezentacinese rinkose 2004 m. 18-21 sav. (04 26 -05 23)

Pastabos: Kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa. ES vidurkis - svertinis ES-15 šaliu vidurkis.

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltinis: MLC
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Pieno gamyba ir rinka
Rusija atidejo ES
šalims pieno produktu
importo draudima
Nuo šiu metu birželio
men. Rusija buvo uždraudusi ES šalims pieno produktu
importa. Toks sprendimas buvo priimtas norint
suaktyvinti vietine Rusijos pieno produktu rinka.
2004 m. pirmaisiais 5 menesiais i NVS šalis iš
Lietuvos eksportuota 12 375 t pieno produktu. Todel
pieno produktu eksporto sustabdymas tapo didele
problema Lietuvos pieno produktu gamintojams.
Taciau jau nuo birželio 6 d. lietuviški pieno
produktai vel gali buti tiekiami i Rusijos rinka,
kadangi Rusijos veterinarijos tarnyba birželio 5 d.,
Maskvoje pasibaigusiose derybose su Europos
Komisija, sutiko iki spalio 1 d. vel leisti importuoti tiek
Lietuvos, tiek kitu Europos Sajungos valstybiu maisto
produktus pagal iki šiol galiojancius veterinarinius
sertifikatus.

ES pieno produktu gamybos ir prekybos
prognozes 2004 m.
Ivertinus 10 nauju ES valstybiu gamybos apimtis,
prognozuojama, kad 2004 m. išaugs pieno produktu
pasiula bei paklausa. Remiantis Agrar Markt Austria
duomenimis numatoma, kad 2004 m. ES-25 sviesto
gamyba sieks apie 2210 tukst. t (2003 m. ES-15
sviesto buvo pagaminta 1890 tukst. t), suriu –
8205 tukst. t (2003 m. ES-15 – 7280 tukst. t),
nenugriebto pieno milteliu – 830 tukst. t (2003 m.
ES-15 – 770 tukst. t), o nugriebto pieno milteliu –
1330 tukst. t (2003 m. ES-15 – 1150 tukst. t).
ES rinkos analitikai prognozuoja, kad 2004 m.
sviesto pardavimai ES vidaus rinkoje sieks
1950 tukst. t (apie 80 tukst. t bus importuota iš treciuju
šaliu), suriu – 7795 tukst. t (225 tukst. t bus importuota
iš treciuju šaliu), nenugriebto pieno milteliu –
360 tukst. t (10 tukst. t bus importuota iš treciuju šaliu),

Kai kuriu pieno produktu vidutines didmenines kainos Lietuvoje 2004 m. 19-22 sav. (05 03 -30), Lt/kg

Šaltinis: ŽUMPRIS

Pieno supirkimo vidutines kainos kai kuriose Europos valstybese, Lt/100 kg*

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa
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Šaltinis: ZMP
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Kai kuriu pieno produktu kainos ES valstybese 2004 m. 21-22 sav. (05 17 - 30), EUR/kg

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltiniai: ZMP, USDA
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nugriebto pieno milteliu – 950 tukst. t (90 tukst. t bus
importuota iš treciuju šaliu).
2004 m. prognozuojamas ir pieno produktu
eksporto padidejimas i treciasias šalis. ES-25 sviesto
eksportas sudarys apie 300 tukst. t (2003 m. ES-15

sviesto eksportas sieke 290 tukst. t), suriu –
560 tukst. t (2003 m. ES-15 – 500 tukst. t), nenugriebto
pieno milteliu – 480 tukst. t (2003 m. ES-15 –
460 tukst. t), o nugriebto pieno milteliu – 270 tukst. t
(2003 m. ES-15 – 230 tukst. t).
Pagal ŽUMPRIS, AMA parenge I. Tiškeviciene,
tel.: (8-37) 397280

ES pieno produktu eksporto subsidijos, EUR/100kg

L01 - Vatikanas, Malta, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Cekija, Slovakija, Vengrija, Slovenija, Kipras ir JAV.
L02 - Andora ir Gibraltaras.
L03 - Ceuta, Melilla, Islandija, Norvegija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Andora, Gibraltaras, Malta, Turkija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija,
Cekija, Slovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Kanada, Kipras, Australija ir N. Zelandija.
L04 - Albanija, Slovenija, Kroatija, Bosnija ir Herzegovina, Serbija ir Juodkalnija ir Makedonija.
400 - JAV, 075 - Rusijos Federacija
Šaltinis: OJ L179(16)2004 05 14
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Pasaulines pieno supirkimo kainos (be PVM) 2003-2004 m., Lt/100 kg*

Pastabos: standartinis 4,20% riebumas, 3,35% baltymu; bendras bakterinis užterštumas 24 tukst./cm3, somatiniu lasteliu skaicius
249 tukst./cm3; metinis supirkimas – 350 tonu; 1- vidutine sezono kaina; 2- III klases, standartinis riebumas 4,20% riebumas, 3,35% baltymu;
somatiniu lasteliu skaicius 249 tukst./cm3.
Šaltinis: LTO-Nederland
* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Pasaulines pieno produktu kainos 2004 m. 19-22 sav. (05 03 - 30)

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa

Agro RINKA, Nr. 3 / 2004 m.

Šaltinis: USDA
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Bulviu, daržoviu ir vaisiu rinka
Lietuvos bulviu rinkos apžvalga
Remiantis bulviu augintoju bei prekybininku
apklausos rezultatais birželio pirmoje puseje vienintelis
geros kokybes lietuvišku bulviu tiekejas buvo KB
„Bulviu namai“. Šioje kooperatineje bendroveje
nefasuotos bulves buvo parduodamos po
0,49-0,56 Lt/kg, o fasuotas – 0,53-0,63 Lt/kg. Didesne
buvo nefasuotu bulviu paklausa. Iki Joniniu planuojama
baigti prekyba praejusiu derliaus metu bulvemis.
Mineto kooperatyvo nariai su optimizmu žiuri i ateiti
ir ketina ne tik išplesti maistiniu bulviu paseliu plotus,
bet ir produkcijos asortimenta – rinkai tiekti nuskustas
ir nuplautas bulves. Lyginant su gegužes menesiu
nedaug pabrango tik mažesnes frakcijos, geros
kokybes, nefasuotos bulves. Kaip ir buvo tiketasi,
bulviu kainos padidejo nežymiai, nes po gegužes 1 d.
atsiverus sienoms ivežama daugiau pigiu,
nesertifikuotu lenkišku bulviu, kuriomis dažniausiai
prekiaujama turguose. Taip pat dideja sertifikuotu
bulviu importas iš Olandijos.
Gegužes menesi vyrave neiprastai šalti orai labai
suvelino ankstyvuju bulviu augima, o šalnos visiškai
sunaikino dali ankstyvojo derliaus. Todel tiketina, kad
šviežiu bulviu realizacijos pradžia nusikels i liepos
pirmaja dekada. Prognozuojama, kad jeigu iki to laiko
nebus sugriežtintos importo salygos, rinkoje isitvirtins
pigios ankstyvos bulves iš Lenkijos ir lietuvišku
ankstyvuju bulviu derliu gali tekti realizuoti po
0,30-0,40 Lt/kg.

Akivaizdu, kad augant
konkurencijai padides prekybininku reikalavimai bulviu
prekiniam paruošimui – reikes
švariu, nuvalytu šepeciais ar net nuplautu bulviu. Todel
augintoju kooperatyvai bei specializuoti bulvininkystes
ukiai jau turetu pradeti ruoštis 2004-2005 prekybos
metams.
Bulviu vidutines kainos (augintoju) Lietuvoje
ir kaimyninese valstybese 2003 - 2004 m.

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos dienos
LB valiutu kursa
* * Leningrado sritis
Šaltiniai: ŽUMPRIS, ZMP, FAPA, ARIS

Bulviu ir daržoviu pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ukiuose
2004 m. 21-24 sav. (05 17- 06 13), Lt/kg*

* kaina lemia kokybe, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos kiekiai bei transporto išlaidos.
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Šaltinis: LDAA
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ES bulviu rinka
Del neiprastai šaltu oru Šiaures Europoje išlieka
didele pernykšciu bulviu paklausa ir ES bulviu
augintojai džiaugiasi didelemis kainomis. Labiausiai
paklausios yra geros kokybes, stambios frakcijos,
šaldymo kamerose laikomos bulves. Bulviu skutimo
imones patenkina ir prastesnes kokybes, pigesnes
bulves.
ES šalyse, išskyrus Didžiaja Britanija, praejusiu
derliaus metu bulviu kainos jau pasieke maksimalu
dydi – vidutiniškai 195 EUR/t (673 Lt/t). Paskutini
karta panašios kainos buvo 1998-1999 prekybos
metais – 200 EUR/t (691 Lt/t).
ES pletros itaka bulviu sektoriui
Remiantis praejusiu metu duomenimis, ES-25
šalyse bulviu paseliu plotai padidejo dviem trecdaliais
lyginant su ES-15 buvusiais plotais. Taciau nesitikima
adekvataus derliaus padidejimo, nes naujosiose šalyse
narese bulviu derlingumas yra daug mažesnis negu
Vakaru Europos šalyse.
Tiek senosios, tiek naujosios ES šalys nares
baiminasi del galimos rinkos destabilizacijos. Daugelis
ukininku ir pakavimo imoniu, ypac Vokietijos pasienyje
su Lenkija bei Cekija, su nerimu laukia, ka pateiks
laisva prekyba – naujas perspektyvas ar pavojus.
Vokietijos ekspeditoriai Cekijos pasienyje jau
spejo pasinaudoti esama situacija. Del nedidelio
2003 m. bulviu derliaus Cekijoje bulviu kainos buvo
aukštos. Iki gegužes 1 d. Cekija saugojo savo rinka ir
bulves buvo galima ivežti tik turint kvota. Dabar
importo proceduros supaprastejo ir Vokietijos bulviu
eksportuotojai operatyviai reaguoja i rinkos poreikius
kaimynineje šalyje.
Savo ruožtu Vokietijos bulviu augintojai bijo
konkurencijos su Rytu Europos ukininkais. Manoma,
kad pirmasis rimtas išbandymas bus ankstyvuju bulviu
realizacija. Prie vakarines Lenkijos sienos yra
susikure šiuolaikiški, efektyviai dirbantys bulvininkystes
ukiai, kurie orientuojasi i Vokietijos rinka. Taciau laikas
parodys, ar Lenkijos bulviu augintojams pavyks
isitvirtinti Vokietijos ankstyvuju ir maistiniu bulviu
rinkoje. Vokietijos prekybininkai jau lygina Vokietijoje
ir Rytu Europoje išaugintu bulviu kainas. Paaiškejo,
kad mažiausios praejusiu metu derliaus bulviu kainos
yra Lenkijoje.
Taciau nereikia pamiršti, kad Vakaru Europos šaliu
vartotojai ir mažmenininkai kelia daug didesnius
reikalavimus vidinei ir išorinei maistiniu bulviu kokybei bei
pakuotems. Be to, importuojamos bulves turi tureti kilmes
sertifikata, o kiekviena pakuote turi buti su ES reikalavimus
atitinkancia etikete. Visa tai reikalauja investiciju. Taigi,
konkurencija nebus lengva abiem pusems.
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Prekybos seklinemis ir maistinemis bulvemis
problemos
Atsiverus platesnems prekybos galimybems
ES-25 šaliu rinkoje, šiu šaliu kontroliuojancios
institucijos perspejo ukininkus bei prekybos
organizacijas apie galimas pasekmes, jei nebus
laikomasi visu prekybos seklinemis ir maistinemis
bulvemis reikalavimu.
Daugiausia nerimo kelia prekyba su Lenkija, kuri
nevykdo ES duotu isipareigojimu del karantininiu ligu
kontroles. Del šios priežasties iki 2004 m. gegužes
1 d. lenkišku bulviu importas buvo uždraustas.
Atsiverus sienoms, ES šalyse baiminamasi, kad
lenkišku bulviu importas gali salygoti bulviu karantininiu
ligu – bulviu žiedinio puvinio ir bulviu vežio - plitima.
Bulviu žiedinis puvinys paprastai turi latentini laikotarpi
be išoriniu ligos požymiu, todel jis aptinkamas tik
atlikus laboratorinius tyrimus. Grybu sporos nuo vežiu
serganciu bulviu gali užkresti dirvožemi 30-ciai metu.
Abi ligos plinta per užkrestus bulviu gumbus, atliekas,
dirvožemi.
Atsižvelgdamos i tai, šaliu fitosanitarines
kontroles institucijos, tame tarpe ir Lietuvos valstybine
augalu apsaugos tarnyba (VAAT), rekomenduoja
ivežti arba pirkti tik fitosanitariškai patikrintas bulves.
Ant kiekvieno maistiniu bulviu maišo turi buti nurodytas
augintojo registracijos numeris, o ant sekliniu – augalo
pasas, pakuotojas, statistinis regiono kodas.
Deja, birželio 1 d. i Lietuva iš Lenkijos
importuotose pigiose maistinese bulvese VAAT jau
aptiko kenksmingu organizmu.
Lietuvos daržoviu rinkos apžvalga
Birželio pirmoje puseje kopustai prekybos
tinklams buvo tiekiami iš šaldymo kameru. Geros
kokybes baltagužiai kopustai buvo parduodami po
0,35-0,45 Lt/kg, raudongužiai –0,70 Lt/kg, švieži –
1,00-1,20 Lt/kg, o kiniški kopustai – 1,30-1,70 Lt/kg.
Prastesnes prekines išvaizdos kopustu pasiula
raugimui sumažejo, todel raugintu kopustu kaina pakilo
iki 0,70-0,75 Lt/kg. Prognozuojama, kad praejusiu
derliaus metu kopustu realizacija baigsis birželi.
Lietuvos kopustu augintojams susirupinima kelia
naujo derliaus kopustu pardavimas. Šalti orai pristabde
gužiu augima. Masine ju realizacija prasidejo tik
gegužes pabaigoje, o del pakankamos praejusiu metu
derliaus kopustu pasiulos ankstyvuju kopustu kaina
derliaus pradžioje buvo tik 1,30-1,60 Lt/kg, o kinišku
– 1,50-1,80 Lt/kg.
Nors 2003 m. buvo gautas gausus morku
derlius gerokai viršijantis vidaus rinkos paklausa,
prognozuojama, kad praejusiu derliaus metu morku
realizacija turetu baigtis birželio viduryje. Ju neužteks
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Daržoviu vidutines kainos (augintoju) Lietuvoje ir kaimyninese valstybese 2003 - 2004 m.

* kainos užsienio valstybese (Lt) pateiktos pagal atitinkamos dienos
LB valiutu kursa
* * Leningrado sritis

Šaltiniai: ŽUMPRIS, ZMP, FAPA, ARIS

iki naujo derliaus, nes šaldymo kamerose kovobalandžio menesiais supuvo 30-60% laikomos
produkcijos. Šie metai parode, kad neužtenka vien
išauginti dideli derliu ir suvežti ji i modernias šaldymo
saugyklas. Labai svarbu laikytis visu technologiniu
reikalavimu ruošiant produkcija laikymui.
Nežiurint sumažejusios pasiulos, plautu ir
neplautu morku kaina birželio pradžioje padidejo vos
5 ct – neplautos morkos kainavo 0,35-0,45 Lt/kg,
plautos - 0,55-0,60 Lt/kg.
Burokeliu prekyba nesuaktyvejo. Ju kaina
birželio pirmoje puseje išliko ta pati kaip ir gegužes
menesi – 0,15-0,20 Lt/kg. Kadangi burokeliai laikosi
geriau, tikimasi, kad ju užteks iki naujo derliaus.
Lietuvišku svogunu realizacija jau baigesi.
Augintojai dar neprognozuoja naujo derliaus, nes iki
šiol oro salygos svogunams buvo nepalankios.

Lietuvos vaisiu ir uogu rinkos apžvalga
Preliminariu sodininku ir uogininku vertinimu
užsitesusios gegužes šalnos pakenke apie 40-90%
sodu ir apie 50-60% braškynu. Prognozuojama, kad
šiu metu braškiu derlius lyginant su praejusiais gali
sumažeti 50%, todel braškiu kainos turetu buti didesnes
negu 2003 m. Birželio pirma savaite braškes buvo
parduodamos po 7-11 Lt/kg. Prognozuojama, kad
minimali kaina neturetu nukristi žemiau 4 Lt/kg. Taciau
šias prognozes gali pakoreguoti pigiu braškiu importas
iš Lenkijos. Numatoma, kad pietineje Lenkijoje
išaugintu braškiu kaina neturetu viršyti 2 Lt/kg.
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Pasauline obuoliu rinka
JAV žemes ukio ministerija paskelbe obuoliu
derliaus prognoze 2003-2004 derliaus metams.
Nežiurint to, kad jos analitiku duomenimis 2004 m.
obuoliu derlius JAV turi padideti iki 4,2 mln.t, pasaulinis
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obuoliu derlius tesieks 43 mln. t. Tai yra 2% mažiau
nei praejusiais metais ir beveik 10% mažiau nei 20002001 m., kai buvo gautas rekordinis obuoliu derlius
(48 mln. t). Labiausiai derliaus prognozes sumažintos
Kinijai, išauginanciai virš 40% pasaulines obuoliu
produkcijos. Numatoma, kad 2004 m. šioje šalyje bus
gautas 741 tukst. t mažesnis obuoliu derlius.
Europos Sajungoje taip pat numatomas obuoliu
derliaus sumažejimas. Labiausiai derliaus prognozes
sumažintos Vokietijai ir Italijai (221 tukst. t). Svarbiausia
priežastis – praejusiu metu sausra. Tarp ES šaliu
didesnio derliaus tikimasi tik Lenkijoje.
Mažesnis obuoliu derlius prognozuojamas Rusijai
(327 tukst. t).
Pietu pusrutulyje šiumetinis obuoliu derlius
neturetu smarkiai skirtis nuo pernykšcio. Nors derliaus
prognozes sumažintos Australijai ir Argentinai, taciau
Brazilijoje laukiama rekordinio 970 tukst. t obuoliu
derliaus. Iš šiu šaliu obuoliai paprastai patenka i
Roterdamo birža Europoje.
Pasaulinio obuoliu eksporto apimtys
2004 m. neturetu labai pakisti. Prognozuojama, kad šiais
metais jis sudarys 5,14 mln. t. Taciau tiketina, kad keisis
pasaulinio obuoliu eksporto struktura. Dar visai neseniai
pasauline obuoliu eksporto lydere buvo JAV. Taciau dabar
pagrindine obuoliu eksportuotoja gali tapti Kinija, nes jos
obuoliu eksportas šiais metais prognozuojamas beveik
20% didesnis ir sudarys 600 tukst. t.

Kita informacija
Freshfel sveikina naujasias ES šalis nares
Freshfel Europe asociacija, atstovaujanti
Europos šviežiu vaisiu ir daržoviu importuotoju,
eksportuotoju, didmenininku, platintoju ir
mažmenininku interesus, šiltai pasveikino naujuju ES
šaliu atstovus.
Gegužes 1 d. ES-25 tapo didžiausiu pasaulio
prekybos bloku. Padidejusi vieninga rinka atvere naujas
galimybes šviežiu vaisiu ir daržoviu tiekejams ir
pardavejams. Freshfel prezidentas Kai Krasemann
pakviete naujuju ES šaliu nariu atstovus kuo greiciau
istoti i asociacija. I ja jau istojo net po dvi Kipro ir Lenkijos
organizacijas, po viena – Vengrijos, Slovenijos ir Cekijos.
Bulvininkystes technikos ir prekybos paroda
2004 m. rugsejo 1-2 dienomis Viller Saint
Christophe (Aisne), Prancuzijoje organizuojama 4-oji
Tarptautine bulvininkystes technikos ir prekybos
paroda, kurioje parodos dalyviai pristatys bulviu
produkcija, auginimo ir derliaus nuemimo technika,
rušiavimo ir pakavimo iranga, teikiamas aptarnavimo
bei konsultavimo paslaugas.
Parodos lankytojai tures galimybe susitikti su
ekspertais iš ivairiu Prancuzijos bulvininkystes
organizaciju.Daugiau informacijos galima rasti
internete adresu: www.rdv-pommedeterre.com.
Pagal ŽUMPRIS, MD, LDAA, AgroEurope ir kitus šaltinius
parenge Z.Cironkiene ir D. Reipiene, tel.: (8-37) 397449

Bulviu, daržoviu ir vaisiu importas ir eksportas Lietuvoje, t

Šaltinis: MD
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Bulviu, daržoviu, vaisiu ir uogu kainos Lenkijos didmenines prekybos bazese 2004 05 31-06 03, Lt/kg*

* kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos LB valiutu kursa;
** vnt. kaina

Šaltinis: FAPA

Šaltiniu sutrumpinimai
AMA
ARIS
ARR
EKI
FAPA
HGCA
LDAA
LVAEI
LŽUMPRRA
MD
MLC
VMVT
ZMP
ZSRIR
ŽUM
ŽUMPRIS

– Agrarmarkt Austria, Austrija
– Agrarnaja Rynocnaja Informacionaja Sistema, Rusija
– Agencja Rynku Rolnego, Lenkija
– Eesti Konjunktuuriinstituut, Estija
– Foundation of Assistance Programmes for Agriculture, Lenkija
– Home Grown Cereals Athority, D. Britanija
– Lietuvos daržoviu augintoju asociacija
– Latvijas Valsts Agraras Ekonomikas Instituts, Latvija
– Lietuvos žemes ukio ir maisto produktu rinkos reguliavimo agentura
– Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos
– Meat Livestock Commission, D. Britanija
– Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
– Zentrale Markt - und Preisberichtstelle, Vokietija
– Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Lenkija
– Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerija
– Lietuvos žemes ukio ir maisto produktu rinkos informacine sistema

© “Agro RINKA”
Leidejas: VI Žemes ukio informacijos ir kaimo
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V. Kudirkos g. 18, Vilnius,
Tel. (8-5) 266 06 01

El. paštas: agrorinka@vic.lt
http://www.vic.lt/ris
Tiražas 2500 egz.
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