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1. Gyvulių, paukščių, tinkančių reprodukcijai ir produktyvumui parinkimas 

Racionalus veisimas ilgalaikėje perspektyvoje padeda ir uždirbti, ir taupyti. Atlikti laiku 

tinkami sprendimai ir pasirinkimai, ateityje padeda išskirti iš kitų gamintojų tarpo. Būtina skirti dalį 

laiko pagalvoti apie ūkio strategiją, kokie šiuo metu yra ir kokie ateityje bus reikalingi gyvuliai, nes 

jie – PAGRINDINĖ GAMYBOS PRIEMONĖ. 

1.1. Bandos reprodukcija 

Ekonomiškai pagrįsta, jei gyvūnai laikomi koncentruotai ir banda yra pakankamai didelė. 

Kita šiuolaikinio ūkio savybė yra tai, kad banda genetiškai ištobulinta, kaip taisyklė viena linkme, 

t.y. gyvuliai unifikuoti. Standartizuotose laikymo sąlygose gyvūnai reaguoja į priežiūrą labai 

panašiai. Tai sąlygoja, kad ūkio valdymas organizuojamas suvokiant bandą kaip vieną bendrą 

visumą.  

1.1.1. Gyvulių reprodukcija ir individų atranka veisimui 

Galvijų genetinio vertinimo pagal reprodukcijos požymius metodika (toliau – metodika) 

parengta vadovaujantis Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (angl. International committee of 

animal recording; ICAR) ir Tarptautinės bulių vertinimo tarnybos (angl. International bull 

evaluation service; INTERBULL) patvirtintomis rekomendacijomis. Karvių bandose ypač paplitę 

medžiagų apykaitos sutrikimai, ir, būtent jie yra daugumos kitų karvių ligų pagrindiniai etiologiniai 

faktoriai. Tokiu būdu šiuolaikiniuose pieno ūkiuose pagrindine ir svarbiausia gyvulių priežiūros 

darbo grandimi tampa ligų prevencija ir profilaktika. Tam būtina objektyviai įvertinti bandos 

sveikatingumą. Bandos sveikatingumas tai metodologinė priemonė ūkiui valdyti ir veterinariniam 

bei zootechniniam darbui organizuoti Organizmo vientisumą atspindi eilė požymių. Jie gali būti 

vertinami kaip sveikatingumo žymenys. Tai įmitimas, elgsena, produktyvumas ir biologinių skysčių 

sudėtis. Karvių biologinių skysčių sudėtis kinta priklausomai nuo organizmo būklės, 

sveikatingumo, produktyvumo. Vertinant gyvulio sveikatingumą, patogu vertinti pieno ir kraujo 

serumo sudėties pokyčius. 

Bandos sveikatingumas yra kategorija siejanti bandos struktūrą, mitybos lygmenį, karvių 

produkciją ir reprodukciją su karvių sveikata. Bandos struktūra atspindi karvių rotaciją bandoje. Tai 

yra svarbus rodiklis, atspindintis ūkio ekonominį pajėgumą, karvių priežiūros ir sveikatingumo 

santykį. Mažas ūkis gyvulių priežiūrai negali taikyti tinkamas technologines priemones. Vyresnių 

gyvulių sunkiau išlaikyti aukštesnę pieno kokybę, todėl didėja veterinarinių paslaugų apimtis. Šis 
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rodiklis kartu parodo apie zootechninių priemonių veiksmingumą t.y. apibudina galimybes parinkti 

pakaitines telyčias. 

 

Servis periodas yra labai svarbus reprodukcinis požymis, kuris apsprendžia laikotarpio tarp 

veršiavimųsi trukmę (kartu ir veršelių skaičių per metus) bei daro įtaką karvių produktyvumui. 

Laikoma, kad optimali servis periodo trukmė yra 85–110 dienų. Tada iš karvės gaunama daugiausia 

pieno ir veršelių. Mažo produktyvumo karvių šis laikas gali būti trumpesnis, o produktyvesnių – 

ilgesnis. Yra manoma, kad viršijant 90 dienų servis periodą kiekvieną dieną iš karvės netenkama 

dalies pelno, sudarydamas produkcijos nuostolius, papildomas išlaidas sėklinimui, veterinarinėms 

paslaugoms. 

Reprodukcijos organų tyrimas ultragarsu – vienas iš patikimiausių reprodukcijos gerinimo 

metodų. Ultragarso aparatu galima įvertinti veršingumą jau 26–28 dieną po sėklinimo ir sužinoti, 

kurios karvės neveršingos. Tyrimas tikslingas, siekiant identifikuoti neveršingas karves ir laiku 

pritaikyti rujos skatinimo priemones, norint užtikrinti optimalų intervalą tarp apsiveršiavimų. 

Sergančios karvės sunkiai apsivaisina, pailgėja laikotarpis nuo veršiavimosi iki pirmos 

rujos. Ultragarsu galima pastebėti šiuos susirgimus. Tirdamas su ultragarso aparatu, specialistas ir 

ūkio savininkas gauna labai daug informacijos apie kiaušidžių ir gimdos būklę. Visa tai įvertinus, 

galima priimti greitus ir efektyvius sprendimus dėl gydymo, rujų sinchronizavimo ar gyvulio 

brokavimo. Tokiu būdu išsityrę karves, ūkininkai patirs mažiau nuostolių dėl bandos reprodukcijos, 

nes galima sumažinti sėklinimo bei gydymo išlaidas. 

Dauguma procesų organizme vyksta cikliškai, t.y. kartojasi. Lytinis ciklas – tai 

morfologinių ir fiziologinių pokyčių visuma, vykstanti lytiškai subrendusios patelės organizme nuo 

vienos ovuliacijos iki kitos. Karvių lytinio ciklo pabaigoje formuojasi elgesio lytinė dominantė 

(oestrus) ir įvyksta ovuliacija. Kergimą sąlygoja elgesio lytinė dominantė, o sėklinimą – ovuliacijos 

laikas. Karvėms ir telyčioms šis laikotarpis trunka vidutiniškai 21 d., su būdingu intervalu nuo 18 

iki 24 dienų trukmės. Rujos trukmei įtakos turi paveldimumas, pieningumas, mityba, amžius, karvių 

laikymo būdas, bendras sveikatingumas. Telyčių lytinis subrendimas įvyksta 6 – 12 mėnesių 

amžiaus, paprastai esant 200 – 250 kg svorio. Lytinė branda gali būti apibūdinama, kaip laikas, 

kurio metu įvyksta pirma ruja, lydima ovuliacijos. Lytinį ciklą inicijuoja, koordinuoja ir reguliuoja 

nervų bei endokrininės sistemos. Endokrininės sistemos realizuojamos per biologiškai aktyvias 

medžiagas – hormonus. Hormonai – cheminės medžiagos, kurias gamina endokrininės liaukos, ir 

kurios vėliau pernešamos krauju . 
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Atrenkant individus būsimam reprodukcijos procesui, reikia vengti sergančių, turinčių 

eksterjero trūkumų, gyvūnų. Taip pat rekomenduojama veisti veislinius gyvūnus, žinant jų kilmę. 

Būtinas giminingo poravimo vengimas. Galvijams atliekamas bulių reproduktorių pasirinkimas 

pagal kilmę ir norimus požymius. Tai padeda nepasimesti šiandieninėje didžiulėje reproduktorių 

pasiūloje. Tie patys kriterijai galioja visoms gyvūnų rūšims. Galvijams yra sukurtos kompiuterinės 

porų parinkimo programos, kurias naudoja pripažintos veislininkystės institucijos – asociacijos. 

Taip pat galimas genetinio potencialo ištyrimas tik gimus.  

Smulkiems gyvūnams, ne taip plačiai taikomas dirbtinis sėklinimas. Jie būna kergiami, 

dažniau susilaukia palikuonių. Tolimesnei reprodukcijai paliekamos ne tik sveikos, tačiau ir su 

labiau išreikštu motinystės instinktu patelės. Patinėliai turi būti sveiki, jų sėkla kokybiška. Ar patelė 

tinkamai prižiūri jauniklius, kuriems priežiūra yra gyvybiškai svarbi, galime pastebėti tik po pirmos 

vados. Pakaitinės patelės augimo metu, to nepavyksta nustatyti. Turint bet kokią bandą ir žinant jos 

struktūrą, randamas tinkamiausias reproduktorius pagal grindinius veislinius rodiklius, jų reikšmių 

nustatymus. Reikalingas nuolatinis rezultatų prognozavimas ir bandos stebėsena. Reprodukcija, 

bene subtiliausia jos fiziologinė funkcija, apspręsta bendro organizmo sveikatingumo. Tai 

svarbiausias rodiklis, kuriuo remiantis organizuojama  gyvūnų laikymo strategija. Kai kurie 

mokslininkai teigia, kad reprodukcinės sistemos diagnostinė reikšmė, nurodo, kad reprodukciniai 

rodikliai yra tiesioginiai bandos vertinimo kriterijai. 

1.1.2. Paukščių reprodukcija ir individų atranka 

Veislinių tėvinių mėsinių vištų pulkų auginimas yra ilgai trunkantis, reikalaujantis 

novatoriškų praktinių technologinių bei veterinarinių sprendimų. Išauginti vieną tėvinį pulką trunka 

420 dienų, t.y. daugiau, nei vienerius metus. Svarbiausias veiksnys ir tikslas auginant komercinėms 

reikmėms veislinius tėvinius pulkus yra gauti kiek įmanoma daugiau vienadienių viščiukų broilerių 

iš pradinės vištos. Įvairiose Europos šalyse vidutinis vienadienių viščiukų kiekis iš pradinės vištos 

svyruoja nuo 130 iki 150 viščiukų broilerių. Norint pasiekti tokį rezultatą būtina išlaikyti gerą 

paukščių sveikatingumą, ilgai trunkantį vaisingumą, gerą gaidžių kokybę, palaikyti optimalias 

mikroklimato sąlygas, kurios suteikia paukščiams komfortabilumą bei vištų fiziologinę būklę, kuri 

senstant blogėja. Veisliniai paukščiai yra lesinami aukščiausios kokybės subalansuotais lesalais, 

tačiau yra labai svarbu ieškoti maistinių medžiagų, mineralų ir kt. aktyviųjų medžiagų, kurios 

padėtų išlaikyti vaisingumą bei paukščių fiziologinę būklę. 

Auginant vištų tėvinius pulkus komercinėms reikmėms, veislinių pulkų tiekėjas pateikia ir 

nurodo auginimo technologijų rekomendacijas, kurių laikantis galima pasiekti genetinį paukščių 

potencialą atitinkantį rezultatą. Norint pasiekti gerus technologinius rodiklius reikia sudaryti geras 
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auginimo sąlygas, kurios atitinka gyvūnų gerovės reikalavimus. Svarbu įrengti tinkamas 

ventiliacijos, apšvietimo sistemas, parinkti lizdus, kuriuose vištos dės kiaušinius, įrengti tinkamą 

lesinimo bei girdymo įrangą 

Pagrindiniai gamybiniai technologiniai rodikliai, kuriais remiantis apsprendžiamas vištų 

tėvinio pulko produktyvumas:  

1.1.1 Paukščių dėslumo procentas. Rodiklis apskaičiuojamas per dieną iš pulko surinktus 

kiaušinius dalinant iš vištų skaičiaus tą dieną ir dauginant iš 100.  

1.1.2 Inkubacinių kiaušinių apvaisinimo procentas. Šis rodiklis gaunamas atliekant 

inkubacinių kiaušinių ovoskopavimą. Iš inkubatorių 7 embriono amžiaus dieną yra išimami 

inkubaciniai kiaušiniai. Jie peršviečiami intensyvios šviesos srautu. Suskaičiuojamas užmirusių ir 

be embriono kiaušinių kiekis. Tuomet išvedamas procentinis dydis, nurodantis koks netinkamų 

kiaušinių procentas yra iš visų tirtų to pulko inkubacinių kiaušinių.  

1.1.3 Vienadienių viščiukų išeiga. Rodiklis apskaičiuojamas suskaičiuojant iš pulko 

surinktų ir pakrautų į inkubatorius inkubacinių kiaušinių išsiritusių vienadienių viščiukų kiekis. 

Išvedamas procentinis dydis.  

1.1.4 Vidutinis paukščių svoris. Rodiklis apskaičiuojamas kiekvieną savaitę sveriant tam 

tikra skaičių paukščių pulke. Išvedamas vidutinis paukščių svoris.  

1.1.5 Kiaušinių svoris. Tris kartus per savaitę sveriama kiekvieno paukščių pulko po 150 

vnt. kiaušinių. Išvedamas vidutinis savaitinis kiaušinio svoris.  

Visi šie rodikliai vertinami lyginant faktinį rezultatą su auginimo technologijų vadove pateiktais 

standartiniais rodikliais (ROSS PS Management Handbook) 

Apvaisinimas ir išeiga yra pagrindiniai reprodukcijos rodikliai, kurie labai jautrūs aplinkos 

ir genetinei įtakai. Apvaisinimas yra procentinė išraiška inkubuojamų kiaušinių, kurie yra 

apvaisinti, o išeiga – procentinė išraiška apvaisintų kiaušinių iš kurių išsirita viščiukas. 

Heritabilumas apsprendžia vištų apvaisinimą ir išeigą ribose nuo 0,06-0,13, tai rodo, kad ne 

genetiniai veiksniai turi didesnę įtaką šiems bruožams. Daugybė kitų faktorių, tokių kaip kiaušinių 

amžius, saugojimo sąlygos, pulko amžius, gyvūnų gerovės sistemos ir auginimo technologijos, 

poravimosi sistemos, inkubacijos santykinė drėgmė ir kiaušinių vartymo laipsnis įrodyta, kad 

įtakoja kiaušinių išeigą. Vištų pulko dėjimo ciklas įprastai apima 12 mėnesių laikotarpį. 

Priklausomai nuo veislės kiaušinių produkcija prasideda, kuomet paukščiai pasiekia 18-22 savaičių 

amžių. Kiaušinių produkcija kyla labai greitai ir pasiekia apie 90 % piką praėjus maždaug 6-8 
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savaitėms. Vėliau produkcija palaipsniui mažėja. Yra neigiama koreliacija tarp augimo ir 

vaisingumo, ypatingai natūraliai besiporuojančiuose mėsinių vištų pulkuose. Savaiminė selekcija 

augančiuose pulkuose per kelias kartas pasireiškia sumažėjusiu vaisingumu ar patinų negebėjimu 

normaliai poruotis. Todėl labai svarbu vykdyti subalansuotą selekciją, siekiant pagerinti ir išlaikyti 

reprodukcinį potencialą. Vaisingumas paukštininkystėje yra tradiciškai vertinamas kaip 

nepriklausomas patino ir patelės bruožas ir ne genetiniai veiksniai kylantys tiek iš patelės ir iš 

patino veikia kiaušinių apvaisinimą ir embriono vystymąsi. Veiksniai, kurie įtakoja vaisingumą ir 

yra susiję su patinu, apima tokius bruožus kaip spermatozoidų metabolizmas, spermos 

koncentracija, spermatozoidų judrumas ir negyvų ar nenormalių spermatozoidų ląstelių procentas. 

Elgesio veiksniai įtakoja patinų gebėjimą efektyviai poruotis su vištomis, kurie gali būti įtakojami 

kojų problemų, dėl nesuvaldyto augimo. Gaidžių spermos kokybė yra saikingai heritabili, jei jų 

reprodukcinės savybės yra žemo heritabilumo. Kiaušinio kokybė, elgesys ir reprodukciniai 

veiksniai, tokie kaip spermos saugojimas tubulėse (SSTs), tiesiogiai priklauso naudojamo vištų 

linijų derinio. Keletas studijų rodo, kad veislinių paukščių amžius yra ženklus veiksnys, lemiantis 

vaisingumą. Vaisingumas įprastai sumažėja po dėjimo piko, kuomet amžiaus įtaka vištoms yra 

didesnė, nei gaidžiams. Vištų reprodukcijos efektyvumas sumažėja kartu didėjant jų amžiui, dėl 

vidinės kiaušinio sudėties ir santykio pokyčių, didesnio kiaušinio svorio, blogesnės lukšto kokybės, 

padidėjusių ankstyvų ir vėlyvos embriono mirties bei kiaušinio baltymo kokybės pablogėjimo. 

Reproduktorių niekada negalima nupenėti, nes riebalai neigiamai veikia tiek gyvūnų 

tiek paukščių  reprodukcijos procesus. 

1.2. Produktyvumą įtakojantys veiksniai 

Gyvūno produktyvumas priklauso nuo individo genetinio potencialo, kuris išryškėja 

sudarius idealias sąlygas produkcijai gauti. Taip pat, subalansuotas šėrimas ir kokybiški pašarai turi 

didžiausią įtakos gyvūnų produktyvumui bei sveikatai Veiksnius, įtakojančius gyvūno 

produktyvumą galima išskirstyti į tris dalis: pašarų įtaka produktyvumui yra apie 50-60 proc., 

genetiniai faktoriai lemia apie 20-25 proc., 15-30 proc. - priežiūros technologijos.  

Atrenkant produktyviausius gyvūnus reikalinga gyvulių produktyvumo kontrolė, kai  

tvarkoma gyvulių pirminė veislininkystės apskaita, pieninių veislių gyvuliams nustatomas pieno 

primilžis, paimami kontroliniai pieno mėginiai. Mėsiniams gyvūnams stebimas svorio augimas, 

atliekami svėrimai, vištoms dedeklėms stebimas kiaušinių dėslumas. Produktyvumas labai glaudžiai 

susijęs su reprodukcija ir tiesiogiai siejama su sveikatos būkle. Sveikatos būklė priklauso nuo 

laikymo sąlygų. Didesnės produkcijos gyvūnus sudėtingiau prižiūrėti, todėl, kad daugiau energijos 
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maisto žaliavų naudojama produkcijai gaminti. Ir jeigu gyvūnai gaus nekokybišką pašarą, tai 

atsilieps produkcijos kokybei ir kiekiui. 

2. Pašarų kokybės vertinimas 

Pašaras - gyvuliams skirtas maistas. Pašarų balanse matyti kokį kiekį sudaro atskiros 

pašarų rūšys (koncentruoti, sultingi, stambūs ir t. t.). Pašarai perskaičiuojami į pašarinius vienetus ir 

nustatoma jų procentinė sudėtis. Pašaro maistingumo rodiklis priklauso nuo pašariniam vienetui 

tenkančių virškinamųjų proteinų, karotino, vitaminų, mineralinių druskų ir kitų gyvulio organizmui 

reikalingų medžiagų. Kad ir koks būtų aukštas turimų veislių gyvulių genetinis potencialas, 

nešerdami pilnaverčiais, geros kokybės ir maistingais pašarais neužauginsime labai produktyvaus 

gyvūno, negausime gero penimų galvijų priesvorio, kailinių žvėrelių kailis bus menkos vertės. 

Palankios klimato sąlygos žolėms ir kitiems žaliems pašarams augti Lietuvoje turėtų skatinti 

gyvulininkystės plėtojimą. Rekomenduojama auginti vertingiausias pašarines kultūras su 

mažiausiomis išlaidomis, kad pagamintų pašarų savikaina įtakotų gyvulininkystės produktų 

savikainą. Subalansuotas šėrimas ir kokybiški pašarai turi didžiausią įtakos galvijų produktyvumui 

bei sveikatai. Šėrimo efektyvumas labai priklauso ir nuo raciono subalansavimo. Racionai sudaromi 

iš pašarų, pasižyminčių skirtingomis fizinėmis, mechaninėmis bei cheminėmis savybėmis. Tai 

leidžia užtikrinti šėrimo pilnavertiškumą. Kai gaunamas reikiamas kiekis visų būtinų maisto 

medžiagų, tinkamu tarpusavio santykiu, pasiekiamas didelis produktyvumas, gera reprodukcija bei 

sveikatingumas. 

Siekiant užtikrinti pašarų saugą ir kokybę bei jų atitiktį Europos Sąjungos ir nacionalinių 

teisės aktų reikalavimams, 2014 m. buvo vykdoma ūkio subjektų, užsiimančių pašarų veikla, 

valstybinė kontrolė ir valstybinė pašarų stebėsena, pagrįsta rizikos vertinimu. Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) atlieka valstybinę kontrolę visuose pašarų produktų 

gamybos, tiekimo, pardavimo ir naudojimo etapuose, t. y. visoje pašarų produktų tvarkymo 

grandinėje. Valstybinę pašarų kontrolę vykdo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT). 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų reikalavimus, pašaruose gali būti naudojami tik ES leidimą turintys 

genetiškai modifikuoti organizmai ir jei pašaruose yra daugiau kaip 0,9 procento genetiškai 

modifikuotų organizmų, lydimajame dokumente arba atitinkamais atvejais ant pakuotės, talpos arba 
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prie jos pritvirtintoje etiketėje turi būti aiškiai nurodyta žodžiais, kad produktas yra pagamintas iš 

genetiškai modifikuoto organizmo. 

2.1. Fizinis (organoleptinis) pašarų vertinimas 

Visų pirma yra išanalizuojama, kaip ir iš kokių žaliavų buvo pagamintas pašaras, 

atkreipiant dėmesį į jo gamybos sąlygas, naudotas jų gamybai priemones, taikytas technologijas ir 

naudotus priedus. Paimtas iš saugyklos pašaras pirmiausia įvertinamas vizualiai ir pagal kvapą, o 

kartais ir skonį. Tai yra vadinama fiziniu pašarų vertinimu. 

Vertinant silosą ir šieną, dažniausiai nustatoma: 

Iš kokios žolių ir kitų žalių augalų rūšies ir veislės ir kokiame jų vegetacijos tarpsnyje buvo 

pagamintas pašaras. Pagal šiuos duomenis galima daryti pirmines išvadas apie pašaro mitybinę 

vertę. Todėl labai svarbu pašaro gamybos metu registruoti šiuos duomenis; 

Augalų lapų ir stiebų santykis šiene ir silose leidžia daryti prielaidas apie pašaro vertę, 

ypač baltymų atžvilgiu. Kuo daugiau augalų lapų ir mažiau stiebų tuo pašaras vertingesnis; 

Labai svarbus pašaro fizinis indikatorius yra jo spalva. Jei šienas žalsvos spalvos jo 

mitybinė ir higieninė kokybė gera, jame yra daug karotino. Jeigu šienas tamsiai rudos spalvos jis 

yra prastos kokybės, greičiausiai sukrautas per drėgnas ir pakaitęs. Jeigu silosas rudos spalvos, tai 

galima manyti kad jo fermentacija buvo nekokybiška ir jis kaito; 

Svarbu nustatyti ar šienas ir silosas neužteršti pelėsiais, kurie labai aiškiai pastebimi kaip 

šviesiai pilkos spalvos židiniai. Tokiame pašare gali būti gyvūnams kenksmingų mikotoksinų; 

Šieno ir siloso mitybinę vertę įtakoja ir jame galimos pašalinės priemaišos. Dažniausiai 

pasitaikančios yra piktžolės ir ražienos. Kai kurios piktžolės turi nuodingų medžiagų ir gyvūnams 

gali būti žalingos. Pašare neturi būti kitų fizinių priemaišų: popieriaus, medienos, plastmasės, 

metalo, žvyro, smėlio, žemių, mėšlo ir pan. dalelių, kurios menkina pašaro kokybę; 

Jeigu spaudant tarp rankų pašarą jis atrodo minkštas, negrubus, nesustabarėjęs, tai rodiklis 

kad jis tinkamos mitybinės vertės; 

Svarbus fizinis rodiklis yra pašaro kvapas. Geros kokybės šienas ir silosas turi specifinį 

duotam pašarui kvapą, kuris turi būti malonus, neerzinti nosies gleivinės; 

Fizinis įvertinimas koncentruotųjų pašarų (grūdai, kombinuotieji pašarai, pašarų papildai) 

ir kitų pašarų taip pat atliekamas, nustatant konkretaus pašaro fizinę struktūrą (pvz., sveikų grūdų 

nuošimtis, miltų ar kombinuotų pašarų smulkumas, pašarų granulių kokybė ir t. t.). Be to 
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įvertinamas kvapas, pelėsių buvimas ar kitas galimas pašaro gedimas ir sugedimo laipsnis. Tenka 

pažymėti, kad vizualiai pastebėti pelėsius grūduose, ypač miltuose ar kombinuotuose pašaruose 

ganėtinai sunku. 

2.2. Pašarų tyrimas laboratorijose 

Plačiausiai taikomas pašarų tyrimo metodas, sukurtas dviejų Vokietijos mokslininkų dujų 

spektometru. Pagal šią metodiką pašaruose yra nustatomi šeši pagrindiniai rodikliai, kurie toliau yra 

pagrindas, apskaičiuojant pašarų energetinę vertę. Šie rodikliai yra: sausosios medžiagos (arba 

drėgnis), žali baltymai, žali riebalai, žalia ląsteliena, neazotinės ekstraktinės medžiagos ir žali 

pelenai (mineralinės medžiagos). Šiandien, sukūrus naujas cheminių analizių metodikas ir specialią 

įrangą (pvz., infraraudonųjų spindulių principu veikiančius kompiuterizuotus aparatus, dujų ar 

skysčių chromatografus, kuriais nustatomas amino rūgščių, vitaminų ir pan. kiekis pašaruose bei 

įvertinamas pašaro NDF ir ADF), šie rodikliai išlieka pagrindiniais. Iš sukauptų per laikotarpį 

pašarų cheminės analizės duomenų yra parengiamos pašarų cheminės sudėtis ir mitybinės vertės 

lentelės. 

Pastaruoju metu atrandami detalesni tyrimai, Lietuvoje Všį „Pieno tyrimai“ įsigijo artimųjų 

infraraudonųjų spindulių spektrometrą (NIRS metodas) ir atlieka pašarų tyrimus 21 aspektu, kaip 

sausosios medžiagos, žali pelenai, organinių medžiagų virškinamumas, žali baltymai, žalia 

ląsteliena, žali riebalai, cukrus, krakmolas, neutraliame tirpale išplauta ląsteliena, maistinės vertės 

įvertinimas pagal vokišką sistemą, aktyvusis rūgštingumas (pH), acto rūgštis, pieno rūgštis, 

amoniako kiekis, nitratai, tirpūs žali baltymai, prieskrandyje neskaidomas krakmolas, neutraliame 

tirpale išplauta ląsteliena-virškinamumas, neutraliame tirpale išplauta ląsteliena be azoto, rūgštimi 

išplaunama ląsteliena ir rūgštimi išplaunamas ligninas, chloridai., pašaro vertės įvertinimas pagal 

danišką ir NorFor sistemas. Papildomai pateikiama apykaitos energija ir virškinamumo 

charakteristikos, pašarų įtaka pieno gamybai, patarimai siloso ruošimui, raciono koregavimui. 

Norint kuo tiksliau nustatyti pašaro cheminę sudėtį ir po to apskaičiuoti jo energetinę–

mitybinę vertę, labai svarbu teisingai paimti pašaro mėginį, jį tinkamai paženklinti ir laiku pristatyti 

į laboratoriją tyrimams. Pristatymo laikas ypač svarbus drėgniems, fermentuotiems ir greitai 

gendantiems pašarams. Fermentuotiems pašarams yra nustatoma ne tik cheminė sudėtis bet ir 

fermentacijos rodikliai (pH, bendras fermentinių rūgščių kiekis, pieno, acto, sviesto rūgšties kiekis, 

amoniakinio azoto koncentracija). 

Paprastai į laboratoriją yra pristatomas 0,5–1 kg dydžio pašaro mėginys, todėl yra labai 

svarbu kad šis nedidelis kiekis kuo tiksliau atspindėtų visą tiriamo pašaro dalį. Tai atliekama imant 
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keletą (6-8) atskirų mėginių iš skirtingų tiriamosios pašaro dalies vietų. Šieno ar siloso tiriamoji 

dalis – tai pašaras pagamintas 5–7 dienų laikotarpyje iš to paties lauko, vienos rūšies augalų ar jų 

mišinių ir esančių skirtingose saugyklose. Atskiri mėginiai yra gerai sumaišomi, taip paruošiant 

jungtinį mėginį. Iš jungtinio mėginio paimamas laboratorijai tyrimams reikalingas sumažintas 

galutinis mėginys (0,5–1 kg). Pašaro galutinis mėginys kartu su dokumentais kaip galima greičiau 

siunčiamas į akredituotą ar pripažintą pašarų tyrimo laboratoriją. Lydimame dokumente nurodoma 

pašaro pavadinimas, mėginio paėmimo vieta, data, laikas, paimtų mėginių kiekis, mėginį paėmusio 

asmens vardas, pavardė, pareigos, pašaro gamintojas identifikavimo ženklas. Atskiri pašarų 

mėginiai gali būti imami rankomis ar specialiais zondais, prisilaikant nurodytų reikalavimų. 

Mėginius reikėtų imti tik pasibaigus fermentacijos. procesui. 

Lydraščio pavyzdžius galima rasti VŠĮ „Pieno tyrimų“ internetiniame puslapyje: 

http://www.pieno-tyrimai.lt/index.php?gr=7&id=710 

2.3. Kompiuterinių mitybos programų naudojimas 

 Gyvūnų gerovės įstatymas reikalauja, kad gyvūnai laiku ir tinkamai būtų pašerti, kad 

jiems pakaktų maisto medžiagų, gaunamas su pašaru kiekis atitiktų dienos fiziologinę normą. Kad 

šis reikalavimas nebūtų pažeistas, o kompleksuose kiaulės, o ypač penimų kiaulių grupėse būtų 

tinkamai šeriama, naudojamos automatinės šėrimo sistemos. Balansuojant kiaulių racioną visą 

informacija yra įvedama į kompiuterį (kompiuterius) ir išsaugoma. Darbuotojas, valdantis šėrimo 

modulį, privalo užtikrinti, kad ūkio pašarų sandėlyje visuomet pakaktų pašarų, arba raciono 

komponentų. Visavertis racionas gali būti sudarytas iš keleto rūšių pašarų. Apskaičiuotas racionas 

perskaičiuojamas į kiekvieno pašaro paros, savaitės ar mėnesio poreikius vienam gyvuliui ir visai 

bandai. Tuomet suvedami reikalingi kiekiai vienam šėrimui. Toliau pašarų padavimo darbą atlieka 

automatinės šėrimo sistemos, kurios įgalina sutaupyti laiką ir darbo sąnaudas, tuo pačiu sumažinant 

galimas klaidas iki minimumo. Nors šėrimo sistemos ir atlieka daugelį darbų, tačiau jas vis vien 

būtina kontroliuoti – būtina pašarų kiekio kontrolė, kitaip tariant kalibracija. Pakeitus racioną arba 

gavus naujų pašarų siuntą būtina atlikti pašaro davinio kalibravimą, kad nebūtų viršytas arba per 

mažas paros kiekis vienai kiaulei. Kad sistema veiktų būtina periodinė patikra, todėl priklausomai 

nuo gamintojo ir linijos apkrovos galimos patikros vieną ar du kartus per mėnesį. 

http://www.pieno-tyrimai.lt/index.php?gr=7&id=710
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3. Naujų preparatų pritaikymas gyvulininkystėje 

3.1. Probiotikai ir prebiotikai 

Šiuo metu labai daug dėmesio skiriama gyvūninės kilmės produkcijai, kuri pagaminta be 

pašarinių antibiotikų. Vieni iš pašarų priedų, kurie gali pakeisti auginimo stimuliatorius, yra 

prebiotikai ir probiotikai. Dabar pasaulyje probiotikai ir prebiotikai plačiai tyrinėjami ir duodami 

žemės ūkio gyvulių naujagimiams bei paukščiams. Dažniausiai jie naudojami profilaktikai ir 

virškinamojo trakto infekcinės kilmės ligoms gydyti; nespecifiniam imunitetui stimuliuoti; 

virškinimo procesams pagerinti ir padėti anksčiau atrajotojams pereiti prie augalinių pašarų; 

gyvuliams greičiau adaptuotis prie aukštos energinės vertės pašarų ir nebaltyminių azotinių 

medžiagų; sunaudotų pašarų efektyvumui ir gyvulių produktyvumui didinti. Anksčiau gyvulių 

augimui skatinti su pašarų priedais buvo plačiai naudojami antibiotikai. Viena svarbiausių 

priežasčių, dėl kurių antibiotikai buvo duodami naujagimiams yra jų apsauginis poveikis prieš 

infekcijas, sukeliamas patogeninių bakterijų. Tačiau antibiotikų naudojimas gyvuliams gali turėti 

pasekmių – gali pradėti vystytis antibiotikams atsparios mikrobų populiacijos. Taigi, nuo tokio 

gydymo metodo nukenčia simbiotinė mikroflora, užtikrinanti ne tik normalų virškinimo procesą, 

bet ir antagonistinį poveikį patogeninėms bakterijoms. 

Nuo 2006 metų sausio ES norminiai aktai draudžia bet kokius antibiotikus gyvulių 

pašaruose. Žarnynas veikia kaip gyvūno organizmo filtras ir apsauga, jis maitinasi pats ir maitina 

visas kūno ląsteles, tad jo veikla, gera ar bloga, turi pasekmes visiems kūno organams. Žarnynas 

turi labai didelę reikšmę gyvūno sveikatingumui, bet koks žarnyno funkcijų sutrikimas gali virsti 

silpnąja grandimi bendrąjame gyvulio sveikatingume. Probiotikai - tai gyvi mikroorganizmai, kurie 

gerina šeimininko organizmo sveikatą ir žarnyno mikrobinį balansą, kai jų suvartojamas 

pakankamas kiekis. Probiotikai stabilizuoja monogastrų gyvūnų ir atrajotojų virškinamojo trakto 

mikrobų bendruomenes. Jie yra žinomi kaip virškinimo bioreguliatoriai. Prebiotikai gyvūno 

virškinamajame trakte neabsorbuojasi, bet teigiamai veikia organizmą ir aktyvina naudingos 

mikrofloros metabolizmą. Prebiotikus galima vadinti probiotikų stimuliatoriais. Prebiotikai - 

nevirškinamos medžiagos stimuliuojančios naudingųjų bakterijų aktyvumą didžiąjame 

prieskrandyje. Jie įeina į probiotinių papildų sudėtį. 

Kad junginys būtų laikomas prebiotiku, jis turi atitikti šiuos kriterijus: 

 Negali hidrolizuotis ir absorbuotis viršutiniuose virškinamojo trakto skyriuose; 
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 Turi būti selektyviniu substratu vieno arba riboto kiekio naudingų normalios žarnyno 

mikrofloros atstovų, stimuliuojančių jų augimą arba metabolinį aktyvumą; 

 Turi indikuoti gastrointestinalinį arba bendrą efektą, pagerinti mikroorganizmų būklę, t.y. 

gerinti gyvulio sveikatingumą. 

Gerųjų bakterijų balansas gali būti sutrikdytas dėl gyvulio patiriamo streso, netinkamo 

šėrimo, gydymo antibiotikais, tai sukelia: imuniteto nusilpimą, žarnyno sutrikimus, uždegiminius 

susirgimus, infekcijas, svorio netekimą. Tačiau žarnyno mikrofloros mitybinė moduliacija gali būti 

vykdoma naudojant prebiotinius junginius. Prebiotikai pagerina žarnyne esančių naudingų ir 

žalingų mikroorganizmų balansą. 

Prebiotikai yra nevirškinamos medžiagos, o organizmas negamina fermentų skirtų 

prebiotikų skaidymui. Virškindamos prebiotikus gaubtinėje žarnoje bifido bakterijos gamina 

trumpųjų grandinių riebiąsias rūgštis, daugiausia acetatus, propionatus, butiratus, vandenilio ir 

anglies dioksido dujas, fermentą hidrolazę, bei didina bendrąją bakterijų masę. Visa tai sumažina 

pH gaubtinėje žarnoje ir susidaro palankios sąlygos gerinančioms sveikatingumą bakterijoms. 

Geriausiai ištyrinėti prebiotikai yra: inulinas ir fruktooligosacharidai. 

Fruktooligosacharidai, ženkliai didina gerųjų bifidobakterijų ir laktobakterijų kiekį gyvulių 

virškinamajame trakte. Šios gerosios bakterijos, konkuruodamos su tokiom bakterijom kaip E.Coli, 

Salmonella ar grybinė Candida, jas pašalina iš organizmo (bifidobakterijos pakeičia pH, o šis savo 

atžvilgiu sunaikina Candida spp, nes Candida spp negali išgyventi labiau rūgštinėje terpėje). 

Ilgainiui šios naudingosios bakterijos apsaugo gyvulius nuo įvairiausių sveikatos sutrikimų, 

susitelkdamos jų virškinamajame trakte. Šis naudingųjų bakterijų susikaupimas virškinamajame 

trakte sumažina žalingų bakterijų ir ligas keliančių toksinų kiekį gyvulio organizme. Nauda 

gaunama iš fruktooligosacharidų: 

• Asistuoja imuninei sistemai, 

• Pašalina toksinus, 

• Padeda kauptis ir daugintis vertingoms naudingosioms bakterijoms, 

• Sumažiną probleminę diarėją ar vidurių užkietėjimą, 

• Sumažina degeneracinių ligų riziką, 

• Gamina trumpąsias riebalų rūgštis kaip papildomą energiją, 

• Gamina vitaminus B1, B2, B6, B12, niaciną ir folio rūgštį, 
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• Gamina natūralius antibiotikus, 

• Apsaugo nuo patogeninių bakterijų, 

• Pageriną virškinimo procesą, 

•   Padidiną vitaminų ir mineralų pasisavinimą.   

Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai, kurie gerina šeimininko organizmo sveikatą, kai jų 

suvartojamas pakankamas kiekis. Šis apibrėžimas reiškia, kad probiotikai turi naudingą poveikį 

organizmo sveikatai ir šiuo metu tai yra plačiausiai naudojamas probiotikų apibūdinimas. 

Dauguma mokslininkų probiotikams priskiria eubiotikus. Eubiotikai – tai normalieji 

virškinamojo trakto atstovai, dažniausiai tai bifidobakterijos ir pieno rūgšties Lactobacillus genties 

mikroorganizmai. Probiotikai yra naudojami visiems žemės ūkio gyvuliams, paukščiams ir 

žmonėms. Jie reguliuoja virškinamojo trakto biologinius procesus, profilaktiškai veikia prieš 

gyvūnų jauniklių žarnyno ligas, stimuliuoja augimą. Probiotikų efektyvumo esmė – skatinti 

teigiamus gyvūnų virškinamojo trakto metabolinius pokyčius, gerinti maisto medžiagų 

pasisavinimą, didinti organizmo atsparumą ir kartu antagonistiškai veikti kenksmingą organizmo 

mikroflorą. Probiotikams naudojamos pieno rūgšties bakterijos, bifidobakterijos, fekalinis 

streptokokas, žarnyno lazdelė, karotiną sintezuojančios bakterijos, pirmuonys ir kitos didžiojo 

prieskrandžio mikroorganizmų asociacijos.  

Pagrindinis probiotikų efektas – subalansuota bakterinė žarnyno mikroflora (eubiozė). 

Tokiomis sąlygomis šeimininkas organizmas ir jo mikroflora gyvena tarpusavyje simbiozėje, kas 

reiškia abipusę naudą. Jei šie santykiai yra nutraukiami, tokia būsena vadinama disbioze („blogu“ 

sambūviu). 

Šeimininko organizmas mikroflorai suteikia idealias gyvenimo sąlygas, tokias kaip pastovi 

temperatūra, sureguliuotas pH, maisto medžiagų atsargas ir metabolitų šalinimą. Mainais 

virškinamojo trakto mikroflora, eubiozės sąlygomis, palaiko šeimininko organizmą tokia svarbia 

veikla kaip: 

- Maisto medžiagų virškinimas ir toksinių medžiagų detoksikacija 

-  Vitaminų sintezė (B ir K) 

- Antagonistiškas veikimas prieš nepageidaujamus mikroorganizmus (barjerinis efektas) 

- Žarnyno gleivinės apsauga nuo kenksmingų mikroorganizmų 

- Šeimininko imuninės sistemos gerinimas (Modesto, 2009). 
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Pašaras yra mikroorganizmų mitybos pagrindas. Šėrimo klaidos ar esminiai šėrimo 

pokyčiai, prastos kokybės pašaras ir neatitinkanti reikalavimų šėrimo higiena sukelia eubiozę. O 

šeimininko organizmo virškinimo išskyros (tulžis, enzimai, buferiniai ir gleivinės junginiai) ir kiti 

junginiai tiesiogiai veikia simbiotinę mikroflorą. Stresas turi didelę įtaką virškinimo išskyrų 

išsiskyrimui bei peristaltikos tipui, intensyvumui.  

Probiotikų naudojimą gyvūnų auginimo procese galima skirstyti: 

 Gyvūnų sveikatinimui ir profilaktiškai.  

pagerėja virškinamojo trakto biologiniai procesai; 

sustiprėja imunitetas; 

sumažinamas ar eliminuojamas hormonų ir antibiotikų naudojimas; 

mažėja mirtingumas. 

 Naudojamas pašarų ruošimui: 

apsaugo pašarus nuo pelėsio atsiradimo, sunaikina mikotoksinus; 

gerina maisto medžiagų (pašaro) įsisavinimą; 

padidėja masės prieaugis, pagerėja produkto kokybė; 

 Naudojamas patalpų higienizavimui ir nemalonių kvapų šalinimui: 

apdorojus paukščių pakratus amoniako išsiskyrimas sumažėja 10 – 15 kartų; 

kaip inhibitorius veikia sierą redukuojančius mikroorganizmus, kurie sukelia nemalonius kvapus 

(sieros vandenilį, merkaptanus), t. y. šalinamos kvapus sukeliančios priežastys. 

Nemalonus kvapas (dažniausiai pasireiškiantis šiltuoju metų laiku), kuris sklinda iš mėšlo, 

srutų, pakratų. Kvapai atsiranda dėl organikos skaidymo sierą redukuojančiais mikroorganizmais 

(SRM), o jų metabolizmo produktai ir yra nemalonių kvapų šaltinis, t.y. išsiskiria sieros vandenilis, 

merkaptanai, indolai, skatolai ir kitos cheminės medžiagos. Priklausomai nuo šių medžiagų 

koncentracijos ore, jie gali sukelti nuo diskomforto pojūčių pas ūkio darbininkus ir aplinkinius 

gyventojus iki sveikatos sutrikimų tiek pas žmogų, tiek ir pas gyvūną. Todėl patalpų, naudojamų 

įrenginių higienizavimui ir nemalonių kvapų šalinimui bei jų prevencijai rekomenduojamas naudoti 

probiotinį preparatą.  
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Kiekiai ir rekomenduojamas normas reikėtų taikyti pagal gamintojo rekomendacijas, 

kadangi skirtingi preparatai turi skirtingą koncentraciją.  Nemažai rekomendacijų ir probiotikų 

poveikio aprašymo yra platintojų elektroniniuose puslapiuose 

(http://www.avai.lt/biotechnologijos/zemes-ukiui/naminiu-gyvunu-auginimui/) . 

GALVIJŲ SVEIKATINIMAS 

Neteisinga galvijų priežiūra, t. y.: netinkami pašarai (nesubalansuoti pašarai), netinkama 

patalpų higienizacija, ventiliacija, blogi pakratai, netinkamų cheminių dezinfekantų naudojimas ir 

kt., ne tik sumažina galvijų produktyvumą, bet ir sukelia įvairiausią spektrą ligų pradedant acedoze, 

mastitu ir baigiant leminitu. Vienas iš faktų, rodančių apie žarnyno mikrofloros pakitimą, 

ryškiausiai matosi veršelių auginime, ypatingai tai pasireiškia intensyvioje galvijininkystėje. 

Intensyvus veršelių auginimas sukelia žarnyno mikrofloros disbalansą, nes virškinimo trakte silpnai 

vystosi probiotinė mikroflora, o intensyviai augant patogeninei mikroflorai, kuri (nesant probiotinės 

mikrofloros) sukelia infekcijas, atsiranda viduriavimai, pažeidžiama gleivinė. Gydymas 

antibiotikais dabar toli gražu ne visada veiksmingas, tuo tarpu probiotikai gali normalizuoti žarnyno 

mikroflorą, pašalinant ligų šaltinį. Tokiu būdu tiek enterito, tiek diarėjos galima visiškai išvengti jei 

profilaktiškai būtų naudojamos probiotinės kompozicijos. Mūsų nuomone, viena efektyviausių 

plataus spektro probiotinių kompozicijų yra SCD BioLivestock. VERŠELIŲ SVEIKATINIMAS 

Naudojant probiotikus veršelių auginime bus išvengiama disbakteriozės. Paprastai, SCD 

BioLivestock probiotiko, veršelių gydymui, naudojame 50 – 100 ml per parą. Probiotikai yra 

skiedžiami vandeniu, pageidautina, kad vandens temperatūra būtų 150C – 250C. Veršelių gydymo 

trukmė 7 – 10 dienų. Duodant profilaktiškai, probiotikas SCD BioLivestock taip pat skiedžiamas 

nechloruotu vandeniu santykiu 1:1000, t.y. 1 litras probiotiko 1m3 vandens. Girdomą tirpalą geriau 

ruošti kiekvieną dieną, nes paruoštas tirpalas jau po 2 – 3 dienų pradeda prarasti savo savybes. Tiek 

preparatas, tiek vandens tirpalas negali būti laikomas žemesnėje nei 100C temperatūroje.  

MELŽIAMŲ KARVIŲ SVEIKATINIMO IR PRODUKTYVUMO DIDINIMAS 

Probiotikų kompozicijos naudojamos esant tokioms (žemiau išvardintoms) melžiamų 

karvių sveikatos problemoms: sumažėjas apetitas; susilpnėjąs imunitetas; daugėjant SLS piene 

(mastitai); viduriavimas ir kt. Labai dažnai visi simptomai būna vienu metu, tačiau Lietuvoje, 

pagrindinė problema pieno ūkyje yra karvių mastitas. Lietuvoje virš 15 % karvių serga mastitu, 

somatinių ląstelių kiekiai ženkliai viršija leistinas normas. Mažėja pieno primilžis, blogėja pieno 

kokybė ir t.t. Šalia standartinių mastito šalinimo priemonių, tinkamo laikymo, mitybos, tvarkingos 

melžimo įrangos bei subalansuotų pašarų, didžiausių efektą karvių sveikatinimui duoda probiotinė 

http://www.avai.lt/biotechnologijos/zemes-ukiui/naminiu-gyvunu-auginimui/
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kompozicija SCD „BioLivestock“. Profilaktiškai melžiamoms karvėms probiotinė kompozicija 

SCD „BioLivestock" sugirdoma kartu su vandeniu (nechloruotu), tirpalo koncentracija 1:1000, t. y. 

1 litrui reikia 1 m3 vandens arba SCD „BioLivestock" skiedžiamas 1:500 ir girdomas 1 – 2 kartus 

per savaitę. Susirgusios vienos karvės pvz., kai padidėja somatinių ląstelių kiekis piene, 

sveikatinimui sugirdoma 150 ml „BioLivestock“, prieš tai atskiesto vandeniu (temperatūra ne 

mažesnė 150C). Koncentratas praskiedžiamas vandeniu prieš pat girdimą. Gautas tirpalas tinkamas 

naudoti 2 – 3 paras. SCD „BioLivestock“ dažniausiai naudojamas girdimui, tačiau juo galima 

apdoroti ir pašarus remiantis analogiškomis probiotikų dozėmis kaip ir girdymui. Naudojant 

„BioLivestock“ padidėja galvijų imunitetas, pieno primilžis padidėja 4 – 7 %, padidėja pašarų 

įsisavinimas, nereikalingi veterinariniai preparatai, nekinta pieno proteinų kiekis ir riebumas. 

TEŠMENS PRIEŽIŪRA Tešmenį po melžimo suvilgyti skuduru, prieš tai pamirkytą tirpale. 

Tirpalo paruošimas: SCD „BiloLivestock“ atskiesti vandeniu, santykiu 1:5-10. Vandens 

temperatūra nemažesnė 100C. Kovai su infekciniais susirgimais bei jų šalinimui (grybeliais, 

mikrobiologinės žaizdos, odos skilimas) galima naudoti koncentruotą SCD „BioLivestock“.  

PASTATŲ PRIEŽIŪRA – HIGIENIZAVIMAS 

Pastatų higienizacijai, bei kvapų šalinimui naudojamas SCD Odor Away, atskiestas 

santykiu 1:50, 1:100. 1m2 apdoroti reikia apie 1cm3 (1 ml) probiotiko. Melžimo patalpų 

higienizavimui išpurškiant SCD Odor Away skiedžiamas santykiu 1:50. Prieš paduodant mėšlą į 

saugyklas, 1 m3 mėšlo reikia įvesti 0,2 – 0,5 l SCD Odor Away, kanalai ir vamzdynai taip pat turi 

būti higienizuojami, naudojant tą patį atskiedimo santyki. Tiek vandens temperatūra tiek patalpos, 

kurioje norime atlikti higienizavima, temperatūra turi būti nemažesnė 100C. 

PAŠARŲ RUOŠIMAS 

Vienai tonai žalios masės (siloso) reikia 0,2 – 0,5 m3 probiotiko, atskiesto santykiu 1:10 ir 

tolygiai paskirstyti (pvz., supurškiant). Masėje vyks tolimesnė fermentacija, nebus savaiminio 

kaitimo ir nepelys. Ganykliniu laikotarpiu naudojama 20 – 50 ml SCD BioLivestock vienai karvei į 

dieną. Šieno, šiaudų ir kitų sausų pašarų paruošimui naudojamas vienkartinis apipurškimas. 

Naudojamas SCD BioAg santykiu 0,5 l probiotiko 1 tonai šieno. Šis preparatas apsaugo nuo pelėsių 

atsiradimo, gerina šieno skonį. Pastaba: Visi probiotikai yra efektyvūs, kai probiotikų skiedimo 

temperatūra daugiau 100C. SILOSAVIMAS Jau gana senai yra žinoma apie probiotinių 

mikroorganizmų panaudojimą silosų gamyboje. Apie tai labai plačiai yra aprašyta užsienio 

mokslinėje literatūroje. Mes norėtumėme pateikti Olandijos Vageningeno universiteto bei 

Vokietijos (Šleizgio-Holsteino žemės ūkio) mokslininkų įvertinimą apie silosavimą, panaudojant 
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probiotines kompozicijas. Bandymai buvo atlikti apipurškiant žolę ir išlaikant ją pakuotėje 6 dienas 

ir fermentuojant 2 mėnesius. Tyrimo metu buvo vertinamas svorio praradimas, pH, cheminiai 

pokyčiai bei pašarų stabilumas aerobinėse sąlygose. 

 PROBIOTIKŲ NAUDOJIMAS KIAULININKYSTĖJE 

Vystant intensyvų kiaulių auginimą, vienas iš svarbiausių tikslų yra produktyvumo bei 

rentabilumo didinimas. Šiuolaikinėje išsivysčiusių šalių praktikoje šie tikslai pasiekiami, 

panaudojant probiotinius arba fermento – probiotinius preparatus, kurie sveikatina virškinamojo 

trakto procesus (pakeičiant antibiotikus), gerina virškinimą, apetitą bei pašarų įsisavinimą, ženkliai 

sumažina zootechnines ir veterinarines išlaidas. Probiotinė mikroorganizmų kompozicija SCD Bio 

Livestock“ slopina patogeninės mikrofloros vystymąsi, šalina disbakteriozės, salmoneliozės, 

kolibakteriozės ir kitų ligų atsiradimo priežastis. Gerėjant virškinamojo trakto darbui, gaunami geri 

rezultatai net tuomet, kai naudojami žemesnės kokybės pašarai. Porbiotinėje kompozicijoje SCD 

Bio Livestock esanti mikroflora gamina antibiotikų substanciją, turinčią gerą inhibiciją, aktyvumą 

patogenų atžvilgiu, taip pat turi fungicidinį poveikį, sintezuoja pieno rūgštį, lipazę, lizociną bei 

fermentus, kurie dalyvauja baltyminių toksinų ardyme, skaido ląstelieną bei didina pašarų 

įsisavinimą. Probiotinė kompozicija SCD Bio Livestock gali būti naudojama kaip profilaktinė arba 

kaip sveikatinimo priemonė. Kadangi ši kompozicija yra stipriai koncentruota, todėl prieš 

naudojimą ją reikia praskiesti švariu vandeniu, santykiu 1:10 000. Paruoštą tirpalą duoti gerti 

gyvūnams. Kiaulėms sergant disbakterioze ir kitomis ligomis naudojama vienkartine paros dozė, 

kuri praskiedžiama su nedideliu kiekiu vandens, ir sugirdoma. Sveikatinimui reikalingos paros 

dozės yra: paršeliams 20 – 30 ml preparato; kiaulėms 30 – 40 ml preparato; paršavedėms 40 – 50 ml 

preparato įvedant per vandenį arba pašarus. Stambiose kiaulių fermose labai sunkiai sprendžiama 

kvapų problema. Biologinio skilimo metu veikiant sierą redukuojančiai mikroflorai (SRM) susidaro 

nemalonūs kvapai (išsiskiria amoniakas, sieros vandenilis, indolai, merkaptanai ir kt.). Kvapai 

parodo, kad mėšlo skilimo procesuose dalyvauja patogenai, didelės oro taršos koncentracijos kenkia 

ne tik kiaulėms, mažindamas jų imunitetą, bet sudaro diskomfortą dirbantiesiems bei aplinkiniams 

gyventojams. Kvapų priežasties šalinimui t.y., sierą redukuojančios mikrofloros šalinimui, galima 

naudoti probiotinę kompoziciją SCD Odos Away. Atskiedus šį preparatą vandenių galima 

apipurkšti mėšlą, skystą mėšlą susidarymo metu, jų sankaupos vietas (mėšlidėse, rezervuaruose) 

arba prieš jų įterpimą (išlaistymą) į dirvą. Priklausomai nuo mėšlo koncentracijos bei sandėliavimo 

trukmės, probiotinio preparato SCD Odor Away sunaudojimo kiekiai, likviduojant kvapus bei 

patogeninę mikroflorą, gali skirtis. Pastatų higienizacijai, bei kvapų šalinimui naudojamas SCD 

Odor Away, atskiestas santykiu 1:50, 1:100. 1m2 apdoroti reikia apie 1cm3 (1 ml) probiotiko. Dar 
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šis preparatas naudojamas mėšlo higienizacijai ir fermentacijai pvz., prieš įvedant mėšlą į 

saugyklas. 1m3 mėšlo reikia įvesti 0,2 – 0,5 l SCD „Odor Away“, kanalai ir vamzdynai taip pat turi 

būti higienizuojami, naudojant tą patį atskiedimo santyki. Tiek vandens temperatūra, tiek patalpos, 

kurioje norime atlikti higienizavimą, temperatūra turi būti nemažesnė 100C.  

PROBIOTIKŲ NAUDOJIMAS NAMINIŲ PAUKŠČIŲ AUGINIMUI 

Probiotikų naudojimas naminių paukščių auginimui rekomendacijos Viena iš plačiausiai 

paplitusių probiotikų kompozicijų, skirtų gyvūnų, tame tarpe ir paukščių (kalakutų, vištų, ančių ir 

t.t.) sveikatinimui, yra SCD BioLivestock. Preparatas naudojamas paukščių sveikatinimui. Jis yra 

sugirdomas, įvedant jį į geriamąjį vandenį, praskiedžiant santykiu 1:500, t.y. 1 litrui 500 litrai 

vandens (nechloruoto). Pageidautina kad vandens temperatūra būtų 20 – 300C, o nepageidautina 

kad būtų mažiau nei 100C. Viščiukams, kalakučiukams iki 3 dienų probiotikų reikėtų duoti 

sekančiu santykiu 1:1000. Į pašarus probiotikai įvedami sekančiu santykiu: 0,2 - 0,5 l probiotikų 

kompozicijos 1000 kg. pašaro. Probiotikai masiškai naudojami JAV, Japonijos bei Pietų Korėjos 

paukštynuose. P.Korėjos paukštyne, kur buvo atliekamas probiotikų efektyvumo vertinimas, 

probiotikai buvo pridėti į pašarus ir į vandenį, siekiant padidinti natūralų azoto įsisavinimą paukščių 

organizmuose ir padidinti išmatų fermentacijos procesus, kurie sumažina amoniako susidarymą.  

Probiotikais apdorojus paukščių pakratus 10-15 kartų sumažėjo amoniako išsiskyrimas, dėl 

amoniakinio azoto perėjimo į nitratinį azotą, tuo pačiu pagerėja ir gaunamų trąšų kokybė. 

Probiotikų panaudojimas paukštynų aplinkos kokybės gerinimui Probiotikai gali padėti sprendžiant 

paukštynų aplinkos kokybės problemas. Žinoma, kad paukštynuose susidaro nemalonūs kvapai bei 

didelės amoniako koncentracijos. Tiek nemalonūs kvapai, tiek amoniakas išsiskiria iš paukščių 

mėšlo bei pakrato, veikiant natūraliai patogeninei mikroflorai tame tarpe ir sierą redukuojantiems 

mikroorganizmams. Jau 25 ppm amoniako koncentracija ore yra pavojinga paukščių sveikatai, turi 

didelį poveikį paukščių plunksnoms. Tokios koncentracijos amoniako išlakos yra pavojingos ir 

žmonių sveikatai, o nemalonūs kvapai sukelia diskomfortą paukštynų darbuotojams ir aplinkiniams 

gyventojams, kyla paukštynų ir bendruomenių konfliktai. Pradėjus naudoti probiotikus 

paukštininkystėje, buvo pastebėta daug pozityvių pokyčių. Yongzhen ir Weijiong (2006) atliktas 

eksperimentas įrodė, kad broileriams ir dedeklėms vištoms duodant probiotiko su lesalu bei 

vandeniu, amoniako koncentracija paukščių laikymo vietose sumažėjo 69,70%. Pagrindiniai blogo 

kvapo sukėlėjai yra amoniakas, sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) ir metilmerkaptanai. Didelė 

amoniako koncentracija ne tik trikdo normalų gyvūnų augimą, bet taip pat sukelia ir ligas. 

Probiotikų naudojimas sumažina amoniako koncentraciją tvarto atmosferoje, o tuo pačiu ir ligų 

grėsmę, skatina gyvulių augimą, didina produktyvumą, svorio prieaugį bei pašarų įsisavinimą 
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(Yongzhen ir Weijiong, 2006). Jie gerina virškinamojo trakto veiklą, stimuliuoją imunitetą ir kartu 

veikia kenksmingą organizmo mikroflorą, neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusią organų veiklą, 

mažina cholesterolio kiekį ir t.t. Paukštynų patalpų higienizavimas Norint dar geriau pagerinti 

paukštynų aplinką arba kai vien tik probiotinės kompozicijos Bio Livestock naudojimas į pašarus ir 

į vandenį yra nepakankamas, arba yra aukšta patalpų temperatūra, netinkamas patalpų vedinimas, 

arba yra nekokybiškas kraikas ir t.t., dar galima naudoti probiotinę kompoziciją SCD Odor Away. Ji 

yra naudojama kvapų šalinimui ir įvairių patalpų dezinfekavimui, yra nekenksminga aplinkai. SCD 

Odor Away turi stiprių redukcinių, antioksidacinių savybių, slopina patogeninės mikrofloros, t.y. 

sierą redukojančių mikroorganizmų išskiriančios sieros vandenilio, amoniako, merkaptanų dujas, 

veiklą, savo veiklai sunaudojantis ir patogeninės mikrofloros metabolizmo produktus tame tarpe ir 

kvapus sukeliančias medžiagas. Paprastai patalpos higienizuojamos 1 – 2 kartus į savaite. 

Priklausomai nuo patalpų oro temperatūros, drėgmės, paklotų drėgmės, kvapų atsiradimo bei jų 

intensyvumo, gali būti naudojami gana įvairūs probiotikų ir vandens tirpalai. Tirpalui paruošti reikia 

probiotinės kompozicijos koncentratą atskiesti (aktyvuoti) vandeniu santykiu nuo 1:50 iki 1:100, 

priklausomai nuo išpurškimo technikos. Žinant, kad 1m2 apdoroti (dezinfekuoti) reikia apie 1cm3 

tirpalo, tuomet 1000m2 patalpai reikėtų 1 litro tirpalo. Paukštynuose, esant stacionariai aerozolio 

(šalto rūko) sudarymo sistemai, naudojami daugiau atskiesti tirpalai. Paukštynų patalpų 

higienizavimui bei kvapų šalinimui naudojamas probiotikas iš esmės niekuo nesiskiria nuo 

probiotinės kompozicijos Odor Away, naudojamos visuomeninio transporto, visuomeninių pastatų, 

tame tarpe net bažnyčių, higienizavimui. Probiotikų panaudojimas paukščių auginimui 1. 

Pasiruošimas - išplauti patalpas ir visus įrenginius SCD Odor Away ir vandens tirpalu 1:100 prieš 

2-3 dienas; - paskleisti pakrato medžiagas 10-15 cm sluoksniu ir išpurkšti aktyvuotu SCD Odor 

Away tirpalu; - įvesti į geriamą vandenį paukščiams SCD Bio Livestock (1:1000) pirmosioms trims 

dienoms. 2. Viščiukų auginimas - viščiukų girdymui naudoti SCD Bio Livestock vandeninį tirpalą 

santykiu 1:5000 (pirmąsias 3 dienas santykis 1:1000); - patalpų bei paukščių dezinfekcijai purkšti 

SCD Bio Livestock koncentruotą preparatą, praskiestą vandeniu 1:5000 – 10 000; - virškinimo 

gerinimui naudokite smulkią skaldą, keramiką (geriau ceolitą) 1 % nuo lesalo masės; - pakratai, 

kuriuose atsirado blogas kvapas, purškiami SCD Odor Away vandeniniu tirpalu 1:50 – 100; - žalieji 

daržovių lesalai turi būti apdoroti SCD Bio Livestock vandeniniu tirpalu 1:100. Probiotikų 

panaudojimas vištoms dedeklėms (kiaušinių gamybai) - probiotikai produkuoja paukščių žarnyne 

antioksidantus, vitaminus, aminorūgštis (E vitaminai) padidina Omega3 rūgščių įsisavinimą; - 

mažina nuodingų medžiagų kiekį paukštyno ore (sumažina amoniako, merkaptanų, sulfidų 

išsiskyrimą); - šalina ligų sukėlėjus – e.coli, salmonalla, shigella clostridium – kiekį; - didina 
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kiaušinių svorį; - didina lukšto atsparumą; - po 6-8 savaičių naudojimo stabilizuoja produkciją; - 

mažina vištų mirtingumą. 

KVAPAI, JŲ PREVENCIJOS IR ŠALINIMO GALIMYBĖS 

Kvapai – tai atitinkamų cheminių medžiagų (odorantų) emisijos į aplinkos orą. Kai 

atitinkamos cheminės medžiagos koncentracija pasiekia atitinkamą vertę (dydį), jaučiami kvapai. Ši 

koncentracija vadinama uoslės slenksčiu. Kvapai – organoleptinis rodiklis, įspėjantis žmogų apie 

galimai pavojingų medžiagų atsiradimą maisto produktuose, ore, vandenyje. Nemalonus kvapas – 

tai signalas apie galimą pavojų aplinkai ar žmogaus sveikatai. Kvapų susidarymas Kvapai gali 

susidaryti fizikinių, cheminių, biologinių, mikrobiologinių procesų metu: - pramonės bei 

energetikos veikloje; - komunalinio ūkio veikloje; - žemės ūkio veikloje. Pagrindiniai diskomfortą 

sukeliantys kvapai susidaro mikrobiologinių procesų metu. Išlakų (kvapų) susidarymo šaltiniai 

Pagrindiniai kvapų susidarymo šaltiniai yra mikrobiologinės kilmės: - žemės ūkis (gyvulininkystė); 

- komunalinio ūkio įrenginiai (nuotekų valyklos, sąvartynai, atliekų konteineriai); - maisto 

pramonės ir verslo atliekų nekvalifikuotas tvarkymas (mėsos, pieno, spirito ir kt. bei prekybos 

centrų atliekos). Pagrindinė kvapų susidarymo priežastis – netinkamas ūkininkavimas. 

Kvapų susidarymas Mikroorganizmams skaidant organiką ir esant anaerobinėms sąlygoms, 

vyksta biodegradacija dalyvaujant SRM (sierą redukuojantys mikroorganizmai), kurie yra 

fakultatyvūs anaerobai. Šių mikroorganizmų metabolizmo procesų metu išsiskiria sieros vandenilis, 

merkaptanai, indolas, skatolas ir kt., aštraus kvapo medžiagos. Šių medžiagų pavojingumo vertės 

yra skirtingos. Priklausomai nuo proceso sąlygų skiriasi amoniakas, anglies dvideginis, metanas ir 

kt. medžiagos. Jų visuma sudaro labai nemalonius kvapus. Kvapų problemos sprendimo būdai: - 

kvapų atsiradimo prevencija; - kvapų mažinimas technologinėmis priemonėmis; - kvapų mažinimas 

cheminėmis priemonėmis; - kvapų šalinimas mikrobiologinėmis priemonėmis. Prevencinės 

priemonės: - obligatinės aerobinės terpės sudarymas aeruojant; - mikrobiologinės veiklos inhibicija 

šarminant iki pH >11; - temperatūrinė higienizacija >70 0C, 1-3 val.; - mikrobiologinis bioskaidžių 

medžiagų apdorojimas. Technologinės priemonės Technologinių priemonių taikymo galimybės yra 

ribotos, taikomos uždarose sistemose (pastatuose, uždarose saugyklose, nuotekų valyklose ir pan.). 

Naudojamų priemonių ir technologijų pavyzdžiai: - skruberiai; - biofiltrai; - ozonavimas; - 

švitinimas  

Šios priemonės yra efektyvios, bet gana brangios. Cheminės priemonės Maskuojančios 

priemonės – dažniausiai naudojamos. Tai cheminės medžiagos, kurios nelikviduoja (nesuskaido) 

medžiagų, sukeliančių kvapus, bet padidina uoslės slenksčio vertę. Kvapų užkardos. Gali keisti 
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diskomforto ribą. Naudojami sintetiniai eteriniai aliejai, terpenai, glikoliai, etileno oksidas ir kt. 

medžiagos. Nežinoma, kokie junginiai susidaro dezodoravimo metu, jų kenksmingumas.  

Mikrobiologinės priemonės Naudojamos specialios natūralios mikrofloros – probiotikų 

kompozicijos. Kompozicijos sudarytos iš pieno rūgšties, fotosintezės bakterijų, mielių štamų ir kt. 

mikroorganizmų bei jų metabolizmo produktų. Šie probiotikai veikia kaip aerobai, fakultatyvūs 

anaerobai, naikina patogeninę mikroflorą , sierą redukuojančius mikroorganizmus (SRM), pelėsius 

bei jų metabolizmo produktus.  

PROBIOTIKŲ PANAUDOJIMAS KVAPŲ ŠALINIMUI  

Tiesioginis biologiškai skaidžių atliekų (BSA) apdorojimas: Probiotikais apdorojus BSA 

vyksta keletas procesų; Ženkliai sumažėja amoniako išsiskyrimas. Natūralus procesas Apdorojus 

probiotikais NO2 : NH3 NO2 : NH3 1 : 16 1 : 3 Kadangi amoniakas yra pagrindinis kvapus 

sudarančių medžiagų nešėjas ir uoslės slenksčio mažintojas, sumažinus amoniako išsiskyrimą 

pasiekiamas ženklus rezultatas. Probiotikų panaudojimas žemės ūkyje. Probiotikų kompozicijų 

panaudojimas mėšlo ir srutų apdorojimui neleidžia atsirasti patogeninei mikroflorai, SRM, 

sumažina amoniako išsiskyrimą, dėl to ženkliai sumažėja kvapai. Probiotikai naudojami 

gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkių patalpų bei pakratų apdorojimui. Probiotikai naudojami ne 

tik patalpų ar saugyklų apdorojimui, bet ir įvedami 

4. Naujos įrangos taikymas gyvulininkystėje 

Gyvulininkystė yra svarbi žemės ūkio šaka, apimanti galvijų, kiaulių, arklių, avių ir kitų 

gyvulių ir paukščių auginimą bei veisimą. Vienu iš svarbiausių pieninių galvijų veisimo uždavinių –

didinti gyvulių produktyvumą. Didėjant karvių produktyvumui būtina atidžiau stebėti karvių bandą 

bei kiekvieną individą bandoje. Todėl būtina naudoti naujausias technologijas, kurių dėka sumažėja 

darbo sąnaudos procesams valdyti ir sprendimams priimti. Kasdieniniuose ūkio darbuose (šėrimas, 

mėšlo šalinimas) naudojamos naujovės prieinamos tik stambių ūkių savininkams, nes jų įsigijimo 

kaina nėra prieinama smulkiems ūkininkams. Tik stambesnių pieno ūkių (nuo 40 ir daugiau karvių) 

ūkių savininkai ūkiuose naudoja mėšlo šalinimo automatines sistemas. Jau daugelis žino apie mėšlo 

šalinimui naudojamus skreperius (grandininius, trosinius, hidraulinius), tačiau nedažnas matęs ar 

naudoja mėšlo šalinimo robotus. Vienas iš tokių gamintojų yra kompanija „Lely“. „Lely Discovery“ 

– sumanus sprendimas tvartų valymui, kuris išpildo didėjančius higienos ir gyvenimo sąlygų pieno 

ūkiuose reikalavimus. Discovery mobilus valytuvas yra akumuliatoriumi varomas įrenginys. 

Nuotolinio pulto pagalba yra užprogramuojami maršrutai, kuriais juda valytuvas. Yra galimybė 

nustatyti skirtingus valymo intensyvumus skirtingose vietose. Po tvarto išvalymo, „Discovery“ 
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grįžta į pakrovimo punktą, nuo kurio prasideda kitas valymo maršrutas. Valytuve įrengti jutikliai, 

kurie užtikrina, jog įrenginys tinkamai juda nustatytu maršrutu, apvažiuodamas kliūtis. „Discovery“ 

90SW modelis papildomai aprūpintas vandens purkštuvais, kurie pagerina valymo kokybę. Tam 

tikromis sąlygomis ir ant grindų gali susidaryti plonas, slidus mėšlo sluoksnis. Purkštuvų pagalba 

prieš pat valytuvą yra išpurškiamas vanduo ir tada šis sluoksnis lengvai nuvalomas. Lely 

„Discovery“ yra nepaprastai naudingas, o jo pranašumas prieš valymą rankomis itin akivaizdus. Juo 

galima valyti grindis taip dažnai, kaip tik reikia, grindys yra nuolat sausos ir švarios, sutaupoma 

daug laiko ir darbo sąnaudų. Kartu taip yra užtikrinama ir optimali karvių higiena: jų kanopos, 

uodegos ir tešmenys yra švaresni, o tai padeda išvengti tam tikrų ligų ir pagerinti karvių 

sveikatingumą. Neabejotinai „Discovery“ yra vertinga ir ekonomiškai naudinga investicija. 

Internetinis tinklapis http://www.technika.lytagra.lt/lely-discovery-meslo-salinimo-robota 

Kitas ne mažiau svarbus veiksnys ūkyje yra šėrimas. Šioje vietoje mums gali padėti 

automatinės šėrimo sistemos. Automatinis šėrimo proceso valdymas užtikrina tikslų užpildymą, 

sumaišymą ir paskirstymą: stacionaraus pašarų maišytuvo svarstyklės gali kontroliuoti daug pašarų 

partijų per dieną. Galima naudoti su bet kokiais bunkeriais ir šėrimo stalais. Ši sistema valdo sraigtų 

ir konvejerių, automatiškai įkraunančius mišinio komponentus ir iškraunančius pašarus 

paskirstymui, variklius. Pašarų komponentai laikomi ant šėrimo stalų, bunkeriuose ir mineralinių 

medžiagų dozatoriuose. Nustatytu laiku stacionarus maišytuvas prikraunamas pašaro komponentų – 

stambiųjų pašarų, koncentratų, mineralinių medžiagų – taip pagaminamas kuris nors iš įvairių 

galimų pašarų mišinių. Kai maišytuvas sumaišo pašarą, šėrimo vagonėlis paskirsto pašarą ant 

šėrimo stalo. Automatinių karvių šėrimo sistemos turi daug privalumų, vienas iš kurių – galimybė 

konkrečioms karvių grupėms ruošti skirtingus pašarus. Pašarai automatiškai sumaišomi ir 

paskirstomi daug kartų per dieną, todėl jie visada yra švieži ir tiksliai sumaišyti. Darbuotojui reikia 

tik pasirūpinti, kad šėrimo stalai visada būtų užpildyti. Norint, kad sistema pilnai veiktų reikalingas 

koncentrato bunkeris, stacionarus maišytuvas, įkrovimo konvejeris, šėrimo stalai stambiesiems 

pašarams ir ant bėgio kabinamas šėrimo vagonėlis. Galimi papildomo šėrimo koncentratu variantai: 

šėrimas melžimo aikštelėje ir / arba šėrimo koncentratu stotelės, priklausomai nuo maišymo 

sistemos. http://delaval.lt/-/Sprendimai-ir-produktai/rimas-/Products/?psg=379 

Kompiuterinių bandos valdymo programų naudojimas pieno ūkyje. 

 Vis dažniau naujausių sprendimų bei technologijų reikia formuojant ūkio bandą, valdant 

gamybinius procesus, todėl stambesniuose ūkiuose neapsieinama be bandos valdymo programos, 

kurių platintojai gali būti įvairūs. Daugelis melžimo įrangos pardavėjų šį terminą paaiškintų taip: 

„kompiuterinė sistema, kuri pagerina bandos valdymą ir kontrolę bei palengvina kasdieninę karvių 

http://www.technika.lytagra.lt/lely-discovery-meslo-salinimo-robota
http://delaval.lt/-/Sprendimai-ir-produktai/rimas-/Products/?psg=379
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priežiūrą“. Ji be pertraukų fiksuoja visus duomenis apie kiekvieną gyvulį ir pateikia išsamias 

ataskaitas. Ir iš tiesų tai beveik tikslus bandos valdymo programos apibūdinimas. Bandos valdymo 

programa reikalingiausia pieno ūkyje. Pastaraisiais metais didėjo karvių produktyvumas ir vis 

sunkiau tapo nustatyti karvių rują, pablogėjo apsivaisinimo rezultatai. Pirmieji duomenys apie 

žingsniamačių panaudojimą gyvulininkystės ūkiuose karvių rujai nustatyti pasirodė 1950-aisiais, 

tačiau tik aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pradėta juos masiškai taikyti. Bandos 

valdymo programai funkcionuoti reikalingas personalinis kompiuteris su specialia programine 

įranga, kuri kiekvieno gamintojo yra skirtinga. Veikimo principas labai panašus, tačiau skiriasi 

grafinė išraiška, ataskaitų pavadinimai, duomenų suvedimas ir t. t. Skiriasi ir gamintojų 

pavadinimai. Štai keletas jau žinomų: kompanija „DeLaval“ savo programą pavadino „Alpro“; kita 

kompanija GEA (buvusi „Westfalia“) ją vadina „Dairy Plan“. Italijos melžimo įrangos gamintojas 

„Milkline“ tokios pat paskirties programą pavadino taip pat „Milkline“, nors šios programos 

išradėjai yra Izraelio kompanija „SCR“. Kitos Izraelio bendrovės „AfiMilk“ bandos valdymo 

sistema vadinasi „AfiFarm“. Kaip minėta, kiekviena iš šių programų yra sukurta tuo pačiu principu, 

tačiau kai kurios iš jų turi savo privalumų. Štai kompanijos „AfiMilk“ paskutiniųjų metų išradimai 

leido įdiegti modulius, kurie sudaro galimybę melžimo metu kiekvienos karvės piene nustatyti 

riebalų, baltymų, laktozės kiekį (proc.), kraujo priemaišas ir somatinių ląstelių skaičių (SLS). Be to, 

žingsniamatis parodo ne tik karvės aktyvųjį, bet ir jos gulėjimo laiką. Italijos bendrovės „Milkline“ 

programos unikalūs davikliai nustato karvės atrajojimo intensyvumą. Šie išradimai leidžia greičiau 

nustatyti vieną ar kitą karvių susirgimą, kad būtų galima imtis priemonių galimiems nuostoliams 

sumažinti. Internetinis tinklapis http://www.afimilk.com/ Paplitę du daviklių tvirtinimo būdai: ant 

kaklo ir ant kojos. Kiekvienas iš jų turi ir privalumų, ir trūkumų. Jei daviklis (žingsniamatis) yra 

tvirtinamas ant kojos, tai jis tiksliau atspindi karvės aktyvumą, tačiau jis niekada neparodys karvės 

atrajojimo intensyvumo. O jei daviklis bus ant kaklo, tai vasaros dieną, kuomet gausu musių, jis gali 

parodyti didesnį aktyvumą negu įprasta. Tačiau koks nebūtų tvirtinimo būdas, svarbiausia, kad 

daviklių sukauptus ir į kompiuterį perduotus duomenis peržiūrėtų apmokytas pieno ūkio 

darbuotojas. Kad sistema atpažintų karvę ir perduotų jos duomenis į kompiuterį, būtini 

identifikatoriai, vadinamosios antenos. Jos padeda atpažinti gyvulį ir perduoda sukauptus aktyvumo 

duomenis. Kiekvienos karvės aktyvumo duomenys yra lyginami su jos pačios vidutiniu aktyvumu. 

Kuomet fermoje jau įdiegta bandos valdymo programa ir kiekviena karvė turi daviklį, ne mažiau 

svarbu atidžiai suvesti duomenis į kompiuterį. Kiekvienai bandos karvei sukuriama atskira gyvulio 

kortelė, kurioje galima nurodyti ne tik karvės amžių, veislę, kilmę, bet ir įterpti karvės nuotrauką. 

Vėliau ši kortelė bus papildoma kiekvienu nauju įvykiu, pavyzdžiui, sėklinimo ar veršiavimosi data. 

Naudojant bandos valdymo programą, svarbu ne tik suvesti visus duomenis į programą, bet ir 
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mokėti juos analizuoti ir vertinti ataskaitas. Kiekvienam vartotojui itin svarbios specializuotos 

ataskaitos. Ūkiuose, kuriuose karvės yra kontroliuojamos, „Alpro“ ir „Dairy Plan“ programų 

naudotojai gali susieti jų duomenis su VĮ „Pieno tyrimai“ duomenimis. Tokiu būdu bandos valdymo 

programa pasipildo karvių produktyvumo ir pieno sudėties duomenimis. Programos pateikiamose 

ataskaitose galima matyti, koks visos bandos servis periodas, kiek spermos dozių sunaudojama 

vidutiniškai vienai karvei apsėklinti, tačiau negalima vertinti gyvulių pagal vienos grupės rodmenis. 

Pavyzdžiui, jei programa įspėjimų lange parodo karvių, kurių aktyvumas padidėjęs, sąrašą, tai 

nereiškia, kad visos jos rujoja, nes naujo gyvulio bandoje aktyvumas paprastai būna didesnis. 

Rujojančios karvės ne tik būna aktyvesnės, sumažėja ir jų primilžiai. Jei fermoje daugiau kaip 200 

melžiamų karvių, vien tik žurnalų ir sąsiuvinių neužtenka, norint išanalizuoti visos bandos 

duomenis ar pasirinkti tik kelis pačius svarbiausius. Todėl stambesnėse bandose tokia valdymo 

programa labai paranki ir fermos darbuotojams, ir veterinarijos gydytojui, ir savininkui. Remiantis 

ja, lengviau ir greičiau išaiškinami gyvulių susirgimai, nustatoma karvių ruja, kurią, didėjant karvių 

produktyvumui, vis sunkiau pastebėti. Minėtas programas galima naudoti ir vaistų bei spermos 

dozių apskaitai, prognozuoti kiek ir kokių medžiagų bus sunaudota ūkyje. Šiandien ūkių savininkai, 

įdiegę bandos valdymo programas, pirmiausia pamato, kiek trunka servis periodas, kaip ilgai karvės 

melžiamos ir kiek laiko jos buvo nesėklintos. Neretai rezultatai nustebina. Taigi kryptingai ir 

nuosekliai dirbant, visiškai išnaudojant programos galimybes, galima tikėtis optimalaus darbo 

rezultato. 

Ultragarsinio tyrimo naudojimas pieno ūkiuose reprodukcijos vadybai gerinti 

Ultragarso aparatu ankstyvąjį veršingumą galima diagnozuoti 28 dienos (telyčioms – 21 

dienos) po sėklinimo. Tyrimas tikslingas, siekiant identifikuoti neveršingas karves ir laiku pritaikyti 

rujos skatinimo priemones, norint užtikrinti optimalų intervalą tarp apsiveršiavimų. Nereikėtų 

pamiršti, kad pieninių galvijų bandose ankstyvasis embrioninis mirtingumas (iki 15 dienų po AI 

(angl. Articicial insemination – dirbtinis apvaisinimas, sėklinimas), kai kurių autorių duomenimis – 

iki 27 dienų) gali siekti iki 20 proc., vėlyvasis (16–42 dienų po sėklinimo, kitų autorių duomenimis 

– 28–42 dienų) – iki 30 proc. ir daugiau, priklausomai nuo šėrimo, laikymo sąlygų, ūkio vadybos ir 

kitų veiksnių. Todėl nustačius ankstyvąjį veršingumą, vertėtų atlikti pakartotinį ultragarsinį tyrimą 

praėjus 60 ar daugiau dienų po sėklinimo. Ultragarso aparatu galima nustatyti veršingumo laiką, 

t.y., kiek laiko karvė yra veršinga. Paprastai gyvulių savininkai žino sėklinimo laiką, tačiau 

pasitaiko nemažai atvejų, kada karvė yra veršinga ne nuo paskutinio sėklinimo, o nuo 

priešpaskutinio ar net dar ankstesnio. Ultragarso aparato programine įranga galima apskaičiuoti 

veršingumo laiką pagal keletą parametrų: karvės gimdos diametrą, veršelio galvos skersmenį arba 
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veršelio skrandžio diametrą. Ši funkcija naudinga, jei karvės su buliais reproduktoriais laikomos 

palaidos ir norima sužinoti veršiavimosi laiką, numatyti užtrūkinimo datą. Dažniausiai ultragarsinis 

tyrimas naudojamas gimdos ir kiaušidžių patologijoms nustatyti. Po apsiveršiavimo ištyrus karvę 

aparatu, galima lengvai pastebėti endometritą, net jei rektinio tyrimo metu dar neapčiuopsime jokių 

pakitimų. Esant pūliniam endometritui, ultragarso aparato ekrane aiškiai matysime fibrino 

sankaupas skysčių fone (balti taškeliai juodame fone). Ultragarso aparatas skleidžia bangas, kurios 

daviklio pagalba nukreipiamos į organą ar audinį. Ultragarso bangos atsimuša į kelyje pasitaikiusius 

organus ar audinius ir sugrįžta į daviklį, kuris jas sustiprina ir išreiškia vaizdą ekrane. Matomas 

vaizdas priklauso nuo organo ar audinio echogeniškumo (gebėjimo atspindėti bangas). Jei daviklis 

nukreiptas į skystį (pvz., šlapimo pūslę ar vaisiaus vandenis), ekrane matysime juodą spalvą, kurią 

riboja organo (šlapimo pūslės arba gimdos) sienelė. Atliekant kiaušidžių skenavimą, galima 

identifikuoti net ir mažas, 2 mm struktūras. Žinoma, kad ovuliacija įvyksta, kai folikulas pasiekia 

12–14 mm dydį. Taigi, tyrimo metu išmatavus folikulą, galima nustatyti rujos laiką bei 

optimaliausią sėklinimo metą. Kai kurioms karvėms ovuliacija prasideda, kuomet folikulai užauga  

iki 15 ar net 18 mm, tačiau didžiausia apsivaisinimo galimybė, kuomet folikulas – 12–13 mm 

dydžio. Pagal pūslelės sienelės storį galima diferencijuoti folikulines ir geltonkūnio cistas. Rektinio 

tyrimo metu ne visada pasiseka tinkamai įvertinti funkcinę kiaušidžių būklę. Jei folikulai maži ar 

išsidėstę ne kiaušidės paviršiuje, gali pasirodyti, kad kiaušidės yra neaktyvios. Ultragarsinis tyrimas 

naudojamas ne tik reprodukciniams sutrikimams diagnozuoti. Naudojant skirtingų dažnių daviklius, 

galima diagnozuoti galvijų virškinimo sistemos ligas (prieskrandžių dislokaciją), širdies, 

kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos ligas, ištirti kepenis, tešmenį, raumenis, sausgysles, sąnarius. 

Internetinis tinklapis 

http://www.vetpartneris.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=10 

Kompiuterinių mitybos programų naudojimas.  

Gyvūnų gerovės įstatymas reikalauja, kad gyvūnai laiku ir tinkamai būtų pašerti, kad jiems 

pakaktų maisto medžiagų, gaunamas su pašaru kiekis atitiktų dienos fiziologinę normą. Kad šis 

reikalavimas nebūtų pažeistas, o kompleksuose kiaulės, o ypač penimų kiaulių grupėse būtų 

tinkamai šeriama, naudojamos automatinės šėrimo sistemos. Balansuojant kiaulių racioną visą 

informacija yra įvedama į kompiuterį (kompiuterius) ir išsaugoma. Darbuotojas, valdantis šėrimo 

modulį, privalo užtikrinti, kad ūkio pašarų sandėlyje visuomet pakaktų pašarų, arba raciono 

komponentų. Visavertis racionas gali būti sudarytas iš keleto rūšių pašarų. Apskaičiuotas racionas 

perskaičiuojamas į kiekvieno pašaro paros, savaitės ar mėnesio poreikius vienam gyvuliui ir visai 

bandai. Tuomet suvedami reikalingi kiekiai vienam šėrimui. Toliau pašarų padavimo darbą atlieka 

http://www.vetpartneris.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=10
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automatinės šėrimo sistemos, kurios įgalina sutaupyti laiką ir darbo sąnaudas, tuo pačiu sumažinant 

galimas klaidas iki minimumo. Nors šėrimo sistemos ir atlieka daugelį darbų, tačiau jas vis vien 

būtina kontroliuoti – būtina pašarų kiekio kontrolė, kitaip tariant kalibracija. Pakeitus racioną arba 

gavus naujų pašarų siuntą būtina atlikti pašaro davinio kalibravimą, kad nebūtų viršytas arba per 

mažas paros kiekis vienai kiaulei. Kad sistema veiktų būtina periodinė patikra, todėl priklausomai 

nuo gamintojo ir linijos apkrovos galimos patikros vieną ar du kartus per mėnesį. 

Reprodukcijos vadybos naujovių plėtra kiaulininkystės ūkiuose.  

Į Lietuvą iš užsienio įvežami kuiliai su aukštais selekciniais rodikliais ir taip pagerinamos 

respublikoje veisiamos kiaulės. Tokie kuiliai yra brangūs, ir ne visuomet kergimas apsimoka. 

Vykdant kergimą, su vienu kuiliu per metus sukergiama 100-120 kiaulių. Kiaulių veisime įdiegus 

sėklinimą, vieno kuilio sperma galima apvaisinti per metus iki 1000 kiaulių ir gauti 8-10 tūkstančių 

paršelių. Be to, suaugusių kuilių sperma galima apsėklinti kiaulaites, kurias sunku sukergti su 

didelio svorio kuiliais. Sėklinant patikrinta pačių geriausių kuilių sperma, galima padidinti kiaulių 

apsivaisinimą ir vislumą. Tačiau kergimas ar sėklinimas yra tik būdas, kaip pasiekti, kad kiaulė 

taptų paršinga. Tačiau stambėjant ūkiams, mažėjant žmonių darbo sąnaudoms ūkiuose vis didesne 

problema tampa kiaulių nevaisingumas, todėl būtina kuo anksčiau identifikuoti ankstyvąjį 

paršingumą, o esant kiaulei neparšingai nuspręsti ar ji tinkama tolimesniam veisimui, ar būtina ją 

brokuoti. Šiam tikslui naudojamas ultragarsinis tyrimas. Skirtingai nuo galvijų veršingumo tyrimo, 

kiaulėms paršingumo tyrimas ultragarsu atliekamas naudojant ne linijinį, bet konveksinį daviklį. 

Tyrimas atliekamas kiaulei stovint, priglaudžiant ultragarsiniu geliu suvilgytą daviklį. Jei kiaulė 

paršinga tuomet ultragarso aparato ekrane matomi juodi vaisiaus vandenų plotai ir baltos (pilkšvos) 

spalvos vaisius (vaisiai). Naudojant šį tyrimo metodą galima išvengti ekonominių nuostolių 

netikslingai laikant neparšingą paršavedę. Jei paršavedė neparšinga, ji yra brokuojama. Kiaulės 

brokuojamos dėl lytinio ciklo sutrikimų (anoestrus), laiku nepasireiškusios rujos, dėl 

pasikartojančios rujos, išvaizdos (eksterjero) trūkumų, mechaninių traumų, mažo atvestų paršelių 

skaičiaus, mažų, silpnų paršelių, medžiagų apykaitos ir ginekologinių ligų. Lietuvoje atlikti tyrimai 

įrodė, kad du trečdaliai kiaulaičių, kurioms nepasireiškia ruja arba nėra paršingos išbrokuojamos 

netikslingai. Rujos požymių pasireiškimas po paršelių atjunkymo priklauso nuo organizmo funkcijų 

homeostazės ir neuroendokrininio balanso. 95 proc. paršavedžių ruja po paršelių atjunkymo 

pasireiškia per 3 - 8 dienas. Tačiau ne visos kiaulės praėjus šiam laikotarpiui pradeda rujoti. Per dvi 

savaites nuo paršelių atjunkymo nepasireiškus rujos požymiams, teigiama, kad kiaulė yra anoestrus 

būklės. Tokios kiaulės dažniausiai išbrokuojamos. Rujos požymių pasireiškimas ir folikulų augimas 

– kompleksinis procesas, į kurį įtraukti endokrininiai organizmo mechanizmai. Minėti tyrimai 
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patvirtino, kad siekiant optimizuoti kiaulių reprodukciją rekomenduotina naudoti ir hormoninius 

preparatus. 

Veršelių automatinių girdymo sistemų pritaikymas Lietuvoje 

 Suaugusiųjų gyvulių sveikata ir produktyvumas labai priklauso nuo jauniklių veršelių 

auginimo ir girdymo pienu periodo. Tik iš sveikų ir tinkamai laikomų bei prižiūrimų veršelių 

užaugs produktyvios karvės ir gerai įmitę mėsingi galvijai. Labai svarbu, kad šiuo laikotarpiu 

veršeliai nesusirgtų virškinamojo trakto ir kvėpavimo takų ligomis. Daugelis galvijų augintojų jau 

žino kaip taisyklingai prižiūrėti veršelį pirmąją gyvenimo savaitę, tačiau vėliau ateina laikas, 

kuomet veršeliai pradedami laikyti grupėmis ir girdomi kartu. Šiame laikotarpyje dažnai prasideda 

įvairių virškinamojo trakto ligų pasireiškimai dėl klaidų. Vienas iš būdų to išvengti – naudoti 

automatines veršelių girdymo sistemas. Gyvulių augintojams Lietuvoje siūlomos Westfalia, 

DeLaval, Urban ir kt. gamintojų automatinės veršelių girdyklos. Naujosios automatinės veršelių 

girdyklos skirtos girdymui pieno pakaitalais ir/arba pienu su pilnai automatizuotu valdymu, kas 

sumažina darbo kaštus. Svarbu tai, kad veršeliai žinda iš spenio, kas artima jų fiziologijai. 

Automatinės girdyklos kompiuteris kaupia ir analizuoja informaciją apie veršelio gėrimo trukmę, 

greitį, nukrypimus nuo normos ir pateikia reikiamą informaciją naudotojui – veršelių augintojui. Šių 

signalų dėka galima greičiau diagnozuoti ligas, jų pradžią, imtis reikiamų profilaktikos ar gydymo 

priemonių. Kai kurios girdyklos (Urban U40, 2 pav.) gali veikti ir šaltyje. Dėl unikalios girdyklos 

konstrukcijos pienas/paruoštas pieno pakaitalas neužšąla iki -15°C ir veršelis net ir pirmąjį gėralo 

gurkšnį gauna reikiamos optimalios temperatūros. Pasirenkant automatinę girdyklą svarbu, kad 

veršeliai visuomet gautų reikiamos temperatūros ir tinkamos koncentracijos pieno pakaitalą. 

Pravartu kartu įsigyti ir papildomą miltelių dozavimo priedą, kurio dėka visai grupei arba 

pasirinktinai reikiamiems veršeliams galėsime dozuoti miltelinius probiotikus ar sulfanilamidus 

naujai įvedamiems į grupę veršeliams, norint išvengti viduriavimo. Veršeliai šiose girdyklose 

visada gaus šviežiai paruoštą, tinkamai pašildytą ir tik jiems t.y. individualiai sudozuotą pieno 

ir/arba pieno miltelių mišinį. Kai kuriems veršelių augintojams automatinė girdykla atrodo labai 

sudėtingas įrenginys, tačiau jų valdymas yra labai paprastas: keleto klavišu pagalba galime pamatyti 

visą praėjusios dienos ar savaitės įvykių suvestinę. Kad girdyklos talpoje neatsirastų patogeninių 

mikroorganizmų, girdyklos periodiškai, nustatytu laiku automatiškai prasiplauna šarminiu ir 

rūgštiniu plovikliais. Pasirinkus automatinę veršelių girdymo sistemą neretai pasirenkamas girdymo 

pienu modulis, tačiau ne visuomet pienininkystės ūkiuose melžiamas pienas yra aukštos kokybes, 

tad dalį pieno tenka brokuoti. Tai mastitu sergančių, gydomų veterinariniais preparatais bei 

traukinamų karvių pienas. Šiame piene yra didelis somatinių ląstelių skaičius, pasitaiko ir padidėjęs 
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mikroorganizmų (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., E. coli, Listeria spp., 

Mycobacterium paratuberculosis ar Mycoplasma bacterium) skaičius. Dažniausiai šiuos pienu 

girdomi veršeliai, nes parduoti jo neįmanoma. Nustatyta, kad girdant blogos kokybės pienu veršeliai 

dažniau serga kvėpavimo ir virškinimo sistemų ligomis, jų imunitetas silpnesnis nei veršelių, kurie 

girdomi geros kokybės, neužterštu mikroorganizmais pienu. Tačiau yra išeitis, kaip panaudoti 

blogos kokybės pieną veršelių girdymui nekenkiant jų sveikatai. Tai pieno pasterizacija, kurios dėka 

pienas gali būti naudojamas veršelių girdymui. Reikėtų atminti, kad pieno pasterizacija nesunaikina 

visų mikroorganizmų, tačiau tik ženkliai sumažina jų skaičių.  

Internetinis tinklapis http://www.verseliai.lt 

 

 

 

 

 

 

Mėsinė galvijininkystė  

 

Mėsinė galvijininkystė šalyje sparčiau pradėjo plėtotis tik paskutiniajame dešimtmetyje, 

tačiau plėtros rezultatai netenkina nei mėsos perdirbėjų, nei šalies vartotojų. 2010 metų pabaigoje 

Lietuvos ūkiai augino 10,5 tūkst. grynaveislių mėsinių galvijų, iš jų 4 tūkst. – karvės žindenės. 

Kartu su mėsinių mišrūnių veislių banda, kurią sudaro juodmargių ir žalųjų mėsinių veislių galvijai, 

mėsinės galvijininkystės banda tesudarė apie 13 proc. Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, 

apleistose pievose ir ganyklose, būtų galima intensyviau auginti mėsinius galvijus, tačiau ūkininkai 

nėra linkę plėtoti šią gyvulininkystės šaką. Auginant mėsinius galvijus reikia mažiau intensyvaus 

darbo nei pieninius, tačiau pienininkystėje garantuojamos greitos ir stabilios pajamos. Paskaitose 

klausytojai supažindinami su mėsinių galvijų veislių parinkimu ūkio plėtrai, auginimo 

technologijomis, grynojo veisimo ir mišrinimo principais. Mėsinių galvijų fermos dydis ir struktūra 

priklauso nuo ūkio dydžio ir gamybos krypties. Stambesniuose ūkiuose, turint didelius ganyklų bei 

pašarinių augalų plotus ir stokojant darbo jėgos, reikėtų steigti specializuotą mėsinių galvijų ūkį, 

kuriame didžioji pajamų dalis būtų gauta už realizuotus mėsinius galvijus. Mėsinių veislių karves 

tikslinga laikyti kalvotose, žemės dirbimui netinkamose, vietose. Dėl ilgos ir kryptingos atrankos 

mėsinių veislių galvijai yra stiprios konstitucijos ir labai gerai prisitaiko prie įvairių klimato sąlygų. 

Žiemos pradžioje gyvuliai apauga ilgais plaukais, įskaitant ausis ir tešmenį. Jie ganyklinio 

laikotarpio pabaigoje sukaupia daug poodinių riebalų, todėl nesunkiai išgyvena ilgai trunkančius 

http://www.verseliai.lt/
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šalčius (iki -30°C) ir didelius karščius, nereikia kapitalinių statinių jiems laikyti. Mėsinės 

galvijininkystės efektyvumas priklauso ir nuo veislės parinkimo atitinkamai gamtinei–ekonominei 

zonai. Mėsinių veislių galvijai pagal jų biologinius ypatumus grupuojami į Anglijos greitai 

bręstančių, Prancūzijos–Italijos ir zebų kilmės veislių grupes. Anglijos greitai bręstančių veislių 

grupei priskiriami herefordai, aberdynų angusai, šorthornai, galovėjai, hailendai ir kitos. Šiai veislių 

grupei būdinga tai, kad gyvuliai yra vidutinio stambumo (herfordai, aberdynų angusai, šorthornai) 

arba smulkūs (galovėjai, hailendai), anksti bręsta ir kaupia riebalus, todėl prieauglis ankščiau 

realizuojamas mėsai. Prancūzų–italų veislių grupei priskiriami šarolė, šviesieji akvitanai, limuzinai, 

aubrakai ir kitos veislės. Šios veislių grupės gyvuliams būdingas vėlesnis brendimas, ilgesnis 

intensyvaus augimo laikotarpis. Gyvuliai yra stambūs (šarolė, limuzinai) arba vidutinio stambumo 

(aubrakai). Verčiantis mėsine galvijininkyste, reikėtų taikyti ne tik grynojo veisimo, bet ir 

mišrinimo technologijas. Taikant ekstensyvias mėsinių galvijų auginimo technologijas, kryžminti 

labiausiai tinka anksti bręstančių, smulkesnių veislių galvijus ir jų mišrūnus (Herefordo, Aberdyno 

Anguso ir kt.). Jie nėra reiklūs pašarams, todėl pakankamai sparčiai auga vidutinio našumo 

ganyklose, o žiemos metu yra šeriami geros kokybės silosuotais pašarais. Taikant ekstensyvias 

galvijų auginimo technologijas, koncentruotų pašarų neduodama, nes intensyviai šeriami galvijai 

priaugina per daug riebalų. Minėtų veislių galvijai yra atsparūs aplinkos veiksniams, nereiklūs 

pašarams, jų mėsa – geros kokybės, nes galvijai turi plonas raumenines skaidulas. Be to, jų 

skerdenose yra daug „marmurinės“ mėsos, kuri ES rinkose turi paklausą.  

5. Gyvulių laikymo, mitybos ir melžimo tendencijos 

Galvijų laikymo būdas pasirenkamas pagal jų laikymo paskirtį (pienui, mėsai, veislei), 

galvijų amžių, fiziologinę būklę, ūkyje taikomas šėrimo, mėšlo šalinimo sistemas, atsižvelgiant į 

ekonomines ir kitas vietos sąlygas. 

Pieno veislių galvijų laikymo būdai. Galvijų fermose gali būti dvi laikymo sistemos: 

tvartinė-ganyklinė, kai gyvuliai žiemą laikomi tvarte, o šiltuoju metų laiku – ganykloje, ir tvartinė 

sistema, kai galvijai visus metus laikomi tvarte. Tvartinė-ganyklinė sistema pranašesnė tuo, kad 

ganymo metu ūkyje sumažėja darbų, didžiąją dalį pašarų gyvuliai gauna iš kultūrinės ganyklos, 

sumažėja papildomai gaminamų pašarų kiekis. Be to, grynas oras, saulė teigiamai veikia galvijų, 

ypač prieauglio, organizmą – skeleto, virškinamojo trakto ir kitų organų vystymąsi. Veršeliai 

užsigrūdina, tampa atsparesni įvairioms ligoms. Tvartinė sistema taip pat turi savo pranašumų – jei 

karvės laikomos pririštos, jos įpranta prie savo vietos ir šalia stovinčių gyvulių, sumažėja stresų dėl 
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hierarchinės bandos struktūros formavimosi. Visus metus laikant galvijus tvarte, galima geriau 

organizuoti individualų šėrimą, daug patogiau melžti, kadangi nereikia kilnojamų melžimo aikštelių 

ar keletą kartų per dieną parginti karves iš ganyklos į tvartą. Tvartinė sistema dažnai taikoma laikant 

labai aukšto produktyvumo karves, taip apsaugant jas nuo stresų, ganyklose pasitaikančių parazitų, 

užtikrinant visus metus pastovią optimalią mitybą. 

Nepriklausomai nuo laikymo sistemos, tvartuose laikomi galvijai gali būti laikomi pririšti 

ir palaidi. Palaidi gyvuliai gali būti laikomi boksuose arba ant gilaus kraiko grupiniuose garduose. 

Saitinis laikymo būdas. Taikant šį laikymo būdą, karvės tvartuose yra rišamos. Taip 

laikomos karvės šeriamos ir melžiamos stovėjimo vietoje (melžti galima ir melžimo aikštelėse, tada 

karves reikia paleisti melžimui ir vėl pririšti po melžimo), todėl galima taupyti pašarus, tiksliai 

normuojant pagal kiekvieno gyvulio produktyvumą. Be to, kiekviena karvė per visą tvartinį 

laikotarpį turi pastovią, ramią šėrimo ir gulėjimo vietą bei tas pačias kaimynes, dėl to ji patiria 

mažiau stresų. Iš karvių primelžiama daugiau pieno, sumažėja pašarų poreikis, tačiau padidėja 

pieno gamybos darbo sąnaudos. Rekomenduojama karves bent du kartus per savaitę išvaryti 

mocionui į diendaržius su kieta ar žolės danga. 

Pagal karvių pririšimo būdą gali būti keli saitinio laikymo variantai: trumpas pririšimas, 

kai galvijai gulėdami galvą laiko virš ėdžių ar šėrimo stalo, ir ilgas pririšimas, kai galvijai gulėdami 

visu kūnu būna guoliavietėje. 

Tvarte guoliavietės turi būti tinkamai įrengtos – sausos, šiltos, pakankamai minkštos. 

Tokiose guoliavietėse karvė per parą guli 12 – 14 val. Tačiau jei guoliavietės grindys kietos ir 

šaltos, karvės guli tik 8 – 10 val. Jei guoliavietė šlapia, karvė gali visai nesigulti. Netinkama 

guoliavietė neigiamai veikia karvės virškinimo procesus, apetitą ir produktyvumą. 

Pririštų karvių tvarte svarbu įrengti tinkamo ilgio perdarynes. Jei perdarynė per ilga, ją 

labiau užteršia, todėl švariai palaikyti reikia daugiau darbo. Per trumpose perdarynėse laikomoms 

karvėms dažniau iškrinta makštis, daugiau jų serga nagų bei sąnarių ligomis, tešmens ir lytinių 

organų uždegimas. Susirgimų gali padažnėti ir dėl per didelio guoliavietės grindų nuolydžio, kuris 

turėtų būti ne didesnis nei 2%. Perdarynių grindys įrengiamos 0,12 – 0,2 m aukščiau mėšlo šalinimo 

kanalo dugno, išklotos šilumą izoliuojančiomis medžiagomis (dangomis arba kraiku). Perdarynių 

gale įrengiant grotomis dengtus kanalus mėšlui šalinti, grotų paviršius turi būti ne žemiau kaip 3 cm 

nuo perdarynių grindų (įskaitant kilimo storį). 
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Karvių saitinio laikymo patalpos perdarynių matmenys turi būti ne mažesni už pateiktus 1 

lentelėje. Optimalus karvės perdarynės ilgis nustatomas prie įstrižo jos kūno ilgio pridėjus 5 – 10 

cm, kai mėšlas šalinamas transporteriu arba rankiniu būdu, ir 15 – 20 cm, kai mėšlas šalinimas 

traktoriniu buldozeriu. 

Atsižvelgiant į taikomą technologiją, gyvuliams šerti įrengiamos ėdžios arba šėrimo stalas. 

Šėrimo takų plotis galvijų laikymo patalpose turi atitikti naudojamų pašarų dalinimo įrenginių 

matmenis, tačiau takai turi būti ne siauresni kaip: 

* šėrimo takai (kai yra ėdžios)           1,0 m 

* šėrimo stalai                                      1,5 m 

Visais atvejais pašarų išdavimo technika neturi važiuoti per išdalytus pašarus. Optimalus 

dvipusio pašarų stalo plotis, naudojant mobilią pašarų dalinimo techniką, yra 4,5 – 5,5 m. 

Ėdžių ar šėrimo stalo dugnas turi būti bent 5 cm pakilęs virš karvės stovėjimo vietos. Jei 

ėdžių dugnas yra lygus su karvės stovėjimo vietos grindimis, vidutinio stambumo karvė be didesnių 

pastangų pašarą ėdžiose pasiekia už 50 cm, o jei jis yra 5 cm žemiau – tik už 43 – 45 cm. Ėdžių 

dugną pakėlus 10 cm, ta pati karvė be didesnių pastangų pasiekia pašarą už 70 – 72 cm. Juo sunkiau 

karvė pasiekia pašarą, tuo labiau jos kūnas ėdant turi palinkti į priekį ir tuo labiau ekskrementais 

užteršiama perdarynė, nors jos ilgis atitinka karvės stambumą. Viso to pasekmė – didesnis tešmens 

užterštumas ir mažiau galimybių gauti geros kokybės pieną. 

Atsižvelgiant į grindų dangos šilumines savybes, guoliavietės gali būti gausiai arba tik 

minimaliai kreikiamos. Guoliavietės su įrengtais apšiltintais kilimėliais kasdien turi būti 

pabarstomos bent 0,25 kg smulkintų pakratų. Kraiko sunaudojimo normos priklauso nuo taikomos 

galvijų laikymo technologijos ir guoliaviečių įrengimo ypatybių. Laikant karves pririštas ir gaunant 

kraikinį mėšlą, vienam gyvuliui reikia 1 – 2,5 kg kraiko per parą. Kraikui naudojami šiaudai, 

medžio pjuvenos bei drožlės ir durpės. Bet kurios rūšies kraikas turi būti ne drėgnesnis kaip 

orasausis, neturi būti sugedęs ir užterštas. Šiaudai turi būti pašarinės kokybės. Įvairių rūšių kraiko 

tankis ir galimybė sugerti drėgmę pateikti 3 lentelėje. Naudojant kito tipo kraiką, jo kiekis 

perskaičiuojamas pagal skysčių sugeriamumą. Neturint pakankamai kraiko, karvių gulėjimo vietose 

galima įrengti šilumai nelaidžias grindis. Šilčiausios yra sausų pušinių lentų grindys, tačiau jos 

neilgai telaiko. Tinka ir keramzitbetonio arba kiek šaltesnės betono su pjuvenų priedu grindys. 

Karvidėse galima kloti ir tuščiavidurių keramikinių plytelių grindis. Kad neprisigertų srutų, jas 

rekomenduojama hidrofobizuoti specialiais lateksais.  
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Kad karvės savo vietose nestovėtų įstrižai ir greta gulinčiai karvei nesužeistų tešmens, kas 

antrai karvei įrengiama bent 1,0 m aukščio pertvarėlė. Kas 25 karvės eilėje turi būti įrengtas 

praėjimo takas, ne siauresnis kaip 1,0 m. Išilginių aptarnavimo takų plotis turi būti ne mažesnis kaip 

1,0 m, skersinių takų pastato viduryje – 1,0 m, galuose – 1,2 m. Stovėjimo vietų gale esančių mėšlo 

šalinimo takų (transporterio kanalo su personalo praėjimo taku arba plataus mėšlo šalinimo 

buldozeriu tako) plotis turi būti ne mažesnis kaip pateikta 4 lentelėje. Mėšlo šalinimo takų plotis turi 

būti toks, kad gyvulys galėtų laisvai išeiti iš stovėjimo vietos. 

Karvės paprastai šeriamos du – tris kartus per dieną. Pašarai, priklausomai nuo fermos 

dydžio, gali būti atgabenami rankiniais vežimėliais, traktoriniais arba savaeigiais pašarų dalytuvais. 

Dvieilėje karvidėje įrengiant vieną šėrimo taką ir du melžimo – mėšlo valymo takus, pakanka 11,0 

– 11,5 m pločio pastato. Taip suplanuotame tvarte vienai karvei tenka 6,6 m2 ploto, pašarus iš karto 

galima išdalyti abiejų eilių gyvuliams, tačiau melžėjos darbas čia ne toks našus, kaip turint du 

šėrimo takus ir vieną melžimo – mėšlo valymo taką viduryje. Šis variantas tinka tuo atveju, jei 

melžėja karves melžia su 4 – 5 pusiau automatizuotais aparatais, nors taikant šį variantą, reikia 12,5 

– 13,0 m pločio pastato, o kiekvienai karvei tenka skirti po 7,2 m2 grindų ploto. 

Laikant karves per visą žiemą tvartuose pririštas, susilpnėja jų organizmas, jos sunkiau 

veršiuojasi, dažniau užsilaiko nuovalos. Be to, dalis karvių silpniau rujoja, sunkiau nustatyti jų rują. 

Todėl prie karvidžių gyvuliams reikia įrengti grįstas arba bent pažvyruotas pasivaikščiojimo 

aikšteles. Diendaržių su natūralia danga plotas neribojamas, tačiau juos eksploatuojant, turi būti 

žiūrima, kad nebūtų pažeidžiama jų augalinė danga, kad prie išėjimų iš tvartų į diendaržius būtų 

įrengtos kietos dangos. Minimalus diendaržių su kieta danga plotas vienai karvei yra 8 m2. 

Tokiuose diendaržiuose reikia numatyti užteršto lietaus nuo diendaržių surinkimą ir tvarkymą. 

Karvėms į diendaržius išleisti skirtų landų aukštis turėtų būti 1,8 m, plotis – 1,0 m. Jei diendaržiai 

įrengti prie pat tvarto, langai iš lauko pusės turi būti apsaugoti grotomis iki 1,8 m aukščio nuo 

žemės. 

Reikalavimai vandens tiekimui. Vidutinį suvartojimo vandens kiekį sudaro vanduo, skirtas 

galvijams girdyti, pašarams ruošti, įrenginiams plauti, galvijams (tešmenims) plauti, patalpoms 

valyti, o taip pat buičiai, šildymo sistemoms, įvairiems specifiniams technologiniams poreikiams. 

Vandens karvė turi gauti tiek, kiek nori, ypač karštomis vasaros dienomis. Jei ganykloje trūksta 

geriamojo vandens, primilžiai gali sumažėti 20 – 25%. Melžiamai karvei (duodančiai 7000 kg pieno 

per metus) per parą vidutiniškai sunaudojama 100 litrų vandens. 
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Galvijams girdyti tinka gręžinio (8 – 100 C) temperatūros vanduo. Karvei duodant vandens 

iki soties, ji geria 6 – 10 kartų per parą, todėl gyvulio poreikius labiausiai patenkina automatinės 

arba susisiekiančių indų principu veikiančios girdyklos. Individualios girdyklos dubens talpa turi 

būti ne mažesnė kaip 2 litrai, vandens debitas į girdyklą turi būti ne mažesnis kaip 10l/min. Jei tokių 

girdyklų nėra, karves reikia girdyti ne rečiau kaip 3 kartus per parą arba dažniau. Karvėms girdomas 

vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus, skirtus geriamajam vandeniui. Artezinių 

gręžinių vanduo beveik visada atitinka šias normas. Paviršinių telkinių vandeniu gyvulių girdyti 

negalima. Kai girdyklos užteršiamos pašarais, jose esančio vandens koli indeksas padidėja iki 1000 

ir daugiau. 1 ml tokio vandens randama 20 – 30 tūkstančių ir dar daugiau bakterijų. Taigi girdyklas 

būtina sistemingai valyti, o kad jos mažiau užsiterštų – įrengti 60 – 65 cm aukštyje nuo grindų iki 

girdyklos viršaus. Girdyklos turi būti pagamintos iš gyvuliams nekenksmingų ir drėgmei atsparių 

medžiagų. Turi būti numatytos priemonės, kaip teikti geriamos kokybės vandenį vandens tiekimo 

sistemos gedimo metu. Mažuose ūkiuose turi būti numatyta stacionari ar mobili vandens sukaupimo 

talpykla, atitinkanti paros poreikius. Visa gyvulių girdymo sistema turi būti įrengta taip, kad šalčių 

metu nesutriktų gyvulių aprūpinimas vandeniu. 

Mėšluotų grindų paviršiui nuplauti, mėšlui skiesti skysto mėšlo šalinimo sistemose galima 

naudoti paviršinių telkinių vandenį. Tuo tikslu gyvulių laikymo pastatų teritorijoje turi būti 

įrengiamas nuo užteršimo apsaugotas tvenkinys arba vanduo imamas iš kitų švarių šaltinių (upės, 

ežero). 

Gamyboje vartojamo karšto vandens temperatūra turi būti tokia: 

* tešmenims plauti – 37 – 380C, 

* pieno indams, žarnoms, pienotiekio vamzdžiams ir kitiems įrenginiams plauti – 50 – 

600C. 

Vandens kiekis įvairiems technologiniams poreikiams l/m2: 

* lygioms grindims plauti – 6,0 – 7,0, 

* gelžbetoninių grotelių grindims plauti – 20,0 – 30,0, 

* melžimo įrangai plauti – 21,0, 

* pieno šaldytuvams plauti – 7,0 – 10,0, 

* vienam tešmeniui plauti per parą – 3,0. 
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Automatizuotam šaldytuvų plovimui, atsižvelgiant į jų dydį, sunaudojama 2 – 4% vandens, 

skaičiuojant nuo šaldytuvo talpos. Personalo buities reikmėms per pamainą kiekvienam darbuotojui 

reikia numatyti po 50 l šalto ir 20 l karšto, 60 – 800C temperatūros, vandens. 

Besaitis karvių laikymo būdas. Tai būdas, kai karvės laikomos nepririštos. Yra keli 

besaičio laikymo variantai – boksinis, kombiboksinis ir besaitis laikymas ant gilaus ar seklaus 

kraiko grupiniuose garduose. 

Darbo sąnaudos palaidų karvių priežiūrai ir melžimui, palyginti su pririštomis, sumažėja 

1,5 – 1,7 karto. Kadangi karvės šėrimo vieta atskirta nuo guoliavietės (išskyrus kombiboksus), todėl 

ją galima taip įrengti, kad karvė nepriterštų ir nereikėtų valyti. Nepririštos karvės melžiamos 

specialiose aikštelėse, kur darbo procesai yra labiau mechanizuoti ir automatizuoti negu pririštų 

karvių stovėjimo vietose. Be to, palaidų karvių rują lengviau pastebėti negu pririštų, užtat sumažėja 

jų bergždumas. 

Stambesnėse fermose palaidai laikomų karvių grupės turi būti sudaromos pagal 

apsiveršiavimo laiką ir produktyvumą. Palaidų tvarte laikomų karvių banda skirstoma į šias grupes: 

1) melžiamas, 2) užtrūkusias, 3) besiveršiuojančias. Iš palaidų karvių grupės būtina išskirti 

šlubuojančias ir kitaip, nors ir lengvai, negaluojančias karves. Šalia besiveršiuojančių karvių 

įrengiamos profilaktoriumo patalpos veršeliams. Visos melžiamos ir užtrūkusios karvės laikomos 

palaidos, o besiveršiuojančios – pririštos. 

Karves reikia kuo mažiau pervarinėti iš vienos grupės į kitą. Ypač svarbu pastovias grupes 

išlaikyti per pirmuosius keturis laktacijos mėnesius, kol primilžiai patys didžiausi. Jeigu karvių 

pergrupavimas neišvengiamas, tai nepatariama daryti prieš šėrimą arba šėrimo metu. Pergrupuoti 

geriausia po šėrimo, nes sočios karvės būna ramesnės. 

Šienas, silosas ir kiti apėmingi pašarai arba jų mišiniai palaidoms karvėms šeriami ir 

grupinių šėryklų. Reikiamas koncentruotų pašarų kiekis karvėms dažniausiai sušeriamas melžimo 

aikštelėje. Laktacijos fiziologijos požiūriu tai netinka, nes ėsdama karvė blogiau išskiria pieną. Jei 

palaidų karvių tvarte šėrimo metu gyvulius galima fiksuoti prie ėdžių, tada reikėtų sušerti ir 

koncentratus. Efektyviausios yra kompiuterizuotos koncentruotų pašarų šėryklos. Kiekvienai 

palaidai karvei ant kaklo kabinamas arba po oda implantuojamas miniatiūrinis karvės atpažinimo 

signalų siųstuvėlis. Po kontrolinio melžimo kompiuteris pagal produktyvumą nustato karvei 

priklausančią koncentratų normą su nuoroda, per kiek kartų jai skirtą koncentratų kiekį sušerti. 

Karvės į tokias šėryklas gali ateiti kada nori. Karvei atėjus į šėryklą, pagal jos siųstuvėlio 

siunčiamus signalus išduodamas užprogramuotas koncentratų kiekis. Taip išvengiama karvių 
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stumdymosi. Be to, jei labai produktyvioms karvėms skiriami 14 – 15 kg ar dar daugiau koncentratų 

sušeriami tik per du kartus, šie pašarai jų prieskrandžiuose ima smarkiai rūgti, padidėja 

rūgštingumas, sutrinka acto ir propioninės rūgšties santykis, pasigamina daug metabolitų, kurie gali 

apnuodyti gyvulį. Kompiuterizuotos šėryklos padeda koncentratų davinį karvei sušerti per 5 – 6 

kartus ir išvengti galimų komplikacijų. Tačiau ši pašarų išdavimo įranga gana brangi, ir ją naudoti 

apsimoka tik didesnio produktyvumo bandose. 

Boksiniuose tvartuose palaidų karvių ramybei ir guoliaviečių švarai užtikrinti kiekvienam 

gyvuliui įrengiamas boksas, į kurį jis gali bet kada įeiti ir išeiti. Boksų pertvaros daromos iš 

dvigubai sulenktų vamzdžių, kurių išlankstymo profilis turi sudaryti galvijų poilsiui patogia erdvę: 

netrukdyti besiilsinčio gyvulio galvai. Nesudaryti kliūčių jų užpakalinėms kojoms ir neleisti jiems 

palįsti per pertvarą. Bokso pertvara turi būti 0,15 m (prieaugliui) – 0,25 m (karvei) trumpesnė už 

guoliavietę. Kraštinė boksų eilių pertvara daroma aklina, 1,5 m aukščio, per visą guoliavietės ilgį. 

Vidinėse eilėse kas 20 – 25 boksus turi būti įrengtas skersinis praėjimo takas. 

Kad karvės negulėtų ant mėšlo tako, boksų grindys įrengiamos 0,20 – 0,25 m aukščiau už 

mėšlo tako grindis, padengiamos šilumą sulaikančiais kilimėliais arba ne mažiau kaip 0,2 m storio 

(gylio) kraiko sluoksniu. Boksų grindų nuolydis – iki 3%. Jei naudojamas kraikas, boksai kas 5 – 10 

dienų gausiai kreikiami. Išeidamos iš boksų, karvės pakratus kojomis po truputį išnešioja į mėšlo 

taką. Kad pakratai geriau laikytųsi, patariama boksų galuose, ties mėšlo taku, padaryti 5 – 10 cm 

slenkstelius. Pakratams tinka šiaudai, pjuvenos, samaninės durpės. Optimalios kraiko sunaudojimo 

normos boksuose, kai yra kilimėliai, – 0,25 kg vienam gyvuliui per parą, nesant kilimėlių – 0,5 kg 

vienam gyvuliui per parą. 

Ėdžios įrengiamos kitoje mėšlo tako pusėje ir tokio ilgio, kad prie jų vienu metu tilptų visi 

grupės gyvuliai (kai šeriama normuotai), ir numatomas ne mažesnis kaip dukartinis gyvulių šėrimas 

per dieną. Gyvulius šeriant prie šėrimo stalo ir kai pašaras ant jo būna visą laiką, šėrimo vietų 

skaičius turi būti ne mažesnis negu vienai ar dviems karvėms. 

Kad ėsdamos karvės nesistumdytų, prieš ėdžias įrengiama pertvarėlė su kiekvienos karvės 

galvai skirtomis angomis. Pertvarėlę patartina įrengti taip, kad karvėms ėdant, jas būtų galima 

fiksuoti, jei tai būtina. Ėdžių ar šėrimo stalo dugnas turi būti ne mažiau kaip 5 cm aukščiau galvijų 

stovėjimo vietos. 

Takas tarp boksų eilės ir ėdžių turi būti tokio pločio, kad vienoms karvėms ėdant, kitos 

galėtų pro jas praeiti. Minimalus bendras, vienai karvei skirtas plotas bet kurio išplanavimo 

boksinėje patalpoje turėtų būti 6,0 m2 (esant 2-3 boksų eilėms). Boksų skaičius turi būti ne 
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mažesnis arba lygus laikomų gyvulių skaičiui. Bet kurio išplanavimo patalpoje prieaugliui ar 

suaugusiam galvijui turi būti skiriama ne mažiau 1 m2 ploto kiekvienam 100 kg gyvulio svorio. 

Mažinant gardo plotą vienam galvijui, didėja jų agresyvumas, kraiko sunaudojimas, susižalojimo 

galimybė ir stresas. 

Takai boksinėje patalpoje gali būti ištisiniai betoniniai ar grotelinėmis grindimis su mėšlo 

kanalais po jomis. Kadangi palaidos laikomos karvės yra melžiamos atskirose melžimo aikštelėse, 

tvarte reikia įrengti priešmelžiminį gardą. Jame, atsižvelgiant į gyvulio stambumą, vienai karvei 

reikia skirti 1,5 – 1,7 m2 plotą. Kad karvės sklandžiau patektų į melžimo aikštelę, priešmelžiminis 

gardas daromas pailgas. Didžiausias grindų nuolydis – 6%. Bendras gardo dydis nustatomas pagal 

varomų melžti karvių kiekį. Esant galimybei, mėšlo šalinimo takai (tik ne ėdimo takas) 

panaudojami kaip priešmelžiminis gardas. Karvių grupinio praėjimo į melžyklą takai (bandotakiai) 

turi būti ne siauresni kaip 2,5 m. Takai iš melžyklos, kai karvės eina viena paskui kitą – 0,9 m, o kai 

eina poromis – 1,8 m. Karvių grįžimo iš melžyklos takuose 0,9 m aukštyje turi būti įrengti turėklai. 

Karves laikant nepririštas, jos girdomos iš grupinių girdyklų. Grupines girdyklas įrengiant 

prie ėdžių, viena girdykla skiriama 5 – 6 galvijams. Jei girdyklos įrengiamos atskiroje aikštelėje, tai 

vienvietė girdykla skiriama 10 – 12 galvijų, dvivietė – 15 – 20 galvijų. Kamerinės (lovio tipo) 

girdyklos 0,6 m ilgio atkarpa atitinka vieną karvės girdymo vietą. Apsaugant nuo užterštumo 

gyvulių ekskrementais, grupinės girdyklos statomos ant 0,15 – 0,50 m aukščio laiptelio, kuris po 

girdyklos kraštą pasikiša 0,3 – 0,4 m. Vandens sunaudojimo normos yra tokios pačios, kaip ir 

laikant karves pririštas. 

Pieno atidavimas ir pasiruošimas melžti. Pienas tešmenyje gaminasi nuolat. Pirmiausia 

pienu prisipildo alveolės, smulkieji latakėliai, tada stambieji latakai ir galiausia – pieno cisterna. Kai 

tešmens viduje slėgis pasiekia 25- 30 mm Hg stulpelio, pieno gamyba sulėtėja, o kartais ir 

nutrūksta. Todėl karves būtina melžti nuolat, ne rečiau kaip kas 12 – 14 val. Priešingu atveju mažėja 

primelžiamo pieno kiekis ir riebumas. 

Kombiboksinis karvių laikymas dažniausiai taikomas, saitinio laikymo tvartus pertvarkant 

besaičiam laikymui. Kombibokse, kaip ir rišamų karvių tvarte, prieš gulėjimo vietą įrengiamos 

ėdžios. Karvės gali būti fiksuojamos iš užpakalio metaliniu puslankiu ar pakabinama virvute. Čia, 

kaip ir rišamų karvių tvarte, gyvulius galima šerti normuotai, atsižvelgiant į kiekvieno iš jų 

produktyvumą. Jei karvėms pašarų duodama iki soties, kombiboksuose jos nefiksuojamos ir gali 

įeiti ar išeiti kada nori. Besaičio kombiboksinio laikymo patalpos technologinių elementų matmenys 

gali būti analogiški saitinio laikymo patalpų matmenims. 500 – 600 kg svorio karvei skirto 
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kombibokso plotis – 1,10 m, ilgis 1,60 – 1,65 m, kai mėšlas šalinamas delta skreperiu, arba 1,65 – 

1,70 m, kai mėšlas valomas traktoriniu buldozeriu. Kombiboksinio laikymo patalpose visuomet 

įrengiamas platus gyvulių vaikščiojimo ir mėšlo šalinimo takas. Karves kombiboksuose fiksuojant, 

mėšlo takuose grotelių grindys netinka. 

Gretimus kombiboksus skiriančios pertvaros daromos su nuolydžiu mėšlo tako link (1,20 – 

1,30 m aukščio ties ėdžiomis, 0,90 m – ties mėšlo taku) ir 3 cm trumpesnės už stovėjimo vietą. 

Kombibokso priekiniai barjerai, neleidžiantys karvei ėdant per daug pasitraukti į priekį ir tokiu 

būdu iš dalies apsaugantys karvės guoliavietę nuo užteršimo, nuo ėdžių į karvės pusę atlenkiami 6 – 

8 cm. Ėdžios turi būti tokios, kad nuo į priekinį barjerą atsirėmusio karvės peties sąnario iki 

labiausiai nutolusio ėdžių taško nebūtų daugiau kaip 95 cm. Ėdžių dugnas turi būti 5 – 7 cm 

aukščiau už bokso grindis, o ėdžių sienelė iš karvės pusės – ne aukštesnė kaip 26 cm. Mėšlo takas 

įrengiamas 20 – 25 cm žemiau už bokso grindis. Kombibokse fiksuojant karvę, virvutė 

pritvirtinama taške, esančiame 85 cm aukštyje virš bokso grindų. Kad karvės (ypač pirmaveršės ir 

telyčios) greičiau apsiprastų, pirmomis dienomis kombiboksuose jas reikia laikyti pririštas už kaklo. 

Gyvuliams pripratus, šie saitai pašalinami. Kombiboksuose laikomos karvės grupuojamos pagal 

tuos pačius principus, kaip ir boksuose. Karves laikant kombiboksuose, jas galima šerti normuotai ir 

melžti aikštelėse. Tokiame tvarte karvei užtenka 6 m2 grindų ploto, tačiau čia, kaip ir pririštų 

gyvulių tvartuose, guoliavietės neapsaugotos nuo užterštumo, todėl jas būtina dažnai valyti. 

Karvių laikymas ant gilaus kraiko yra palankus tuose ūkiuose, kurie turi daug pakratų ir 

gali kiekvienai karvei kraikui kas dieną skirti 8 – 10 kg šiaudų. Mėšlas iš tokio tvarto šalinamas 

kartą per mėnesį arba kartą per metus, pasibaigus tvartiniam laikotarpiui. Taip laikomiems 

gyvuliams nereikia įrengti boksų, sutaupoma metalo, atpinga karvės stovėjimo vieta, be to, 

pagaminama daug geros kokybės mėšlo, kuriam laikyti nereikalinga mėšlidė (jei mėšlas išlaikomas 

tvarte bent 6 mėn.). Tačiau šiuo atveju kiekvienai karvei reikia skirti iki 10 m2 tvarto grindų ploto. 

Giliame tvarte gyvulių laikymo patalpa (grupinis gardas) skirstoma į dvi zonas – įgilintos, gausiai 

kreikiamos guoliavietės ir aukščiau esantis nekreikiamas ėdimo takas, kuris ribojasi su šėryklomis 

ar šėrimo stalu. 

Karves laikant ant gilaus kraiko, patalpos vidaus aukštis nuo grindų iki statybinių 

konstrukcijų apačios turėtų būti bent 3,5 m. Langai, prie kurių gali prieiti galvijai, iki 2,4 m aukščio 

nuo grindų turi būti apsaugoti grotomis iš vidaus. Guoliavietės ploto norma karvei giliame tvarte 

yra 5 m3 , nekreikiamo ėdimo tako plotis, tenkantis vienai karvei, yra 2,2 m. Iš guoliaviečių zonos 

abiejų galų (kad karvių migracijos kelyje nebūtų aklitakių) į ėdimo taką turi būti laipteliai po 0,2 m 

pločio vienam galvijui, tačiau ne siauresni kaip 2,0 m. Laiptų pakopos gali būti išskleidžiamos į 
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visas tris puses arba turėti tik tiesų nusileidimo taką su šoninėmis tvoromis. Didžiausias laiptinės 

aukštis (vertikalus atstumas tarp guoliavietės dugno ir ėdimo tako paviršiaus) – 0,8 m. Laiptų 

pakopų aukštis – 0,15 – 0,20 m, plotis – 0,4 – 0,5 m, jos turi būti neslidžios. Bendras laiptų nuolydis 

neturi viršyti 17%. Ėdimo tako grindys gali būti ištisinės arba grotų, su mėšlo kanalais po jomis. 

Ėdžių ir šėrimo stalo konstrukcinių elementų matmenys yra tokie pat, kaip ir boksinio 

karvių laikymo atveju. Karvių girdymas organizuojamas taip pat, kaip ir boksiniame tvarte. 

Užtrūkusių karvių laikymas. Per paskutinius tris veršingumo mėnesius vaisiaus masė 

padidėja apie 80%, o per paskutines dvi veršingumo savaites vaisius kasdien priauga po 800 – 1000 

g. Kad vaisius normaliai išsivystytų ir karvė tinkamai pasiruoštų būsimai laktacijai, ji turi pailsėti. 

Todėl likus 50 – 60 dienų iki apsiveršiavimo, karves reikia užtrūkinti. Užtrūkinus vėliau, atvesti 

veršeliai sveria 10 – 15% mažiau, būna silpnesni, o primilžis gali sumažėti 15 – 20%. 

Vidutinio produktyvumo karvės užtrūkinamos nesunkiai, paprastai ir raciono sumažinti 

nereikia. Iš pradžių užtrūkinama karvė 3 – 4 dienas nemelžiama vakare, paskui melžiama tik kas 

antrą rytą. Po 4 – 6 dienų ji paprastai užtrūksta. Užtrūkintos karvės tešmuo po 2 – 3 dienų vėl 

tikrinamas. Jei susikaupė pieno, išmelžiama. Ši procedūra kartojama tol, kol pienas tešmenyje 

visiškai nebesigamina, kad karvės nesusirgtų tešmens uždegimu. 

Daug pieno duodančią karvę užtrūkinti sunkiau. Jai kelias dienas reikia neduoti sultingųjų 

ir koncentruotų pašarų. Ganykliniu laikotarpiu vietoje žolės galima duoti šieno. Kartais ir po to 

pieningos karvės duoda 15 – 18 kg pieno. Tada jas tris dienas reikia melžti po vieną kartą, o ketvirtą 

dieną visai nemelžti. Penktą dieną melžiama vieną kartą, o po to nebemelžiama. Jei tešmuo labai 

pertvinsta, po 2 – 3 dienų išmelžiama paskutinį kartą ir daugiau nebemelžiama. Kartais išmelžiamo 

pieno kiekis greičiau sumažėja, pakeitus melžimo laiką ar karvės stovėjimo vietą. 

Užtrūkinant paprastai padažnėja karvių susirgimai mastitais, todėl reikia atidžiai stebėti 

tešmens būklę ir, nustačius uždegimą, gydyti. Kuo greičiau karvė užtrūkinama, tuo greičiau ją vėl 

galima šerti optimaliai. 

Baigiantis laktacijai, karvių piene padaugėja bakterijų ir somatinių ląstelių. Be to, jame 

atsiranda karčiųjų medžiagų, todėl trūkinamos karvės melžiamos paskutinės ir į melžtuves. Jų 

pienas surenkamas į atskirą indą ir sunaudojamas gyvuliams šerti. 

Labai svarbu užtrūkio laikotarpiu profilaktiškai ištirti tešmenį. Pirmą kartą karvių tešmens 

sekretas tiriamas, praėjus dviems savaitėms po užtrūkimo, o antrą kartą – likus 10 – 15 dienų iki 

apsiveršiavimo. Pasitaiko, kad reagentai sveikų užtrūkusių karvių tešmens sekrete rodo įtariamą 
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arba teigiamą reakciją. Tokiais atvejais tešmens sekretas vertinamas vizualiai. Jei tešmens ketvirtis 

sveikas, iš spenio išmelžiama ne daugiau kaip 5 – 10 ml skaidraus, gelsvo, lipnaus sekreto. Jei 

karvės serga subklinikiniu mastitu, sekreto būna daug daugiau, jis neskaidrus, skystas, su krešuliais 

ar pūliais. Tokiu atveju reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją. Diagnozei patikslinti daromas 

nusistovėjimo mėginys ir tiriama bekteriologiškai. Diagnozavus mastitą, užtrūkusios karvės 

gydomos. 

Veršingos karvės su pašaru turi gauti pakankamai vitaminų A, D ir E. Jeigu pašaruose šių 

vitaminų trūksta, reikia jo skirti injekcijomis. 

Stambiose fermose verta sudaryti užtrūkusių karvių technologinę grupę ir ją atskirti nuo 

kitų karvių. Kasdien po 2 – 3 valandas jas reikia išleisti į lauką mociono. Žiemą, kad nebūtų slidu, 

aikštelės ir takai pabarstomi smėliu. Mocionas teigiamai veikia veršiavimosi eigą, dėl to atvedami 

gyvybingesni veršeliai, jas tvartuose galima laikyti palaidas ant gilaus kraiko, bet ne didesnėje kaip 

10 – 12 karvių grupėje. Grupės sudaromos pagal veršiavimosi laiką. Iš grupės į veršiavimosi patalpą 

išvarius dalį karvių, į jų vietą nepatartina atvaryti naujų gyvulių, nes gali kilti susistumdymai ir dėl 

to karvės gali išsimesti. 

Karvių veršiavimasis. Pririštos karvės blogiausiu atveju gali veršiuotis stovėjimo vietoje. 

Tuomet prieš pat apsiveršiavimą mėšlo transporterio griovelis uždengiamas lentų skydu. Tačiau 

geriau, kai karvėms veršiuotis įrengiamos ilgesnės ir platesnės perdarynės. Net smulkiausiose 

fermose patartina įsirengti 1 – 2 erdvesnes (2,5 – 3,0 metro ilgio ir tokio pat pločio) perdarynes, nes 

besiveršiuojančiam gyvuliui dažnai tenka suteikti pagalbą, o siauroje perdarynėje tai padaryti būna 

keblu. Tokioms perdarynėms vieta parenkama atokiau nuo durų ir nuo vėdinimo angų, kad 

besiveršiuojančią karvę apsaugotume nuo skersvėjų. Tvarte karves laikant palaidas, joms veršiuotis 

būtina įrengti specialią patalpą. Kad būtų išvengta karvių ir veršelių ligų, stambiose rišamų karvių 

fermose taip pat naudinga įsirengti veršiavimosi patalpą. Veršiavimosi patalpos turėtų būti tokio 

dydžio, kad jose tilptų 10% bandos karvių, kai jos rišamos, arba 13 – 15%, kai palaidos. Prie šios 

patalpos įrengiamas veršelių profilaktoriumas. Mėšlo šalinimo transporteris įrengiamas giliau ir 

uždengiamas grotelėmis arba mediniais skydais. Kraikiniams mėšlui sumesti į transporterio griovelį 

kas dvi karvių stovėjimo vietos padaromas pakeliamas dangtis. Stambių fermų veršiavimosi patalpa 

padalinama į keletą izoliuotų vietų. Grupiniame veršiavimosi garde karvei turi būti skirta ne mažiau 

10 m2 ploto. Veršiavimosi gardai gausiai kreikiami. Karvių veterinariniams aptarnavimui ir 

melžimui garde turi būti karvių pririšimo įtaisas su savaiminiu fiksavimu. Iki apsiveršiavimo likus 3 

– 5 dienoms, karvės švariai nuvalomos ir iš karvidės atvedamos į veršiavimosi vietą. 
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Karvės veršingumas trunka vidutiniškai 285 dienas (nuo 275 iki 310). Paprastai buliukai 

nešiojami 1 – 2 dienomis ilgiau negu telyčaitės. Karvės dažniausiai veršiuojasi ramiausiu paros 

metu. Pirmieji artėjančio veršiavimosi požymiai – paburkę karvės išoriniai lytiniai organai, 

padidėjęs tešmuo, atsipalaidavę dubens raiščiai. Iki veršiavimosi likus 2 – 3 dienoms, tešmenyje 

atsiranda krekenų, iš lytinio plyšio pradeda tekėti gleivės. Prieš pat veršiavimąsi gyvulys nerimauja, 

dažnai keičia padėtį, dažniau judina uodegą, atsipalaiduoja raiščiai ties uodegos pašakniu, o likus 1 

– 12 val., atsidaro gimdos takai ir pasirodo vaisiaus dangalai. Besiartinančio veršiavimosi laiką 

galima nustatyti ir likus 5 – 7 dienoms iki laukiamo apsiveršiavimo datos, rytais ir vakarais 

matuojant karvės kūno temperatūrą. Paprastai ji kinta nuo 38,9 iki 39,40 C (vakare aukštesne, rytą 

žemesnė). Likus 15 – 24 val. iki apsiveršiavimo, kūno temperatūra nukrenta 0,4 – 0,60 C. Iki 

veršiavimosi pradžios karvės stovėjimo vietą reikia švariai išvalyti ir gausiai pakreikti sausais, 

nesupelijusiais šiaudais. Pjuvenos ir durpės netinka. 

Veršiavimasis trunka 1 – 3 val., tačiau pirmaveršėms gali užsitęsti iki 4 val. ar ilgiau. 

Veršiuotis karvė turi natūraliai, pati, kiek galima mažiau kišantis žmogui. Trūkus gemalinei pūslei ir 

nutekėjus apyvaisiaus skysčiams, prasidariusioje makštyje dažniausiai jau po pirmųjų stangų 

pasirodo veršelio kanopėlės. Jei už kanopėlių slenka veršelio nosis, o kanopėlių padai nukreipti 

žemyn, galima tikėtis, kad tai normali pirmeiga, ir karvė apsiveršiuos be didesnių komplikacijų. Jai 

pagalbos reikės tik tuo atveju, jei veršelis bus per stambus. Tada švariai su muilu nusiplovus rankas, 

veršeliui ant abiejų kojų užrišami vandenyje išvirintos virvutės pagal ir traukiama sinchroniškai su 

karvės stangomis. Jei trūkus gemalinei pūslei veršelio kojos pasirodo padais aukštyn, vadinasi 

veršelis slenka atbulas. Norint įsitikinti, ar taip iš tikrųjų, galima švariai nuplauta ir dezinfekuota 

ranka apčiuopti veršelio kulnies sąnarį. Esant tokiai veršelio padėčiai, reikia kuo skubesnės 

pagalbos, nes nutrūkus bambos virželiui, veršelio galva dar tebebūna gimdoje ir veršiavimuisi 

užsitęsus, veršelis uždūsta. 

Jeigu net praslinkus daugiau kaip 3 valandoms (pirmaveršėms – ilgiau kaip 8 valandoms) 

nuo standų pradžios gemalinė pūslė nepasirodo, galima įtarti, kad užsisuko gimda, todėl būtina 

veterinarijos gydytojo pagalba. Dažniausiai rimtesnė akušerinė pagalba reikalinga tais atvejais, kai 

praėjus daugiau kaip 30 minučių po apyvaisiaus skysčių nutekėjimo, vaisius nepasirodo. Taip gali 

atsitikti dėl nenormalių veršelio padėčių, kurias pataisyti gali veterinarijos specialistas. 

Tik atvestam veršeliui iš šnervių ir burnos išvalomos gleivės ir šiaudų gniūžte nuvalomas 

visas kūnas, o dar geriau duoti veršelį nulaižyti karvei, kad po normalaus apsiveršiavimo praėjus 10 

– 15 minučių, ji atsistoja. Naujagimio veršelio skrandis ir žarnynas sterilūs. Karvei laižant veršelį, iš 

jos snukio ant veršelio odos pakliūva infuzorijų ir kitokios naudingos mikrofloros. Vėliau veršelis 
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pats pradeda pasilaižyti ir taip reikalinga mikroflora patenka į jo virškinamąjį traktą. Dažnai bambos 

virkštelė pati nutrūksta reikiamoje vietoje, o jei liko per ilga, reikia ją švariomis rankomis nutraukti 

(ne nukirpti) maždaug per plaštaką nuo veršelio pilvo, pirštais išspausti iš jos kraują ir galą 

dezinfekuoti, trumpam pamerkiant į 5% jodo arba 3% lizolio tirpalą. 

Po veršiavimosi karvės garde reikia pakeisti kraiką ir po valandos karvei sugirdyti kibirą 

šilto (36 – 370 C) pasūdyto vandens (1 kibirui – 100 – 200 g valgomosios druskos). 

Jei karvės tešmuo nėra labai pabrinkęs ir ji nejaučia skausmo, galima melžti aparatu. Ne 

vėliau kaip po 1 – 1,5 val. tešmuo nuplaunamas, numelžiamos pirmosios čiurkšlės ir apžiūrima, 

kokia numelžtų krekenų spalva, konsistencija, įvertinamas kvapas. Jeigu krekenos normalios, 

melžiama aparatu. Jei tešmuo labai pabrinkęs ir karvė jaučia skausmą, tenka melžti rankomis 2 – 3 

dienas, bet ne ilgiau, nes per ilgesnį laiką karvė pripranta prie rankinio melžimo ir, pradėjus melžti 

aparatu, blogiau atleidžia pieną, sumažėja primilžis. 

Ką tik atvesti veršeliai beveik neturi imunoglobulinų, kurie organizmą saugo nuo bakterijų 

ir virusų, o ką tik apsiveršiavusios karvės krekenose šių globulinų yra labai daug ir naujagimis 

veršelis juos lengvai pasisavina. Todėl reikia stengtis ne vėliau kaip per pirmąsias 2 – 3 valandas po 

atvedimo jam per 3 – 4 kartus sugirdyti 1,5 – 2 litrus švarių, ką tik pamelžtų pačių pirmųjų krekenų 

arba, gerai nuplovus tešmenį ir numelžus pirmąsias čiurkšles, dar prieš melžimą patį veršelį prileisti 

prie karvės žįsti. Vėlesnių melžimų krekenose globulinų mažėja, veršelio žarnyne pradeda gausėti 

virškinimo fermentų, kurie globulinus suskaldo iki sudėtinių komponentų ir jie praranda apsauginę 

galią. Todėl pavėluotai gavęs pirmųjų krekenų arba jų visai negavęs veršelis tampa neatsparus 

ligoms, nes savų imunoglobulinų jis pasigamina tik po 3 – 4 savaičių. 

Kai kurie karvių savininkai, bijodami, kad karvė prieš apsiveršiavimą nepertvinktų, 

pradeda ją melžti likus kelioms dienoms iki apsiveršiavimo. To nereikėtų daryti, nes tešmenyje 

sutrikdoma imunoglobulinų sekrecija. Dėl to nukenčia veršelio sveikata. 

Atvesti veršeliai laikomi individualiuose profilaktoriumo gardeliuose arba 3 – 7 paroms 

paliekami prie karvės. Jei veršelis lieka prie karvės, pastarajai perdarynė turi būti aptverta, jos plotis 

turi būti ne mažesnis kaip 2 m, ilgis – 2,5 m. Jei ką tik atvesti veršeliai nuo karvės atskiriami tuoj 

pat, karvei užtenka 1,70 m ilgio (iki grotelėmis ar lentų skydu uždengto mėšlo transporterio) ir 1,20 

m pločio perdarynės. Ir vienu, ir kitu atveju virš perdarynių įrengiama vakuumo linija 

apsiveršiavusioms karvėms melžti į melžtuves. Reikalaujama, kad 7 dienas po apsiveršiavimo 

pienas būtų melžiamas atskirai ir sunaudojamas gyvuliams šerti. Pienas nesuperkamas taip pat ir 

savaitę prieš užtrūkinimą. 
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Melžimo tendencijos 

Pieno skyrimasis iš tešmens yra sudėtingas procesas. Jame dalyvauja centrinė nervų 

sistema ir vidaus sekrecijos liaukos. Pieno atleidimas siejasi su hormono oksitokcino poveikiu 

tešmeniui ir trunka apie 5 – 6 min. Nepriklausomai nuo to, ar tešmuo išmelžtas, oksitokcino 

veikimas per 5 – 6 min. baigiasi. Pieno indų tarškėjimas, melžimo aparatų įjungimas, tešmens 

apiplovimas sužadina pieno atidavimo refleksą. Pradėjus ruošti tešmenį melžimui, su krauju patekęs 

į tešmenį hormonas oksitokcinas sukelia alveolių raumenų skaidulų (mioepitelio) susitraukimą. 

Spaudžiamas pienas iš alveolių ir latakėlių pradeda tekėti į pieno ir spenių cisternas. Pienas 

atleidžiamas vienu laiku visuose tešmens ketvirčiuose. Jo intensyvumas priklauso nuo įprastos 

melžimo aplinkos, to paties melžimo laiko, taisyklingo tešmens paruošimo. 

Pieno atleidimas ir išmelžimo greitis priklauso nuo karvės produktyvumo, temperamento, 

spenių sfinkterių elastingumo ir kitų individualių gyvulio savybių. Ši savybė paveldima, todėl 

veislei reikėtų pasilikti tas telyčias, kurių motinos ne tik produktyvios, bet ir gerai atleidžia pieną 

(„minkštos“ melžti). 

Paprastai karvės melžiamos du kartus. Jei karvės tešmuo pakankamai talpus, to visiškai 

pakanka, ir 12 val. pertrauka tarp melžimų pieno primilžio nesumažina. Jei tešmuo ne toks talpus, 

slėgiui tešmenyje pakilus daugiau kaip 35 mm Hg stulpelio, pienas nebesusidaro ir, jei karvė 

neišmelžiama, prasideda atvirkštinis procesas – pienas rezorbuojasi. Melžiant 3 – 4 kartus, 

primelžiama (5 – 20%) pieno daugiau, tačiau daugelis ūkininkų ir užsienio fermerių mano, kad 

didesnis pieno kiekis nekompensuoja papildomo melžimo darbo sąnaudų. 

Labai svarbu karvę tinkamai paruošti melžimui. Jei tešmuo prieš melžimą švariai 

nuplaunamas ir sausai nušluostomas, tai ne tik pienas būna mažiau užterštas mikroorganizmais, bet 

ir stimuliuojamas pieno atidavimo refleksas. Tešmens paruošimas melžimui ir jo priežiūra po 

melžimo turi įtakos ne tik primelžiamo pieno kiekiui, kokybei, bet ir tešmens sveikatingumui. Prieš 

pradedant melžti rankomis arba prieš uždedant melžiklius (jei melžiama aparatu), tešmuo turi būti 

nuplautas, nušluostytas ir pamasažuotas. Pienas būna geresnės kokybės, kai tešmuo nuplaunamas 

vandeniu su dezinfekuojančiu skysčiu, po to perplaunamas švariu vandeniu ir nušluostomas. 

Užsienio šalių fermeriai dažniausiai naudoja vienkartines popierines servetėles tešmeniui 

nusausinti. 

Prieš pradedant melžti, pirmąsias pieno čiurkšles reikia numelžti į atskirą indą, nes su 

jomis iš spenių kanalų išmelžiamas labiausiai užterštas pienas. Be to, nustatoma, ar pienas 

normalus, ar nėra krešulių, dribsnių, t.y. mastito požymių. Nustačius, kad tešmens ketvirtis 
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nesveikas, iš jo pienas turi būti išmelžtas į atskirą indą. Reikia laikytis visų atsargumo priemonių, 

kad iš jo mikrobai nepatektų į sveikus ketvirčius. Sergantis ketvirtis melžiamas paskutinis. 

Pamelžus melžėja turi švariai nusiplauti rankas, nes pavojingiausias mastito bakterijų šaltinis yra 

užkrėstas tešmens ketvirtis. Tešmens paruošimas melžimui turi užtrukti ne ilgiau kaip 60 sek. Jei jis 

užsitęsia 2 minutes ir ilgiau, pieno primilžis sumažėja. Pieno primelžiama mažiau ir tuomet, kai 

tešmuo paruošiamas labai greitai – per 10 sek.  

Karvės melžiamos rankomis ir mechanizuotai. Priklausomai nuo dydžio, melžiant melžimo 

aparatais, naudojami šie įrenginiai: 

nedidelėse karvidėse, kur laikoma 15 – 20 karvių, naudojami mobilūs melžimo agregatai, 

vienu metu melžiantys 1 – 2 karves; 

stacionarūs melžimo įrenginiai su nešiojamais bidonėliais ir melžtuvėmis naudotini 

daugiau kaip 15 vietų karvidėse; 

stacionarūs melžimo įrenginiai su nešiojamomis melžtuvėmis ir pieno linija – 20-ties ir 

daugiau vietų karvidėse. 

Prieš pradedant melžti aparatais, turi būti patikrintas vakuumas (normalus vakuumas – 360 

– 380 mm Hg stulpelio), pulsatoriaus dažnių skaičius („Impulsa“ M-66 – 45 – 50 dvigubi 

pulsai/min., ADU-1 – 70±5 pulsai/min.). Melžikliai ant spenių dedami tada, kai karvė pradeda 

atleisti pieną. Žiemą, kai dideli skaičiai, melžiklius galima pašildyti 400C temperatūros vandeniu ir 

tik po to dėti ant spenių. 

Nauji užsienietiški melžimo aparatai automatiškai masažuoja tešmenį. Pabaigus melžti 

paskutinį ketvirtį, aparatai automatiškai nukrenta. 

Melžiant senesnės gamybos aparatais, baigiamąsias melžimo operacijas neretai atlieka 

melžėja. Viena ranka ji ima kolektorių ir kartu su melžikliais truputį patraukia į priekį ir žemyn, kita 

ranka apčiupinėja tešmens ketvirčius ir, jri yra pieno, iš lėto trumpai pamasažuoja. 

Negalima nuimti melžiklių veikiant vakuumui, nes tai kenkia speniams (pažeidžiami 

spenių kanalai). Todėl prieš nuimant nuo spenių melžiklius, būtina uždaryti kolektoriaus vožtuvą ir, 

paspaudus spenį ties melžiklio čiulpikliu, įleisti oro. Melžikliai nusiims lengvai ir neskausmingai. 

Melžiklių negalima perlaikyti ant išmelžto tešmens. Per ilgai laikant melžiklius, sulėtėja 

melžimo greitis, gyvuliai pripranta lėtai atleisti pieną. Nustatyta, kad nuolat perlaikant melžiklius 3 

– 5 min., pieno kiekis sumažėja 10,2%, melžimo greitis sulėtėja 0,15 l pieno per minutę. Speniai 
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pasidaro skausmingi, karvės pradeda nerimti maunant melžiklius. 75% karvių suserga 

subklinikiniais mastitais. Melžikliai dažniausiai perlaikomi ten, kur melžėjos, norėdamos greičiau 

pamelžti karves, dirba ne su dviem, o su trim ir daugiau melžtuvų. Nespėdamos stebėti karvių 

melžimo eigos, dažnai melžiklius išjungia pavėluotai. Todėl svarbu nustatyti reikiamą melžtuvų 

skaičių, kurį gali aptarnauti melžėja, nepažeisdama melžimo taisyklių. 

Melžėjai priskiriamų melžtuvų skaičius gali būti nustatomas, atsižvelgiant į vidutinę karvių 

melžimo trukmę. Žinodami, kad melžiant įvairioms operacijoms atlikti rankomis vienai karvei 

reikia skirti 2 minutes, o vidutinis karvių melžimo laikas – 4 min., melžtuvų skaičius 

apskaičiuojamas taip: 

A = tS/tm= 4/2 = 2 

A – melžtuvų skaičius; 

tS– vidutinis vienos karvės melžimo laikas; 

tm– laikas, kurį sugaišta melžėja, aptarnaudama vieną karvę. 

Pamelžtų karvių spenius, ypač jų galus, būtina tepti specialiais antiseptiniais tepalais, 

apipurkšti arba kelioms sekundėms įmerkti į specialius dezinfekuojančius skysčius, nenušluostant jų 

iki kito melžimo. Tai apsaugo spenius nuo mikroorganizmų patekimo pro spenio kanalą į tešmenį, 

taip pat gydo įvairius spenių odos sužeidimus. 

Visos melžimo operacijos kiekvienai karvei turi būti atliekamos griežtai nustatyta tvarka (1 

lentelė). Negalima plauti tešmenų kelioms karvėms iš eilės, o po to praėjus tam tikram laikui, mauti 

melžiklius ir pradėti melžti. Taip nuolat dirbant, ne tik mažėja pieno išmilžiai ir pieno riebumas, bet 

karvės užtrūksta anksčiau laiko. 

Jeigu karvę prieš melžimą arba melžiant veikia neįprasti dirgikliai (triukšmas, traktoriaus 

burzgesys, pašaliniai žmonės tvarte ir kt.), nutrūksta pieno atleidimo refleksas ir pieno primelžiama 

mažiau, dalis jo lieka neišmelžta. Jei tai dažnai kartojasi, gerokai sumažėja pieno kiekis ir pieno 

riebumas, karvės anksčiau užtrūksta. Didesnis liekamojo pieno kiekis po melžimo gali būti net 

tešmens uždegimo priežastimi. 

Karvė patiria stresą ir tuomet, jei su ja grubiai elgiamasi. Karvei išsigandus, antinksčių 

liauka išskiria hormoną adrenaliną, kurio poveikyje susiaurėję pieno latakai neleidžia pienui patekti 

į apatinę tešmens dalį. Jis veikia tol, kol gyvulį veikia šalutinis dirgiklis. Kraujyje cirkuliuojantis 

oksitocinas suyra, ir jo veikimas baigiasi. Karvė ne visiškai išmelžiama, jos tešmenyje lieka pieno. 
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Liekamasis pienas – tai pieno dalis, liekanti tešmens liaukinėje dalyje pamelžus, pasibaigus 

oksitocino veikimo laikui. Jo neįmanoma išmelžti nei rankomis, nei pakartotinai užmovus 

melžiklius. Jį galima išmelžti, tik į veną suleidus oksitocino. Liekamasis pienas būna 10 – 20% 

riebumo, o tos pačios karvės jo kiekis melžimų metu svyruoja nuo 1 – 2% iki 70 – 90% viso 

pasigaminusio pieno. Tai priklauso nuo daugybės išorinių veiksnių, veikiančių gyvulių prieš 

melžimą ir melžiant. Dažnas neigiamas dirgiklis ūkiuose yra gyvulių šėrimas arba pašarų vežimas į 

tvartą prieš pat melžimą arba melžiant. Mažiausiai pieno tešmenyje lieka tuomet, kai karvės 

pašeriamos prieš melžimą. Tada melžiamos jos ramiai stovi, gromuliuoja, tešmuo visiškai 

išmelžiamas, ir liekamojo pieno beveik nelieka. Nuolat iki galo išmelžiant pieną, suaktyvėja 

virškinamojo trakto veikla, padidėja apetitas, sparčiau gaminasi pienas, primelžiama daugiau pieno, 

jis būna riebesnis. 

Labai svarbu, kad karvė, melžiama pirmą kartą, patirtų kuo mažesnį stresą. Kaip ji įpras 

būti melžiama po pirmo apsiveršiavimo, taip bus melžiama ir iki išbrokavimo. Jei melžiama 

aparatais, veršingas telyčias, likus dviems mėnesiams iki apsiveršiavimo, reikia laikyti su 

suaugusiomis karvėmis tvarte, kad priprastų prie melžimo įrenginių (prie jų pastatomas aparatas, 

tešmuo paglostomas). Ruošiant tešmenį pirmajam melžimui, su karve turi būti elgiamasi itin 

švelniai. Tešmuo turi būti plaunamas, sausinamas, masažuojamas, o pirmosios čiurkšlės 

numelžiamos ne ilgiau kaip per 60 sekundžių. Karvė turi būti pratinama pieną atiduoti greitai, 

tešmuo turi būti išmelžiamas iki galo. Melžiant aparatais, tešmuo turi būti išmelžiamas visiškai, 

stengiantis nepratinti prie baigiamojo išmelžimo rankomis. 

Grubus elgesys, įvairūs pašaliniai dirgikliai, sukeliantys gyvuliui stresą per visą jo augimo 

laikotarpį, turi įtakos būsimam karvės produktyvumui, ypač jautrių gyvulių. Todėl norint turėti 

produktyvią bandą, reikia stengtis, kad gyvulys (nuo telyčaitės iki suaugusios karvės) patirtų kuo 

mažiau stresų tiek jį šeriant, valant tvartus, gydant susirgimus, melžiant ir kitais atvejais. 

Melžimas – tai darbas su žaliava maisto produktams, taip pat nuo šio proceso priklauso 

tiek karvės sveikata, tiek ir pieno ūkio efektyvumas. Dažniausiai pasitaikančios melžimo klaidos: 

1. Melžiama susidėvėjusiais, senais melžtuvais arba susidėvėjusios atskiros jų detalės, 

sumaišytos atskirų melžtuvų dalys. Čiulpikliai tiesiogiai liečiasi su karvių speniais. Per mėnesį jie 

pulsuoja 200 tūkstančių karvių, todėl išsitempia iki penktadalio pradinio ilgio. Per ilgesnį laiką jie 

praranda savo elastingumą. Veikiant plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, aukštai vandens 

temperatūrai, šalčiui, šviesai ir kt. veiksniams, jų paviršius pasidaro nelygus, suskirsta. Tokiose 

vietose dažnai kaupiasi įvairios bakterijos, galinčios sukelti tešmens uždegimus ir patekti į pieną. 



47 

 

Todėl čiulpiklius rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius arba po 2500 melžimų. Kai kuriose 

fermose būna netinkama techninė melžimo įrenginių būklė, susidėvėję vakuumo siurbliai, netikslūs 

vakuumetrai, vakuumo reguliatoriai ir kt.; 

2. Nepakankamai arba visiškai neparuošiamas melžimui tešmuo; 

3. Nenumelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės arba numelžiamos tiesiai ant grindų; 

4. Melžikliai maunami ant spenių siurbiant orą; 

5. Nuo tešmens ruošimo pradžios iki melžiklių užmovimo sugaištama žymiai daugiau laiko 

negu reikalaujama (daugiau nei 30 – 45 s); 

6. Melžtuvai dirba esant pernelyg dideliam arba žemam vakuumui (normalus vakuumas – 

360 – 380 mm Hg stulpelio), padidintu pulsų skaičiumi; 

7. Ant išmelžto tešmens perlaikomi melžikliai; 

8. Baigiant melžti melžtuvu, jis traukiamas ne žemyn į karvės galvos pusę, bet pakreipiant 

į šoną, taip užlenkiami speniai, ir iš jų blogai išteka likęs pienas; 

9. Melžikliai numaunami nuo spenių, neuždarius kolektoriaus arba neįleidus oro į vieną iš 

melžiklių; 

10. Pamelžus speniai nedezinfekuojami; 

11. Mastitu sergančios karvės melžiamos tais pačiais melžtuvais, kaip ir sveikos; 

12. Melžtuvai, pamelžus sergančią karvę, nedezinfekuojami; 

13. Po melžimo nekokybiškai plaunami ir dezinfekuojami melžtuvai. 

6. Gyvulininkystės produkcijos kokybiniai reikalavimai 

6.1. Pieno kokybiniai reikalavimai 

Reikalavimai žalio pieno gamybai apibrėžti Europos Sąjungos direktyvoje 92/46/EEB. 

Direktyvos reikalavimų įgyvendinimas susijęs su žalio pieno kokybe, skirtingo laipsnio 

pertvarkymais fermų patalpose, įrangoj, asmens bei higienos reikalavimuose, superkant žalią pieną 

bei pienininkystės valdymo sistemoje. 
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Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, privalo gaminti konkurencingus ir saugius vartoti 

žmonėms pieno produktus. Pienas yra vienas vertingiausių ir plačiai vartojamų maisto produktų, 

todėl gerinti pieno kokybę yra pagrindinis uždavinys tiek pieno gamintojams, tiek jo perdirbėjams. 

Už tiekiamų pieno produktų kokybę, saugą ir teisingą informacijos pateikimą atsako 

gamintojas. Kokybiška pieno gavyba stipriai įtakoja tolimesnius pieno perdirbimo etapus. Pienas, 

kuris superkamas iš pieno gamintojų yra vadinamas „žaliu pienu“. Žaliu pienu laikomas vienos ar 

daugiau karvių, avių, ožkų ar buivolių pieno liaukų sekrecijos pirminis produktas, kuris nebuvo 

pašildytas iki aukštesnės nei 40°C arba apdorotas bet kokiu kitu lygiaverčiu metodu ir iš kurio nėra 

pašalintos jo sudedamosios dalys. (www.lrs/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_/?_id=269487)  

Somatinės ląstelės yra vienas iš rodiklių, pagal kurį nustatoma pieno kokybė. Padaugėjus 

piene somatinių ląstelių, pablogėja technologinės pieno savybės: susilpnėja rūgimas, pieno rūgšties 

ir šliužo fermento veikimas, pienas būna ne toks termostabilus. 

Pagal somatinių ląstelių skaičių piene galima diagnozuoti mastitą, dažniausiai pasitaikantį ir 

daugiausia išlaidų reikalaujantį melžiamų karvių susirgimą. Genetinė koreliacija tarp somatinių 

ląstelių skaičiaus ir mastito yra labai aukšta, todėl vienas požymis leidžia nustatyti kitą požymį. 

Finansiniai nuostoliai dėl didelio somatinių ląstelių skaičiaus, kuris daro įtaką pieno produkcijos 

sumažėjimui ir pieno kokybės suprastėjimui, yra pagrindinė priežastis skatinanti veterinarijos 

gydytojus ir veislininkystės specialistus kontroliuoti ir analizuoti šį rodiklį,o taip pat ištirti ir 

kontroliuoti veiksnius, įtakojančius somatinių ląstelių skaičių karvių piene. 

Nuo 2004 metų gegužės 1 d. superkamo pieno kokybei taikomi Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos nustatyti reikalavimai (Reikalavimai žalio pieno, termiškai apdoroto 

geriamojo pieno ir pieno produktų gamybai). Į šiuos naujai parengtus reikalavimus perkeltos 

nuostatos iš 1992 m. birželio 16 d. ES Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos 

taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno produktų gamybai ir tiekimui į rinką. 

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus pieno 

bakteriniam užterštumui ar somatinių ląstelių skaičiui neatitikus nustatytų reikalavimų, leidžiama 3 

mėnesius gamintojui siekti reikalaujamų bendro bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus rodiklių 

geometrinių vidurkių. Per tą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai) pienas bus superkamas, bet 

taikomos nuoskaitos. Jeigu per šį laikotarpį nepasiekiami nustatyti rodikliai, pieno supirkimas 

nutraukiamas. Ši nuostata įrašyta ir į Pieno supirkimo taisykles. Jose numatyti ir nuoskaitų dydžiai. 

Jeigu greičiau nei per 3 mėnesius pieno gamintojas pasiekė reikiamus rodiklius, nuoskaitos nebebus 

taikomos nuo to įskaitinio laikotarpio, kai nustatyti tinkami rodikliai. 
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Pieno kokybė tai normalios sudėties ir būdingų savybių visumos rodiklis. Pieno kokybė 

nusakoma šiais rodikliais: pieno natūralumas, cheminė sudėtis ( riebalai, baltymai, angliavandeniai, 

mineralinės medžiagos, sausųjų ir sausųjų neriebalinių medžiagų kiekis), pieno savybės ( juslinės, 

kaip spalva, skonis, kvapas, išvaizda ir konsistencija, fizikinėstankis kg/ m³, cheminės – 

rūgštingumas, technologinės savybės – termostabilumas, jautrumas šliužo fermentui ), mechaninio 

užterštumo grupė, bakterinis užterštumas, užterštumas pašalinėmis medžiagomis ir sergančių karvių 

pienas. Gaminant pieno produktus ar vartojant pieną labai svarbi jo kokybė ir sudėtis. Pieno kokybę 

įtakojantys veiksniai gali būti suskirstyti į : 1. biologinius veiksnius - gyvulio rūšis, laktacijos 

periodas, rujos ir servis periodas, amžius, sveikatos būklė, individualios gyvulio savybės. 2. 

zootechninius veiksnius – veislė, pašarai ir šėrimas, laikymas ir priežiūra, melžimo sąlygos. 3. 

gamtinius veiksnius – metų laikas, klimato sąlygos, paros laikas. 

Pienas turi būti gaunamas iš sveikų karvių. Tai turi patvirtinti nustatytos formos 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažyma. Pienas turi būti melžiamas, laikomas, ir 

ruošiamas perdirbti vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis ir standartais. Norint gauti sveiką ir 

aukštos kokybės pieną labai svarbu atsižvelgti į daugelį veiksnių. Tiesiogiai pieno kokybę įtakoja 

šie veiksniai : 1. gyvulių gerovės užtikrinimas; 2. galvijų fiziologinė ir sveikatos būklė; 3. 

naudojamo vandens kokybė; 4. tinkama melžimo įrenginių, pieno šaldymo, filtravimo ir kitų 

įrenginių eksplotacija ir priežiūra, 5. melžimas, tešmens apdorojimo kokybė, personalo apmokymas 

ir jo higiena. pieno laikymo ir transportavimo sąlygos; 6. pieno laikymo ir transportavimo sąlygos; 

7. mechaninio ir bakterinio užterštumo šaltinių prevencija ir priežiūra; 8. gyvulio veislė. 

Netiesioginę įtaką pieno kokybei turi: 1. gyvulių selekcija, 2. subalansuoto šėrimo pritaikymas ; 3. 

ūkinių pastatų aplinkos sutvarkymas; 4. karvidės zoohigieninių parametrų užtikrinimas; 5. 

apsirūpinimas plovimo, dezinfekavimo ir kitomis priemonėmis; 6. net ir fermos darbuotojų darbo 

sąlygos, jų gerovės užtikrinimas. 

Tvartų, mėšlidžių, melžimo patalpų ir pamelžto pieno laikymo patalpų sanitarinė būklė 

tiesiogiai įtakoja pieno kokybę, todėl karvidės ir kitos joms priklausančios patalpos turi būti 

pakankamai švarios, tvarkingos, geros būklės. Priėjimui prie karvidžių ir kitų joms priklausančių 

pastatų neturi trukdyti mėšlo ar kitų medžiagų sankaupos. Mėšlas turi būti šalinamas reguliariai. 

Rišamų karvių stovėjimo vietos turi būti sausos. Jeigu reikia, tam 10 galima naudoti kraiką. 

Melžimo aikštelė, melžimo patalpa, pieno valymo ir saugojimo patalpos bei įrengimai turi būti 

švarūs, tvarkingi, geros būklės. Karvidės ir joms priklausančios patalpos turi būti dezinfekuojamos 

taip, kad nekiltų dezinfekcinių priemonių patekimo į pieną ar pieno užteršimo pavojaus. Kiaules ir 

paukščius draudžiama laikyti karvidėse ar melžimo patalpose. Būtina kontroliuoti, kad nebūtų 
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musių, graužikų, kitų parazitų. Chemikalai ir vaistai turi būti laikomi saugioje, tam tikslui skirtoje 

vietoje. Pašarų, kurie gali pakenkti pieno kokybei, negalima laikyti karvidėje. Melžimui naudojami 

įrengimai, įrankiai ir visos jų dalys turi būti švarūs ir tvarkingi. Gyvuliams girdyti ir inventoriui 

plauti turi būti naudojamas kokybiškas geriamas vanduo. Po pieno talpyklų plovimo ir 

dezinfekavimo iki kito naudojimo talpyklų dangčiuose esančios ertmės turi būti atidengtos. 

Pieno kokybės įvertinimas atliekamas įvairiais būdais. Pirminiam pieno kokybės 

įvertinimui priklauso juslinis pieno kokybės įvertinimas, bei pieno temperatūros matavimas. 

Pirminis pieno kokybės įvertinimo metodas yra pieno juslinis tyrimas. Šis metodas 

nereikalauja didelio pasirengimo ir modernios įrangos. Tyrimo metu įvertinama pieno spalva, 

skonis, kvapas ir konsistencija. Pieno spalva ir konsistencija vertinama bespalvio stiklo inde, gerai 

apšviestoje patalpoje. Normalaus pieno spalva turi būti balta. Riebus, ar gausiai šeriamų karvių 

pienas gali būti gelsvas. Piene neturi matytis krešulių, pašaro dalelių, ledo kristalų ir t. t. Pieno 

kvapas neryškus, savitas pienui. Pienas turi savybę absorbuoti pašalinius aplinkos kvapus. Pieno 

kvapas gali pakisti nuo pašarų ar karvėms sergant ketoze. Pieno kvapas nustatinėjamas 20±2 ºC 

temperatūroje atidarius pieno indą ir uodžiant pieną. Pieno skonis vertinamas ragaujant pašildytą iki 

20 ± 2 ºC laipsnių pieną. Pieno skonis specifinis, saldokas. Jį įtakoja pieno cukrus, pieno chloridai, 

riebalų rūgštys, pieno riebalai, baltymai ir kitos piene esančios medžiagos. Pagal šiuo metu 

galiojančias pieno supirkimo taisykles, kilus įtarimui dėl ydų superkamame piene tapo įmanoma 

atlikti pieno skonio ir kvapo ekspertizę laboratorijoje. Kilus įtarimui dėl pieno tinkamumo supirkti 

gali būti nustatomi papildomi rodikliai: pieno švarumas, rūgštingumas, tankis, neutralizuojančios ir 

inhibitorinės medžiagos. Pienas gali būti užterštas mechaninėmis dalelėmis bei bakterijomis. 

Mechaninį užterštumą sudaro įvairios mechaninės priemaišos į pieną patekusios iš aplinkos, tai yra: 

iš pašaro, iš pakratų, nuo odos ir t.t. Pieno mechaninį užterštumą galima nustatyti pieną filtruojant. 

Perfiltravus pieną yra skaičiuojamos likusios ant filtro paviršiaus dalelės. Pagal šiuo metu 

galiojančią “Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukciją” ( pieno švarumas 

skirstomas į dvi grupes. I švarumo grupė, kai pieno mėginyje gali būti ne daugiau kaip dvi 

mechaninės dalelės. II - ant filtro yra mechaninių dalelių, jų gali būti nedaugiau kaip 13. 15 

Svarbiausia pieno biocheminė savybė yra pieno rūgštingumas. Pieno rūgštingumas yra skirstomas į 

aktyvųjį ir bendrąjį ( titruojamąjį ). Žinant pieno rūgštingumą galima sužinoti ar pienas yra šviežias, 

ar nefalsifikuotas, šis rodiklis atspindi pieno sanitarinę kokybę, ir ar pienas tinkamas toliau naudoti 

kitų produktų gamybai. Pieno rūgštingumas priklauso nuo to, keik rūgštinių ir šarminių medžiagų 

yra piene. Šių medžiagų kiekiai priklauso nuo daugelio faktorių tokių kaip gyvulių sveikatos būklė, 

laktacijos periodas (pieno rūgštingumas per laktaciją kinta apie 0,26 proc., nuo paveldimųjų 
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savybių, gyvulių šėrimo raciono Labiausiai pieno rūgštingumą įtakoja pamelžto pieno laikymo 

sąlygos, bei tešmens sveikatingumas. Normalus pieno aktyvusis rūgštingumas yra pH yra 6,5 – 6,7. 

Jei pH didesnis nei 6,7 galima įtarti mastitą, jei mažesnis nei 6,5 – tai reiškia, kad padidėjęs 

bendrasis pieno bakterinis užterštumas. Tyrimai atlikti mūsų Akademijoje parodė, kad pieno 

aktyvusis rūgštingumas glaudžiai siejasi su somatinių ląstelių kiekiu piene. Aktyvusis pieno 

rūgštingumas nustatomas pH – metru, ar panaudojant indikatorius. Dažnai yra nustatinėjamas 

bendrasis pieno rūgštingumas. Jis parodo piene esančių rūgščių druskų, laisvų rūgščių grupių, 

baltymų ir ištirpusio CO2 kiekį. Šis rūgštingumas nustatomas titruojant pieną Na ar K šarminiais 

tirpalais. Bendrasis pieno rūgštingumas skaičiuojamas Ternerio laipsniais ( Trenerio laipsniai - tai 

0,1 n NaOH ar KOH tirpalo ml kiekis reikalingas neutralizuoti 100 ml tiriamojo pieno rūgštinės 

reakcijos tirpalams. Šviežio pieno bendrasis ( titruojamasis ) rūgštingumas yra 16 – 18 Tº. Pieno 

falsifikavimą galima nustatyti iš pieno tankio. Pieno tankis yra 1027 kg/m³. Jį įtakoja gyvulio rūšis, 

laktacijos periodas, fiziologinė būklė, šėrimas, pieno cheminė sudėtis ( baltymų, angliavandenių, 

mineralinių medžiagų, kurios didina pieno tankį, ir riebalų, kurie mažina tankį ). Pieno tankis 

nustatomas dar ir tam, kad pieno kiekį litrais būtų galima perskaičiuoti į kilogramus, bei moksliniais 

tikslais apskaičiuoti sausųjų ir sausųjų neriebalinių medžiagų kiekį. Dažniausiai pieno tankis 

matuojamas specialiu prietaisu vadinamu areometru ( laktodensimetru ). Tankio nustatymas 

areometru pagrįstas Archimedo dėsniu. Pagal šiuo metu galiojančią žalio pieno pirminių kokybės 

rodiklių įvertinimo instrukciją pieno tankis gali būti 1028 kg/m³. 16 Pieno kokybės tyrimus 

atliekančiuose laboratorijose nustatomi pieno sudėties ir kokybės rodikliai. Pieno sudėtis : pieno 

riebalai ir baltymai yra pagrindiniai pieno sudėties rodikliai, pagal kuriuos atsiskaitoma su pieno 

statytojais. Šių medžiagų kiekis piene įtakoja pieno kaip žaliavos kainą, pieno tinkamumą 

tolimesniam perdirbimui, pieno skonines savybes. 

6.2. Mėsos kokybiniai reikalavimai 

Mėsos ir paukštienos šviežumo kokybės reikalavimus nustato mėsos ir paukštienos 

įvertinimo techninis reglamentas, parengtas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų 

higienos reikalavimus (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/20012 (OL 2012 L 

8, 29 p.). 

Nuoroda į reglamento tekstą:   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AA7767E3C3E2/TAIS_424299 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AA7767E3C3E2/TAIS_424299
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Mėsingumas ir mėsos kokybė priklauso nuo priešskerdiminių faktorių, tokių kaip: 

genetika, amžius, veislė, mityba ir stresas, taip pat ir poskerdiminiai tokie kaip šaldymas, 

atvėsinimas, brandinimas ir elektro stimuliacija. Šie faktoriai įtakoja mėsos fizikines ir chemines 

savybes. Mėsos kokybės sąvoka apima daugelį parametrų tokių kaip: pH, spalva, kietumas, vandens 

rišlumas, maistinė vertė. Baltymai nulemia mėsos maistinę vertę, turi įtakos fiziniams ir 

cheminiams rodikliams bei pokyčiams technologinio proceso metu. Maistinė baltymų vertė 

priklauso nuo to, kiek jų aminorūgščių sudėtis tenkina organizmo poreikius. Jei nepakeičiamųjų 

aminorūgščių kiekis neatitinka optimalaus, kai kurios jų organizme ne visai panaudojamos. 

Skirtingų rūšių gyvūnų mėsos baltymai subalansuotos mitybos poreikius tenkina nevienodai. Mėsos 

vandeningumas priklauso nuo gyvūno rūšies, amžiaus, individualių savybių, įmitimo ir šėrimo. 

Atlikti tyrimai parodė, kad mėsoskietumas priklauso ne tik nuo veislės, bet taip koreliuoja su 

sarkomerų ilgiu ir mėsos pH, priklauso nuo skerdimo būdo (skerdžiama apsvaiginus ar ne) ir 

amžiaus, priešskerdiminio svorio, tarpraumeninių riebalų kiekio, taip pat nuo mitybos. 

Aukštas pH gali neigiamai paveikti mėsos skonį ir kvapą. Kai avienos pH yra žemiau 

5,8 sutrumpėja jos galiojimo laikas bei patamsėja spalva. pH vertė priklauso nuo gyvulio atsparumo 

stresui. Greičiau augančių veislių mėsa yra šviesesnės spalvos. 

Kaip ilgai mėsa išliks patrauklios rausvos spalvos priklauso nuo mioglobino 

oksidacijos raumenyse, tyrimai parodė, kad padidinus alfa tokoferolio kiekį avių mityboje, 

poskerdiminiu 14 laikotarpiu vitaminas E esantis raumenyse slopina oksidacinius procesus ir taip 

prailgina avienos vartojimo laiką. 

6.3. Kailių kokybiniai reikalavimai 

Pagrindinė kailiukų prekyba vyksta užsienio aukcionuose, kurie rengiami ištisus 

metus – žiemą dažniau, vasarą rečiau.  

Kopenhagen Fur - didžiausias pasaulyje kailių aukcionas ir tarptautinės kailių 

pramonės centras. Kopenhagen Fur vadovauja apytiksliai 2000 danų veisėjų. Kailiai Danijoje yra 

trečioje vietoje pagal gyvūnų eksportą ir taip žymiai prisideda prie šalies BNP. Kopenhagen Fur tai 

daugiau nei vardas. Tai tarptautinis kokybės ženklas. Kopenhagen Fur etiketė garantuoja, kad 

produktų kokybė bus geriausia rinkoje. Būdamas rinkos lyderiu Kopenhagen Fur įsipareigojęs 

gerinti atsakingą požiūrį į visus pramonės aspektus.  

Kopenhagen Fur kasmet surengia 5 aukcionus. Pirmiausia čia parduodami neapdirbti 

kailiai. Kailiai, kurie dar neišdirbti arba kitaip apdoroti. Šis laikotarpis prasideda aukcionu vykdomu 

gruodžio mėnesį, o po jo seka aukcionai vasario, balandžio, birželio ir rugsėjo mėnesiais.  
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Kiekvienas aukcionas paprastai trunka 3-5 dienas. Vieno aukciono metu apytiksliai 

parduodama 3 – 3,5 mln. audinių kailių. Per metus audinių kailių apyvartą sudaro beveik 15 mln., o 

tai atitinka 50% pasaulio audinių kailių produkcijos. Taigi Kopenhagen Fur yra didžiausias 

pasaulyje aukcionas pardavinėjantis nepadirbtus kailius. 

Audinių kailiai sudaro apie 90% visų kailių parduodamų Kopenhagen Fur. Čia taip pat 

parduodami lapių, ruonių, šinšilų, sabalų, karakulio, karališkų triušių, nutrijų, meškėnų ir šeškų 

kailiai. Pradžioje audinių kailiai buvo gaunami iš Danijos, tačiau Kopenhagen Fur pardavinėja iš 

kailius iš Norvegijos, Švedijos, Olandijos ir Suomijos. Didžioji dalis kitų kailių gaunama iš 

užsienio.  

Nuo lapkričio iki birželio mėnesio apytiksliai 300 žmonių dirba ruošdami kalius 

pardavimui ir pristatymui. Kailiai labai krupščiai rūšiuojami pagal tipą, lytį, dydį, spalvą ir kokybę. 

Paskutinis rūšiavimo sistemos procesas yra baigiamasi rūšiavimas, kuris yra labai svarbus. Tai 

kruopštus atskirų spalvų suderinimas, kurio metu pertikrinami ankstesni rūšiavimai. Ši unikali 

rūšiavimo sistema užtikrina, kad kailiai savose grupėse yra vienodi.  

Prieš kiekvieną aukcioną pardavėjai gali atidžiai apžiūrėti kailius skirtus pardavimui. 

Apžiūra paprastai trunka 4-5 dienas. Tai labai svarbi aukciono ciklo dalis, nes individualios kailių 

partijos aukciono metu nedemontruojamos. Aukciono kambaryje klientai turi tik pardavimų 

katalogą, su jų pačių pastabomis – tai orientyrai pirkimų metu.  

Patikrinimo metu pirkėjai mato tik kailių partijų pavyzdį, taip vadinamą parodinį gaminį, kuris 

reprezentuoja daugelį milijonų kailių.  

Kailiai parduodami aukcione. Aukciono vykdytojas parduoda tai kas yra kataloge, 

kuriame be išsamios informacijos yra ir nustatytos kainos. Aukciono vykdytojo užduotis yra 

parduoti už didžiausią galimą kainą ir prižiūrėti, kad aukcionas būtų vykdomas sąžiningai, pagal 

Kopenhagen Fur pardavimo sąlygas. Paprastai pardavimų diena trunka 8-10 valandų. Aukcione 

dažniausiai dalyvauja nuo 3 iki 400 pirkėjų, atstovaujančių apytiksliai 25 šalis.  

Kopenhagos Fur kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal DS/EN ISO 9001:2000 

Kokybės Vadybos Sistemos reikalavimus. Pirmą gruodžio mėnesio aukciono dieną 2005 metais 

ISO sertifikatą Kopenhagen Fur vykdomajam direktoriui Torben Nielsen‘ui įteikė Danijos standartų 

direktorius Peter Nygaar.  

Kailių rūšiavimas ir klasifikavimas turi būti tikslus. Kailių rūšiavimo ir klasifikavimo 

procesų metu laikomasi reikalavimų, o tokia kokybė visuomet labai svarbi darbo dalis. Iš tiesų taip 
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būdavo visada, bet Kopenhagen Fur gavus ISO 9001 sertifikatą, procesai garantuojantys kokybę 

kruopščiau apsvarstomi ir integruoti į kompanijos tinklą, kur visi darbuotojai turi priėjimą prie 

tokios informacijos,. Sertifikuotas ne tik rūšiavimas ir klasifikavimas – kompanija kaip visuma yra 

sertifikato dalis. Vis tai padaryta žvelgiant į ateitį.  

Kailių rūšiavimas 

 Rūšiavimas pagal spalvą ir atspalvį: BLACK – JUODAS, DARK(DK) – TAMSUS, 

MEDIUM(MED) – VIDUTINIS, PALE(PL) – ŠVIESUS. 

 

Žymėjimas vieno ar daugiau (X) nurodo tono stiprumą 

   Spalvų skalė : 

   BLACK 

   XXDK 

   XDK 

DARK 

MEDIUM 

PALE 

XPL 

XXPL 

XXXPL 

1 lentelė. Žvėrelių kailių ilgio įvertinimo standartai 

Dydis 

Ilgis, cm 

(Nuo nosies galiuko iki uodegos šaknies) 

Audinės 

000 89+ 

00 83-89 
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0 77-83 

1 71-77 

2 65-71 

3 59-65 

4 53-59 

5 47-53 

Lapės 

0000 124+ 

000 115-124 

00 106-115 

0 97-106 

1 88-97 

2 79-88 

3 70-79 

4 70- 

 

6.4. Vilnos kokybės reikalavimai 

Vilna vertinama pagal vienodumą (storio atžvilgiu), tankumą, minkštumą, riebalinio 

prakaito kiekį ir spalvą, taip pat pagal galvos, pilvo ir kojų apaugimą vilna bei vilnos tipingumą 

veislei. Avių vilna, atsižvelgiant į plaukelių sudėtį, skirstoma į vienarūšę ir nevienarūšę. Vienarūšė 

vilna būna plona ar pusiau plona, o nevienarūšė – šiurkšti ar pusiau šiurkšti. Avys taip pat gali būti 

skirstomos pagal plaukų dangą ir produktyvumo kryptį:  

 bevilnės (mėsinės, pieninės–mėsinės, mėsinės–pieninės);  

 plonavilnės (vilninės, vilninės–mėsinės, mėsinės–vilninės);  

 pusiau plonavilnės (mėsinės–vilninės ilgavilnės, mėsinės–vilninės trumpavilnės, 

vilninės– mėsinės);  
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 pusiau šiurkščiavilnės (mėsinės–riebalinės–vilninės);  

 šiurkščiavilnės (kailiukinės, mėsinės–riebalinės, kailinės, mėsinės–vilninės–

pieninės, pieninės–mėsinės–vilninės) 

6.5. Kiaušinių kokybės reikalavimai 

Kiaušinio struktūra, sudėtis ir savybės yra tokios, kad inkubacijos metu besivystantis 

embrionas iš aplinkos gauna tik deguonį. Visa kita, kas būtina embriono gyvybei ir vystymuisi, turi 

būti kiaušinyje. Kai kiaušinyje trūksta kurių nors maisto medžiagų, kiaušinis laikomas biologiškai 

nepilnaverčiu. Tokiame kiaušinyje besivystantis embrionas negaus pakankamai maisto, sutriks jo 

medžiagų apykaita, sulėtės augimas, o kai kuriais atvejais jis gali net žūti. Iš tokių kiaušinių 

paprastai bus maža išeiga, silpnas ir įvairioms ligoms neatsparus prieauglis. Poembrioniniu 

laikotarpiu gero lesinimo bei laikymo sąlygos ne visuomet duos teigiamą efektą, ir toks prieauglis 

blogai augs. Paukščių produktyvumui turi reikšmės moksliškai pagrįstas normuotas lesinimas, 

atsižvelgiant į jų genetines savybes, produkciją ir laikymo sąlygas. Normuoto lesinimo tikslas – 

gauti daug geros kokybės kiaušinių arba mėsos, padidinti veislinių paukščių vislumą, pagerinti 

kiaušinių inkubacines savybes ir efektyviai panaudoti lesalus. Kombinuotųjų lesalų maistingumas 

normuojamas pagal šiuos rodiklius: žalius baltymus, apykaitinę energiją, energijos ir baltymų 

santykį, žalią ląstelieną, kalcį, fosforą, natrį, nepakečiamas aminorūgštis ir vitaminus. Norint 

išauginti didelio produktyvumo vištas reikia didelį dėmesį kreipti į pakaitinių vištaičių laikymo 

sąlygas ir jų lesinimą.  

 

 

Kiaušiniai pagal kokybę yra skirstomi į A ir B klases. 

A klasės kiaušiniai - lukštas ir po juo esanti odelė yra normalūs, švarūs ir nepažeisti; 

oro tarpas - ne didesnis nei 6 mm aukščio, nejudantis; baltymas - švarus, skaidrus, drebučių 

tirštumo, be jokių pašalinių dalelių; trynys - paršviečiant matomas neryškių kontūrų šešėlis, sukant 

ženkliai nenukrypsta nuo kiaušinio centro, be pašalinių dalelių; gemalo ląstelė - neišsivysčiusi; 

kiaušinio kvapa s- be pašalinio kvapo. Parduotuvėse turi būti parduodami tik A klasės kiaušiniai. 

B klasės kiaušiniais laikomi kiaušiniai neatitinkantys A klasės kiaušiniams taikomų 

reikalavimų. Jie yra skirti tik maisto pramonės įmonėms. 

A klasės kiaušiniai dar skirstomi į svorio kategorijas:  



57 

 

XL – labai dideli (73 g ir didesni); 

L – dideli (63-73 g); 

M – vidutiniai (53-63 g); S – maži (iki 53 g). 

Svorio kategorijos turi būti pažymėtos ant kaušinių pakuotės. Galima prekiauti ir 

skirtingų A klasės dydžių kiaušiniais. Tik ant pakuotės turi būti nurodyta informacija ,,skirtingų 

dydžių kiaušiniai “. 

Kiaušiniai, skirti žmonių maistui, turi būti tinkamai suženklinti. Ženklinimo išimtys 

yra taikomos smulkiems ūkininkams, kurie augina ne daugiau kaip 50 vištų savo ūkyje. Tokie 

kiaušiniai dažniausiai yra parduodami turgavietėse. 

Ant kiaušinio turi būti žymuo, sudarytas iš skaičių ir raidžių.  

Pirmasis skaičius ant kiaušinio reiškia dedeklių vištų laikymo būdą: 

1 reiškia, kad dedeklės vištos buvo laikomos laisvos (sodybose auginamos vištos, 

kurios vaikščioja lauke laisvai). 

2 reiškia, kad dedeklės vištos buvo laikomos ant kraiko (paukštynuose, fermose laisvai 

vaikščiojančios vištos). 

3 nurodo, kad dedeklės vištos buvo laikomos narvuose. 

Lietuvoje dažniausiai sutiksime narvuose laikytų vištų kiaušinius (3), tačiau jau yra 

porą patvirtintų fermų, kuriose vištos laikomos ant kraiko. 

Vidurinioji žymens dalis iš raidžių nurodo šalies kodą, kurioje yra dedeklių vištų 

laikymo vieta. Lietuvoje padėti vištų kiaušiniai turės ženklą LT. Lietuvai tapus ES nare, neliko 

sienų, kadangi įsiliejome į bendrąją ES rinką, todėl yra įvežama kiaušinių iš kitų ES šalių. Mūsų 

pirkėjas skaitydamas informaciją ant kiaušinio gali rinktis kokius kiaušinius pirkti. 

Trečioji dalis nurodo dedeklių vištų laikymo vietos veterinarinio patvirtinimo numerį, 

kuris reiškia, kad ta laikymo vieta yra kontroliuojama kompetentingos tarnybos. 
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7. Žalio pieno gamyba 

Žalias pienas – natūralus produkuojančių karvių, avių ar ožkų pienas, kuris nebuvo 

pašildytas iki aukštesnės nei 40 °C temperatūros ir neapdorotas kitu tos pat vertės efektyvumo 

metodu, be priedų, nepakeistos pirminės sudėties 

Žalio pieno pardavėjas – ūkio subjektas, parduodantis savo ar ne savo gamybos žalią pieną. 

Žalio pieno pardavėjų grupės – ūkių subjektai, parduodantys pieną, suskirstyti į grupes 

pagal parduodamo natūralaus riebumo žalio pieno kiekį (kilogramais) per vieną dieną: pirmoji 

grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną, antroji grupė – 101–200 kg pieno per vieną dieną, trečioji 

grupė – 201–300 kg pieno per vieną dieną, ketvirtoji grupė – 301–500 kg pieno per vieną dieną, 

penktoji grupė – 501–1 000 kg pieno per vieną dieną, šeštoji grupė – 1 001–2 000 kg pieno per 

vieną dieną, septintoji grupė – 2 001 ir daugiau kg pieno per vieną dieną. 

Žalio pieno gamybos technologija organizuojama siekiant pagaminti kokybišką tinkamą 

pieno produktų gamybai pieną, kuris atitinka šiuos kokybės rodiklius:  

• spalva - balta arba gelsvo atspalvio,  

• kvapas - be specifinio pašarų ar kitų medžiagų,  

• konsistencija - vienalytė, nesušaldyta, be gleivių, nuosėdų, baltymų dribsnių, sviesto kruopelių ir 

mechaninių priemaišų,  

• temperatūra - pieno pardavimo metu – ne aukštesnė kaip 8 °C, 

 • skonis - be specifinio pašarų ar kitų medžiagų skonio, 

 • rūgštingumas - ne didesnis kaip 18 °T,  

• švarumas - ne žemesnės kaip I grupės,  

• tankis - ne mažesnis kaip 1027 kg/m3 , 

 • neutralizuojančios ir inhibitorinės medžiagos - turi nebūti, 

 • užterštumas bakterijomis - ne daugiau kaip 100tūkst./cm3 ,  

• somatinių ląstelių skaičius - ne daugiau kaip 300 tūkst./cm3,  

• pieno užšalimo temperatūra - ne aukštesnė kaip - 0,515°C. 
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Žalias pienas turi būti gaunamas iš registruotų pieno ūkių. Karvidės ir kitos joms 

priklausančios patalpos turi būti pakankamai švarios, tvarkingos, geros būklės. Patalpos, kuriose 

gyvuliai melžiami ar laikomas, apdorojamas arba šaldomas pienas, turi būti išdėstytos ir įrengtos 

taip, kad būtų išvengta pieno užteršimo. Jos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos. Patalpose 

turi būti: 

1. sienos ir grindys, lengvai valomos tose vietose, kur jos gali būti suterštos arba 

užkrėstos; 

2. taip sudėtos grindys, kad lengvai galėtų nutekėti skysčiai ir būtų lengva pašalinti 

atliekas; 

3. pakankamas vėdinimas ir apšvietimas; 

4. tinkamas ir pakankamas aprūpinimas geriamuoju vandeniu; 

5. lengvai plaunami, valomi ir dezinfekuojami įranga bei įrengimai. 

Pieno laikymo patalpoje turi būti tinkama pieno šaldymo įranga, patalpa turi būti 

pakankamai atskirta nuo gyvulių laikymo patalpų. Patalpos turi būti tinkamai atskirtos nuo taršos 

šaltinių– tualetų ir mėšlo kaupimo vietų. Priėjimui prie karvidžių ir kitų joms priklausančių pastatų 

neturi trukdyti mėšlo ar kitų medžiagų sankaupos. Mėšlas turi būti šalinamas reguliariai.  

Kiaulių ir paukščių negalima laikyti karvidėse ar melžimo patalpose. Būtina kontroliuoti, 

kad nebūtų musių, graužikų, kitų parazitų. Chemikalai ir vaistai turi būti laikomi saugioje, tam 

tikslui skirtoje vietoje. Pašarų, kurie gali pakenkti pieno kokybei, negalima laikyti karvidėse. 

Įranga ir inventorius arba jų paviršiai, susiliečiantys su pienu (indai, talpyklos, skirti melžimui, 

laikymui ir transportavimui), turi būti pagaminti iš nerūdijančios, lygios, lengvai plaunamos ir 

dezinfekuojamos medžiagos, kurios kiekiai, pereinantys į pieną sąlyčio su juo metu, nesukelia 

grėsmės žmonių sveikatai, nepablogina pieno sudėties ar juslinių savybių. 

Melžimui naudojami įrengimai, įrankiai ir visos jų dalys turi būti švarūs ir tvarkingi. 

Po melžimo pieno indai, mechaninio melžimo įrengimai ir talpyklos, susiliečiantys su pienu, turi 

būti plaunami ir dezinfekuojami.  

Išplauti ir išdezinfekuoti pieno melžimo, apdorojimo įrengimai ir indai, pieno laikymo ir 

transportavimo talpyklos turi būti perplaunami geriamuoju vandeniu. Įrankiai ir šepečiai turi būti 

laikomi laikantis higienos reikalavimų. 
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8. Gyvulininkystės produktų pirminis paruošimas 

Europos Komisijos prognozėmis, 2017 m. galvijienos gamyba ES šalyse išlika stabili ir, 

palyginti su 2016 m. padidėjo apie 0,8 proc. (iki 7,961 mln. t). Nors jau ketverius metus iš eilės 

galvijienos gamyba ES šalyse didėja, numatoma, kad 2018 m., palyginti su 2017 m., ji turėtų 

sumažėti apie 1,4 proc.  

Kiaulienos gamyba ES šiemet mažėja pagrindinėse ES kiaulienos gamintojose šalyse 

(išskyrus Olandiją ir Ispaniją), tačiau numatoma, kad 2017 m., palyginti su praėjusiais metais, turėtų 

sumažėti tik 0,6 proc., o 2018 m. jau turėtų padidėti 0,2 proc. (iki 23,489 mln. t). 

 ES avienos ir ožkienos gamyba nuo 2014 m. didėja ir numatoma, kad ši tendencija turėtų 

išlikti ir ateityje. 2017 m. palyginus su 2016 m., ji padidėjo  2,1 proc. (iki 926 tūkst. t), o 2018 m., 

palyginti su 2017 m. padidės 1,3 proc. 

2018 m. populiariausia ES šalyse turėtų išlikti kiauliena. Prognozuojama, kad šios mėsos 

vienas ES gyventojas turėtų suvartoti apie 31,9 kg, paukštienos - 24,2 kg, galvijienos - 10,7 kg 

avienos ir ožkienos - 1,9 kg per metus. 

Pirminis gyvulininkystės produktų ruošimas apimtų mechaninius procesus, kaip šaldymas, 

plovimas, košimas, rūšiavimas, svėrimas, fasavimas, valymas ir pan. Priklausomai nuo turimos 

produkcijos rūšies. 
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