Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, naudojant alternatyvius ingredientus
2020 m. liepos mėn. UAB Klasmann-Deilmann Šilutė ir Lietuvos verslo
paramos agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Inovatyvių auginimo terpių
kūrimas, naudojant alternatyvius ingredientus“ (projekto Nr. 01.2.1LVPA-K-856-01-0086) įgyvendinimo. Projekto veiklų įgyvendinimo
pradžia yra 2020 m. birželio 29 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. liepos 2 d.
Projektui įgyvendinti skirta iki 426 303,13 Eur finansavimo lėšų, bendras projekto biudžetas siekia
daugiau nei 2 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
UAB Klasmann – Deilmann Šilutė yra auginimo terpių bei durpių produktų gamybos įmonė,
gaminanti auginimo terpes, skirtas profesionaliems daržovių, vaisių bei dekoratyvinių augalų
augintojams.
Įgyvendindama projektą „Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, naudojant alternatyvius
ingredientus“ įmonė siekia mažinti durpių dalį įmonės produkcijoje ir didinti atsinaujinančių
išteklių naudojimą, mažinti CO2 išmetimo lygį visoje gamybos grandinėje, optimizuoti logistikos
srautus ir užtikrinti pastovią ir visiškai kontroliuojamą auginimo terpių ingredientų, atitinkamai ir
auginimo terpių, kokybę ir patikimumą. Tai leis UAB Klasmann – Deilmann Šilutė didinti
produkcijos asortimentą, plėsti esamas ir įsisavinti naujas tikslines rinkas.
Įgyvendindama projektą, įmonė planuoja vykdyti MTEP veiklas ir sukurti naujas rinkoje,
inovatyvias auginimo terpes su augalinės ir mineralinės kilmės ingredientais – įvairios medienos
plaušais bei perlito – vermikulito mišiniu. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti ir šių auginimo
terpių augalinės kilmės ingredientai – spygliuočių ir lapuočių medienos plaušai, plaušai iš medienos
su žieve, bei naujas mineralinės kilmės ingredientas - perlito-vermikulito mišinys.
Visi naujų auginimo terpių prototipai bus tiriami su pasirinktais augalais. Vykdant MTEP veiklas bus
atliekami auginimo terpių veikimo realiomis sąlygomis tyrimai, nustatytas auginimo terpių fizikinių
ir cheminių parametrų kitimas, atliekami augalų biocheminiai ir biometriniai tyrimai bei
įvertinamas augalų augimas ir produktyvumas. Tyrimai bus atliekami kartu su Vytauto Didžiojo
universiteto mokslininkais.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įmonės MTEP infrastruktūra, įsigyta įranga bus
naudojama tolimesnei įmonės MTEP veiklai vykdyti po projekto įgyvendinimo, kuriant naujus
įmonės produktus.

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
2018 m. lapkričio 13 d. UAB Klasmann – Deilmann Šilutė ir Europos
socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „UAB KlasmannDeilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, siekiant
užtikrinti tolimesnį užsienio investicijų augimą, II etapas“ (projekto
kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0113) įgyvendinimo. Projekto veiklų
įgyvendinimo pradžia yra 2018 m. lapkričio 13 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m.
lapkričio 13 d. Projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 24 tūkst. Eurų, projektas finansuojamas iš

Europos regioninės plėtros fondo. UAB Klasmann – Deilmann Šilutė yra viena iš durpių gavybos ir
durpių produktų (substratų) gamybos rinkos lyderių Lietuvoje. 2017 m. įmonės pardavimai siekė
beveik 28 mln. eurų, šiuo metu įmonėje dirba apie 270 nuolatinių ir sezoninių darbuotojų. Įmonė
priklauso tarptautiniam koncernui Klasmann – Deilmann Group, kuris yra pasaulinis rinkos lyderis
durpių gavybos ir durpių produktų, auginimo terpės ir komposto gamybos srityje. UAB Klasmann –
Deilmann Šilutė yra įgyvendinusi ne vieną gamybos modernizavimo ir plėtros projektą, šiuo metu
įmonėje diegiamos papildomos gamybinės linijos. Įmonės darbuotojų kvalifikacija, žinios ir
įgūdžiai yra viena iš pagrindinių prielaidų tolimesniam užsienio investicijų pritraukimui,
investicinių projektų sėkmingam įgyvendinimui bei įmonės konkurencinių pranašumų stiprinimui.
Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų mokymus bei kvalifikacijos kėlimą ir projektas „UAB
KlasmannDeilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, siekiant užtikrinti tolimesnį
užsienio investicijų augimą, II etapas“ yra sėkmingai 2016-2018 metais įgyvendinto mokymų
projekto tęsinys. Įgyvendinat šį projektą numatoma vykdyti mokymus gamybinės įmonės resursų
planavimo ir veiklos organizavimo srityje, įmonės specialistai dalyvaus mokymuose, kuriuos
organizuoja motininė kompanija Klasmann-Deilmann, bei tobulins anglų kalbos žinias. Numatoma,
kad 2019-2020 metais kvalifikaciją pakels 76 įmonės darbuotojai.

