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Mažojoje Lietuvoje ant Jūros upės kranto, Karšuvos girios pakraštyje, įsikūręs „Mociškių palivarko bičių ūkis”,
kuris siekia tęsti lietuvininkų bitininkystės tradicijas. Idėją pradėti bitininkystės verslą paskatino šios
aplinkybės: ženkliai kritusios pieno supirkimo kainos ir neaiškios šios ūkio šakos perspektyvos; intensyvios
augalininkystės plėtojimui reikalingos derlingos žemės, kuriomis Pagėgių savivaldybė nepasižymėjo;
bitininkystė, lyginant su kitomis žemės ūkio šakomis, nereikalavo ypatingos priežiūros, didelių investicijų bei
laiko sąnaudų, kapitalinių, brangiai kainuojančių statinių; didėjantis susidomėjimas sveika gyvensena ir mityba
(auganti kokybiško natūralaus medaus paklausa). 2015 metais bitynas turėjo 20 avilių. Pagrindiniai
pagaminami ūkio produktai buvo medus, bičių duonelė ir žiedadulkės, tačiau šios produkcijos rinkoje netrūko.
Todėl 2016 metais imta galvoti apie bitininkystės ūkio plėtimą ir veiklos įvairinimą.

Informacija apie gerosios patirties pavyzdžio teikėją: „Mociškių palivarko ūkis“, Jūros g. 12, Mociškių k., 99249 Pagėgių 
sav. Kontaktiniai duomenys: tel. nr. +370 652 90229, el. paštas mociskiupalivarkas@gmail.com

Gerosios patirties pavyzdį pristatančio asmens: Solveiga Budrikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros 
fakulteto Kaimo plėtros administravimo magistro studijų I kurso studentė. Kontaktiniai duomenys: tel. nr. +37069010417, 
el. paštas budrikiene.solveiga@gmail.com

9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 
stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių 

valdymas ir vietos rinkų plėtra“

Mociškių palivarko bičių ūkio veiklos: medaus ir jo produktų gamyba, edukacijos, 
kaimo turizmas. 

Projekto paramos lėšomis buvo įsigyta 
medaus laikymo-nusodinimo talpykla, 

medaus tvarkymo patalpų drėgmės 
kontrolės įranga, džiovykla-

dekristalizatorius, garinis vaško 
lydytuvas, atakiavimo stalas, radialinis 

medsukis. 

Ūkio vystimąsi paskatino 2017 m. 
įgyvendintas projektas pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 
„Parama smulkiems ūkiams“, kurio tikslas -

bičių ūkio konkurencingumo didinimas 
medaus ruošimo darbus atliekant 

modernios ir našios įrangos pagalba.

Projekto įgyvendinimas leido padidinti 
auginamų bičių šeimų skaičių, o įsigyta 

medaus tvarkymo įranga - darbo 
našumą.

2020 m. Mociškių palivarko bičių ūkyje dūzgia 71 bičių šeima. Bityne be medaus, kuriam suteiktas
Nacionalinės kokybės produkto sertifikatas, bičių duonelės, žiedadulkių ir pikio, galima įsigyti ir 16 rūšių
medaus desertų.
Didėjant gaunamo medaus kiekiui, jo produktų paklausai, įkurta bityno internetinė parduotuvė. Be to
sugalvota rengti ir edukacinę programą „Bitininkystė Mažojoje Lietuvoje“, kurios metu pasakojama apie bičių
svarbą ir jų gyvenimą, ragaujama įvairiausio medaus ir kitų bičių produktų, iš vaško plokštelių gaminamos
žvakutės.
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