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RudeninÄ— balandÅ¾iÅ³ mugÄ— 2017
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Vietos pristatymas. Spausti Ä•ia... Foto 2016 rudeninÄ— balandÅ¾iÅ³ mugÄ—. Spausti Ä•ia... Adresas google maps. Spausti
Ä•ia... SpaudÅ¾iame rankÄ… net 148 balandÅ¾iÅ³ augintojams, kurie sudalyvavo apklausoje &bdquo;BalandÅ¾iÅ³ mugÄ—s
vieta&ldquo;. DÄ—kojame uÅ¾ aktyvÅ³ dalyvavimÄ…, Ä¯ JÅ«sÅ³ nuomonÄ™ ir pasiÅ«lymus atsiÅ¾velgsime. Detalesni apklaus
rezultatai susipaÅ¾inti spausti Ä•ia>>
Balandininkas.lt specializuotas puslapis, todÄ—l natÅ«ralu, kad apklausos dalyviai yra pauk&scaron;Ä•iÅ³ augintojai ir jie
noriai lankosi balandÅ¾iÅ³ mugÄ—je. Beveik kiekvienas lankosi balandÅ¾iÅ³ mugÄ—je 90,5% arba 134 apklausos dalyvis
paspaudÄ— taip, o dar 6,1% 9 Å¾monÄ—s atvyksta kartais. Vadinasi, balandÅ¾iÅ³ mugÄ—s svarbios ir reikalingos balandinink
bendruomenei. Paklausus kurioje vietoje geriau daryti rudeninÄ™ balandÅ¾iÅ³ mugÄ™. Atsakymas buvo taip pat Ä¯ vienus
vartus. Beveik vienbalsiai uÅ¾ parodÅ³ paviljonÄ… 89,2% ir tik 10,8% norÄ—tÅ³ balandÅ¾iÅ³ mugÄ™ matyti balandÅ¾iÅ³ turgu
g. 4, Kaune. KÄ… veikia balandininkai mugÄ—je? ÄŒia balandininkai ateina susitikti su savo bendraminÄ•iais, apÅ¾iÅ«rÄ—ti
pristatomÅ³ balandÅ¾iÅ³, parduoti ir pirkti balandÅ¾iÅ³, bei Ä¯sigyti produkcijos, lesalÅ³ balandÅ¾iams. I&scaron;vada.
Balandininkams labai svarbu mugÄ—s vieta, nors anksÄ•iau darytoje apklausoje dÄ—l balandÅ¾iÅ³ parodÅ³ vietos veiksnys
nebuvo toks svarbus. UÅ¾ geresnÄ™ mugÄ—s vietÄ… balandininkai pasiryÅ¾Ä™ mokÄ—ti daugiau. ATVIRI KLAUSIMAI
(NEREDAGUOTI ATSAKYMAI).
Ko JUMS labiausiai trÅ«ksta, pasigendate balandÅ¾iÅ³ mugÄ—je?
Balandininkai vis dar pasigenda tvarkos balandziu mugeje, truksta geru balandziu, informacijos apie balandziu sveikata ir
balandziu auginimÄ….
1. Geru balandÅ¾iÅ³.
2. GERU IR S VEIKU BALANDZIU.
3. Viskas gerai.
4. Demesio vaikams ir ju salicio su balandziais.
5. Informacijos apie balandziu ligas.
6. Parodu pavilione souliuku narveliu pasidÄ—jimui, tai zymiai patogiau apziureti balandzius ir vaizdelis arciau Europos.
7. Akademijoje viskas puiku.
8. Viskas gerai.
9. Tik geru balandziu.
10. Nieko.
11. Retesnes veisles balandziu
12. Geru balandziu ir tvarkos.
13. DAUGIAU TVARKOS.
14. Aptarnavimo.
15. Akademija.
16. Noretusi matyti daugiau balandininku is uzsienio .
17. Merginu.
18. Tvarkos.
19. Lietuviskos informacijos apie sportinius balandzius. Kokius ir kada naudoti vaistus balandziams.
20. Sveiki manau kad reiketu daugiau balandziams skirto inventoriaus pardavime. o taip viskas tikrai smagu ir puiku.
21. A&scaron; viskuo patenkintas.
22. Laisvo elgesio moterÅ³.
23. Visko pakanka.
24. Viskas ok.
25. Nieko.
26. paskutine muge buvo geriause; tokiu mugiu daugiau. taurage-man 67m.
27. Nieko netruksta.
28. Viskas ok.
29. PaskutinÄ—je parodoje viskas buvo super
30. Jaunu balandininku.
31. Bendravimo tarp balandininku.
32. Geru veisliniu balandziu
33. Nieko, viskas puiku.
34. Nauju veisliu.
35. Pirkeju.
36. Geriausiai, kad butu narveliai kiekvienam dalyviui.
37. Pasirinkti porom balandziu.
38. Kad mugÄ— prasidÄ—tÅ³ vÄ—liau!
39. Kaip ir nieko.
40. Geru balandÅ¾iÅ³.
41. Viskas normalu tik, kad butu po stogu.
42. Balandininku kultÅ«ros.
43. Daugiau balandininkÅ³ ir balandÅ¾iÅ³
http://balandininkas.lt

Joomlos!

Sukurta: 20 June, 2018, 03:58

Balandininkas.lt

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

KVAPNIOS KAVOS. GAL BANDELE.
Kaip ir viskas ok!
VISKAS TEN GERAI
Geru balandziu.
Stoiska z ciepÅ‚ym posiÅ‚kiem, napojem.
Visko uztenka
TrÅ«ksta tvarkos balandÅ¾iÅ³ narveliuose pas pardavÄ—jus.

PASTABOS IR PASIÅªLYMAI (NEREDAGUOTI):

1. Lietuvoje reikalingas nors vienas veterinaras, kuris gydytu vien balandzius. Arba toks yra, tik truksta informacijos. Toks
veterinaras galetu lankytis ir mugeje, kad bent ten pauksciai butu apziurimi ir ivertinama ju bukle bei ligos, nustatomas
gydymas. Arba tokia paslauga galetu teikti vaistu, pasaru pardavejai.
2. AÄ•iÅ«, kad rÅ«pinatÄ—s Lietuvos balandininkyste. :)
3. Darant parodeles mokyklose ir darzeliuose,duodant piesiniu uzduotis apie balandzius ir juos iseksponuojant su visu
vaikuciu pazimejimu padekos rasteliais butu super. Va taip.
4. 3 eurai uz narveli - per daug, ypac jei nuomuoji is draugijos. Siulau uz nuomuojama narvelio skyreli imti bent iki 2 euru,
juk uzsisakant daugiau skyreliu gaunasi gan nemaza suma, o paukscius mes vis dar pardavinejame lito kainomis.
5. Galetu prasideti veliau,ir vyktu ilgiau.
6. LAIKIKIMES TVARKOS.....
7. Tik ne turgui.
8. Daugiau demesio skirkite jauniems balndininkas, nes pas juos dar ziniu bagazas mazas.
9. Visko pakanka.
10. Jokiu pastabu viskas organizuota SUPER esu labai dekingas tik noretosi kad mieli kolegos suprastu kad suorganizoti
muge ir paroda kainuoja nemazus pinigelius ir tegu nesiputuoja del keliu euru, cia tokia svente buna 2-3 kartus metuose
Aciu jums .
11. Nepatinka prusu g turgus geriau kur buvo.
12. Aciu uz organizuojamas muges!
13. Gal neduokite lietuvi&scaron;kÅ³ balandÅ¾iÅ³ veisles vertinti girtiems lenkams.aÄ•iÅ«
14. Sekmes ir pozityvumo linkiu
15. Sekmes ir kantrybes organizatoriams
16. Noriu muges pavilijone
17. Ijeimas i paviljona nuo zmogaus galma ir neimti pinigu, o uz narveli viskas okei nes imdami nuo zmogaus pinigus uz
iejima labai atbaidot zmones.
18. Man nepatinka, kad labai anksti mugÄ—s pradÅ¾ia. Sunku i&scaron; toliau atvaÅ¾iuoti Ä¯ mugÄ—s pradÅ¾ia. VÄ—liau a
graÅ¾Å«s - Ä¯vairesniÅ³ veisliÅ³ pauk&scaron;Ä•iai jau bÅ«na i&scaron;pirkti. Tad tenka nusivilti muge, kad Å«kininkams nÄ—ra
galimybiÅ³ atvaÅ¾iuoti anksÄ•iau, nes gyvuliukams nepasakysi, kad a&scaron; jus pa&scaron;ersiu vÄ—liau grÄ¯Å¾us.
19. PradÅ¾ios laikas ne nuo 6 val.
20. GEROS NUOTAIKOS .
21. .. info.apie balandziu ligu profilaktika ...
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