
Gegužės 31 d. (ketvirtadienis)

11. 00 val.  Parodos atidarymas
11. 30 val.  Stihl krūmapjovių demonstracija (B sektorius)
12. 00 val.  Medkirčių ir medvežių demonstracija (B ir C sektoriai)
13. 00 val.  Biokuro gamybos technikos demonstracija (C sektorius)
14. 00 val.  Medienvežių demonstravimas (B sektorius)
14. 30 val.  Minilentpjūvės Logosol demonstravimas (B sektorius)
15. 00 val.  Medelyno technikos ir traktorių demonstravimas (Medelynas)
16. 00 val.  Miško valymo–smulkinimo technikos demonstracija (D sektorius)
16. 30 val.  Stihl benzininių pjūklų demonstracija  (B sektorius) 

Birželio 1 d. (penktadienis)

10. 00 val.  „Urėdo kopūstienė“ (Maitinimo sektorius)
10. 20 val.  Medkirčių ir medvežių demonstracija (B ir C sektoriai)
11. 00 val.  Stihl krūmapjovių demonstracija (B sektorius)
12. 00 val.  Minilentpjūvės Logosol demonstravimas (B sektorius)
13. 00 val.  Stihl benzininių pjūklų demonstracija  (B sektorius)
11. 00 val.  Mokslinė-praktinė konferencija „Inžinerija miško ūkiui“  

Ukmergės MU salėje, rengėjas – ASU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
13. 00 val.  Medžio skulptorių plenero uždarymas (Ukmergėje, Kęstučio g. 3)
14. 30 val.  ASU IF sukonstruotos gilių sėjamosios demonstracija (Medelynas)
15. 00 val.  Medelyno technikos  ir traktorių demonstravimas (Medelynas)
16. 00 val.  Biokuro gamybos technikos demonstracija (C sektorius)
16. 30 val.  Miško valymo – smulkinimo technikos demonstracija, (D sektorius)

Konferencijos „Inžinerija miško ūkiui“ programa (penktadienis)

11.00 – 11.30  Doc. dr. Egidijus Zvicevičius „Biomasės inžinerijos studijos ir mokslo plėtra 
žemės ūkio inžinerijos fakultete“

11.30 – 11.50  Doc. dr. Remigijus Zinkevičius „Miško daigynų ir medienos ruošos mašinų 
darbo tyrimai“

11.50 – 12.10 Doc. dr. Algirdas Jasinskas „Trumpos rotacijos energetinių želdinių 
auginimo ir ruošimo biokurui technologinijų vertinimas“

12.10 – 12.30 Doc. dr. Antanas Pocius „Medienos atliekų granuliavimo technologinio 
proceso įtaka produkto fizikinėms ir mechaninėms savybėms“

12.30 – 12.50 Doc. dr. Henrikas Novošinskas „Augalinės biomasės derliaus dorojimo 
technologijos“

Birželio 2 d.  (šeštadienis)

10. 00 val.  Stihl benzininių pjūklų demonstracija (B sektorius)
11. 00 val.  Medkirčių ir medvežių demonstracija (B ir C sektorius)
12. 00 val.  Minilentpjūvės Logosol demonstravimas (B sektorius)
13. 00 val.  Biokuro gamybos technikos demonstracija (C sektorius)
14. 00 val.  Medienvežių demonstravimas (B sektorius)
17. 00 val.  Parodos pabaiga
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