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Dabartinė situacija ir galimybės

 Pasaulyje: 25 % elektros ir 30 % šilumos 

energijos gaunama iš biokuro

 Transporte: 4 % energijos gaunama aš 

atsinaujinančių šaltinių: 1 % iš elektros,    

3 % iš biodegalų

 Galimybė kartu spręsti pasaulinio lygio 

klausimą, suteikiant Lietuvai biodegalų 

pirmūnės poziciją

 Siekiama kelti biodegalų indėlį iki 3,5 % 

iki 2030 m.



Industrinis projektas: 

pasiūlymas Lietuvai

 50.000 t/m antros kartos biodegalų pagaminantis projektas. Biodegalai 
tiek antžeminiam transportui, tiek aviacijai.

Naujausių ES direktyvų remiamas projektas (Renewable Energy II (REDII) direktyva)

Ca. € 180m investicija

300.000 t/m šiaudų, arba 100.000 ha

Tvariais ir darniais metodais grįstas šiaudų nuėmimas (ne daugiau ½), su 
pertraukomis. Praktikuojama ir išmėginta Europoje

Keli šimtai naujų darbo vietų technologijų, logistikos srityse, mokslo centro 
įkūrimas

Produktai eksportuojami, plati įvairovė šalutinių produktų, tinkamų panaudojimui 
vietoje

Veiklos pradžia per 24 mėnesius nuo žaliavos užtikrinimo



Kokia nauda ūkininkui?

 Pagal pasirinktus kriterijus ir norus sudaryta žaliavos tiekimo sutartis

 Pasirenkamas šiaudų kiekis (tonomis arba ha)*

 Pasirenkama lauko dalis (prisiderinant prie rotacijos)

 Pasirenkama surinkimo ir pristatymo schema (darbų pasiskirstymas tarp 

ūkininko ir BBE)

 Pasirenkami pertraukų metai- šiaudai nerenkami

 Konkurencinga supirkimo kaina

* Pagal tvaraus ūkininkavimo principus



 Ūkininkui grįžta natūrali organinė trąša, biodegalų gamybos šalutinis 

produktas

 Grįžta apie 10-12 % sauso parduotos žaliavos kiekio

 Pirmus 3 m. nemokama, vėliau 20 eur/t

 Papildomos išmokos už žiedinės ekonomikos principais grįstą ūkininkavimą

 Pagal BŽŪP 2021-2027 tikslus, iki 30% tiesioginio išmokų voko siekiančios 

priemonės, skatinant išsaugoti dirvožemį bei švelninti klimato kaitą

Kokia nauda ūkininkui?



Organinė trąša, grįžtanti ūkininkui

 Kokybiniai tyrimai buvo atlikti Vokietijoje. 

 Trąšoje, grįžtančioje ūkininkui, medžiagos yra chemiškai aktyvesnėje formoje, nei 

šiauduose, todėl dirvožemio lengviau įsisavinamos.



Gamybos ir produktų grandinė



Bendradarbiavimo pasiūlymas

 Ilgalaikiai, patikimi kontraktai (10 m. su galimybe pratęsti)

 Pirmieji žaliavos pirkimai 2022 m.

 Tvarūs ūkininkavimo ir šiaudų nuėmimo principai

 Pagal bendrą susitarimą sudarytos nuėmimo ir logistikos schemos

 Galimi pertraukų metai

 Ūkininkas turi teisę keisti savo auginimo planus

 Numatytas force majeure atvejis- BBE rizika
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