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Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

3 . 1 .  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  V E I S I M O  P A G R I N D A I :  V E I S I M O 
M E T O D A I  I R  B Ū D A I ,  S K I R T I N G Ų  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų 

A U G I M O  I R  V Y S T Y M O S I  Y P AT U M A I  B E I  Ū K I N I O 
N A U D O J I M O  V E I S I M U I  T R U K M Ė

Gyvulininkystės praktikoje taikomi šie veisimo metodai: grynasis veisimas, kryžminimas ir hibridizacija.

Grynasis veisimas

Grynuoju veisimu zootechnikoje vadinamas toks metodas, kai poruojami tos pačios veislės gyvuliai. Gau-
ti palikuonys vadinami grynaveisliais. Grynojo veisimo metodas yra pagrindinis veislinėje gyvulininkystėje. Jis 
taikomas tada, kai reikia palaikyti veislės vertingas savybes ir toliau jas tobulinti norima kryptimi. Grynojo vei-
simo sėkmė priklauso nuo racionalaus prieauglio išauginimo, kryptingos atrankos ir parinkimo. Šiuo metodu 
patobulinta daug žemės ūkio gyvulių veislių. Grynaveisliai gyvuliai, ilgą laiką veisiami taikant kryptingą atranką 
ir parinkimą pageidaujamų požymių kryptimi, pasižymi paveldimumo konservatyvumu, nuolat perduoda savo 
savybes palikuoniams. Veisiant gyvulius grynuoju veisimu taikomi du poravimo būdai – negiminingų gyvulių 
poravimas ir giminingų gyvulių poravimas (imbrydingas). 

Dar C. Darvinas įrodė, kad per daugelį kartų, taikant artimai giminingą poravimą ir laikant gyvulius pa-
našiomis šėrimo ir laikymo sąlygomis, pradeda silpnėti jų gyvybingumas, mažėti vislumas. Jie pradeda išsigimti.

Be neigiamų giminingo poravimo rezultatų, yra ir teigiamų. Tačiau yra nustatyta, kad giminingas veisimas 
padeda tobulinti ir gerinti veisles, todėl veislininkystės ūkiuose jį galima atsakingai taikyti.

Pagrindinis veislynų uždavinys – išauginti veislei reproduktorius, nuolat perduodančius produktyviąsias 
savybes palikuoniams. Norint gauti tokius reproduktorius arba sustiprinti pageidaujamas veislės savybes reikia 
taikyti giminingą poravimą. Kad nesusilpnėtų palikuonių gyvybingumas bei produktyvumas, poravimui parinktus 
giminingus gyvulius reikia auginti geromis, tačiau kiek galima skirtingesnėmis sąlygomis.

Palikuonių gyvybingumas priklauso ir nuo jų tėvų lytinių ląstelių skirtingumo, todėl geriau poruoti  
skirtingo amžiaus giminingus gyvulius. Yra siūloma geriau poruoti dukteris su tėvais negu seseris su broliais.

Kad gyvuliai būtų planingai parenkami poravimui, reikia mokėti nustatyti jų giminingumo laipsnį. Tai 
galima padaryti iš kilmės duomenų.

Giminingas poravimas gali būti taikomas tik veislininkystės ūkiuose, kuriuose pavyzdingai sutvarkytas 
darbas veisiant labai vertingus veislinius gyvulius. Gamybinėse fermose giminingas poravimas neleistinas.

Veisimas linijomis yra aukščiausia grynoji veisimo forma. Linija sutelkia savyje visa, kas yra geriau-
sia veislėje. Linijos sudaromos todėl, kad visos kurios nors veislės iš karto patobulinti neįmanoma: iš pradžių  
patobulinama veislės dalis, o vėliau ji panaudojama visai veislei tobulinti. 

Linijos labiausiai išvystytos produktyviosios bei kūno sudėjimo savybės, kurios yra tobulinamos. Pieno 
veislių galvijų linijoms būdingesnis pieningumas arba pieno riebumas, o kombinuotų ir mėsinių veislių galvijams 
– atitinkamos kūno formos. Kiekviena veislė turi turėti kelias linijas. Kad būtų galima nustatyti bandoje esančias 
linijas, atliekama bandos genealoginės struktūros analizė. Analizei dažniausiai taikomas grupinis kryžminis me-
todas. Sudarant bandos genealoginės struktūros schemą vertikaliai iš kairės surašomi reproduktoriai, kurie buvo 
panaudoti bandoje, o apačioje horizontaliai surašomos šeimų pradininkės. Horizontalių linijų susikirtimo vietose 
su vertikaliomis linijomis nurodomi palikuonys – apskritimais žymimos patelės, o kvadratėliais – patinai.

Vertinant reproduktorius ir motinas pagal palikuonių kokybę, taip pat pagal individualias savybes nusta-
toma, kurie gyvuliai davė geresnius individus vienai ar kitai linijai bei šeimai, ir pagal tai parenkami geriausi 
reproduktoriai veisimui linijomis.

Kiekvienoje veislėje reikia sudaryti bent kelias (6–8) linijas, kad būtų galima išvengti artimo giminingo 
poravimo.

Linijos yra gana nepastovios ir neilgaamžės. Paprastai linija išsilaiko iki 3–5 kartų ir išnyksta. 
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Ne kiekvieną genealoginę grupę galima vadinti linija. Skirtingomis sąlygomis laikomi gyvuliai ne tik 
tarpusavyje, bet ir į bendrą protėvį yra mažai panašūs. Tik tokia genealoginė grupė vadinama linija, kurios visi 
gyvuliai yra panašaus kūno sudėjimo ir produktyvumo tipo. 

Veisimas linijomis apima ištisą kompleksą priemonių: gyvulių atranką, parinkimą, auginimą, šėrimą ir 
priežiūrą.

Parenkant veisimui gyvulius reikia atsižvelgti jų kokybę ne tik iš tėvinės, bet ir iš motininės genealogijos 
pusės, kad būtų galima sukurti įžymias produktyvias šeimas. Veisimas šeimomis veislininkystei taip pat labai 
svarbus.

Veisiant linijomis reikia planuoti veislinį darbą su visa veisle, o veisimui šeimomis paprastai pakanka 
vienos bandos.

Kryžminimas

Kryžminimu zootechnikoje vadinamas skirtingoms veislėms priklausančių gyvulių poravimas. Šis veisi-
mo būdas taikomas esamoms veislėms pagerinti, naujoms išvesti ir pramoniniams gyvuliams gauti.

Kiekviena gyvulių veislė pasižymi tam tikromis produktyvumo arba ūkinėmis savybėmis. Pavyzdžiui, 
vienos veislės karvės yra labai pieningos, tačiau jų pienas neriebus, kitų veislių karvės duoda mažiau pieno, bet 
jis žymiai riebesnis. Sukryžminus šias dvi veisles gaunami mišrūnai. Jie būna ir pieningi, ir jų pienas riebus. Jau 
nuo seno žinoma, kad pirmos kartos mišrūnai, turėdami praturtintą paveldimumą, būna gyvybingesni, greičiau 
bręsta. Jie dažnai svoriu ir kitais rodikliais pralenkia tėvines veisles. Šis reiškinys vadinamas heteroze. (Heterozės 
efektas – reiškinys, kai mišrūnų kuris nors požymis ar požymiai išreikšti labiau negu kiekvieno iš tėvų.)

Kitose kartose veisiant mišrūnus tarpusavyje heterozės reiškiniai silpnėja. Mišrūnai būna gyvybingesni, 
geriau išsivystę, didesnio svorio ir produktyvesni dėl to, kad jie vystosi iš zigotos, susidariusios susijungus labai 
skirtingoms tėvų lytinėms ląstelėms. Lytinės ląstelės tėvų, kilusių iš skirtingų veislių, žymiai skirtingesnės negu 
tos pačios veislės tėvų.

Kryžminant ne tik susijungia kryžminamų veislių savybės, bet ir atsiranda individų su visiškai naujomis 
savybėmis, kurie būna medžiaga naujoms veislėms išvesti.

Kryžminimo sėkmė priklauso nuo tinkamo veislių parinkimo, taip pat nuo gautų palikuonių – mišrūnų 
šėrimo, laikymo ir priežiūros.

Gyvulininkystėje taikomi penki kryžminimo metodai.
Nustelbiamasis (pertvarkomasis) kryžminimas taikomas tada, kai norima iš pagrindų pagerinti kurią nors 

nelabai produktyvią gyvulių veislę. Kartais jis gali būti taikomas naujoms veislėms išvesti. Taikant nustelbiamąjį 
kryžminimą gerinamosios veislės patelės poruojamos su gerinančiosios veislės reproduktoriais, gautos mišrūnės 
patelės vėl poruojamos su gerinančiosios veislė reproduktoriais. Mišrūnės patelės poruojamos su gerinančiosios 
veislės reproduktoriais paprastai iki ketvirtos kartos. Ketvirtos kartos mišrūnai, atitinkantys gerinančiosios veislės 
tipą, priskiriami prie grynaveislių. Kartais kryžminant labai artimų veislių gyvulius prie grynaveislių gali būti 
priskirti ir žemesnės kartos mišrūnai.

Įterpiamasis kryžminimas (kraujo įliejimas) taikomas, kai norima pagerinti atskiras veislės savybes.  
Gerinamosios veislės tipas ir pagrindinė kryptis išlieka, nors veislė gerinama pagal kelis požymius.

Taikant įterpiamąjį kryžminimą gerinamosios veislės patelės poruojamos su gerinančiosios veislės repro-
duktoriais. Pirmos kartos mišrūnai vėl poruojami su geriausiais gerinamosios veislės gyvuliais. Trečios kartos 
mišrūnai, atitinkantys keliamus reikalavimus, paprastai toliau veisiami kaip grynaveisliai gyvuliai. Mūsų respu-
blikoje įterpiamuoju kryžminimu buvo didinamas Lietuvos juodmargių pieno riebumas. Šios veislės karvės buvo 
poruojamos su džersių veislės buliais.

Kuriamasis (selekcinis) kryžminimas taikomas norint iš dviejų arba didesnio skaičiaus veislių sukurti 
naują veislę su vertingomis pradinių veislių savybėmis, o dažnai ir turinčią visiškai naujų savybių.

Kuriamasis kryžminimas – vienas sudėtingiausių gyvulių veisimo metodų. Taikant kuriamąjį kryžminimą 
dviejų ar kelių veislių gyvuliai poruojami tol, kol gaunami pageidaujamų savybių gyvuliai. Po to įvairių kartų 
mišrūnai veisiami tarpusavyje.

Jei kryžminami dviejų veislių gyvuliai, kuriamasis kryžminimas vadinamas paprastu, jei kryžminami trijų 
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ir daugiau veislių gyvuliai – sudėtingu. 
Kintamasis (rotacinis) kryžminimas taikomas norint gauti gamybinius gyvulius, o kartais ir išvesti naują 

veislę. Kryžminimui numatytos veislės patelės poruojamos su kitos veislės reproduktoriais. Jei kryžminamos 
dvi veislės, pirmos kartos mišrūnės patelės poruojamos su pirmos veislės grynaveisliais reproduktoriais. Antros 
kartos mišrūnės patelės poruojamos su antros veislės reproduktoriais. Trečios kartos mišrūnės patelės poruojamos 
vėl su pirmos veislės reproduktoriais ir t. t. Analogiška schema taikoma, kai kryžminamos trys ir daugiau veislių, 
tik tada prie tos pačios veislės reproduktoriaus grįžtama per didesnį kartų skaičių.

Jei kryžminami dviejų veislių gyvuliai, kintamasis kryžminimas vadinamas paprastu, jei trijų ir daugiau 
veislių – sudėtingu.

Gamybinis (pramoninis) kryžminimas taikomas, kai norima gauti pirmos kartos mišrūnus, tinkamus mė-
sai, kiaušiniams ir kitiems gyvulininkystės produktams gauti, taip pat darbui. Gamybinis kryžminimas taikomas 
neveislinėse fermose. Gali būti panaudoti dviejų arba trijų veislių gyvuliai.

Pirmos kartos mišrūnai būna gyvybingesni, produktyvesni ir greičiau auga už tėvinės veislės gyvulius. Jie 
geriau prisitaiko prie aplinkos sąlygų.

Gamybinis kryžminimas dažniausiai taikomas mėsinėms gyvulių savybėms pagerinti. Pavyzdžiui, mūsų 
respublikoje geri bekonai gaunami sukryžminus Lietuvos baltąsias kiaules su landrasų kuiliais, galvijų mėsos sa-
vybėms pagerinti Lietuvos juodmargės ir Lietuvos žalosios karvės kryžminamos su aberdynų-angusų, herefordų, 
šorthornų, šarolė ir kitų greit bręstančių mėsinių veislių buliais. Arklininkystėje pramoninio kryžminimo metodas 
gali būti taikomas darbiniams ir sportiniams arkliams gauti.

Hibridizacija

Hibridizacija vadinamas skirtingų rūšių gyvulių poravimas (kryžminimas). Šis veisimo metodas taiko-
mas norint gauti gamybinius gyvulius arba išvesti naujas veisles. Hibridizacijos būdu gauti gyvuliai vadinami  
hibridais.

Suporavus skirtingų rūšių gyvulius ne visada gaunami teigiami rezultatai. Kai kurių rūšių gyvuliai dėl 
jų lytinių organų anatominės sandaros ir lytinių ląstelių skirtingumo neduoda palikuonių, kartais hibridai būna 
nevislūs.

Kiek efektyvi selekcija ir atranka bei paranka pagal atskirus rodiklius, galima prognozuoti pagal paveldė-
jimo koeficientus.

Žemės ūkio gyvūnų vystymasis skirstomas į du laikotarpius: embrioninį ir poembrioninį. 
Gyvūnų vystymasis embrioniniu laikotarpiu (gemalo vystymasis). Gyvūnų embrioninio laikotarpio tru-

kmė yra skirtinga ir priklauso nuo gyvulio rūšies, veislės, šėrimo laikymo sąlygų. Karvių šis laikotarpis trunka 
vidutiniškai 280 dienų (nuo 260 iki 300 d.), avių – 150 (nuo 140 iki 160 d.), kiaulių – 115 (nuo 110 iki 120 d.) ir 
kumelių – 340 dienų (nuo 3 iki 360 d.). Gerai šeriamų ir tinkamai laikomų patelių nėštumo laikotarpis trumpesnis.  

Susijungus vyriškai ir moteriškai lytinei ląstelei susidaro apvaisinta ląstelė zigota ir prasideda gemalo in-
dividualus vytimasis (ontogenezė). Vystantis įvyksta daugybė kokybinių pakitimų, kol gemalas palaipsniui tampa 
suaugusiu organizmu. 

Jau užuomazginiu periodu susidaro sudėtingas organizmas, turintis pagrindinius rūšies ir veislės  
požymius. Likusiais periodais didėja kūno masė, vyksta sudėtinga audinių ir organų diferenciacija, vystosi  
smegenys ir t. t. 

Embrioniniu laikotarpiu organizmai vystosi netolygiai: intensyviausiai – užuomazginio periodo metu, 
mažiau intensyviai – gemalinio ir lėčiausiai – vaisiaus formavimosi. Zigota būna tik kelių šimtųjų milimetro dalių 
dydžio, o sveria – mažiau miligramo. Jau per pirmąsias 8–10 dienų ji užauga iki milimetro, per mėnesį – iki kelių 
centimetrų, o svoris padidėja kelis šimtus kartų. Vėliau gemalas vystosi lėčiau.  

Embrioniniu laikotarpiu vykstant kiekybiniams ir kokybiniams pakitimams susiformuoja organizmas, tu-
rintis sudėtingą audinių ir organų sandarą (odą, raumenis, smegenis, širdį, plaučius) ir sugebantis gyventi naujoje 
aplinkoje. 

Gyvūnų vystymasis poembrioniniu laikotarpiu. Gyvūnai gimsta maždaug tokio svorio: kumeliukai – 40–
60 kg, veršeliai – 25–40 kg, ėriukai – 3–5 kg, paršeliai – 1–1,5 kg. Svoris priklaus nuo veislės, tipo, naujagimio 
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lyties, motinos amžiaus ir svorio, taip pat nuo šėrimo ir priežiūros nėštumo metu. 
Naujagimiams būdingas tam tikras kūno sudėjimo tipas: jie būna ilgakojai, aukštis ties kryžiumi didesnis 

negu ties ketera, liemuo trumpas, siauras, santykinai trumpa ir plati galva, nes embrioniniu laikotarpiu kaulai 
vystosi netolygiai. Intensyviausiai auga vamzdiniai kaulai (galūnių) ir ne taip intensyviai – stuburo ir plokštieji. 

Poembrioninis laikotarpis skirstomas į penkis periodus: naujagimio, pienu maitinimo, lytinio brendimo, 
brandos ir senatvės.  

Naujagimio periodo trukmė įvairioms gyvulių rūšims skirtinga ir tęsiasi nuo gimimo iki 2–3 savaičių. 
Šis periodas labai svarbus, nes įvyksta staigus perėjimas nuo embrioninio mitybos būdo prie poembrioninio. Šio 
periodo metu organizmas prisitaiko prie naujų aplinkos sąlygų ir savarankiško maitinimosi.  

Pienu maitinimo periodas trunka keletą mėnesių (iki nujunkymo arba pienu girdymo nutraukimo). Šio 
periodo metu, be pieno, kuris buvo pagrindinis maistas, gyvulys palaipsniui pripranta prie augalinio maisto. 

Lytinio brendimo metu keičiasi gyvulio proporcijos (panašėja į suaugusio), intensyviai vystosi lytiniai 
organai ir antriniai lytiniai požymiai. Formuojasi pagrindiniai tipo bruožai, būdingi tai veislei, linijai ir pan. 

Brandos laikotarpiu gyvuliai būna produktyviausi. Greitai bręstančių veislių šis periodas prasideda  
anksčiau, o vėlai bręstančių – vėliau. Brandos periodo trukmė priklauso nuo prieauglio išauginimo sąlygų, taip 
pat nuo suaugusių gyvulių šėrimo, laikymo ir priežiūros.  

Senatvės periodu sulėtėja medžiagų apykaitos procesai, sumažėja produktyvumas ir vislumas. 
Poembrioniniu laikotarpiu gyvuliai taip pat vystosi nevienodu greičiu: intensyviausiai – pirmaisiais  

gyvenimo mėnesiais, o vėliau – lėčiau. Pavyzdžiui, veršelių svoris nuolatos didėja, bet nevienodai: paros priesvo-
riai iš pradžių didėja, o vėliau laipsniškai mažėja. Taip pat ir santykinis priaugimas iš pradžių būna didžiausias, o 
vėliau palaipsniui mažėja.  

Pirmaisiais gyvenimo metais galvijų prieauglis užauga pusę suaugusių gyvulių svorio, o antraisiais metais 
augimo greitis sumažėja.

Organizmo ir atskirų jo organų vystymasis daug priklauso ir nuo gyvulio mitybos. Gausiai pilnaverčiais 
pašarais šeriami gyvūnai greitai auga ir vystosi. Nepakankamai šeriamų gyvūnų visas organizmas ir atskiri orga-
nai auga lėčiau, o badaujančių visiškai neauga, tačiau augančio gyvulio, net ir badaujančio, organizmas vystosi. 

Nepakankamai šeriamų gyvūnų labiausiai nukenčia tie audiniai ir organai, kurie tuo metu santykinai in-
tensyviausiai auga. Pavyzdžiui, jei badaujama embrioniniu laikotarpiu, kai intensyviausiai auga galūnių kaulai, 
gyvūnai gimsta trumpomis kojomis. 

Ne tik gyvulio išsivystymas, bet ir kūno sudėjimo tipas iš dalies priklauso nuo šėrimo. Pavyzdžiui, mėsos 
tipo veršelius reikia gausiai šerti ir duoti jiems daugiau koncentruotų pašarų, kad vystytųsi raumeninis audinys 
ir formuotųsi tarpraumeniniai riebalai. Pieno tipo veršeliams reikia duoti daugiau sultingųjų ir stambiųjų pašarų 
(siloso, šakniavaisių, šieno), kad gerai išsivystytų virškinimo organai. Kad išaugtų pieningesnės karvės, kad būtų 
aktyvesnė medžiagų apykaita, žiemą prieauglį reikia auginti neapšildomose patalpose. Auginant prieauglį lauko 
nameliuose, veršeliai būna sveikesni, aktyvesni, taip pat formuojasi aktyvesnė medžiagų apykaita.

Kad organizmo vystymąsi būtų galima pakreipti norima linkme, reikia žinoti įvairių faktorių įtaką gyvulio 
paveldimosioms savybėms atskiromis jo augimo ir vystymosi stadijomis. 

Per pirmus tris mėnesius galvijų vaisiaus formuojasi vidaus, taip pat ir vidaus sekrecijos organai, o ke-
tvirtą ir penktą amžiaus mėnesį visas organizmas auga lėčiau, tačiau intensyviau vystosi kaulai. Jeigu vaisius ats-
kirų organų užuomazgos, vidaus organų formavimosi, kaulų ar raumeninio audinio vystymosi laikotarpiu gauna 
nepakankamai maisto medžiagų – baltymų, angliavandenių, mineralinių medžiagų ir vitaminų, prieauglis gimsta 
silpnas, blogai išsivystęs. Todėl nėščias pateles reikia šerti tinkamais pašarais pagal pilnaverčius racionus.  

Be to, labai svarbu, kad prieauglis būtų tinkamai auginamas pirmosiomis gyvenimo dienomis ir  
pirmaisiais mėnesiais. 

Normaliai išsivysčiusio naujagimio būna susiformavę visi organai, reikalingi jo gyvenimui ne motinos 
organizme. Pavyzdžiui, jis gali įkvėpti ir iškvėpti orą, oda su plaukų danga reguliuoja jo kūno temperatūrą, virš-
kinimo ir išskyrimo organai atlieka savo funkcijas, gerai išsivystę ir darniai dirba kraujodaros ir kraujo apytakos 
organai, visus procesus reguliuoja centrinė nervų sistema. Tačiau naujagimis dar būna blogai prisitaikęs prie nau-
jos aplinkos, todėl jam reikia sudaryti geras šėrimo, laikymo ir priežiūros sąlygas. 
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Detalesnę informaciją rasite šiuose literatūros šaltiniuose:   
• Jukna, Č. Galvijininkystė. Vilnius, 1998.
• Jukna, Č.; Jukna, V. Mėsinių galvijų auginimas. Kaunas, 2004.

Savikontrolės klausimai
3.1.1. Kokie veisimo būdai taikomi gyvulininkystėje?
3.1.2. Kokie kryžminimo būdai dažniausiai taikomi gamybinėse bandose?
3.1.3. Ką vadiname heterozės efektu?
3.1.4. Kokios yra poembrioninio vystymosi stadijos (periodai)?
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3 . 2 .  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  V E I S L Ė S ,  I Š  J Ų  G A U N A M A  P R O D U K C I -
J A ,  P R O D U K T Y V U M A S ,  P R O D U K C I J O S  K O K Y B Ė  I R 

J O S  G E R I N I M O  B Ū D A I

Gyvulių veislės yra ilgo žmonių darbo rezultatas. Laukinių gyvulių veislių nėra. 
Veislė – tai bendros kilmės pakankamai didelė gyvulių grupė, turinti panašių morfologinių, fiziologinių ir 

ūkinių požymių ir nuolat juos perduodanti palikuoniams. 
Pasaulyje yra apie 1000 galvijų veislių. Daugiau paplitusios tik apie 300 veislių. Iš jų pieninių galvijų – 

80, mėsinių – 26, pieninių-mėsinių – 61, darbinių – 10, mėsinių-darbinių ir darbinių-mėsinių – 27, pieninių-mė-
sinių-darbinių (trejopo produktyvumo) – 87, darbinių-pieninių – 8. Veislių skaičius yra nepastovus. Tik per pas-
taruosius 100 metų išnyko beveik 450 vietinių veislių. 

Pieninių galvijų veislės

Olandijos juodmargiai (OJ, K-28). Tai seniausia galvijų veislė pasaulyje, išvesta nepanaudojant kitų. 
Olandijos juodmargių galvijų veislei formuotis daug reikšmės turėjo palankios gamtinės sąlygos (palyginti švel-
nus jūrinis klimatas, derlingos ganyklos) bei didelis olandų valstiečių meistriškumas. 

Ilgą laiką šios veislės galvijai selekcionuojami tik pagal pieningumą ir mažai skiriama dėmesio pieno rie-
bumui didinti bei konstitucijai stiprinti. Todėl praėjusio šimtmečio viduryje ir antrojoje pusėje Olandijos juodmar-
giai galvijai buvo pieningi, tačiau jų pienas nelabai riebus ir susilpnėjusi konstitucija. Gyvuliai buvo neatsparūs 
tuberkuliozei.  

Olandijoje 1874 m. pradėtos leisti kilmės knygos, į kurias įrašomi visų veislių galvijai. Dabartiniai Olan-
dijos juodmargiai produktyvumu ir kūno sudėjimu labai skiriasi nuo tų, kurie buvo veisiami praėjusį šimtmetį. 
XIX a. Olandijos juodmargiai buvo ryškaus pieninio tipo, ilgų kojų, švelnaus skeleto, silpnai išsivysčiusiais 
raumenimis, o šiuolaikiniai šios veislės galvijai stambūs, raumeningi, jų liemuo proporcingas, kojos neilgos, 
galva pailgėjusi, sausa, krūtinė gili ir plati, viršutinė nugaros linija tiesi, skeletas tvirtas, nešiurkštus, oda plona,  
elastinga, padengta švelniais plaukais, tešmuo gerai išsivystęs, dažniausiai vonios formos. Karvių aukštis ties  
ketera – 130–132 cm. Naujagimiai veršeliai sveria 36–42 kg, suaugusios karvės – 550–650 kg, buliai – 800–1000 
kg. 

Gerai įmitusių galvijų skerdenos išeiga sudaro 52–55 proc. 
Nors Olandijos juodmargiai laikomi pieniniais galvijais, tačiau nemažai šios veislės galvijų pagal kūno 

sudėjimo tipą galima priskirti pieniniams-mėsiniams. Pastaraisiais metais olandai siekdami, kad gyvuliai būtų  
pieningesni, stambesni, ilgesnėmis kojomis, plačiai pradėjo naudoti veislei gerinti holšteinus. Todėl veislėje rado-
si vis daugiau gyvulių su labiau pieniniams galvijams būdingais sudėjimo bruožais.

Pastaruoju metu Olandijos juodmargiai galvijai buvo intensyviai gerinami su holšteinais (JAV, Kanados) 
ir šiuo metu jie vadinami Olandijos holšteinais. Senojo tipo Olandijos juodmargių likę nedaug. Dabartiniai holš-
teinizuoti Olandijos juodmargiai yra ne tik produktyvesni, bet ir stambesni, turi ilgesnes kojas. 

Olandijos juodmargiai padarė didelę įtaką pieninės galvijininkystės plėtojimui pasaulyje. Daug jų buvo 
panaudota naujoms galvijų veislėms kurti. Olandijos juodmargiai galvijai panaudoti kuriant Lietuvos juodmargių, 
Estijos juodmargių, holšteinų, Anglijos fryzų, Danijos juodmargių, Švedijos juodmargių, Vokietijos juodmargių 
ir kitas veisles. 

Pastaraisiais metais Lietuvos juodmargiams gerinti nemažai įvežama Olandijos holšteinų telyčių ir bulių 
spermos. 

Vokietijos juodmargiai (VJ, K-25). Veislė sukurta kryžminant vietinius galvijus su Olandijos  
juodmargiais. Ji formavosi keliais etapais. Iki 1891 m. į Vokietiją buvo įvežta labai daug Olandijos juodmargių, 
kurie sudarė naujos veislės pagrindą. 1880–1883 m. įkurtos kelios juodmargių veisimo draugijos. Kilmės knygų 
leidimo draugija susikūrė 1878 m. 

Vokietijos juodmargės karvės sveria 600–650 kg, buliai – 1000–1200 kg. Lietuvos juodmargiams gerinti 
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Vokietijos juodmargiai naudojami nuo 1982 m. Paskutiniais metais į šalį įvežama nemažai Vokietijos holšteinų 
veislės telyčių ir bulių spermos. 

Danijos juodmargiai (DJ, K-29). Danijoje juodmargių galvijų veislė pradėjo formuotis Jutlandijos pusia-
salyje prieš keletą šimtmečių. Pradžioje čia galvijai buvo auginami daugiausia mėsai, vėliau mažėjant galvijienos 
kainoms buvo siekiama didinti Jutlandijos juodmargių pieningumą. Tam tikslui XIX a. įvežta galvijų iš Olandijos. 

1881 m. buvo išleista pirmoji Jutlandijos juodmargių galvijų veislės kilmės knyga.
Iš pradžių Danijos juodmargiai buvo ne tokie produktyvūs kaip Danijos žalieji ir dėl to veislė lėčiau plito. 

Pradėjus Danijos juodmarges sėklinti kitų veislių bulių sperma, jos pasidarė pieningesnės ir pagerėjo mėsinės jų 
savybės. Įrašytų į kilmės knygas suaugusių karvių aukštis ties ketera – 134 cm, krūtinės gylis – 76 cm, krūtinės 
apimtis – 205 cm, atstumas tarp klubikaulių – 60 cm. Ką tik atvestas veršelis sveria vidutiniškai 40 kg, karvės 
sveria 600–650, suaugę buliai – apie 1000 kg. 

Danijos juodmargiai gerai penisi ir jų mėsa yra gera. Intensyviai auginamas prieauglis per parą priauga po 
1200 g, o skerdenos išeiga – 53–54 proc. 

Danijos juodmargiai produktyvesni negu Danijos žalieji, todėl jų daugiau ir auginama. Dėl gerų produk-
tyvumo ir veislinių savybių per paskutinius dešimtmečius šios veislės galvijai eksportuojami į kitas šalis, kuriose 
veisiami grynuoju veisimu ir panaudojami kitų veislių galvijams gerinti. Danijos juodmargių yra įvežta ir į Lie-
tuvą. 

Holšteinai (juodmargiai JH, K-24; žalmargiai ŽH, K-32). Holšteinai laikomi pieningiausiais galvi-
jais pasaulyje. Veislė susiformavo 1861 m. Manoma, kad pirmieji Olandijos juodmargiai galvijai buvo įvežti į  
Ameriką 1621 m. Jie panaudoti holšteinų veislei kurti. Daugiausia Olandijos juodmargių į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir Kanadą buvo įvežta XIX a. pabaigoje. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 1871 m. organizuota šios veislės galvijų veisimo asociacija, o pirmoji 
kilmės knyga išleista 1890 m. 

Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų holšteinai panašūs, nes gerinant šią veislę atranka ir paranka buvo 
daroma pagal pieningumą ir pieno riebumą. 

Dabartiniai holšteinai, palyginti su Olandijos juodmargiais, ryškesnio pieninio tipo, aukštesni, stambesni, 
jų didesnė krūtinės apimtis ir geriau išsivystęs bei taisyklingesnės formos tešmuo. Šie galvijai efektingiau naudoja 
pašarus, puikiai prisitaiko prie pramoninės technologijos. Prieauglis intensyviai auga ir gaunamu liesos mėsos 
kiekiu lenkia kai kurių specializuotų mėsinių veislių galvijus. 

Holšteinų veislės karvės sveria 680–700 kg, buliai – 1000–1200 kg, jų aukštis ties ketera – atitinkamai 142 
ir 152 cm. Ką tik atvesti veršeliai sveria apie 40 kg. Holšteinai yra juodmargiai ir žalmargiai. 

Karvės labai pieningos. Šios veislės karvėms dabar priklauso visi pieno produkcijos pasaulio rekordai. 
Holšteinai turi paklausą tarp Lietuvos augintojų.

Holšteinai daugiausia yra juodmargiai, bet yra ir žalmargių holšteinų populiacija. Holšteinai plačiai nau-
dojami kitų veislių pieningumui didinti. 

Lietuvos juodmargiai (LJ, K-26). Lietuvos juodmargiai galvijai sukurti kryžminant vietinius galvijus 
pradžioje su įvairių veislių, o vėliau su Olandijos juodmargiais, ostfryzais bei Švedijos juodmargiais galvijais 
ir vėliau veisiant mišrūnus tarpusavyje. Olandijos juodmargių veislės galvijų vienetai Lietuvoje buvo jau XVI–
XVII amžiuje. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo didžiausią poveikį vietiniams pietvakarių ir kai kurių vidurio Lietuvos rajonų 
galvijams padarė Olandijos juodmargiai galvijai. Po karo į šiuos rajonus buvo įvežami daugiausia ostfryzų ir 
Švedijos juodmargių veislės galvijai. 1923–1937 m. įvežti 105 buliai ir 323 karvės. Nuo 1930 m. Olandijos juo-
dmargių kilmės mišrūnai buvo masiškai veisiami tarpusavyje. 

Lietuvos juodmargių formavimuisi didelę reikšmę turėjo gyvulių produktyvumo kontrolė, jų atranka pa-
gal pieningumą ir pieno riebumą, eksterjerą ir masę, įrašymas į kilmės knygas, gyvulių konkursai ir parodos. 

Sukūrus vientisą veislininkystės sistemą, atsižvelgiant į galvijų ūkio plėtojimo kryptis ir tendencijas, pra-
dėta Lietuvos juodmargių selekcija ir pagal kitus ūkiškai bei ekonomiškai svarbius požymius: tinkamumą me-
chanizuotai melžti, pieno baltymingumą, penėjimosi, mėsines ir kitas savybes. Selekcinio darbo efektyvumui 
didinti parengti ilgalaikiai veislininkystės darbo planai atskiriems ūkiams ir veislei. Karvės ir telyčios pradėtos 
sėklinti skystame azote užšaldyta buliaus sperma. Be to, Lietuvos juodmargiai buvo masiškai gerinami Olandijos 
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juodmargiais. Visos šios priemonės padėjo susiformuoti šiuolaikinėms produktyvumo bei veislinėms Lietuvos 
juodmargių savybėms.

Savarankiška veisle Lietuvos juodmargiai pripažinti 1951 m. Dabar jie sudaro apie 72 proc. respublikoje 
veisiamų galvijų. 

Lietuvos juodmargiai turi daug Olandijos juodmargių kraujo ir yra panašaus kūno sudėjimo. Dėl Olandi-
jos juodmargių įtakos truputį sumažėjo Lietuvos juodmargių ūgis ir šiek tiek padidėjo visi krūtinės ir užpakalio 
matmenys, pagerėjo eksterjeras, tešmens morfologinės bei fiziologinės savybės. Lietuvos juodmargiai galvijai 
vidutinio stambumo. Karvės sveria 550–600 kg, buliai 900–1000 kg, gimę veršeliai 34–36 kg. 

Prieauglis neblogai penisi. Intensyviai penimi buliukai per parą priauga po 1000–1200 g, 15–18 mėn. 
sveria 470–500 kg ir daugiau. Prieauglio skerdenos išeiga 50–52 proc. 

Lietuvos juodmargių gerai derinasi pieningumas, pieno riebumas, baltymingumas. 
Praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje prasidėjo intensyvus Lietuvos juodmargių galvijų gerini-

mas naudojant Vokietijos, Olandijos juodmargius bei Kanados holšteinus. Holšteininti Lietuvos juodmargiai yra 
aukštesni, ryškesnio pieninio tipo ir pieningesni. Šio genotipo karvių tešmenys dažniausiai yra vonios formos 
arba apvalūs, dideli, liaukingi, priekiniuose ketvirčiuose telpa 42–44 proc. pieno. Iš karvės per minutę primel-
žiama po 1,6–2,3 kg pieno. Gerinant Lietuvos juodmargius selekcijos procese naudojami holšteinai, Olandijos, 
Vokietijos, Danijos ir Švedijos juodmargiai. 

Danijos žalieji galvijai (DŽ, K-13). Veislė formavosi atrenkant, parenkant ir kryžminant vietinius galvi-
jus su angelnais ir Šiaurės Šlezvigo galvijais bei gerinant gyvulių šėrimo ir laikymo sąlygas. Nuo 1870 m. šios 
veislės galvijai veisiami tik grynuoju veisimu. Veislei formuotis daug reikšmės turėjo draugijos. Jos savo veiklą 
pradėjo 1895 m. Nuo 1868 m. rašomos šios veislės galvijų kilmės knygos. Buliai pagal palikuonių produktyvumą  
vertinami nuo 1902 m., o 1945 m. buvo įkurta pirmoji bulių tikrinimo atsižvelgiant į palikuonis stotis. 

Danijos žalieji galvijai žali arba tamsiai žali, buliai šiek tiek tamsesni. Pasitaiko gyvulių su baltomis dėmė-
mis ant pilvo ir tešmens. Raumenys, ypač užpakalinės kūno dalies, išsivystę neblogai. Tešmuo didelis, taisyklin-
gos formos; speniai ilgoki – 8–10 cm; oda plona, elastinga. Karvių masė – 600–650 kg (vidutinė 570 kg), bulių 
– 1000–1300 kg, vidutinis aukštis ties ketera – atitinkamai 132 ir 148 cm. Ką tik atvesto veršelio masė – 39–40 kg.

Šios veislės galvijai greitai auga – 12 mėn. buliukai sveria 420 kg, 15 mėn. – 500 kg, o 18 mėn. – 600 kg. 
Nupenėtų buliukų skerdenos išeiga – 53–56 proc. 

Danijos žalieji galvijai praėjusio šimtmečio pabaigoje ir pirmojoje šio šimtmečio pusėje buvo labai po-
puliarūs. Jie eksportuoti į Vokietiją, Švediją, Norvegiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Jungtines Amerikos Valstijas ir 
kitas šalis. Šiose šalyse Danijos žalieji galvijai dažniausiai buvo kryžminami su vietiniais ir naudojami naujoms 
veislėms išvesti. 

Danijos žalieji panaudoti išvedant Lietuvos žaluosius, Latvijos dvyluosius, Estijos žaluosius ir Lenkijos 
žaluosius galvijus. 

Lietuvos žalieji galvijai (LŽ, K-11). Vietiniai galvijai Lietuvoje dėl blogo šėrimo ir laikymo buvo smul-
kūs, prasto eksterjero ir nepieningi. Tačiau jie buvo ištvermingi ir jų pienas riebus. 

Įvairiu laiku ir į įvairias Lietuvos vietas buvo atvežta Olandijos juodmargių, Danijos žalųjų, švicų, airšyrų, 
algau, ostfryzų, Švedijos juodmargių, šorthornų, angelnų, simentalių ir kitų produktyvių veislių galvijų. Daugiau-
sia buvo įvežta Olandijos juodmargių ir Danijos žalųjų galvijų.

Lietuvos žalųjų galvijų veislė išvesta kryžminant vietinius galvijus su Danijos žalaisiais, kai kur buvo 
panaudoti angelnai, o kai kur taikytas įterpiamasis kryžminimas su švicais, Latvijos dvylaisiais, Švedijos žalmar-
giais ir net simentaliais. Tačiau didžiausią poveikį besiformuojančiai Lietuvos žalųjų galvijų veislei darė Danijos 
žalieji galvijai.  

Pokario metais iš naujo teko atkurti veislinę galvijininkystę. Lietuvos žaliesiems galvijams gerinti buvo 
įvežta Latvijos dvylųjų ir Estijos žalųjų veislės bulių. 

1951 m. Lietuvos žalieji galvijai pripažinti savarankiška veisle. Jie sudaro apie 26 proc. visų Lietuvoje 
veisiamų galvijų 

Naujas Lietuvos žalųjų galvijų gerinimo etapas prasidėjo 1956 m. įsteigus pirmąsias gyvulių sėklinimo 
stotis ir pradėjus masiškai sėklinti karves bei importuoti Danijos žaluosius galvijus. Nuo 1956 m. iki 1980 m. į 
Lietuvą įvežta 212 Danijos žalųjų veislės bulių ir 947 telyčios, o nuo 1972 m. iki 1980 m. – 51 anglerų veislės 
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bulius. 
Danijos žalieji buliai pagerino Lietuvos žalųjų galvijų pieningumą, masę, kūno matmenis, paspartino 

brendimą, tačiau pieno riebumo nepadidino. 
Karvių aukštis ties ketera – 128–129 cm, masė – 520–550 kg, bulių – 823–900 kg. Ką tik atvesti veršeliai 

sveria 32–36 kg. 
Lietuvos žalieji yra neblogų mėsinių savybių. Intensyviai šeriami 16–18 mėn. buliukai sveria 500 kg. To-

kių buliukų skerdenos išeiga 52–53 proc.
Svarbiausios veislės gerinimo gairės – tolesnis pieningumo ir pieno riebumo didinimas, tešmens savybių 

gerinimas, bus kuriamos labai produktyvios linijos ir šeimos, didinamas pieno baltymingumas. Kartu bus siekia-
ma, kad nepablogėtų Lietuvos žalųjų galvijų penėjimosi bei mėsinės savybės. 

Džersiai (D, K-41). Tai viena seniausių kultūrinių veislių, išvesta Lamanšo sąsiauryje, Džersio saloje (An-
glija). Manoma, kad ši veislė kilusi iš senovės Normandijos ir Bretanės galvijų. Švelnus jūrinis salos klimatas, 
geros ganyklos beveik ištisus metus skatino pieninės galvijininkystės vystymąsi. Kad džersiai nebūtų kryžminami 
su įvairiomis veislėmis, nuo 1789 m. uždrausta į salą įvežti kitų veislių galvijų ir nuo to laiko džersiai veisiami 
tarpusavyje. Dėl ilgalaikės kryptingos nedidelės galvijų grupės (10–13 tūkst.) atrankos ir parankos susiformavo 
pieninių riebiapienių galvijų veislė. Kadangi džersių pienas labai riebus, jie buvo žinomi pasaulyje jau XVIII am-
žiuje, o XIX a. pradžioje pradėti įvežti į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, N. Zelandiją, Afriką, Japoniją 
ir kitas pasaulio šalis.

1886 m. įkurta Džersio salos galvijų kilmės knygos draugija, o 1878 m. – Didžiosios Britanijos karalystės 
ir Airijos džersių veislės galvijų veisimo draugija. 

Džersiai šviesiai dvyli, rudi. Pasitaiko gyvulių ir tamsios spalvos bei su baltomis dėmėmis ant pilvo, kojų. 
Priekinė liemens dalis tamsesnė. Bulių galva, kaklas ir kojos tamsesnės spalvos. Per nugarą kartais eina tamsi 
juosta. Nosies veidrodėlis tamsesnės spalvos su šviesesnių plaukų žiedu. 

Džersiai yra ryškūs pieniniai galvijai Jie smulkūs (aukštis ties ketera 120–123 cm), galva nedidelė, len-
gva, kakta plati, veido profilis įlenktas, kaklas plonas, jo oda smulkiai raukšlėta, nugara kiek įlinkusi, krūtinė gili 
(64–66 cm), neplati (37–38 cm), pagurklis nedidelis. Liemuo ilgokas, kampuotų formų, uodegos šaknis pakelta, 
skeletas plonas (plaštakos apimtis 15,5–17 cm), raumenys silpni, tešmuo gerai išsivystęs, vonios formos arba ap-
valus, speniai plačiai išsidėstę, oda plona, plaukai minkšti, švelnūs. Dažniausiai pasitaikantys eksterjero trūkumai 
– siaura krūtinė, menkai pripildyti kumpiai, siauras užpakalis, netaisyklinga užpakalinių kojų stovėsena. 

Džersių masė įvairiose pasaulio šalyse labai nevienoda, stambiausi šios veislės galvijai yra Danijoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, o smulkiausi – savo tėvynėje. Ką tik atvesto veršelio masė – 18–22 kg, karvių – 
360–400 kg (kai kurių egzempliorių – 500–520 kg), bulių – 600–700 kg. 

Vidutinis šios veislės karvių produktyvumas 5000–6000 kg, 5–7 proc. riebumo, 3,7–4,4 proc.  
baltymingumo pieno. Iš geriausių karvių per laktaciją primelžiama ir po 9000–11000 kg 5,2–3,8 proc. riebumo 
pieno.

Šios veislės galvijai labai greitai bręsta ir neblogai aklimatizuojasi.
Dabar džersiai su kitomis veislėmis dažniausiai kryžminami siekiant padidinti tų veislių pieno riebumą, 

baltymingumą, pagerinti tešmenį bei sustiprinti nagas. 

1 pav. Lietuvos juodmargiai (LJ-K 26) 2 pav. Džersiai (D, K-41)

Nuotraukos iš https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=407964
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Mėsinių ir mėsinių-pieninių galvijų veislės

Šorthornai (ŠO, K-53). Veislė išvesta šiaurės rytų Anglijoje iš vietinių nelabai produktyvių galvijų atran-
kos, įvairaus laipsnio giminingo veisimo, šėrimo bei laikymo sąlygų gerinimo būdu. 

Iš pradžių šorthornai buvo tipiški mėsiniai galvijai. Šias jų savybes formuoti skatino tai, kad vis daugiau 
mėsos reikėjo maistui. XIX a. pradžioje pradėta didinti šorthornų pieningumą.  

Nuosekliai dirbant veislininkystės darbą susiformavo Škotijos šorthornų tipas. Šie galvijai yra tvirtos 
konstitucijos, ryškaus mėsinio tipo, jų kojos trumpos, kūnas platus. 

Pirmas šorthornų kilmės knygos tomas išleistas Anglijoje 1822 m. Iš Anglijos šorthornai paplito į Jungti-
nes Amerikos Valstijas, Kanadą, Argentiną, Braziliją, Meksiką, Urugvajų, N. Zelandiją, Afriką ir į daugelį Euro-
pos šalių.

Mėsinių šorthornų liemuo platus, gilus, stačiakampis. Gerai išsivysčiusi juosmeninė ir užpakalinė kūno 
dalis, kur yra vertingiausia maistui mėsa. Mėsinio tipo šorthornų eksterjeras apibūdinamas taip: galva trumpa, 
kakta plati, veido dalyje siaurėjanti; ragai ploni, neilgi, šviesiai geltoni, truputį suploti, puslankiu lenkti virš kak-
tos; kaklas trumpas, mėsingas; pagurklis nukaręs, ketera plati, krūtinkaulis ryškiai išsikišęs; nugaros, juosmens 
ir kryžmens linija tiesi; užpakalis platus; kojos trumpos; gyvuliai plačios stovėsenos; oda stora, puri; plaukai 
vidutinio storio, ilgi ir švelnūs, dažnai, ypač žiemą, garbanoti; vyraujanti spalva žala, įvairaus atspalvio, būna ir 
žalmargų, derešų (netaisyklingai susimaišę rausvi ir balti plaukai) bei baltų gyvulių.

Dabar šios veislės galvijų yra trijų tipų: mėsinių, mėsinių-pieninių ir pieninių. Labiausiai paplitę mėsiniai 
ir mažiausiai – pieniniai galvijai. Pieniniai šorthornai labiausiai paplitę JAV.

Šorthornų pieningumas priklausomai nuo tipo svyruoja nuo 2000 iki 6000 kg per laktaciją, pieno riebu-
mas – 3,8–4,0 proc. Karvės sveria 550–700 kg, buliai 850–1200 kg. Ką tik atvesti veršeliai nestambūs – 30–40 
kg. Gerai nupenėto prieauglio skerdenos ir vidaus riebalų išeiga sudaro 65–70 proc., o kai kurių egzempliorių ir 
daugiau. Mėsa skani, švelni, sultinga. 

Herefordai (HE, K-52). Šios mėsinės veislės galvijų pasaulyje yra daugiausia. Jie labiausiai paplitę Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, Argentinoje, Meksikoje, Urugvajuje, N. Zelandijoje, Australijoje. Herefordai veisiami 
daugelyje pasaulio šalių ir daug kur naudojami pramoniniam kryžminimui. 

Herefordai – klasikinė greitai bręstančių mėsinių galvijų veislė. Išvesta Anglijoje, Herefordo grafystėje, iš 
vietinių galvijų, darant atranką ir gerinant šėrimo bei laikymo sąlygas. Tai sena galvijų veislė. Šios veislės galvijų 
kilmės knygos rašomos jau nuo 1845 metų.  

Herefordai yra stiprios konstitucijos, gerai prisitaikę ganykliniam laikymui įvairiomis klimato sąlygomis, 
iš jų gaunama daug ir geros mėsos. 

Eksterjeras yra tipiškas mėsiniams galvijams. Gyvuliai raumeningi, jų kojos trumpos, tvirtos; galva ne-
ilga, kiek trumpesnė veido dalyje; ragai nestambūs, einantys į šonus, į priekį ir į viršų, baltai gelsvos spalvos su 
juodais galais; kaklas trumpas, raumeningas; ketera plati, apvali, raumeninga; krūtinė gili, plati; priekinis kūno 
trečdalis išsivystęs šiek tiek geriau negu užpakalinis; nugara tiesi, plati; šonkauliai apvalūs, statmeni; juosmuo 
platus, ilgas; užpakalinis trečdalis vidutiniškai išsivystęs, raumeningas; užpakalis neilgas; kojos trumpos, tvirtos; 
nagos baltos, vidutinio dydžio. Karvių tešmuo nedidelis, speniai vidutinio ilgio; oda puri, nešiurkšti, padengta 
plonais, švelniais plaukais. Galvijai žalos spalvos, įvairių atspalvių, galva, apatinė kaklo dalis, krūtinė, pilvas, 
kojų galai ir uodegos šluotelė – balti, nosies veidrodėlis – rausvas. Kryžminamų su kitomis veislėmis herefordų 
spalva konservatyviai persiduoda palikuonims. 

Veršeliai gimsta 28–34 kg. Intensyviai auginami vienų metų buliukai sveria iki 400 kg, suaugusios karvės 
– 520–620 kg, buliai – 900–1000 kg. Skerdenos išeiga – 60–65 proc. Mėsa skani, švelni, sultinga.

Dabar herefordų išskiriami trys tipai: škotiškas, vidutinio stambumo ir kanadietiškas. Škotiško tipo gyvu-
liai smulkiausi, labai anksti bręsta ir kaupia riebalus. Vidutinio stambumo tipo gyvuliai stambesni, nežymiai vė-
liau bręsta ir kaupia riebalus. Tai labiausiai pageidaujamas herefordų tipas Europoje. Kanadietiško tipo herefordai 
ilgesnių kojų, grubesnio skeleto. Šio tipo gimę veršeliai sveria 45–50 kg. Lietuvoje herefordai veisiami nuo 1996 
m. Mūsų šalyje labiausiai paplitę vidutinio stambumo tipo herefordai ir yra nedaug škotiško tipo gyvulių.  

Aberdynų-angusų galvijai (AA, K-51). Veislė išvesta Anglijoje XVIII a. pabaigoje iš vietinių Škotijos 
galvijų atrenkant bei parenkant galvijus ir gerinant šėrimo bei laikymo sąlygas. 
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Tai stiprios konstitucijos, ryškaus mėsinio tipo, švelnaus bei tvirto skeleto galvijai. Jų galva nedidelė; 
beragiai; šnervės plačios; akys šiek tiek išvirtusios; ausys vidutinio dydžio; kaklas trumpas, mėsingas; ketera 
plati; krūtinė gili, apimli, krūtinkaulis išsikišęs; šonkauliai lenkti, su stuburu beveik statmeni; juosmuo platus, 
ilgas; užpakalinė kūno dalis gerai išsivysčiusi, raumeninga; kojos trumpos; gyvuliai plačios stovėsenos, jų oda 
puri, nešiurkšti, apaugusi tankiais blizgančiais juodais plaukais. Eksterjero ypatumus jie konservatyviai perduoda 
palikuoniams. 

Šios veislės galvijų mėsa laikoma skaniausia. Suaugusios karvės sveria 500–550 kg, buliai – 750–800, ką 
tik atvesti veršeliai – 28–30 kg. Skerdenos išeiga – 65–67 proc. Galvijai labai greitai bręsta. 

Dėl gerų mėsinių savybių ir skanios mėsos aberdynų-angusų galvijai paplito pasaulyje dar praėjusiame 
šimtmetyje. Jų įvežta į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, N. Zelandiją, Australiją, o vėliau ir į Afriką. Dabar 
šios veislės galvijai gausumu užima antrąją vietą tarp mėsinių galvijų. 

Atskirose šalyse aberdynų-angusų selekcija vykdoma skirtingai. Tačiau visur siekiama gyvulius sustam-
binti ir sumažinti riebalų kaupimąsi jų organizme. Atskirų šalių selekcijos aberdynų-angusai skiriasi ir vadinami 
angusais. Stambiausi yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados angusai. Į Lietuvą įvežti angusai iš Vokietijos. 
Šioje šalyje įvykus mutacijai susiformavo ir žalos spalvos angusų populiacija. Lietuvoje veisiami juodos ir žalos 
spalvos angusai. Jų biologinės ir ūkinės savybės vienodos. Vokietijos angusų karvės sveria apie 650 kg, buliai 
1000 kg, gimę veršeliai sveria 32–36 kg.

Šarolė galvijai (ŠA, K-61). Tai viena seniausių mėsinių galvijų veislių Europoje (žinoma jau XVII a. vi-
duryje). Manoma, kad ji kilusi iš senovės Brensko galvijų. Veislė susiformavo Prancūzijoje, Šarolė grafystėje. Iš 
čia kilo ir jos pavadinimas. Formavosi ji atrenkant, parenkant galvijus ir gerinant jų šėrimo bei laikymo sąlygas. 
Nuo 1870 m. buvo gerinamos šios veislės mėsinės savybės, ypač raumenų išsivystymas. 

Tai gausiausia mėsinių galvijų veislė Prancūzijoje. Ji sudaro apie 38 proc. šalyje veisiamų šio tipo galvijų. 
Šarolė galvijai, palyginti su kitomis veislėmis, labai intensyviai auga, efektyviai įsisavina pašarus net ir 

turėdami didelę kūno masę, organizme sukaupia nedaug riebalų, mėsa gera, baltyminga.
Gyvuliai stiprios konstitucijos, visos kūno dalys gerai išsivysčiusios. Liemuo ilgas, platus, apvalus. Ilga 

ir plati nugara dažnai būna įlinkusi. Kryžmuo platus, ilgas, raumeningas; kumpiai ilgi, platūs, raumeningi; galva 
neilga, veido dalis plati, akys didelės, šiek tiek išsprogusios; kaklas trumpas, storas, raumeningas; nosies vei-
drodėlis yra be pigmento; oda balta, be dėmių; plaukai gelsvai balti, įvairaus atspalvio, ilgi, ploni; ragai ir nagos 
vaško spalvos. 

Suaugusios šios veislės karvės sveria 700–800, buliai – 1100–1300 kg. Ką tik atvesti buliukai būna apie 
46 kg, o telyčaitės – 41 kg masės. Karvės veršiuojasi sunkiau negu Anglijos greitai bręstančių mėsinių veislių, nes 
veršeliai gimsta stambesni ir, be to, jų platesni pečiai, labiau išsivysčiusi užpakalinė kūno dalis. Gausiau šeriamas 
šarolė prieauglis auga labai intensyviai: 12 mėn. buliukai sveria 525 kg, telyčios – 360, o 18 mėn. buliukai – 660, 
telyčios – 450 kg. Skerdenos išeiga – 60–65 proc. 

Parodiniai 15–16 mėn. gyvuliai sveria 650–680 kg. Paros priesvoris kai kuriais laikotarpiais būna didesnis 
kaip 2500 g. Išskiriami keli šarolė veislės galvijų tipai. Populiariausi yra stambaus ir mažai populiarūs smulkaus 
tipo gyvuliai. 

Šarolė galvijai intensyviai auga ir jau būdami didesnės masės, nes jų organizme riebalai pradeda kauptis 
vėliau. Taigi, šiuos galvijus, sunaudojant palyginti nedaug pašarų, galima auginti iki didelės masės, kai jie reali-
zuojami. Dėl šios savybės pastaraisiais dešimtmečiais šarolė veislės galvijai pasaulyje labai išpopuliarėjo. 

Dabar šios veislės galvijų auginama daugiau kaip 80 pasaulio šalių. Vis daugiau jų eksportuojama iš 
Prancūzijos. Jie turi paklausą šalyse, kuriose labai intensyviai plėtojama specializuota mėsinė galvijininkystė – 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir kitur. 

Limuzinai (LI, K-62). Veislė išvesta Prancūzijos pietvakariuose. Ji žinoma jau nuo 1850 m. Iki XX a. 
pradžios limuzinai buvo auginami pienui ir mėsai. Maždaug nuo 1900 m. ji specializuota kaip mėsinė veislė. 
Gerinant veislę buvo siekiama gauti intensyviai augančius, didelės masės galvijus.  

Gyvuliai stambūs, raumeningi ir palyginti nestambių kaulų. Ką tik atvesti veršeliai būna 35–40 kg. Karvės 
sveria 700–750 kg, buliai – 1000–1100 kg. Skerdenos išeiga – 60–65 proc. Jie žalos spalvos, pilvo plaukai švie-
sesni. Galva neilga, kakta plati, ragai ploni, šiek tiek lankti žemyn. Liemuo raumeningas; krūtinės ląsta apvali; 
nugara plati, raumeninga; kryžmuo raumeningas; kojos tvirtos, nestoros. Pasitaiko galvijų, ypač bulių, su minkš-
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tomis užpakalinių kojų čiurnomis. 
Šios veislės kilmės knygos leidžiamos nuo 1866 m. 
Pagal gausumą limuzinai Prancūzijoje tarp mėsinių galvijų veislių užima antrą vietą. Jie nereiklūs lai-

kymo sąlygoms. Karvės veršiuojasi lengvai. Pienas riebus, todėl veršeliai pirmaisiais gyvenimo mėnesiais gerai 
auga. Paskutiniais metais limuzinų populiarumas labai padidėjo. Tai lėmė jų geras prisitaikymas įvairiose sąlygo-
se, geros mėsinės savybės ir aukštos kokybės mėsa. 

Šios veislės galvijai eksportuojami į daugelį šalių vietinių veislių galvijų mėsinėms savybėms gerinti ir 
pramoniniam kryžminimui. Jie išvežami į Ispaniją, Portugaliją, Italiją, Vokietiją, Belgiją, Olandiją, Daniją, Šve-
diją, Angliją, Vengriją ir kai kurias kitas šalis. Lietuvoje limuzinus auginančių ūkių skaičius didėja. 

Aubrakai (AB, K-51). Tai sena galvijų veislė, kurią XVII a. pradėjo gerinti Benediktinų ordinas. Veislė 
susiformavo centrinėje ir pietinėje Prancūzijos dalyje, kur vulkaninės kilmės dirvožemis ir skurdi augmenija. 
Veislė priskiriama prie ekstensyvių veislių, kurios gyvuliai vidutinio stambumo. Jų biologiniai ypatumai panašūs 
kaip ir kitų Prancūzijos mėsinių galvijų, tačiau aubrakai smulkesni negu limuzinai. Jie nereiklūs pašarams, gerai 
prisitaiko įvairiose sąlygose, gerai panaudoja stambius pašarus.

Aubrakų liemuo gilus su gerai išvystytais nugaros, juosmens ir strėnų raumenimis. Spalva šviesiai gelsvo 
smėlio. Nosies veidrodėlis, nagos, ragų galai, uodegos šluotelė tamsios spalvos. Bulių kaklo plaukai tamsiai pi-
gmentuoti. Kilmės knyga vedama nuo 1892 m. 1933 m. įkurta aubrakų auginimo draugija. 

Karvių vidutinis aukštis ties ketera 128 cm, bulių 133 cm. Suaugusios karvės sveria 650–700 kg, buliai 
950–1000 kg, gimę veršeliai – 36–38 kg. Karvės lengvai veršiuojasi. Telyčias pirmą kartą apvaisina 24–27 mėn. 
amžiaus. Nujunkomos 7 mėn. amžiaus telyčaitės sveria 236 kg, o buliukai 269 kg. Skerdenos išeiga 60–62 pro-
centai. Mėsa gero skonio, bet kietoka. Gyvuliai bręsta vėlokai, mažai kaupia riebalų organizme. 

Į Lietuvą pirmą kartą įvežti iš Vokietijos. Dabar pagal skaičių aubrakų galvijai užima trečią vietą tarp 
mėsinių veislių galvijų. 

Belgų mėlynieji (žydrieji) galvijai (BM, K-76). Veislė susiformavo iš kaulingų, plokščių kūno formų 
Belgijos pietų Ardenų kalnų apylinkėse veistų žalųjų ir žalmargių galvijų. Šių veislių galvijai 1840–1860 metais 
dažnai būdavo kryžminami su Olandijos galvijais, iš kurių paveldėjo gerą pieningumą. 1850–1880 m. Belgijos 
centrinėse ir kalnų srityse buvo labai plačiai naudojami šorthornų veislės buliai. Gauti mišrūnai išvaizda ir pro-
duktyvumu užėmė tarpinę padėtį tarp Olandijos senojo tipo galvijų ir šorthornų. Mišrūnai turėjo melsvą plaukų 
atspalvį ir juos toliau veisiant formavosi nauja galvijų veislė. Kaip veislė belgų žydrieji galvijai susiformavo 
1900–1920 m. Šiuolaikiniam šios veislės mėsiniam tipui susidaryti darė įtaką prancūzų mėsinių galvijų veislės, 
ypač šarolė galvijai.

Tai paplitusi galvijų veislė Belgijoje, ypač pietiniuose jos rajonuose. Šios veislės galvijai auginami pienui 
ir mėsai. Pastaraisiais metais daug nuveikta didinant jų mėsingumą. Veislėje esama baltos, melsvos ir juodmargės 
spalvos gyvulių. Karvių aukštis ties ketera 132–138 cm. Belgų žydriesiems galvijams būdingas gilus, stačia-
kampio formos liemuo, plati nugara, labai gerai išvystyti strėnų raumenys. Vidutinė karvių masė – 700 kg, bet 
pasitaiko sveriančių 800 kg ir daugiau. Veršeliai gimsta 43–48 kg, vienų metų buliukai sveria 425–450 kg, suaugę 
buliai – 1100–1200 kg.

Iš pieninio tipo šios veislės karvės per laktaciją primelžiama po 4000–5000 kg 3,8–4,0 proc. riebumo  
pieno. Mėsinio tipo galvijų skerdenos išeiga 60–61 proc. Šios veislės galvijai turi plačius pečius ir labai išvystytus 
šlaunų raumenis, todėl karvės sunkiai veršiuojasi. Beveik 90 proc. karvėms veršiuojantis reikia daryti Cezario 
pjūvį. 

Galovėjai (GA, K-56). Viena seniausių mėsinių galvijų veislių Škotijoje. Ji kilo iš vietinių galvijų vykdant 
kryptingą atranką ir paranką. Veislė formavosi kalnuotoje drėgno klimato vietovėje, kur nekarštos vasaros ir ne-
šaltos žiemos. Kilmės knyga vedama nuo 1862 m., veislės tobulinimu rūpinasi 1877 m. įkurta draugija.

Pagal išvaizdą galovėjai panašūs į aberdynų-angusus, tik kiek smulkesni. Jie beragiai, juodos, kiek į raus-
vumą spalvos. Lyginant su aberdynų-angusais, jų liemuo ilgesnis, bet ne toks gilus. Plaukai ilgi, žiemą kartais 
siekia iki 20 cm. Yra nedidelė populiacija vadinamųjų apjuostų galovėjų. Jiems per liemenį lyg apjuosta marška iš 
baltų plaukų. Pasitaiko ir visiškai baltų galovėjų. Ilgi plaukai ir gausus pūkas apsaugo gyvulius nuo šalčio. Todėl 
jie gali ištisus metus būti po atviru dangumi. Karvės pasižymi ilgaamžiškumu. Galovėjai priskiriami prie greitai 
bręstančių mėsinių veislių. Tačiau jie riebalų kaupia mažiau negu aberdynų-angusai. Galovėjai labai nereiklūs 

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I



15

žolynams, ištvermingi, turi tvirtas nagas, todėl lengvai vaikšto stačiais šlaitais, akmenuotu paviršiumi.
Galovėjų mėsa skani. Skerdenos išeiga 62–65 procentai. 
Galovėjų veislės karvės sveria 450–500 kg, buliai 700–750 kg. Gimusių veršelių masė 26–30 kg.  

Nujunkant 210 d. amžiaus telyčios sveria apie 150, o buliukai 170 kg. 
Galovėjai veisiami grynuoju veisimu ir naudojami kryžminimui su veislėmis, kurių karvės smulkios. Ka-

dangi veršeliai gimsta smulkūs, tai visais atvejais karvės veršiuojasi labai lengvai.
Galovėjai priskiriami prie ekstensyvių gamybos veislių. Lietuvoje galovėjai auginami keliuose ūkiuose. 
Hailendai (HI, K-57). Veislė susiformavo Škotijos šiaurinėje dalyje iš vietinių galvijų atrankos ir paran-

kos būdu XIX amžiuje. Vietovėje, kur formavosi veislė, augmenija gana skurdi, todėl gyvuliai yra nereiklūs, iš-
tvermingi ir gerai prisitaikę prie prastų ganyklų. Vasarą jie sukaupia gana storą poodinį riebalų sluoksnį, jų kūnas 
apaugęs ilgais plaukais, todėl gali lengvai išgyventi be pastogės net didelių šalčių metu. Kūno formos būdingos 
mėsiniams galvijams. Hailendai turi didelius į viršų einančius ragus. Jų yra įvairių spalvų: baltos, žalos, pilkai 
juodos, gelsvos, rausvai rudos. Plačiausiai paplitę rausvai rudos spalvos gyvuliai. 

Veislė priskiriama prie ekstensyvios gamybos veislių. Škotijoje juos ilgai naudojo pieno, mėsos ir kailių 
gavimui. Jų ragai yra vertinga žaliava pramonei. Iš Škotijos hailendai paplito į daugelį šalių. Užsienio šalyse dau-
giausiai veisiami mėsinio tipo gyvuliai. 

Suaugusių karvių aukštis ties ketera 120 cm. Suaugusios karvės sveria 400–500 kg, buliai 700–750 kg, 
gimę veršeliai 22–25 kg. Metų amžiaus telyčaitės sveria apie 250 kg, o buliukai apie 300 kg. 

Hailendų karvės veršiuojasi lengvai. Telyčias kergia 24–27 mėn. amžiaus. Prieauglį realizuoja mėsai 22–
24 mėn. amžiaus, kai pasiekia reikiamą kondiciją ganykloje. Mėsa skani, sultinga, vartotojų mėgstama. Lietuvoje 
yra kelios hailendų veislės bandos. Užsienyje dėl ramaus būdo hailendus kaip egzotinius gyvulius mėgsta auginti 
kaimo turizmo sodybose. 

Simentaliai (SI, S-63). Ši galvijų veislė išvesta Šveicarijoje. Dėl jos kilmės nesutariama. Vieni tyrinėtojai 
mano, kad simentaliai kilo iš V a. burgundų iš šiaurės į Šveicariją įvežtų galvijų, kiti – kad kryžminant laukinius 
taurus su durpynų galvijais. Derlingos Alpių ganyklos, palankus klimatas teigiamai veikė gyvulių produktyvumą. 
Veislės formavimuisi daug įtakos turėjo šėrimo ir laikymo sąlygų gerinimas bei kryptinga atranka ir paranka.  

Dėl pageidaujamos spalvos neatitikimo be reikalo išbrokuota daug labai produktyvių gyvulių. Ilgainiui 
pasikeitė spalva ir tipas. Simentaliai daugelį metų buvo laikomi pienui, mėsai ir darbui, todėl pirmenybė teikta 
vidutinio stambumo, ilgų kojų, ištvermingiems galvijams. XIX a. antrojoje pusėje selekcijos kryptis pasikeitė. 
Buvo stengiamasi gauti stambius, masyvius, ilgų kojų, ilgo, plataus liemens, tvirtų kaulų gyvulius. Tačiau tokių 
veisti neapsimoka. Todėl šio šimtmečio pradžioje reikalavimai simentalių veislės galvijams vėl pasikeitė. La-
biausiai pageidaujami tapo neilgų kojų, plataus kūno, kompaktiški, pakankamai pieningi, gerai išsivysčiusiais 
raumenimis, vidutinės brendimo spartos gyvuliai. 

Simentalių veislės galvijai iš Šveicarijos į įvairias šalis eksportuojami jau nuo XV a., daugiau jų pradė-
ta įvežti nuo XVIII a. Dabar jie veisiami daugelyje Europos šalių, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje,  
Argentinoje, Afrikos šalyse ir kitur. Daugelyje šalių simentaliai kryžminami su mėsinių veislių galvijais. Gauti 
mišrūnai yra stambesni, greičiau auga, jų mėsa liesesnė. Europoje šios veislės galvijai dažniausiai buvo naudojami  
vietiniams galvijams gerinti ir naujoms veislėms išvesti. Ši veislė yra trijų tipų – pieninių-mėsinių, mėsinių- 
pieninių ir mėsinių. Daugelyje šalių vyrauja pirmojo tipo gyvuliai. Anksčiau simentaliai buvo auginami dažniau-
siai mėsai ir darbui. Per pastarąjį šimtmetį visose šalyse stengiamasi padidinti galvijų pieningumą, o darbui jie  
nebereikalingi. 

Kadangi simentaliai veisiami labai įvairiose geografinėse zonose ir nevienodomis ekonominėmis sąlygo-
mis, jų kūno sudėjimas bei produktyvumas labai nevienodas. Antai Šveicarijoje ir Vokietijoje stengiamasi didinti 
jų pieningumą, o Italijoje ir Prancūzijoje – mėsos išeigą. Europoje karvių aukštis ties ketera – 133 cm, masė – 650 
kg. Gerai šeriami 1,5 m. buliukai sveria 500–600 kg, o jų skerdenos išeiga 54–56 proc. 

Praėjusio šimtmečio pabaigoje nedidelis simentalių skaičius buvo įvežtas ir į Lietuvą, tačiau vietiniams 
galvijams gerinti jie didesnės įtakos nedarė.

Simentalių veislės galvijai žalmargi (geltonmargi). Galva ir kojos dažniausiai baltos, nosies veidrodėlis ir 
liežuvis rausvesni negu kitų veislių galvijų. 

Galvijai stambūs, stiprios konstitucijos, gero eksterjero. Galva gruboka, kakta plati, ragai skėsti; kaklas 
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vidutinio ilgio; ketera, nugara ir juosmuo lygūs ir platūs; krūtinė gili ir plati; gyvuliai raumeningi; kaulai stiprūs; 
kojos tvirtos; tešmuo talpus, vonios formos arba apvalus, speniai toli vienas nuo kito.

Priklausomai nuo tipo simentalių veislės karvės sveria 650–800 kg, buliai 950–1100 kg ir daugiau, gimę 
veršeliai 40–50 kg. Skerdenos išeiga 53–60 proc. Per metus iš karvės primelžiama per 7000 kg 4,0 proc. riebumo 
ir 3,3 proc. baltymingumo pieno. Stambiausi simentaliai yra mėsinio tipo, šio tipo gyvuliai paplitę Vokietijoje, 
Vengrijoje, Austrijoje ir kitose šalyse. Į Lietuvą mėsinių simentalių pirmą kartą įvežta 1998 m., o pieninių-mėsi-
nių 2006 m. 2007–2008 m. produktyvumo apyskaitos duomenimis, šalyje buvo 143 pieninių-mėsinių simentalių 
karvės, iš kurių per laktaciją primelžta po 5584 kg 4,02 proc. riebumo ir 3,22 proc. baltymingumo pieno. 

3 pav. Šorthornai (ŠO, K-53) 4 pav. Herefordai  (HE, K-52)

5 pav. Aberdynų-angusų galvijai (AA, K-51) 6 pav. Šarolė galvijai (ŠA, K-61)

7 pav. Limuzinai (LI, K-62)
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Detalesnę informaciją rasite šiuose literatūros šaltiniuose:
• Jukna, Č. Galvijininkystė. Vilnius, 1998.
• Jukna, Č.; Jukna, V. Mėsinių galvijų auginimas. Kaunas, 2004.

Savikontrolės klausimai
3.2.1. Kokios pagrindinės pieninių galvijų veislės veisiamos Lietuvoje?
3.2.2. Kokia pieninių galvijų veislė yra produktyviausia?
2.2.3. Kokios veislės mėsiniai galvijai yra stambiausi?
3.2.4. Kokios veislės mėsiniai galvijai geriausiai adaptuojasi ir yra ištvermingiausi bei pri-
skiriami prie ekstensyvios gamybos veislių?

8 pav. Simentaliai (SI, S-63) 9 pav. Belgų mėlynieji (žydrieji) galvijai (BM, K-76)

10 pav. Galovėjai (GA, K-56) 11 pav. Hailendai (HI, K-57)
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3 . 3 .  V E I S L I N I N K Y S T Ė S  S I S T E M A 
L I E T U V O J E .  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  K I L M Ė S 

K N Y G Ų  N U O S T AT O S

Veislininkystės sistema Lietuvoje

Ūkinių gyvūnų veislininkystė – tai organizacinių, ūkinių, mokslo, selekcinių-zootechninių ir veterinarinių 
priemonių visuma ūkinių gyvūnų produktyvumui išryškinti ir pagerinti. Vienas pagrindinių jos uždavinių – gerinti 
Lietuvos gyvulių veisles ir saugoti jų genofondą. Lietuva 1995 m. ratifikavusi Biologinės įvairovės konvenciją 
įsipareigojo išsaugoti Lietuvos gyvūnų veislių genetinį fondą. Į saugomų ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių 
išteklių veislių sąrašą įtraukta 16 ūkinių gyvūnų veislių. Veislinė gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio šaka. 
Valstybė remia veislininkystę pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos (Žemės ūkio ministerijos) patvir-
tintas programas. Gyvulių veislininkystės sistemą sudaro Žemės ūkio ministerija, formuojanti valstybės politiką 
veislininkystės srityje, organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti šios politikos įgyvendinimą, Valstybi-
nė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, įgyvendinanti valstybės politiką gyvulių veislininkystės srityje ir 
vykdanti valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūrą, veislinių gyvulių augintojai, pripažintos veislininkystės 
institucijos (20 asociacijų), Žemės ūkio rūmai, veislininkystės paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

Remiantis Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitos duomeni-
mis, šalies veislininkystės rodikliai yra šie.

Pieninė galvijininkystė. Respublikoje pasibaigus 2017–2018 kontrolės metams iš viso buvo laikoma 
279792 karvės, iš jų 146610, arba 51,68 proc., kontroliuojamų karvių.  

Mėsinė galvijininkystė. Grynaveislių mėsinių veislių galvijai 2018 m. sausio 1 d. sudarė 3,39 proc. visų 
šalyje laikomų galvijų. Kartu su mišrūnais sudaro 21,29 proc. šalies galvijų populiacijos. Šiuo metu šalyje yra 
44 mėsinių veislių galvijų veislynai. Pagrindinės Lietuvoje veisiamų galvijų veislės išlieka limuzinai (7926 vnt.), 
angusai (5181 vnt.), aubrakai (5089 vnt.) ir šarolė (4732 vnt.). 2016 m. į Lietuvą buvo importuota galvijų ir ne 
tokių populiarių veislių – kiano, Tyrolio pilkųjų ir Mein-Anžu. Lietuvoje veisiami 17 grynaveislių mėsinių veislių 
galvijai.

Kiaulininkystė. 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 16913 kiaulių laikytojų, kurie laiko 509727 kiau-
les. Lietuvoje 2017 m. buvo 10 kiaulių veislynų. Juose laikoma 2191 paršavedė ir 113 veislinių kuilių. Kiaulių  
sėklinimo centruose 2018 m. sausio 1 d. buvo laikoma 103 veisliniai kuiliai. Veislynuose daugiausia veisiamos 
landrasų (21 proc.), didžiųjų baltųjų (5 proc.) veislių bei mišrūnai (71 proc.) ir 1 proc. senojo genotipo. Veisly-
nuose 2017 m. paršavedžių vidutinis vislumas: daugiaparšių – 12,8 paršelių, pirmaparšių – 11,9 paršelių, apsi-
paršiavimų skaičius per metus – 1,80. Lietuvoje veisiamos kiaulės pagal atitiktį veislių požymiams skirstomos į 
keturias veislių grupes: pirmoji – Lietuvos baltosios ir jų tipai, didžiosios baltosios (jorkšyrai) bei jų pirmos kartos 
mišrūnai, antroji – landrasai bei jų pirmos kartos mišrūnai, trečioji – pjetrėnai, hempšyrai, diurokai ir jų mišrūnai, 
ketvirtoji – Lietuvos vietinės, Lietuvos baltosios senojo genotipo (genofondinės) kiaulės.  

Arklininkystė. 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo registruota 15348 arkliai. Daugiausia arklių buvo 
laikoma tarpukario Lietuvoje – 617 tūkst. (1927 m). Veislinių arklių skaičius 2015–2017 metais mažėjo, tačiau 
per 2017 metus padidėjo iki 7483 arklių. Per metus gimsta ir įrašoma į kilmės knygas vidutiniškai po 600–700 
kumeliukų. Veisliniai arkliai sudaro daugiau nei 49,75 proc. nuo visų šalyje laikomų registruotų arklių. Lietuvoje 
yra 48 arklių veislynai. Arklių veislynuose ir atskiruose arklių ūkiuose veisiami įvairių veislių arkliai: Lietuvos 
sunkieji, trakėnai, Lietuvos jojamieji, ristūnai, stambieji žemaitukai, žemaitukai, Baltijos hanoveriai, arabai. Nuo 
2002 metų pripažintoms arklių veislininkystės institucijoms (asociacijoms) pavesta koordinuoti arklių veislinin-
kystės darbą, organizuoti kompleksinius arklių vertinimo renginius, žirgų varžybas – bandymus, tvarkyti kilmės 
knygas, vykdyti pirminę arklių veislininkystės apskaitą, išduoti kilmės sertifikatus bei arklių pasus.  

Avininkystė. Pastebimas didėjantis suinteresuotumas avininkyste, nuo 2012 m. sausio 1 d. avių laikytojų 
ir avių skaičius padidėjo beveik trigubai. 2012 m. buvo 4711 laikytojų, kurie laikė 60994 avis, o 2018 m. sausio 1 
d. Lietuvoje avių laikytojų buvo 10651, kurie laikė 169454 avis. Šalyje yra 6 patvirtinti veislynai, kurie laiko apie 
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6 tūkst. veislinių avių. Per 2017 m. parduota 586 veislinės avys, iš užsienio valstybių įvežta 217 veislinių avių. 
Lietuvos avių augintojų asociacija yra pripažinta avių veislininkystės institucija, vedanti avių kilmės kny-

gą ir atliekanti avių eksterjero vertinimus. 
Avinų vertinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes taisyklės nustato mėsinių avių kergimui 

naudojamų veislinių avinų patikrinimo pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes tvarką. Taisyklės pareng-
tos vadovaujantis 1990 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimu Nr. 90/256/EEB, nustatančiu grynaveislių avių ir 
ožkų produktyvumo kontrolės bei jų genetinės vertės nustatymo metodus.

Ožkininkystė. Ožkų sisteminga apskaita ir produktyvumo kontrolė Lietuvoje pradėta 1992 metais. Svar-
biausias vaidmuo gerinant vietines ožkas tenka bandoms, kontroliuojančioms ožkų produktyvumą. Įkurta Lie-
tuvos ožkų augintojų asociacija. Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija 2009 m. pripažinta veislininkystės 
institucija, kuri 2017 m. sausio 1 d. vienijo apie 45 narius, auginančius apie 1295 veislines ožkas. Dirba pagal 
patvirtintą selekcinę programą, veda ožkų kilmės knygą ir išduoda kilmės pažymėjimus. Svarbiausi asociacijos 
tikslai – gerinti Lietuvos vietinės veislės ožkas, didinti jų pieningumą, baltymingumą ir pieno riebumą, koordi-
nuoti veislinio ožkų prieauglio platinimą, rengti ožkų gerinimo programas ir jas įgyvendinti, organizuoti semi-
narus, konsultacijas ir parodas. Šalyje yra patvirtintas vienas veislinių ožkų veislynas. Per 2017 m. 576 veislinių 
ožkų buvo įvertintas eksterjeras ir visos jos buvo įrašytos į kilmės knygą. 

Triušininkystė. Respublikoje 2018 m. sausio 1 d. buvo 1511 triušių laikytojų, kurie laikė 55066 triušius. 
Veislinių triušių augintojus vienija ir triušininkystės problemas sprendžia pripažinta veislininkystės institucija – 
Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija. Šiuo metu ši organizacija turi 41 narį. Šalyje įregistruoti 6 
veislynai, kuriuose auginama apie 700 vnt. septyniolikos veislių triušių. Didžiausios populiacijos – Kalifornijos, 
Belgijos milžinai, Vienos pilkieji, Vienos juodieji, avinai ir kitų veislių triušiai. Per 2017 m. į kilmės registrą įra-
šyta 400 veislinių triušių. 

Veislininkystės įgyvendinimo tvarka kiekvienai gyvūnų veislei skiriasi.
Pvz., kiaulių veislininkystės sistemą Lietuvoje sudaro:
• veislinių kiaulių augintojai (veislynai);
• Žemės ūkio rūmai, atstovaujantys veislininkystės savivaldai ir veikiantys per asociacijas; kiaulių augin-

tojai, susivieniję į vieną Lietuvos kiaulių augintojų asociaciją;
• veislininkystės paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys: sėklinimo centrai, laikantys kuilius – 

reproduktorius, sėklintojai;
• Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis, organizuojanti ir koordinuojanti kiaulių veislininkystės darbą 

šalyje;
• Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kontroliuojanti visą 

veislininkystės darbą.
Kiaulių veislininkystės darbą organizuoja ir koordinuoja AB ,,Kiaulių veislininkystė“. Įmonės darbas skir-

tas gerinti kiaulių genetinio potencialą. Tik tinkama selekcija galima nustatyti gyvulių veislinę vertę, pagerinti  
kiaulių produktyvumą. Pagrindinis AB „Kiaulių veislininkystė“ veiklos objektas yra veislinių kiaulių produkty-
vumo kontrolė, veislinių kiaulių kontrolinis penėjimas, kontrolinis skerdimas ir skerdenų vertinimas, veislinin-
kystės apskaitos tvarkymas. 

Veislinių kuilių, paršavedžių, kiaulių prieauglio produktyvumo, raumeningumo, veislinių-genetinių sa-
vybių koordinavimas ir koregavimas padeda gauti geresnio produktyvumo kiaules. Tik tinkama selekcija pa-
deda didinti kiaulių produktyvumą, išryškinti selekcionuojamų gyvulių pranašumą prieš populiacijos vidurkį. 
Tik tinkamas paveldėjimas, selekcijos diferencialas, kartų kaita, inbrydingas, atranka, porų parinkimas veikia  
kiaulininkystę genetinio kokybiškumo gerėjimo ir didėjimo linkme.

Grynaveislės kiaulės pagal produktyvumo kryptį skirstomos į motininę, tarpinę ir tėvinę veisles. Motini-
nės veislės turi pasižymėti geromis reprodukcinėmis savybėmis, stipria konstitucija bei prisitaikymu prie ūkinių 
ir klimatinių sąlygų, tėvinės – geru pašarų panaudojimu, geromis mėsinėmis savybėmis.

Taikant dviejų veislių mišrinimą siekiama palikuonių augimo spartos, priesvorio, raumeningumo padidė-
jimo, pašarų sąnaudų, lašinių storio sumažėjimo nei pradinių – grynaveislių formų.

Mišrinimas gali būti dviejų rūšių: paprastas, kai mišrūnams gauti poruojamos dvi veislės, arba sudėtingas, 
kai mišrūnams gauti poruojamos trys ir daugiau kiaulių veislių. Trijų veislių mišrinimas gyvuliuose sujungia ver-
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tingiausius pirminių veislių bruožus.

Ūkinių gyvūnų kilmės knygų nuostatos

Galvijų kilmės knygos. Geriausi gyvuliai įrašomi į kilmės knygas, kuriose pateikiami duomenys apie kil-
mę, produktyvumą ir gyvulių veislinę vertę. Kilmės knygų duomenys plačiai naudojami sudarant veislių ir atskirų 
bandų tobulinimo perspektyvinius planus.

Kilmės knygos skirstomos į atviras ir uždaras. Į uždaras kilmės knygas įrašomi tik tie gyvuliai, kurių tėvai 
buvo įrašyti į jas, o į atviras – visi gyvuliai, atitinkantys visus reikalavimus. Kilmės knygas dažniausiai leidžia 
atskirų veislių veisimo asociacijos arba kitos turinčios teisę jas vesti institucijos arba organizacijos. 

Galvijui, įrašomam į kilmės knygas, duodamas sutrumpintas veislės pavadinimas (markė) ir numeris. 
Pavyzdžiui, po Antrojo pasaulinio karo įrašytiems į pirmuosius kilmės knygos tomus grynaveisliams gyvuliams 
Lietuvos juodmargiams buvo skiriama markė ZG, mišrūnams – ZGM, o Lietuvos žaliesiems atitinkamai – KL ir 
KLM. Nuo 1961 m. įrašomiems į VKK grynaveisliams Lietuvos juodmargiams skiriama markė LJ, mišrūnams – 
LJM, o Lietuvos žaliesiems atitinkamai – LŽ ir LŽM. Dabar atskiroms galvijų veislėms yra suteikti kodai. 

Naujų technologijų diegimas į veislininkystės praktiką pakeitė ir kilmės knygų vedimo pobūdį. Dabar 
kilmės knygos ne spausdinamos, o kaupiamos elektroninėse laikmenose. Kilmės knygas (KK) pradeda vesti 
arba veda pripažintos veislininkystės organizacijos arba asociacijos. Įrašomas į KK galvijas turi atitikti kilmės 
ir identifikavimo kriterijus. Kilmės knygoje šalia pagrindinio skyriaus gali būti papildomas skyrius. Į pagrindinį 
skyrių įrašomi galvijai turi atitikti tokius kriterijus: būti kilę iš tėvų ir tėvų, kurie įrašyti į tos pačios veislės kilmės 
knygas, po gimimo suženklinti pagal reikalavimus, turėti kilmę, nustatytą pagal kilmės knygos taisykles. 

Į pieninių galvijų KK įrašomi tik pripažintos veislininkystės institucijos narių laikomi galvijai. Kilmės 
knyga suskirstyta į pagrindinį ir papildomąjį skyrius pagal įrašomų galvijų kilmę, veislingumą ir tipingumą 
veislei. Pagrindinį skyrių sudaro A, B ir C poskyriai. Į A poskyrį įrašomi grynaveisliai gyvuliai, atitinkantys šiuos 
reikalavimus: kurių tėvai ir tėvų tėvai yra tos pačios veislės ar selekcijos programoje numatytos gerinančios veis-
lės ir yra įrašyti tos veislės kilmės knygos poskyryje arba kitų pripažintų veislininkystės institucijų kilmės knygų 
atitinkamame skyriuje. Motinos yra tos pačios veislės ar selekcijos programoje numatytos gerinančios veislės ir 
yra įrašytos tos veislės kilmės knygos A arba B poskyryje arba kitų pripažintų veislininkystės institucijų kilmės 
knygos atitinkamuose skyriuose. A skyriuje gali būti išskiriama elitinių gyvulių dalis. 

Į B poskyrį įrašomi gyvuliai, atitinkantys šiuos reikalavimus: kurių tėvai yra įrašyti tos arba gerinančios 
veislės kilmės knygos A arba B poskyryje arba kitų pripažintų veislininkystės institucijų kilmės knygos atitinka-
mame skyriuje (poskyryje). Karvių ir telyčių motinos yra įrašytos tos veislės kilmės knygos C poskyryje, o įrašo-
mų bulių motinos – bent B poskyryje arba kitų pripažintų veislininkystės institucijų kilmės knygos atitinkamame 
poskyryje. 

Į C poskyrį įrašomos karvės ir telyčios, atitinkančios numatytus reikalavimus: tėvai yra tos veislės ar 
selekcijos programoje numatytos gerinančios veislės, įrašyti tos knygos A arba B poskyriuose arba kitų pripažintų 
veislininkystės institucijų kilmės knygos atitinkamame skyriuje (poskyryje). Motinos yra įrašytos papildomame 
skyriuje arba kitų pripažintų veislininkystės institucijų kilmės knygų atitinkamame skyriuje. Motinos mišrūnės 
gali turėti ne daugiau kaip 25 proc. selekcijos programoje numatytų veislių kraujo. 

Į papildomą skyrių įrašomos karvės, kurių tėvai yra tos pačios veislės ar selekcijos programoje numatytos 
gerinančios veislės ir yra įrašyti tos veislės kilmės knygos A arba B poskyriuose arba kitų pripažintų veislininkys-
tės institucijų kilmės knygų atitinkamame skyriuje (poskyryje), kurių motinos neįrašytos papildomame skyriuje 
arba įrašytos motinos mišrūnės turi daugiau kaip 25 proc. selekcijos programoje numatytų veislių kraujo. 

Jei laikytojas kelis kartus pateikia neteisingus kilmės duomenis, veislininkystės institucija turi teisę atsi-
sakyti įrašyti į kilmės knygą tos bandos galvijus. 

Jeigu gauta papildomų duomenų, galvijų laikytojai, sutikdami padengti papildomas išlaidas, gali kreiptis 
su prašymu, kad veislininkystės institucijos tarybos sudaryta komisija spręstų dėl atskirų gyvulių įrašymo į aukš-
tesnį KK skyrių. 

Į kilmės knygą įrašomų galvijų kilmė tikrinama imunogenetiniais metodais ir vedama paveldimų ligų 
apskaita. 
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Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
www.e-tar.lt
www.veislininkyste.lt 
http://kiauliuveislininkyste.lt
http://aviuaugintojai.lt
http://www.triusiudraugija.lt/

Savikontrolės klausimai
3.3.1. Kas sudaro veislininkystės sistemą Lietuvoje?
3.3.2. Kokios pagrindinės galvijų kilmės knygos vedimo nuostatos?
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3 . 4 .  G A L V I J Ų ,  AV I Ų  I R  O Ž K Ų  P I E N O  P R O D U K C I J A .  Į VA I R I Ų 
V E I K S N I Ų  Į T A K A  P I E N O  P R O D U K T Y V U M U I  I R  P I E N O 

S U D Ė Č I A I  B E I  K O K Y B E I .  G Y V U L I Ų  P R O D U K T Y V U M O  K O N -
T R O L Ė S  S I S T E M A ,  G Y V U L I Ų  P R O D U K T Y V U M O  A P S K A I T A

Galvijų, avių ir ožkų pieno produkcija

Pieną ir jo produktus žmonija pradėjo vartoti nuo neatmenamų laikų vos buvo prijaukintos karvės, ožkos, 
avys, kiti pieniniai galvijai. Iki pat šių dienų pieno produktai yra kasdienis maistas, kurį gaunant nesuteikiama 
kančia gyvuliui ir nedaroma žala gamtai. Žmonės jau daug tūkstančių metų vartoja karvių, ožkų, avių ir kitų gy-
vulių pieną, tačiau visame pasaulyje daugiausiai suvartojama karvių pieno.

Pieno sudedamųjų dalių biologinė reikšmė išlieka tokia pati visuose pieno produktuose. Atskiruose pie-
no produktuose skiriasi tik pieno sudedamųjų dalių santykiai. Grietinėje, svieste, grietinėlėje didesnę biologinę 
reikšmę turi pieno riebalai. Varškėje ir fermentiniuose sūriuose – didesnė baltymų reikšmė.

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ pieno produkciją skirsto į penkias grupes: pienas; rauginto 
pieno gėrimai; sūris; grietinėlė, grietinė, sviestas ir varškė; kiti pieno produktai. 

Pienas. Pienas (kaip ir kiaušiniai) tarp visų augalinės ir gyvulinės kilmės produktų yra pats vertingiausias. 
Pagal maistinę ir energetinę vertę pienas yra vienas geriausių, lengvai įsisavinamų maisto produktų, patenkinantis 
visus žmogaus organizmo poreikius ir su tam tikromis išimtimis tinkamas vartoti visų amžiaus grupių vartoto-
jams.

Lietuvoje pieną perdirba apie 20 įmonių. Penkios didžiausios pieno perdirbimo įmonės – AB „Pieno 
žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“ ir UAB „Marijampolės pieno 
konservai“ – perdirba apie 95 proc. viso perdirbamo pieno Lietuvoje.

Lietuviai iš maisto produktų daugiausia suvartoja pieno ir pieno produktų – 2015 m. vienas žmogus per 
metus suvartojo 315 kg pieno produktų. Po pieno gaminių ant lietuvių stalo dažniausiai galima pamatyti grūdų 
produktus (122 kg) ir daržoves (98 kg). 

Riebalų ir baltymų santykis piene priklauso nuo karvės veislės, genetikos, sveikatos, laikymo sąlygų, 
mitybos raciono ir daugelio kitų aplinkybių. Žmonėms vartoti skirtas pienas turi būti išvalytas nuo mikroorga-
nizmų ir termiškai apdorotas. Taip apdorotas žaliavinis pienas tampa geriamuoju pienu. Prieš šiluminį apdoro-
jimą žaliavinis pienas paprastai valomas praleidžiant jį pro specialius filtrus, kurie pašalina bakterijas, mieles 
bei sporas, tačiau praleidžia baltymus ir kitas naudingas medžiagas. Po filtracijos pienas apdorojamas termiškai.  
Populiariausias pieno šiluminis apdorojimo būdas – pasterizacija, kai pienas pakaitinamas iki tam tikros  
temperatūros ir išlaikomas tokios temperatūros nustatytą laiką.

Rauginto pieno gėrimai. Tai skysti ir klampūs pieno produktai, gauti rauginant termiškai apdorotą pieną 
natūraliai produkte esančiomis ar specifinėmis rūgimo bakterijomis. Pieno produktams rauginti vartojami coccus, 
bacillus, leuconostoc, bifidobakterium, propionibakterium ir kiti mikroorganizmai. Kadangi šie pieno produktai 
gaunami pieno rūgimo procese, todėl savo savybėmis skiriasi nuo pieno. Šiuose produktuose daug daugiau B 
grupės vitaminų, ypač B2 ir B12. Rūgimo procese išskiriama pieno rūgštis suteikia šiems produktams būdingą 
rūgštoką skonį. Jie gali būti su įvairiais skonio ir kvapo priedais. Rauginti pieno gėrimai skirti parduoti vartoto-
jui be tolesnio apdorojimo. Raugintuose pieno produktuose, palyginti su pienu, mažesnis angliavandenio pieno 
cukraus – laktozės kiekis. O kitų sudėtinių dalių (baltymų, riebalų, mineralų) kiekiai yra tokie patys kaip piene. 
Rauginto pieno gėrimai – jogurtas, kefyras, rūgpienis, pasukos. 

Sūris. Lietuvoje nuo XX a. pradžios dvarų pieninės jau gamino sudėtingų technologijų šveicariš-
kus, olandiškus ir kitus sūrius. Tai ne tik vienas seniausių, bet ir daugiausiai atmainų turintis pieno produktas,  
gaminamas iš karvių, ožkų ar avių pieno. Vien Prancūzijoje gaminama daugiau kaip 400 sūrio rūšių, o pasaulyje 
jo galima priskaičiuoti tūkstančius. Kai kurios sūrio rūšys taip skiriasi viena nuo kitos, jog sunku net patikėti, kad 
jos turi kažką bendra. Kilogramui sūrio pagaminti vidutiniškai reikia apie 10 litrų pieno, o kai kurioms rūšims 
– daugiau nei 20 litrų. Nors gaminant sūrį pienas fermentuojamas ir apdorojamas termiškai, jis išsaugo visas tei-
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giamas pieno savybes ir net įgauna naujų. Pavyzdžiui, daugelį sūrio rūšių gali vartoti ir laktozei alergiški žmonės. 
Brandintame sūryje išlieka tik apie 5 proc. laktozės, o ilgai brandintame sūryje jos gali išvis nebūti. Sūris yra vie-
nas iš produktų, turinčių daug žmogui reikalingų maistingų medžiagų. Baltymų žmogaus organizme negalima pa-
keisti jokiais kitais maistiniais komponentais. Mokslinėje literatūroje jaunam žmogui jų rekomenduojama 1–1,5 
g kilogramui kūno svorio per dieną. Pasak mitybos specialistų, žmogaus organizmas sūrio baltymus pasisavina 
beveik geriausiai – net 99 proc. Be baltymų, sūriuose daug A, B grupės vitaminų, mikroelementų, ypač kalcio, 
fosforo, todėl valgant sūrius stiprėja kaulai, gerėja smegenų veikla. Sūryje gausu aminorūgščių, labai reikalingų 
audinių augimui, taip pat lipidų, suteikiančių mums energijos. Sūrį geriau valgyti pusryčiams ar pietums ir vengti 
vakarienės metu, nes tai sunkiai virškinamas produktas. Lietuvoje gaminami varškės sūriai, nebrandinti sūriai, 
brandinti sūriai, pelėsiniai sūriai, fermentiniai sūriai, lydyti sūriai.

Grietinėlė. Šis riebus pieno produktas gaunamas nugraibius viršutinę dalį nuo nusistojusio pieno. Pra-
monėje ši pieno riebalų emulsija gaunama separuojant pieną. Šviežia grietinėlė būna saldoko skonio, vienodo 
takumo, balta ar kreminio atspalvio.

Grietinė. Kaip ir grietinėlės, grietinės biologinė reikšmė priklauso nuo riebumo – kuo ji riebesnė, tuo 
joje daugiau polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios itin svarbios žmogaus organizmui. Didesnis grietinės riebumas 
taip pat lemia didesnį A ir E vitaminų kiekį. Grietinė gaminama iš grietinėlės rauginant ją pieno rūgšties mikro-
organizmais. Lietuvoje gaminama 10 proc. (dietinė), 20, 25, 30, 36 ir 40 proc. riebumo grietinė. Tai maistingas ir  
kaloringas maistas – turi daug baltymų, riebalų ir kalcio, tad tinka daug sportuojantiems ar norintiems priaugti 
svorio. 

Sviestas. Tikras sviestas gaminamas tik iš vienos sudėtinės dalies – grietinėlės. Pagamintame svieste 
riebalų turi būti ne mažiau kaip 80 proc., o natūralios drėgmės kiekis neviršyti 16 proc. Todėl jeigu ant sviesto 
pakuotės užrašyta 82 proc. riebumo, vadinasi, rankose laikote tikrą sviestą.

Varškė. Varškė ir varškės sūriai nuo pieno skiriasi šešiskart didesniu baltymų kiekiu bei mineralinėmis 
medžiagomis. Šis pieno gaminys gaunamas surauginus pieną grynų pieno rūgšties bakterijų kultūromis, pašalinus 
dalį išrūgų.

Ledai. Valgomieji ledai – sušaldytas saldus gaminys iš pieno produktų – pieno, grietinėlės. Ledai  
gaminami iš pieno produktų sumaišant juos su įvairiais maisto priedais (saldikliais ir pan.). Specialiomis  
mašinomis ši masė šaldant yra maišoma, kad susidarantys ledo kristalai būtų kuo mažesni.

Jei ledų pavadinime yra žodžiai „pieniški“, „grietininiai“ arba „plombyras“, juose pieno riebalai ir balty-
mai negali būti pakeisti kitos kilmės riebalais ar baltymais.

Kiti pieno produktai. 
Kondensuotas pienas gaunamas garinant pieną. Dažnai kondensuotas pienas gaminamas su priedais, 

pavyzdžiui, cukrumi.
Pieno milteliai. Tai sausas produktas, kuriame drėgmės yra ne daugiau kaip 5 proc. galutinio produkto 

masės, gaunamas šalinant vandenį tiesiog iš pieno, visiškai arba iš dalies nugriebto pieno, grietinėlės arba iš šių 
produktų mišinio.

Pieno koncentratai. Pagamintas iš aukščiausios kokybės karvės pieno vakuuminio išgarinimo būdu.
Kazeinas. Netirpi vandenyje, išplauta ir išdžiovinta pagrindinė pieno sudedamoji dalis, išskirta iš nu-

griebto (lieso) pieno veikiant jį rūgštimi arba pienui parūgštėjus dėl mikroorganizmų veiklos, veikiant tam tikrais 
pieną traukinančiais fermentais. Kazeinas plačiai naudojamas maisto pramonėje: konditerijoje, kulinarijoje, kon-
servų gamyboje.

Avių pieno produktai. Avių pienas geriamas šviežias arba perdirbamas į varškę, įvairių rūšių sūrius bei 
jogurtą. Iš avių pieno pagamintas jogurtas yra riebus, ne toks rūgštus ir labai tinka vaikų bei pagyvenusių žmonių 
mitybai. Tačiau pagaminti sviestą iš avių pieno gana sunku. Be to, jis turi avies pieno prieskonį, būna minkštas 
ir tižus. Specifinį skonį ir aromatą pienui ir jo produktams teikia pieno riebalai. Avių pienas labai tinka sūriams 
slėgti, nes turi daug kazeino, išrūginių baltymų, albuminų ir globulinų, kurie dalyvauja vykstant sutraukai ir  
didina gaminio maistinę vertę. 

Ožkų pieno produktai. Ožkų pienas sudaro apie 2 procentus viso pasaulio pieno. Kadangi ožkų pieno 
nėra daug, jis brangesnis nei karvių. Brangesnis ne tik ožkų pienas, bet ir ožkų pieno sūriai, sviestas bei kiti 
produktai. Ožkos pieno riebalų lašeliai yra labai smulkūs, todėl ožkos pieno riebalai gerai išsilaiko piene ir nenu-
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sistoja viršuje kaip karvės piene. Tad ožkos pieno baltymų nereikia skaidyti, moksliškai sakant – nereikia homo-
genizuoti. Jei numatoma iš ožkos pieno spausti sūrį, homogenizuoti nereikia, nes pasikeis pieno struktūra. Tada 
piene sunkiau susidarys varškė, prastės sūrio kokybė ir išeiga. Tvirtinama, kad ožkos piene esančią geležį žmo-
gaus organizmas pasisavina žymiai geriau nei iš karvės pieno. Ožkos piene esantį kalcį, kuris būtinas kaulams, 
organizmas irgi įsisavina lengviau negu iš kitų maisto produktų. Geriant ožkos pieną organizmas gauna vitamino 
A, kuris gerina regėjimą, vitamino D, kuris jaunina odą, vitamino B2, kuris stimuliuoja kraujotaką, vitamino B1, 
kuris stiprina centrinę nervų sistemą. 

Įvairių veiksnių įtaka pieno produktyvumui ir pieno sudėčiai bei kokybei

Pagal Gyvulininkystės žinyno, parengto LSMU Gyvulininkystės instituto, pieno kokybę lemia šie veiks-
niai:

Metų laikas. Vasarą riebalų piene būna 0,2–0,3 proc. mažiau negu žiemą, o rudenį pienas būna 0,2–0,4 
proc. riebesnis negu pavasarį. Kinta ir mineralinių medžiagų bei vitaminų kiekis piene. Vasarą riebalų, baltymų 
ir mineralinių medžiagų piene sumažėja dėl pasikeitusio šėrimo. Pieno sudėtis pakinta ir staiga keičiantis orams. 
Pavyzdžiui, per vasaros karščius ar dažnai griaudžiant perkūnijoms karvės duoda mažiau pieno, jis būna lieses-
nis, nes pablogėja jų apetitas. Lietingomis vasaromis, kai mažas atmosferos slėgis, karvės duoda net 12–15 proc.  
mažiau pieno. Karvių pieningumą per karščius skatina girdymas vėsiu vandeniu. Daugiau primelžiama ir iš kar-
vių, žiemą girdomų pašildytu 16–18 °C temperatūros vandeniu.

Paros laikas. Rytinio melžimo pienas paprastai būna liesesnis negu pietinio arba vakarinio. Baltymų 
kiekis per parą kinta labai nedaug. Pirmosios pieno čiurkšlės būna liesiausios, o paskutinės – riebiausios. Didelę 
įtaką pieno kiekiui, sudėčiai ir savybėms turi veiksniai, susiję su pieno gavimu: melžimo dažnumu ir technologija, 
tešmens masažu, mocionu.

Melžimo dažnumas. Pienas susidaro ir kaupiasi tešmenyje per visą parą. Kai slėgis tešmenyje padidėja 
iki 35 mm Hg, pienas nebesusidaro. Jeigu karvė tuo metu nepamelžiama, prasideda atvirkštinis procesas – rezor-
bavimasis. Melžiamų 4, o ne 2 kartus per parą karvių pieningumas, priklausomai nuo produktyvumo, padidėja 
5–20 proc. Karvių reakcija į melžimų skaičių priklauso nuo veislės ir individualių savybių. Iš daugelio veislių 
karvių, melžiamų 2 kartus, gaunami rekordiniai primilžiai. Kad būtų mažesnės pieno gamybos darbo sąnaudos, 
daugelyje pasaulio šalių karvės melžiamos 2 kartus, nepaisant jų produktyvumo. Selekcininkai nuosekliai dirba 
siekdami, kad padidėtų karvių tešmens talpa ir jos geriau prisitaikytų prie dukartinio melžimo.

Tešmens masažas. Reguliariai masažuojant tešmenį prieš melžimą ir jo pabaigoje primilžis padidėja 8–12 
proc., o pieno riebumas – 0,2 proc. Svarbu tešmenį pamasažuoti melžimo pabaigoje ir išmelžti visą pieną, nes 
paskutinėse pieno porcijose yra daugiau riebalų (8 12 proc.). 

Melžimo greitis. Melžimo greitis parodo karvės reakciją į melžimo procesą ir yra nusakomas pieno  
kiekiu, išmelžtu per laiko vienetą (kg/min.). Daugelis autorių tyrimais nustatė ryšį tarp melžimo greičio ir karvės 
pieningumo. Karvės, iš kurių per parą primelžiama po 21,1–24 kg pieno, melžimo greitis būna 1,9 karto didesnis 
negu tų, iš kurių primelžiama po 12 kg ir mažiau. Šis rodiklis daug priklauso nuo individualių gyvulio savybių ir 
yra paveldimas.

Melžimo eiga. Netinkamai melžiant, grubiai elgiantis su gyvuliu, pakeitus melžimo tvarką, veikiant  
triukšmui ir kitiems veiksniams, pieno atleidimo refleksas slopinamas arba gali visai nutrūkti ir tešmenyje liks 
pieno. Karvių fermose įvairių agregatų keliams triukšmas neturi viršyti 70 decibelų.

Kiti veiksniai. Nustatyta, kad melžiamų karvių produktyvumui didelę įtaką turi tvartų mikroklimatas: oro 
drėgnumas, temperatūra ir apšvietimas.

Gyvulių produktyvumo kontrolės sistema, gyvulių produktyvumo apskaita

UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – valstybės valdoma įmonė, kuri visoje Lietuvos teritorijoje kon-
troliuojamų gyvulių bandose tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato 
pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo 
priemones. 
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Pirminiai apskaitos duomenys perduodami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kuris 
konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo 
ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais ir šiomis temomis organizuoja mokymus.

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 patvirtinta Nacionalinės 

2014–2020  metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa. Prieiga  per internetą: www.e-tar.lt.
• Jukna, Č. Galvijininkystė. Vilnius, 1998.
• Jukna, Č.; Jukna, V. Mėsinių galvijų auginimas. Kaunas, 2004.

Savikontrolės klausimai
3.5.1. Kiek per parą gali priaugti galvijų prieauglis?
3.5.2. Kokie veršelių kūno audiniai intensyviausiai formuojasi gimus naujagimiui (poem-
brioniniu laikotarpiu)?
3.5.3. Kada intensyviausiai formuojasi tarpraumeniniai riebalai?
3.5.4. Iki kokio amžiaus tikslingiausia penėti prieauglį?
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3 . 5 .  G A L V I J Ų  M Ė S O S  P R O D U K C I J A .  G A L V I J Ų  M Ė S O S 
P R O D U K C I J O S  F O R M AV I M A S I S  I R  J O S  A P S K A I T A

Galvijų mėsos produkcija

Pagrindiniai rodikliai. Mėsa yra labai svarbus maisto produktas. Joje daug vertingų baltymų, riebalų, mi-
neralinių medžiagų ir vitaminų. Baltymingumu jai neprilygsta nė vienas produktas. Mėsa labai gerai virškinama 
(95 proc.). 

Kiek ir kokios mėsos iš gyvulio gaunama, daug priklauso nuo jo morfologinių ir fiziologinių savybių. 
Jų formavimasis priklauso nuo paveldimumo ir aplinkos sąlygų, kuriose galvijas auga. Galvijo mėsos produk-
cija apibūdinama kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais. Kiekybiniai rodikliai – augimo intensyvumas, pašarų  
įsisavinimo efektyvumas, skerdenos ir vidaus riebalų masė bei išeiga. Skerdenos morfologinė sudėtis ir mėsos 
kokybė yra kokybiniai rodikliai. 

Augimo intensyvumas yra labai svarbus ekonominis rodiklis. Greitai augantys galvijai per trumpesnį lai-
ką užauga iki norimos kondicijos, todėl mažiau būna išlaidų jų priežiūrai ir mėsos gamyba efektyvesnė. Augimo 
intensyvumas vienodomis šėrimo ir laikymo sąlygomis priklauso nuo daugelio veiksnių: veislės, individualių 
savybių, lyties ir kt. Greičiausiai auga stambių mėsinių veislių galvijai. Pavyzdžiui, šarolė ir kiano veislių gausiai 
ir visaverčiais racionais šeriami buliukai intensyvaus augimo laikotarpiu per parą priauga po 2000–2500 g ir 12 
mėn. amžiaus jau sveria 500–560 kg. Intensyviai auga ir daugelio pieninių bei pieninių-mėsinių veislių galvijai. 
Simentalių, holšteinų, juodmargių ir kitų veislių penimi buliukai per parą priauga iki 1500 g. Gerai šeriami ir tin-
kamai laikomi Lietuvos juodmargiai bei Lietuvos žalieji buliukai per parą priauga po 1100–1300 g. Tačiau ir tos 
pačios veislės galvijų, laikomų vienodomis sąlygomis, augimo intensyvumas nevienodas. Todėl selekcionuojant 
bet kurios veislės galvijus labai vertinama gyvulių augimo sparta. 

Gyvulio lytis lemia organizmo fiziologines funkcijas ir augimo intensyvumą. Greičiausiai auga buliukai. 
Jų priesvoriai būna 11–18 proc. didesni negu telyčių ir 10–15 proc. negu kastratų. 

Pašarų įsisavinimas. Gyvulio augimo intensyvumas glaudžiai susijęs su kitu labai svarbiu ūkiniu rodi-
kliu – pašarų sąnaudomis priesvorio vienetui. Daugeliu bandymų tarp šių savybių nustatytas didokas neigiamas 
koreliacijos koeficientas, t. y. intensyviau augantys gyvuliai sunaudoja mažiau pašarų priesvorio vienetui. Pašarų 
sąnaudos, kaip augimo intensyvumas, priklauso ne tik nuo tinkamo šėrimo ir laikymo, bet ir nuo paveldėtų savy-
bių, amžiaus. Audiniams sintetinti jaunesni gyvuliai naudoja pašarą efektyviau negu vyresnio amžiaus. Kai kurių 
autorių teigimu, raciono azotines medžiagas galvijų prieauglis efektyviausiai panaudoja iki 11–12 mėn., o jau nuo 
15–17 mėn. jų įsisavina daug mažiau. Matyt, dėl to didžiausi priesvoriai būna 8–12 mėn. galvijų prieauglio. Taigi 
šiuo laikotarpiu ir reikėtų mėsai auginamą galvijų prieauglį šerti taip, kad būtų visiškai panaudotas genetinis jų 
augimo potencialas. Pašarų sąnaudos priklauso ir nuo gyvulio lyties. Efektyviausiai pašarus naudoja nekastruoti 
buliukai. 

Skerdenos išeiga. Galvijų skerdena gaunama paskersto galvijo nuleidus kraują, nulupus odą, nupjovus 
galvą, pašalinus vidaus organus ir riebalus bei nupjovus priekines kojas iki riešo, o užpakalines – iki kulno są-
nario. Masė prieš skerdimą yra gyvulio masė po 24 alkinimo valandų. Ruošiamiems skersti gyvuliams vandens 
nebeduodama likus 3 val. iki skerdimo. Skerdenos išeiga yra skerdenos masės ir masės prieš skerdimą santykis 
procentais. Tai svarbus galvijų produkcijos rodiklis. Skerdenos išeiga priklauso nuo veislės, lyties, amžiaus, šėri-
mo įvairiais augimo laikotarpiais, įmitimo ir individualių gyvulio savybių. Didžiausia dažniausiai būna mėsinių 
veislių galvijų skerdenos išeiga (67–70 proc.). Intensyviai augintų, sveriančių 450–500 kg daugelio pieninių veis-
lių buliukų ji sudaro apie 54–55 proc. Buliukų skerdenos išeiga didesnė už telyčių, o telyčių – už karvių. Gyvuliui 
augant dėl netolygaus atskirų audinių ir organų augimo intensyvumo skerdenos išeiga didėja. Didžiausia ji būna 
suaugusių ir gerai įmitusių gyvulių. 

Skerdenos morfologinė sudėtis priklauso nuo atskirų audinių santykio. Svarbiausi yra raumenų, riebalų 
ir kaulų audiniai. Juo skerdenoje daugiau raumenų ir riebalų audinio, juo ji geresnė. Atskirose skerdenos dalyse 
raumenys turi nevienodą maistinę vertę. Vertingiausia mėsa yra nugaros, juosmens ir klubo-šlaunies srityse. To-
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dėl atliekant tikslesnius tyrimus vertinama 5 pagrindinių skerdenos anatominių dalių morfologinė sudėtis: kaklo, 
peties-mentės dalies, nugaros-šonkaulių, juosmens ir klubo-šlaunies. Kartu nustatoma, kokį skerdenos procentą 
sudaro šios dalys. Pageidautina, kad mėsiniams galvijams būtų labiausiai išsivysčiusios juosmens ir klubo-šlau-
nies dalys, nes jų mėsa yra vertingiausia. Jos sudaro apie 42-45 proc. visos skerdenos masės. 

Skerdenos morfologinė sudėtis priklauso nuo gyvulio veislės, amžiaus, lyties, įmitimo, šėrimo,  
individualių gyvulio savybių. Didžiausia valgomųjų dalių išeiga (atmetus kaulus, sausgysles ir kremzles) būna 
greit bręstančių mėsinių veislių galvijų – net iki 85 proc., mažiausia – specializuotų pieninių veislių galvijų. 
Intensyviai išaugintų, sveriančių 450–500 kg Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų buliukų skerdenos valgo-
mųjų dalių išeiga sudaro apie 78–80 proc. Didėjant gyvulių amžiui, dėl intensyvesnio raumenų masės augimo 
poembrioniniu laikotarpiu, palyginti su kaulų audiniu, valgomųjų dalių išeiga skerdenoje didėja. Telyčių ir karvių 
skerdenoje ji būna didesnė negu buliukų. Gausiai ir visaverčiais racionais per visą auginimo laiką šerto prieauglio 
skerdenos valgomųjų dalių išeiga būna didesnė.

Mėsos kokybė priklauso nuo jos cheminės sudėties ir fizinių savybių. Galvijienos kokybė, jos maistinė 
vertė priklauso nuo gyvulio veislės, amžiaus, šėrimo, įmitimo, auginimo technologijos ir lyties. 

Vandens galvijienoje būna 56–80 proc. Buliukų – daugiau negu telyčių, kastratų ir karvių mėsoje.  
Daugiausia jo būna jaunų gyvulių mėsoje, o vėliau mažėja, nes mėsoje kaupiasi riebalai. Gerai nupenėtų gyvulių 
mėsoje vandens būna mažiau. Atskiruose galvijo raumenyse vandens kiekis nevienodas. Daugiau jo būna prie-
kinio negu paskutinio kūno trečdalio raumenyse. Vandens kiekis mėsoje priklauso ir nuo raciono struktūros bei 
auginimo technologijos.

Svarbiausia mėsos sudedamoji dalis yra baltymai. Juose yra visų nepakeičiamųjų aminorūgščių. Daugė-
jant mėsoje riebalų, mažėja baltymų. Geros kokybės galvijienoje baltymų būna 18–20 proc. 

Riebalai ne tik teikia organizmui energiją, bet ir palaiko normalią gyvybinių procesų tėkmę. Juose yra 
riebaluose tirpstančių vitaminų ir kitokių medžiagų, turinčių įtakos skoniui ir aromatui. Riebalų kiekis mėsoje 
priklauso nuo galvijo veislės, lyties, amžiaus, šėrimo ir įmitimo. 

Kiek riebalų turėtų būti geroje mėsoje, priklauso nuo vartotojo, kuriam ji skiriama. Anksčiau galvijiena 
buvo laikoma labai gera, jei joje riebalų buvo tiek, kiek baltymų. Dabar, pakitus darbo pobūdžiui (nereikia dirbti 
sunkaus fizinio darbo), labiausiai vertinama neriebi (12–14 proc. riebalų), baltyminga, sultinga galvijiena. 

Pelenų kiekis galvijienoje stabilus ir sudaro apie 1 proc.
Mėsos energetinė vertė irgi svarbus jos kokybės rodiklis. Ji apskaičiuojama iš galvijienos cheminės sudė-

ties. Riebalų kiekį padauginus iš koeficiento 9,5, o baltymų – 5,7 ir sudėjus tas reikšmes gaunamas mėsos kalo-
ringumas – 2300–2700 kcal (9,6–11,3 MJ). 

Iš mėsos cheminės sudėties ir kaloringumo dar negalima visai tiksliai nustatyti maistinės ir kalorinės 
mėsos vertės. Reikia ne tik pigių, bet ir visaverčių maisto produktų. Todėl, be minėtų, labai svarbūs ir šie mėsos 
maistinę ir kulinarinę vertę apibūdinantys rodikliai: švelnumas, pH, spalva, vandens rišlumas, nuostoliai verdant 
ir baltymų visavertiškumas. 

Vienas iš svarbiausių rodiklių, lemiančių galvijienos kokybę, yra jos švelnumas. Švelni mėsa yra ne tik 
skanesnė, bet ir turi daugiau visaverčių baltymų. Priklausomai nuo gyvulio veislės, lyties, amžiaus, raumenų 
struktūros, jungiamojo audinio kiekio bei struktūros mėsa būna nevienodai švelni. Riebalai pakeičia tik skonines 
savybes, o mėsos švelnumui beveik neturi įtakos. Aminorūgšties oksiprolino yra tik jungiamojo audinio balty-
muose. Nustačius jo kiekį galima spręsti, kiek mėsoje yra visaverčių baltymų. Todėl aminorūgščių triptofano ir 
oksiprolino santykis pastaruoju metu laikomas mėsos baltymų visavertiškumo rodikliu. Juo didesnis šis santykis, 
juo mėsa biologiškai vertingesnė. Aukščiausios rūšies galvijienoje šis santykis būna 5 ir didesnis, geroje – 4,0, 
menkavertėje – 3 ir mažesnis. 

Galvijų mėsos produkcijos formavimasis

Pastaruoju metu iš esmės pasikeitė mėsos gamybos organizavimas ir technologija. Anksčiau mėsai  
dažniausiai buvo penimi suaugę gyvuliai, o dabar – 1–2 metų prieauglis. Jis turi turėti pakankamai didelę masę, 
raumenys gerai išsivystę, skerdena sunki, mėsa kokybiška. Todėl kuriant ir diegiant naujas šėrimo ir laikymo 
technologijas reikia vadovautis galvijų augimo ir vystymosi dėsningumais, teoriniais galvijų mėsinių savybių 
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formavimosi pagrindais bei atsižvelgti į įvairių veiksnių poveikį mėsos kiekiui ir kokybei. 
Pagrindiniai skerdenos komponentai yra kaulai, raumenys ir riebalai. Nuo jų santykio ir priklauso skerde-

nos kokybė. 
Skeleto augimas. Kaulų audinys organizme atlieka atraminę ir trofinę funkciją. Nuo skeleto daug priklau-

so gyvulio kūno sudėjimas, tipas ir eksterjeras. Nustatyta, kad normaliai besivystančio gyvulio absoliuti skeleto 
masė vis didėja, bet atskiros kūno dalys auga nevienoda sparta. Antai augančio gyvulio santykinė kaulų masė, 
palyginti su visa gyvulio mase, mažėja. Atskirų veislių galvijų skeleto santykinis masės kitimas yra nevienodas. 
Aberdynų-angusų naujagimio skeletas sudaro 23,5 proc. visos masės, o 15 mėn. – 11 proc., šorthornų atitinkamai 
– 28,2 proc. ir 12,6 proc., o stepių žalųjų buliukų – 20,2 ir 14,3 proc., Lietuvos juodmargių – 19,6 ir 11,16 proc.

Poembrioniniu laikotarpiu visas skeletas ir atskiros jo dalys auga netolygiai ir nevienodai sparčiai. Inten-
syviausiai auga ašinis skeletas, ypač juosmens, dubens ir krūtinės ląstos kaulai; lėčiausiai – periferinis skeletas, 
kuriam priklauso galūnių kaulai. 

Dėl atskirų skeleto dalių augimo netolygumo kintant amžiui labai kinta ir santykis ašinio ir periferinio 
skeleto masės.

Dėl skirtingo periferinio ir ašinio skeleto masinio bei linijinio augimo labai kinta augančio gyvulio kūno 
sudėjimas: liemuo ilgėja, darosi gilesnis ir platesnis, todėl raumenys geriau vystosi tose kūno vietose, kuriose 
vertingiausia mėsa.

Iš ašinio skeleto santykinio masės, ilgio ir tūrio didėjimo ir periferinio skeleto mažėjimo galima spręsti 
apie organizmo biologinį brandumą. Kuo didesnė ašinio skeleto santykinė masė, tuo biologiškai labiau suaugęs 
gyvulys. Jis būna platesnių kūno formų ir mėsingesnis. Ką tik atvestas veršelis paprastai turi palyginti didelę 
galvą ir ilgas kojas. Jo skerdenos didžiausią procentą sudaro menkavertės dalys ir kaulai. Gyvuliui augant, nuolat 
santykiškai didėja nugaros, juosmens, klubo-šlaunies sričių masė.

Greitai bręstančių mėsinių veislių galvijų ką tik atvestų veršelių skeletas išsivystęs geriau negu pieninių 
ir mišrios produkcijos veislių, todėl pirmųjų ir poembrioninis augimas trumpesnis. Juo greičiau bręsta mėsinių 
veislių galvijai, tuo didesnės įtakos mėsinių savybių formavimuisi turės šėrimas pirmaisiais gyvenimo mėnesiais. 

Raumenų augimas. Galvijų raumenų masės didėjimas glaudžiai susijęs su kaulų augimu. Paskutiniais 
embrioninio vystymosi mėnesiais labai intensyviai auga galūnių ir palyginti lėtai – ašinio skeleto raumenys, o 
poembrioniniu vystymosi laikotarpiu – atvirkščiai. Tų pačių grupių atskiri raumenys įvairiais amžiaus tarpsniais 
auga nevienodai. Antai giliau esantys raumenys auga greičiau negu paviršiniai. Be to, poembrioniniu laikotarpiu 
intensyviausiai auga tie raumenys, kurie tik atvesto veršelio yra mažiausiai išsivystę, palyginti su suaugusio galvi-
jo raumenimis. Gausiai ir visaverčiais racionais šeriamiems veršeliams labiausiai raumenys auga per pirmuosius 
12–15 gyvenimo mėnesių. Vėliau, kai organizmas pradeda blogiau įsisavinti azotą, jų augimo energija staigiai 
mažėja. 

Augančio gyvulio skeleto ir raumenų masės kintamumo tyrimai rodo, kad, nepaisant šių audinių tarpu-
savio ryšio ir augimo bei vystymosi bendrumo, jie skiriasi formavimosi ypatumais. Taigi jiems reikalingos ir 
nevienodos aplinkos sąlygos. Kaulai baigia augti anksčiau negu raumenys, o raumenys auga daug intensyviau 
negu kaulai, todėl ir jo skerdenoje valgomųjų dalių kiekis santykiškai didėja, o nevalgomųjų – mažėja. Raumenų 
augimo koeficientas 7 mėn. galvijo yra 1,8 karto, nuo 7 iki 29 mėn. – 2–2,1 ir 5 metų – 2,5 karto didesnis už kaulų 
augimo koeficientą. 

Riebalai ir jų išsidėstymas skerdenoje. Normaliai šeriamo gyvulio organizme riebalų kaupimasis priklau-
so nuo daugelio veiksnių: amžiaus, lyties, individualių savybių ir kt. Riebalų susikaupimo kiekis priklauso nuo 
šėrimo gausumo, o jų išsidėstymas – nuo paveldimųjų savybių.

Riebalai kaupiasi tam tikra tvarka. Jauniems augantiems gyvuliams ir penėjimo pradžioje jau suaugusiems 
gyvuliams riebalai kaupiasi ant vidaus organų ir tarp raumenų, vėliau – poodiniame jungiamajame audinyje, o 
penėjimo pabaigoje ir vyresnio amžiaus gyvuliams – raumeniniame audinyje. 

Visose kūno dalyse riebalai kaupiasi proporcingai. Padaugėjus riebalų vienoje kūno dalyje, tam tikru  
nuoseklumu daugėja jų ir kitose dalyse. Riebalai skirstomi į vidaus ir skerdenos riebalus. Vidaus riebalai (inkstų, 
skrandžio, žarnų) kaip maisto produktas ne tokie vertingi kaip skerdenos riebalai. 

Galvijų skerdenos riebalai skirstomi į 3 kategorijas. Skerdenos paviršiuje yra poodiniai skerdenos riebalai. 
Gerai įmitusių galvijų daugiausia jų būna prie uodegos šaknies, ant klubikaulių, juosmens, paskutinių šonkaulių, 
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paslėpsnyje. Poodiniai riebalai neleidžia ilgiau laikomų skerdenų raumenims išdžiūti ir sukietėti. Todėl pageidau-
tina, kad nestoras poodinių riebalų sluoksnis (storas nepageidautinas) dengtų visą skerdeną. 

Tarpraumeninių riebalų didesni ar mažesni telkiniai esti tarp raumenų, prie stambių kraujagyslių, nervų, 
limfmazgių, puriame jungiamajame audinyje. 

Raumeniniai skerdenos riebalai kaupiasi tarp raumenų pluoštelių ir skaidulų. Nuo jų priklauso mėsos 
marmuriškumas. Raumeninių riebalų kiekis skirtinguose raumenyse ir kūno dalyse nevienodas. Tai labiausiai 
pageidaujami riebalai. 

Nuo tarpraumeninių ir raumeninių riebalų kiekio priklauso mėsos kokybė. Marmuriška mėsa yra labai 
vertinama. Raumeniniai riebalai gerina mėsos maistingumą, sultingumą ir skonį. Mėsinių galvijų veislių skerde-
noje riebalų, ypač tarpraumeninių, būna daugiau negu pieninių-mėsinių veislių. 

Vyresnių ir labiau įmitusių galvijų riebaliniame audinyje chemiškai grynų riebalų yra daugiau. Pavyzdžiui, 
6 mėn. veršelių poodiniuose ir tarpraumeniniuose riebaluose grynų riebalų yra 52,7 proc., o 18 mėn. – jau 74 proc. 
To paties gyvulio vidaus riebaluose chemiškai grynų riebalų yra daugiau negu poodiniuose ir tarpraumeniniuose. 

Pirmaisiais gyvenimo metais galvijo kūne sparčiau didėja raumeninio ir riebalinio audinio negu kaulinio 
ir jungiamojo audinio masė. Vėliau pradeda intensyviai kauptis riebalai, santykiškai mažėja raumenų, kaulų ir 
sausgyslių masė. 

Normaliai augančio prieauglio kūne mažėja vandens ir labai padaugėja riebalų. Nuo 18 iki 29 mėn. prie-
auglio kūne riebalų susikaupia 5,3 karto daugiau negu nuo gimimo iki 9 mėnesių. 

Dar didesni pakitimai įvyksta iki didelės masės nupenėto prieauglio skerdenoje.
Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais galima teigti, kad tikslingiausia galvijų prieauglį intensyviai 

auginti ir penėti iki 15–18 mėnesių. Tokių gyvulių skerdena būna pakankamai sunki, raumeninga, mėsoje daug 
baltymų ir pakankamai riebalų. Be to, iki tokio amžiaus prieauglis efektyviausiai naudoja pašarus ir jų mažiausiai 
reikia priesvorio vienetui. Todėl sudarant galvijienos gamybos technologijas bei prieauglio auginimo ir penėjimo 
sistemas reikia būtinai atsižvelgti į prieauglio augimo ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais. Gyvuliai turi būti 
šeriami ir laikomi taip, kad iš jų būtų galima gauti kuo daugiau geros mėsos su mažiausiomis pašarų ir lėšų są-
naudomis.

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 patvirtinta Nacionalinės 

2014–2020  metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa. Prieiga  per internetą: www.e-tar.lt.
• Jukna, Č. Galvijininkystė. Vilnius, 1998.
• Jukna, Č.; Jukna, V. Mėsinių galvijų auginimas. Kaunas, 2004.

Savikontrolės klausimai
3.5.1. Kiek per parą gali priaugti galvijų prieauglis?
3.5.2. Kokie veršelių kūno audiniai intensyviausiai formuojasi gimus naujagimiui (poem-
brioniniu laikotarpiu)?
3.5.3. Kada intensyviausiai formuojasi tarpraumeniniai riebalai?
3.5.4. Iki kokio amžiaus tikslingiausia penėti prieauglį?
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3 . 6 .  E K O L O G I N Ė  G Y V U L I N I N K Y S T Ė

Reikalavimai ekologinei gyvulininkystei, paukštininkystei, triušininkystei ir 
elninių gyvūnų auginimui

Žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo sąlygos turi atitikti kiekvienai gyvūnų rūšiai keliamus reikala-
vimus, turi būti sudaromos sąlygos laisvai tenkinti dar išlikusius laukinių protėvių instinktus, lengvai prieina-
mas pašaras, lesalai ir vanduo. Esant skirtingoms gyvūnų laikymo sąlygoms, pastatų šildymo ir vėdinimo sis-
temos turi palaikyti tokią oro cirkuliaciją, dulkių lygį, santykinį oro drėgnį ir dujų koncentraciją, kuri nebūtų  
kenksminga gyvūnams. Atsižvelgiant į vietines oro sąlygas ir konkrečias gyvūnų veisles, diendaržiai, pasivaikš-
čiojimo aikštelės ir lauko aptvarai turi būti įrengti taip, kad apsaugotų nuo lietaus, saulės, vėjo, ribinių tempera-
tūrų.

Žemės ūkio paskirties gyvūnų skaičius ūkyje. Žemės ūkio paskirties gyvūnų skaičius ribojamas, kad 
jų mėšle esantis azoto kiekis neviršytų 170 kg viename hektare žemės ūkio naudmenų per metus. Ūkyje vienam 
hektarui žemės ūkio naudmenų negali tekti daugiau kaip 1,7 sąlyginio gyvulio (SG – prilyginamas gyvuliui, kurio 
svoris 500 kg: karvė, bulius reproduktorius – 1 SG, veršeliai iki 1 metų – 0,25 SG, galvijai, prieauglis nuo 1 iki 
2 metų – 0,7 SG, galvijai, vyresni kaip 2 metų amžiaus – 1 SG ). Ekologinės gyvulininkystės ūkiuose laikomų  
sertifikuojamų gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius ekvivalentas pateikiamas Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lie-
tuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286. Jeigu jame tam tikros gyvū-
no rūšies perskaičiavimo į sutartinius gyvulius ekvivalentas nepateiktas – Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 
reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342.

Suaugusiais gyvuliais laikomi ne jaunesni kaip šio produktyvaus amžiaus gyvuliai: arkliai – 2 m., galvijai 
– 12 mėn., avys – 7 mėn., ožkos – 10 mėn., kiaulės – 8 mėn., triušiai – 6 mėn.

1 lentelė. Galvijų tankumas ekologinės gamybos ūkyje

Galvijai Didžiausias leidžiamas skaičius viename 
hektare

Penėjimui skirti veršeliai 5

Kiti galvijai, jaunesni kaip vienų metų 5

Buliai nuo vienų iki dvejų metų amžiaus 3,3

Telyčios nuo vienų iki dvejų metų amžiaus 3,3

Dvejų metų arba vyresni buliai 2

Veislinės telyčios 2,5

Penimos telyčios 2,5

Melžiamos karvės 2

Išbrokuotos karvės 2

Kitos karvės 2,5

Šaltinis – Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai, 2007

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I



31

Paukštininkystės produktų gamybos tvarka. Siekiant ekologinės gamybos ūkiuose užkirsti kelią inten-
syvaus auginimo būdams taikyti, naminiai paukščiai turi būti auginami, kol pasieks mažiausią nustatytą amžių, 
arba turi būti auginami lėto augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei ūkio subjektas neaugina lėto augimo rūšių nami-
nių paukščių, mažiausias pjaunamų naminių paukščių amžius turi būti toks: viščiukų – 81 diena; kastruotų gaidžių 
– 150 dienų; Pekino ančių – 49 dienos; muskusinių ančių – 70 dienų; muskusinių antinų – 84 dienos; didžiųjų 
ančių – 92 dienos; perlinių vištų – 94 dienos; kalakutų ir žąsų patinų – 140 dienų; kalakutų patelių – 100 dienų. 

Prie lėto augimo naminių paukščių yra priskiriami: prie žąsų – Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai; 
prie mėsai skirtų viščiukų – paukščiai, kurių vidutinis dienos svoris neviršija 50 gramų, o skerdimo amžius ne 
trumpesnis negu 71 diena. 

Ekologinės gamybos ūkiuose gyvūnų rišimas lauke draudžiamas, išskyrus atskirus gyvūnus ribotą laiko-
tarpį ir dėl pagrįstų žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos, gerovės arba veterinarinių priežasčių. 

Triušininkystės produktų gamybos tvarka. Triušininkystės produkcija gali būti ženklinama kaip susi-
jusi su ekologine gamyba, jei iš neekologinės gamybos ūkio įsigyti neekologiškai laikyti triušiai buvo laikomi 
ekologinės gamybos ūkyje ne mažiau kaip 3 mėnesius nuo jų įsigijimo arba sertifikavus ekologinę gamybą ir 
naujai triušių vadai pradėjus taikyti ekologinės gamybos reikalavimus. Ekologinės gamybos ūkiuose triušiai turi 
būti laikomi šiomis sąlygomis: triušiai negali būti laikomi narvuose, išskyrus triušių pateles, kurios gali būti 
laikomos narvuose praėjus 15 kalendorinių dienų nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo; narvas vienai triušių 
patelei turi sudaryti ne mažiau kaip 0,6 m2 grindų ploto, jo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m, papildomai 
pridedant po 0,15 m2 grindų ploto kiekvienam atvestam triušiukui. Pusę narvo grindų ploto gali sudaryti grotelės; 
triušiavimosi ir auginimo aptvarai turi būti atskirti; vienoje patalpoje triušių patelių narvų gali būti ne daugiau 
kaip 200 vnt.; patalpoje apšvietimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 8 val. per parą;  triušiams aptvarai turi būti 
įrengti taip, kad esant tinkamoms oro sąlygoms jie nuolat turėtų galimybę ganytis diendaržiuose; aptvaro, esančio 
uždaroje patalpoje, plotas vienam triušiui turi sudaryti ne mažiau kaip 0,6 m2 grindų ploto; diendaržio plotas turi 
būti ne mažesnis kaip 5 m2 vienam triušiui, iš kurio betonuotas žemės plotas kiekvienam triušiui gali sudaryti ne 
daugiau kaip 2 m2, o likusi diendaržio žemės dalis gali būti išklota tinklu; veislei skirtų triušių skaičius negali 
būti didesnis kaip 100 vnt./ha; esant tinkamoms oro sąlygoms, triušiai gali būti laikomi mobiliuose aptvaruose, 
pievose. Mobilaus aptvaro dengto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m2 vienam triušiui, likusi dalis, 
skirta ganymuisi, – ne mažesnė kaip 2,4 m2 vienam triušiui. 

Ekologiškų triušių laikytojai taip pat privalo laikytis ir kitų reglamente (EB) Nr. 834/2007 ir reglamente 
(EB) Nr. 889/2008 gyvulininkystei (gyvūnų kilmei, pašarams, ligų profilaktikai ir gydymui) nustatytų reikalavi-
mų.

Elninių gyvūnų produktų gamybos tvarka. Lietuvoje gali būti sertifikuojamos šios elninių gyvūnų 
rūšys: danieliai, taurieji elniai, dėmėtieji elniai ir Dovydo elniai (toliau – elniniai gyvūnai). Sertifikuoti pagal 
ekologinės gamybos reikalavimus galima tik prijaukintus, t. y. aptvaruose ir (arba) voljeruose laikytus elninius 
gyvūnus. Šiai sąlygai patvirtinti ūkio subjektas privalo turėti įrodymo dokumentus ir juos pateikti sertifikavimo 
įstaigos kontrolierių prašymu. Įsigyjant neatjunkytus arba jaunesnius kaip 3 mėn. elninių gyvūnų jauniklius, jie 
turi būti įsigyjami kartu su neatjunkyto jauniklio motina. Suaugę elniniai gyvūnai turi būti įsigyjami iš vieno ir 
tik ekologinės gamybos ūkio. Jeigu nėra šių galimybių, elniniai gyvūnai gali būti įsigyjami ir iš kelių ekologinės 
arba neekologinės gamybos ūkių, tačiau elninius gyvūnus laikantis ūkio subjektas privalo turėti įrodymus, kad 
nebuvo galimybės įsigyti elninių gyvūnų iš vieno ūkio ir (arba) iš ekologinės gamybos ūkio ir juos pateikti ser-
tifikavimo įstaigos kontrolieriaus prašymu. Jei ekologinės gamybos ūkyje neekologiškai laikyti elniniai gyvūnai 
įsigyjami bandai papildyti ar praplėsti, veislininkystės tikslu jų įsigyti galima ne daugiau kaip 40 proc., skaičiuo-
jant procentą nuo laikomų ekologinės gamybos ūkyje suaugusių elninių gyvūnų (danielių – vyresnių kaip 2 m. 
amžiaus, tauriųjų elnių – vyresnių kaip 5 m. amžiaus, dėmėtųjų elnių – vyresnių kaip 2 m. amžiaus ir Dovydo 
elnių – vyresnių kaip 2 m. amžiaus) per metus. Tokiu atveju laikantis ekologiškai elninius gyvūnus ūkio subjektas 
pateikia sertifikavimo įstaigai patvirtinimo dokumentus ir (arba) nurodo svarbias priežastis, kodėl buvo įsigyta iki 
40 proc. neekologiškai laikytų elninių gyvūnų. Ekologinės gamybos ūkyje formuojant bandą pirmą kartą įsigyjant 
neekologiškai laikytų elninių gyvūnų, jų skaičius neribojamas. Elniniai gyvūnai turi būti laikomi aptvaruose ir 
(arba) voljeruose, kuriuose yra žemės ūkio naudmenos, t. y. dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos 
arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti, bet gali augti ir miškas ar krūmynai, kurie gali sudaryti ne 
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daugiau kaip pusę viso elninių gyvūnų laikymui skirto aptvaruose ir (arba) voljeruose ploto. Elniniai gyvūnai turi 
turėti galimybę visus metus ganytis atvirame ore. Laikyti elninius gyvūnus pastatuose galima tik šiais atvejais: 
jei elniniai gyvūnai laikomi aptvaruose ir (arba) voljeruose, kuriuose yra miškas, tokiu atveju sertifikavimo įstai-
gai turi būti pristatyta pažyma iš miško savininko, kad miškas neapdorotas neleistinomis ekologinėje gamyboje 
medžiagomis. Kiti statiniai elniniams gyvūnams laikyti turi atitikti gyvūnams laikyti nustatytus Lietuvos Respu-
blikos teisės aktų reikalavimus.

Elninius gyvūnus prieš žudymą (skerdimą arba nušovimą) galima laikyti laikinuosiuose aptvaruose. 
Laikinųjų aptvarų dydis turi būti ne mažiau kaip 0,6 m2 aptvaro žemės ploto 100 kg elninio gyvūno gyvo-
jo svorio. Žudyti sertifikuojamus elninius gyvūnus draudžiama: aptvare ar voljere elniniai gyvūnai turi ganytis  
daugiametėse sertifikuotose ganyklose, tinkamose elninių gyvūnų maitinimuisi. Aptvare ar voljere turi augti  
pakankamai žolės, kitų žolinių augalų (kad kiekvienam elniniam gyvūnui atskirai būtų pakankamai maisto). Jei 
elninių gyvūnų aptvare ar voljere nėra didelių medžių (medžių, tinkamų pasislėpti, teikiančių užuovėją ir šešėlį), 
turi būti įrengtų statinių užuovėjai ir apsisaugoti nuo saulės. Tauriųjų elnių patinų iki 7 metų amžiaus aptvare ar 
voljere turi būti šlapynė ar pelkė arba turi būti įrengta purvo duobė, kad elniniai gyvūnai galėtų voliotis, taip pat 
turi būti sudarytos sąlygos pasikasyti. Siekiant, kad ganomi elniniai gyvūnai padarytų kuo mažiau žalos augalijai, 
dirvožemiui jį sutrypdami, būtų sumažinta erozija ir neviršytas azoto kiekis 1,7 sutartinio gyvulio 1 ha per metus, 
kuris atsiranda dėl elninių gyvūnų mėšlo pasklidimo, turi būti tam tikras elninių gyvūnų skaičius, atitinkantis 
sutartinį gyvulį. 

Elninių gyvūnų neatjunkyti jaunikliai, jei motina turi pakankamai pieno, turi maitintis natūraliai motinos 
pienu ir atsijunkyti natūraliai. Jei natūraliai neatsijunko, elninių gyvūnų jaunikliai gali būti atjunkomi, kai jie 
pradeda naudoti jų maitinimosi poreikius patenkinantį kietą maistą, bet ne anksčiau kaip nuo 3 mėnesių. Elninius 
gyvūnus pervežant ar vežant į skerdyklą, saugumui užtikrinti patinai turi būti vežami atskirti. Elniniai gyvūnai 
turi poruotis tame pat ekologinės gamybos ūkyje. Kastruoti elninius gyvūnus arba nutraukti patelių vaikingumą 
draudžiama. Visi tos pat rūšies elniniai gyvūnai, esantys valdoje, turi būti sertifikuojami ir laikomi pagal ekolo-
ginės gamybos taisykles. 

Tame pat aptvare arba voljere negali būti nesertifikuotų pagal ekologinės gamybos reikalavimus tos pat 
ar kitos rūšies elninių gyvūnų. Elninių gyvūnų laikytojai privalo laikytis ir kitų reglamente (EB) Nr. 834/2007 ir 
reglamente (EB) Nr. 889/2008 nustatytų reikalavimų. 

Gyvulių ir paukščių laikymo sąlygos. Gyvūnų gerovės reikalavimai pagal gyvūnų
 rūšis ir amžių – grindų danga, kraikas, plotas, bandos dydis, judėjimo laisvė, laikymo

būdai, guoliavietės, šėrimas, girdymas, veisimas

Galvijų laikymas. Šiuo metu labai daug diskutuojama, kokią galvijų laikymo sistemą pasirinkti. Daugiau 
teigiamų vertinimų sulaukė palaido gyvulių laikymo sistemos šalininkai. ES Gyvulininkystės reglamentas ekolo-
giniuose ūkiuose rekomenduoja palaidą galvijų laikymą. Galvijai turi turėti galimybę laisvai judėti, ilsėtis, tenkin-
ti visus dar išlikusius instinktus. Šiuo metu ekologiniuose ūkiuose gali būti taikomi tokie galvijų laikymo būdai.

Palaidas laikymas. Galimi variantai: palaidas laikymas ant gilaus kraiko; palaidas laikymas ant pu-
siau gilaus kraiko; palaidas laikymas ant kraiko su nuolaidžiomis nutrypiamomis grindimis; palaidas laikymas  
boksuose (kombinuotose boksuose).

Pririštų galvijų laikymas. Laikymo sistemos būdo parinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių,  
svarbiausi – numatomų laikyti gyvulių skaičius, naudojami įrengimai ir aprūpinimas šiaudais.

Perspektyvus, bet kol kas mažai taikomas Lietuvoje. Nors statydami naujas karvides vis dažniau ūkininkai 
pasirenka palaidą karvių laikymo būdą. Zoohigieniniu atžvilgiu karvių laikymas boksuose visiškai tinkamas. Taip 
laikomos karvės gali daugiau ir laisviau judėti, todėl būna sveikesnės, rečiau serga. Karvių, laikomų boksuose, 
nereikia raišioti ir paleidinėti nuo saitų, šėrimas, girdymas, melžimas, mėšlo šalinimas visiškai mechanizuojami, 
todėl gyvuliams prižiūrėti reikia mažiau žmonių. Be to, greičiau pastebimos rujojančios karvės, jos lengviau 
veršiuojasi ir rečiau pasitaiko komplikacijų po veršiavimosi. Tačiau pasitaiko daugiau traumų: palaidos karvės 
dažnai susižaloja besibadydamos, besistumdydamos, paslysta ir pan. Gyvulius palaidai laikyti reikia pratinti nuo 
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mažens, t. y. atitinkamai laikant prieauglį.
Statant, rekonstruojant ir įrengiant karvių fermas reikia parinkti tokias pieno gamybos technologijas, kad 

gyvuliai būtų sveiki, produktyvūs, pašarų, darbo bei piniginės sąnaudos būtų mažos, produkcija švari, o fermų 
atliekos neterštų gamtos.

Galvijų fermos ar tvarto statybos vieta parenkama atsižvelgiant  į sanitarinių, veterinarinių, gamtos ir 
priešgaisrinės apsaugos normų reikalavimus.

Sklypo vietą fermai statyti reikia parinkti taip, kad iš fermos būtų patogu pasiekti ganyklas. Tarp tvarto ir 
ganyklų neturi būti plento ar geležinkelio. Mūsų krašte vyrauja vakarų vėjai, todėl tvartus patartina statyti į rytus 
nuo gyvenamojo namo (nuo gyvenvietės), kad kuo mažiau butų jaučiami nemalonūs tvartų kvapai.

Gyvulininkystės ūkio teritorijoje skiriamos trys zonos:
1. Pagrindiniai gamybiniai pastatai ir priestatai.
2. Aptarnaujančios paskirties statiniai (pagalbiniai statiniai, pašarų saugyklos).
3. Mėšlo ir nuotekų kaupimo ir tvarkymo įrenginiai.
Silosavimo talpos. Įrengiant pašarų silosavimo talpas pirmenybę reikėtų teikti antžeminėms tranšėjoms. 

Jos statomos pakilesnėje vietoje negu mėšlo kaupimo ir tvarkymo įrenginiai. Saugyklas, iš kurių gali sklisti aštrus 
ir nemalonus kvapas (mėšlides, siloso tranšėjas ir kt.), reikia įrengti ne arčiau kaip 15 m nuo kitų ūkio statinių. 
Mėšlidę ūkyje statyti pavėjui (pagal vyraujančius vėjus) kitų pastatų atžvilgiu.

Pieno blokas (patalpa) visada turėtų būti įrengiamas šiaurinėje pastato pusėje, kad jos nekaitintų saulė. 
Melžimo patalpos ir pieno blokai jungiami su karvidėmis arba įrengiami pačiuose karvidžių pastatuose. Besai-
čio laikymo ūkiuose turi būti numatomi trumpiausi, neklaidūs gyvulių varymo takai į melžimo vietą ir atgal, su  
minimaliu posūkių skaičiumi. Patalpų dezinfekavimo medžiagos ir įranga turi būti laikomos atskirai nuo melžimo 
įrangos ir plovimo priemonių. Palangės turi būti su nuolydžiais, kad ant jų nesikauptų nešvarumai. Iš pieno surin-
kimo, pirminio paruošimo ir laikymo patalpų neturi būti tiesioginio išėjimo į gyvulių laikymo patalpas.

Gyvūnų gerovė – tai humaniško gyvūnų naudojimo koncepcija, siekianti sumažinti bet kokį gyvūnų 
skausmą, stresą, kančias ir pagerinti gerovę visais jų gyvenimo etapais. O tai yra ypač svarbu visų šalių gyvūni-
nės kilmės maisto vartotojams, kadangi streso paveiktų gyvūnų mėsa yra labiau užteršta (streso metu padidėja  
adrenalino kiekis kraujyje, kas taip pat lemia laisvųjų radikalų pagausėjimą ir audinių bei kraujagyslių pažeidi-
mą). Gyvūnų gerovė yra ne vien tik moralinė kategorija. Šiandien ji yra tapusi mūsų kultūros dalimi, reglamen-
tuojama gyvūnų apsaugos įstatymais, taisyklėmis, ūkinės paskirties gyvūnų laikymo zoohigieniniais normaty-
vais ir daugeliu nerašytų taisyklių, kurių esmė – siekti, kad gyvūnai nepatirtų žiauraus ar netinkamo elgesio. 
Europos Sąjungoje gyvūnų gerovės inspektavimas atliekamas bei Komisijai kasmetinės ataskaitos teikiamos  
vadovaujantis direktyva 98/58/EC. Komisijos nutarimas 2000/50/EC „Dėl žemės ūkio paskirties gyvūnų minima-
lių inspektavimo reikalavimų“ vertintinus gyvūnų gerovės rodiklius (gerovės indikatorius) jungia į 9 pagrindines 
grupes.

Remiantis ES direktyva 98/58/EC „Dėl žemės ūkio paskirties gyvūnų apsaugos“, Europos Komisi-
jos nutarimas 2000/50/EC „Dėl žemės ūkio paskirties gyvūnų minimalių inspektavimo reikalavimų“ numato 
į informacijos pateikimo formas įtraukti klausimus apie darbuotojų, prižiūrinčių vištas dedekles, veršelius ir  
kiaules, specialų išsilavinimą ar žinias. Manoma, kad tik turintys specialų zootechninį ar veterinarinį  
išsilavinimą asmenys gali kvalifikuotai prižiūrėti gyvūnus ir pastebėti pirmus psichinės ar fizinės negalios simptomus,  
nedelsdami šalinti jų atsiradimo priežastis. Nutarimas 2000/50/EC numato registruotinų gerovės vertinimo  
kriterijų grupę, apibrėžtą kaip gyvūnų mitybos indikatorius. Pašarų sudėties kontrolė tapo būtina sąlyga  
nepageidautinų ar draudžiamų cheminių, biologinių, genetiškai modifikuotų organizmų, uždraustų pašarinių prie-
dų panaudojimo ūkyje prevencijai. Išimties atvejai numatyti direktyvoje 96/22/EC. Technologinis luošinimas 
ūkyje yra tiesioginis gyvūnų gerovės vertinimo indikatorius. Nutarimas 2000/50/EC numato technologinį gyvūnų 
luošinimą nacionalinės teisės ribose. Europos Sąjungos valstybėse, lygiagrečiai direktyvomis apspręstam verti-
nimui, įdiegiamos ANI 35 ar ANI 200 gyvūnų gerovės vertinimo sistemos, turinčios detalią metodinę dalį, arba 
gyvūnų gerovės indeksus integruojant į kokybės kontrolės RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 
valdymo taškų sistema) bendrąją sistemą, paremtą ISO-9000 standartu. 

Žemės ūkio paskirties gyvūnų gerovė kelia didelį susirūpinimą, kuris stimuliuoja ir atitinkamus moksli-
nius tyrinėjimus, ypač Europoje. Mūsų šalyje mokslines rekomendacijas gyvūnų gerovei teikia Gyvulininkystės 
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institutas (Baisogala).

Mikroklimatas ir patalpų vėdinimas, leistinas oro drėgnumas, 
oro sudėtis, šiluma, apšvietimas, triukšmas ir elgsena, transportavimas

Patalpų zoohigieniniai reikalavimai. Žemės ūkio paskirties gyvūnų sveikata, produktyvumas ir vislu-
mas labai priklauso nuo tvartų higieniškumo. Tvartuose turi būti sudarytos geros sąlygos laikomiems gyvuliams 
ir dirbantiems žmonėms. Tvartų ir kitų gyvulininkystės pastatų projektai turi atitikti veterinarinės sanitarijos 
reikalavimus, nurodytus patvirtintose projektavimo normose. Labai svarbu išsirinkti tinkamus projektus ir kon-
troliuoti, kad fermos būtų statomos tiksliai pagal juos. Gyvulininkystės specialistai turi išmanyti tvartų statybų 
reikalus ir kruopščiai jais rūpintis. 

Kiekvienos rūšies ir amžiaus žemės ūkio paskirties gyvūnams projektuojami ir statomi kitokie tvartai. Jie 
dažniausiai būna kapitaliniai, tinkantys gyvuliams bei paukščiams laikyti visais metų laikais, sunkios ar lengvos 
konstrukcijos, šildomi ir nešildomi. Ganyklose ir vasaros stovyklose statomos kuo paprasčiausios pašiūrės, ver-
šeliams ir kiaulėms – kilnojamos.

Pastatų mikroklimatas. Mikroklimatą visų pirma suprantame kaip tinkamą (gerą) oro kokybę gyvulinin-
kystės patalpoje. Todėl būtina gerai įrengti vėdinimo sistemas, ypač ekologinėse fermose. Žiemos metu svarbu 
apsaugoti gyvulius nuo šalčio. 

Termoreguliacija. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas drėgmės kiekiui patalpos sumažinti, to-
dėl būtina užtikrinti gerą oro apykaitą ir oro temperatūrą. Karštas oras neigiamai veikia gyvulius, turinčius  
intensyvią medžiagų apykaitą (didesnio produktyvumo karvės, žindančios paršavedės, dedančios vištos). Gyvulius 
neigiamai veikia didelis santykinis drėgnumas ir žema temperatūra. Sausą šaltį gyvuliai pakenčia lengvai. Šalčio  
poveikį galima sumažinti įvairiomis priemonėmis. Šiaudai turi gerų šilumą palaikančių savybių. Šilumos atidavi-
mas į aplinką labai priklauso ir nuo oro judėjimo greičio. Skersvėjai visada nepageidaujami. Oro temperatūra ir 
santykinis drėgnumas patalpose (išskyrus kompleksus) šiltuoju metų laiku nenormuojama. 

Ventiliacija. Pagal veikimo principą ventiliacija gali būti trejopa: 1) natūralios traukos; 2) dirbtinės trau-
kos; 3) mišri. Natūralios traukos ventiliacija susidaro dėl oro temperatūros ir slėgio skirtumo tvarte ir lauke. 
Pagal konstrukciją natūralios traukos ventiliacijos sistemos skirstomos į bekanales ir kanalines. Esant įrengtoms 
bekanalėms ventiliacijos sistemoms, oro apykaita vyksta: 1) pro sienose paliktas angas; 2) pro grotelines lubas, 
apdengtas 40–60 cm storio šiaudų sluoksniu; 3) pro išilgai tvarto lubose paliktus plyšius; 4) pro atvirus langus; 
5) lengvų konstrukcijų pastatuose oras pašalinamas pro tvarto stogo lubose įrengtą išilginį plyšį. Uždarose pa-
talpose geriau įrengti kanalinę ventiliacijos sistemą. Tam tikslui įrengiami pritekamieji ir ištraukiamieji ortakiai. 
Pritekamieji ortakiai įrengiami sienose tarp langų ar virš jų. Vertikalūs ištraukiamieji ortakiai išvedami pro lubas 
ir pro stogą. Plyšinė ventiliacija įrengiama pastate be pastogės. Šviežias oras įeina per uždengtas tinklu angas 
sienose, kurių dydis reguliuojamas šviesą praleidžiančiomis užuolaidomis. Užterštas oras šalinamas per kraige 
įrengtą nereguliuojamo ar reguliuojamo ploto plyšį. Plyšys turi būti įrengtas taip, kad pro jį į patalpų vidų neįlytų 
ir neįsnigtų.

Šachtinė ventiliacija įrengiama apšiltintame su pastoge tvarte, melžykloje, pieno laikymo patalpoje. Švie-
žias oras įeina per specialias angas, orlaides sienose, lubose, o užterštas oras šalinamas viena ar keliomis šachto-
mis. Norint pagerinti oro trauką šachtą reikia apšiltinti, o sklendes įrengti viršutinėje šachtos dalyje. Taip įrengus 
esant užvertai sklendei šachtoje kaupsis šiltas oras ir ją atvėrus iš karto atsiras oro trauka. Jei tvartas su pastoge, 
minimalus šachtos aukštis – 4 m. Jei pastatas be pastogės, o šachta statoma ant sutapdinto perdenginio kraigo ply-
šio, jos aukštį galima sumažinti iki 2 m. Šachtos sienelės daromos dvigubos, tarpas pripildomas spalių, pjuvenų 
ar kitos šilumą izoliuojančios medžiagos. 

Mechaninės (priverstinio oro judėjimo) vėdinimo sistemos įrengiamos didelėse melžyklose, priešmelži-
minėse, pieno šaldymo patalpose. Melžykloms labiausiai tinka didesnio slėgio (10–30 Pa) vėdinimo sistema, de-
rinanti vėdinimą ir šildymą, kai įpučiamasis ventiliatorius šviežią orą paduoda per šildytuvą ir nukreipia į patalpą. 
Tokiu būdu patalpa ne tik vėdinama, bet ir džiovinama.  

Patalpų mikroklimato parametrų įtaka gyvulių bei paukščių sveikatai, jų produktyvumui. Uždarų 
patalpų mikroklimatas susideda iš daugelio veiksnių (temperatūros, drėgmės, oro judėjimo greičio, triukšmo, ap-
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švietimo, CO2, CO, NH3, H2S ir kitų dujų kiekio, dulkių ir mikroorganizmų kiekio), kurie priklauso nuo vietovės 
klimato, statybinių medžiagų savybių, ventiliacijos sistemos, mėšlo šalinimo būdo, kanalizacijos būklės, apšvie-
timo prietaisų, apšildymo, gyvulių tankumo, laikymo technologijos. 

Aplinkos temperatūra. Labai pakilus aplinkos oro temperatūrai ir santykinei oro drėgmei, smarkiai su-
mažėja šilumos išskyrimas konvekcijos būdu, tada sutrinka termoreguliacija ir organizmas perkaista. Norint, kad 
gyvuliai neperkaistų, tvartuose reikia sumažinti santykinį drėgnumą, padidinti oro judėjimo greitį. Karštomis 
dienomis gyvuliai turi turėti galimybę pasislėpti pavėsinėse arba medžių paunksnėje.

Galvijų sveikata ir produktyvumas labai priklauso nuo tvartų mikroklimato. Šaltose, drėgnose ir blogai 
vėdinamose patalpose laikomi gyvuliai suėda daugiau pašarų, bet yra mažiau produktyvūs, dažniau serga kvėpa-
vimo takų, tešmens ir kitomis ligomis. Veršeliai greičiau suserga, nemažai jų nugaišta, o jei pasveiksta – blogiau 
auga, neretai skursta. Iš tokių veršelių nebeišauga produktyvios karvės.

Veršeliai į aplinkos temperatūros pasikeitimus reaguoja jautriau negu karvės. Tik atvesto veršelio kūno 
temperatūra būna apie 39,5 °C, per pirmąsias 6–8 val. nukrenta iki 38,1–38,2 °C ir tik po 2–3 dienų vėl pakyla iki 
39,0–39,3 °C. Tačiau jei guoliavietė šilta ir veršeliams duodama pakankamai krekenų bei pieno, jie gerai jaučiasi 
net kai temperatūra yra 5–10 °C žemiau nulio.

Apšvietimas. Saulės šviesa per akių rageną ir odos receptorius veikia gyvulių nervų sistemą, o per ją 
stimuliuoja daugelį svarbių organizmo funkcijų. Patamsyje laikomų karvių servis periodas pailgėja, padažnėja 
bergždumo atvejų. Nepakankamai apšviestuose tvartuose laikomi veršeliai dažnai suserga rachitu, mažakraujyste 
ir kitomis ligomis. Šviesos trūkumas per ilgesnį laiką gali sukelti depresiją, sumažėja atsparumas užkrečiamoms 
ligoms. Todėl galvijų laikymo patalpos turi būti natūraliai apšviestos. Jei melžiant karvės tešmuo nepakankamai 
apšviestas, melžėjai beveik neįmanoma jo švariai nuplauti ir nešvarumai patenka į pieną. 

Natūraliai patalpos apšviečiamos per langus sienose. Šaltuose ir pusiau šaltuose tvartuose be pastogių 
patalpos apšviečiamos per šviesą praleidžiančias užuolaidas ant angų sienose ir per skaidrias dangas stoge.

2 lentelė. Optimali oro temperatūra uždarose patalpose

Patalpos Oro temperatūra
Karvėms ir buliams, laikomiems pririštiems 12 °C (10–14)

Gyvuliams, laikomiems ant gilaus kraiko 6 °C (5–8) 

Veršiavimosi patalpoms 16 °C (14–18) 

Profilaktoriumui 18 °C (16–20) 

Veršeliams iki 2 mėn. amžiaus tvartuose 17 °C (16–18)

2–4 mėn. amžiaus veršeliams 15 °C (12–18) 

Daugiau kaip 4 mėn. amžiaus galvijų prieaugliui 12 °C (8–16)

Oro drėgnis. Gyvūnų sveikata bei produktyvumas ypač priklauso nuo guoliaviečių grindų. Gulėdami 
ant lentinių grindų, jei tos lentos nekreikiamos ir dar šlapios, gyvuliai labiau sušąla nei gulėdami ant cemen-
tinių grindų, apklotų 8–10 cm storio sausų šiaudų sluoksniu. Gulėdami ant nekreikiamų guminių paklotų arba 
ant nekreikiamų cementinių grindų, gyvuliai šilumos praranda 3–5 kartus daugiau nei gulėdami ant kreikiamų.  
Mažiausias leidžiamas gyvulių laikymo patalpos santykinis drėgnis yra 40 proc. 

Oro judėjimo greitis. Kai aplinkos oro temperatūra aukšta, oro srautai apsaugo gyvulius nuo perkaitimo, 
o kai žema – padidėja gyvulių peršalimo galimybė. Nešildomuose tvartuose oro judėjimo greitis tinkamiausias 
nuo 0,15 iki 0,3 m/s, šildomose – 0,5 m/s, esant optimaliai temperatūrai ir drėgmei. Vasarą oro judėjimo greitis 
padidinamas iki 0,5–1,6 m/s. Šilumos atidavimo intensyvumui didelę įtaką daro oro judėjimo greitis tvartuose. 
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Vasarą, ypač didelių karščių metu, karvidėje ir vyresnio kaip 12 mėn. prieauglio patalpose gali būti  
įrengiami oro cirkuliaciją intensyvinantys ventiliatoriai, padidinantys oro judėjimo greitį patalpoje iki 2 m/s.

Oro dulkėtumas. Labiausiai dulkės kenkia kvėpavimo organams. Dulkių sudėtis labai įvairi: be pašarų ir 
išdžiūvusių ekskrementų dalelių, suragėjusių odos epitelio ląstelių, jose būna sudėtingų kombinuotų pašarų su-
dedamųjų dalių, mikroorganizmų, grybų ir jų veiklos produktų (endotoksinų, mikotoksinų). Oro dulkėtumas labai 
padidėja (21,5–43,6 kg/m3) šeriant gyvulius sausais pašarais. Pavojingiausios dulkės yra 0,2–5,0 μkm dydžio. 
Dulkės susideda iš smulkių aerozolinių dalelių suspensijos ir gali būti apibūdinamos trimis svarbiais faktoriais.

Triukšmas. Didžiausias leidžiamas nuolatinio triukšmo lygis, kuris veikia gyvulius – 70 dBA. Trumpam 
laikui leidžiamas triukšmo lygis negali viršyti 85 dBA.

Oro mikroorganizmai. Mikroorganizmai gyvulininkystės patalpų ore atsiranda, kai gyvuliams kvėpuo-
jant, kosint ir čiaudint į aplinkos orą patenka smulkūs seilių ir drėgmės lašeliai. Taip pat daug mikroorganizmų 
patenka į orą iš mėšlo, ypač mėšlo ir srutų tvarkymo (valymo, transportavimo) metu. Patalpų oro pagrindinę 
mikroorganizmų masę sudaro saprofitai, gausu įvairių kokų ir pelėsinių grybų (Aspergillus, Alternaria, Peni-
cillium, Mucor, Stachybotrys, Fusarium). Iš patogeninių mikroorganizmų dažniausiai pasitaiko tuberkuliozės,  
raudonligės, paratifo, pastereliozės ir kitų ligų sukėlėjų. Mikroorganizmų kiekis ir sudėtis ore priklauso nuo to, 
kaip valomos dezinfekuojamos ir ventiliuojamos patalpos. Norint sumažinti mikroorganizmų kiekį tvarto ore 
reikia griežtai laikytis higieninių sanitarinių reikalavimų.

Oro cheminė sudėtis. Gyvulininkystės patalpų oro cheminė sudėtis labai skiriasi nuo atmosferos oro. Jo 
kokybę labai blogina gyvulių iškvepiamas oras, nes iškvėptame ore yra 2–4 proc. CO2. Todėl patalpose didėja 
CO2 ir sumažėja deguonies kiekis. Pūvant organinėms medžiagoms (mėšlui, pakratams, srutoms) į orą išsiskiria 
NH3 ir H2S dujos, taip pat indolas, skatolas, ketonai, riebiosios rūgštys, etanolis, metanolis, propanas, butanas, 
heksanas, propanas, organinės rūgštys ir kita. 

Deguonis (O2). Vidutiniškai per valandą gyvuliai sunaudoja tokį deguonies kiekį (ml): karvė – 328, kiaulė 
– 392, avis – 343, višta – 980, arklys ramybės būklėje – 253, dirbdamas – 1780.

Anglies dioksidas (CO2). Tvartuose nebūna tokios CO2 koncentracijos, kuri toksiškai paveiktų organizmą. 
Tačiau jei CO2 kiekis pakiltų 0,5–1 proc., galimas gyvulių apsinuodijimas. Tada jie pasidaro apatiški, sumažėja 
produktyvumas, atsparumas ligoms. Mitrina koncentracija – 12–14 proc. Iš CO2 kiekio tvartų ore galima spręsti 
apie oro kokybę ir apie ventiliuojamą oro apykaitą. Tvartuose CO2 kiekis neturėtų viršyti 0,2–0,25 proc. Anglies 
dvideginis (CO2) – bespalvės, bekvapės, nedegios, sunkesnės už orą (oro tankis, kai 0 °C – 1,2928 kg/m3) dujos. 
Tankis esant 0 °C – 1,9778 kg/m3. Jos yra medžiagų apykaitos produktas. 

Amoniakas (NH3). Amoniakas (NH3) – bespalvės, aštraus kvapo, lengvesnės už orą, gerai tirpstančios 
vandenyje dujos. Tankis esant 0 °C – 0,7714 kg/m3. Tvarte intensyviausiai garuoja iš gyvulio šlapimo. Ribinė 
NH3 koncentracija suaugusių gyvulių patalpose – 20 mg/m3, o prieauglio – 10 mg/m3. Mirtina dozė – 3 mg/l (0,4 
proc.).

Sieros vandenilis (H2S) – labai nuodingos, bespalvės, sugedusių kiaušinių kvapo, sunkesnės už orą dujos. 
Tankis esant 0 °C – 1,5392 kg/m3. Jos išsiskiria pūvant mėšlo, pašarų baltymams. Taikant kraikinę gyvulių laiky-
mo technologiją ir dažnai šalinant mėšlą sieros vandenilio tvarto ore nebūna. Sieros vandenilis išsiskiria maišant 
ilgai stovėjusį skystą mėšlą, todėl tokio mėšlo maišymo įrengimai turi būti už tvarto ribų ir atskirti nuo tvarto  
hidrauline užtvara.

Pastatų dezinfekcija. Dezinfekcija – visos priemonės, naudojamos infekcinių ligų sukėlėjams naikinti 
užterštoje aplinkoje. Dezinfekcijos tikslas yra sunaikinti patogeninius mikrobus, įvairiais būdais išsiskiriančius iš 
sergančio gyvulio organizmo. Dezinfekuojami visi objektai, ant kurių galėjo patekti patogeninių mikroorganizmų: 
gyvulių tvartai ir paukščių patalpos, sandėliai, pašarų ruošimo patalpos, mociono aikštelės inventorius, apyvokos 
daiktai, mėšlas, srutos, gyvulių stovėjimo aikštelės turguose bei parodose, transporto priemonės, tara, pienas, 
odos, vilna, plaukai, plunksnos, žmonių apranga ir t. t. Dezinfekcija gali būti profilaktinė, einamoji ir baigiamoji.

Profilaktinė dezinfekcija atliekama norint sunaikinti patogeninius mikroorganizmus aplinkoje. Profilak-
tiškai dezinfekuojami naujai pastatyti ar suremontuoti tvartai prieš suvarant į juos gyvulius. Be to, visi tvartai ir 
teorija aplink juos kasmet profilaktiškai dezinfekuojami du kartus – pavasarį ir rudenį. Gyvulininkystės fermose 
visos gyvulių ir paukščių patalpos profilaktiškai dezinfekuojamos pagal gyvulių keitimo ciklogramą prieš įlei-
džiant naujus gyvuliu/paukščius.
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Einamoji dezinfekcija atliekama, kai gyvuliai suserga kokia nors infekcine liga. Jos tikslas yra sunaikinti 
sergančių gyvulių ligos sukėlėjus, kad liga toliau neišplistų. 

Veršelių laikymas. Veršiavimosi patalpa. Karvėms veršiuotis būtina atskira patalpa – šviesi, šilta, 
švari, gerai vėdinama. Veršiavimosi patalpa turi būti tokio dydžio, kad iš karto tilptų 10 proc. tvarte laikomų 
pririštų karvių ir 15 proc. – palaidai laikomų. Patalpoje įrengiamos 2,0 m ilgio ir 1,5 m pločio perdarynės, o  
ekologiniuose ūkiuose geriau tiktų 2,5 m ilgio ir 2,0 m pločio gardai. Veršiavimosi gardus reikia gausiai pakreikti 
sausais šiaudais. 

Kiaulių laikymas. Kiaulės ekologiniuose ūkiuose šiek tiek konkuruoja su žmonėmis dėl mitybos. Joms 
reikia palyginti daug koncentruotų pašarų, bulvių ir kitų daržovių. Tokio augalinio maisto vartojimas būdingas ir 
žmonių mitybai, todėl padidintas specialiųjų pašarų poreikis ir savikaina šiek tiek riboja kiaulienos gamybą eko-
loginiuose ūkiuose. Kiaulės turi nemažai laukinių protėvių instinktų, ekologiniuose ūkiuose jos turi būti laikomos 
taip, kad galėtų juos tenkinti, t. y. knaisioti, laisvai judėti, būti kuo nors užsiėmusios ir t. t. Kiaulės jautrios drė-
gmei, skersvėjams ir temperatūros svyravimams, todėl kiaulidės turi būti šiltos, šviesios ir erdvios. Vasarą kiaules 
reikėtų laikyti kuo ilgiau vasaros stovyklose, tam tikslui įrengiant aptvarus ir kilnojamus namelius. 

Ekologinių ūkių tvartuose kiaules ekonomiškiausia laikyti ant storo šiaudų kraiko. Taip laikant žiemą 
nereikia papildomai šildyti tvartų, gaunama daug gero mėšlo. Vienam bekonui išauginti (įskaitant paršave-
džių ir kuilių kraiką) reikia apie 480 kg sausų šiaudų. Jei nėra specialiai įrengtų kiaulidžių, galima sėkmingai  
auginti kiaules įvairiuose pastatuose ir vasaros stovyklose. Tuomet 80 proc. ar net daugiau paršelių reikėtų gauti  
pavasarį ir vasarą vasaros stovyklose. Gegužės mėnesį atvestos kiaulaitės kergiamos sausio mėnesį, kad jos taip pat  
paršiuotųsi pavasarį.

Ekologiškai auginant kiaules būtina ūkyje įdiegti aukštus gamybos organizavimo, pačius aukščiausius 
gyvūnų gerovės standartus, turėti profesiniu atžvilgiu gerai parengtus darbuotojus, lengvos dirvos ganyklinius 
plotus, ekologinių pašarų bazę. Ekologiniame ūkyje auginant kiaules pagrindinis tikslas yra iš veislinių gyvulių 
gauti paršelius ir šiuos paršelius išauginti iki prekinės kondicijos, gaunant didžiausią galimą pelningumą. 

Ekologiniuose ūkiuose, auginančiuose kiaules, pirmenybė turėtų būti teikiama vietinėms veislėms. Pa-
sirenkant kiaulių veisles būtina atsižvelgti į gyvulių gebėjimą prisitaikyti prie vietos sąlygų: jų gyvybingumą 
bei atsparumą ligoms, kad būtų išvengta specifinių susirgimų bei sveikatos sutrikimų. Atspariausios stresui yra 
Lietuvos baltųjų ir Lietuvos vietinių kiaulių veislės. Tačiau rinkoje vartotojai ieško liesos kiaulienos, būdingos 
įvežtinėms komercinėms kiaulių veislėms. Tai didelė problema, kuria gali ir privalo užsiimti gyvulininkystės 
mokslinius ir selekcinius tyrimus vykdančios institucijos

Paukščių laikymas. Paukščių laikymo būdai yra du: palaidai ir narveliuose. Ekologiniuose ūkiuose 
paukščius draudžiama laikyti narveliuose. Vištoms reikalingos smėlio vonios, vasaros metu – dideli diendaržiai. 
Vištos dažniausiai laikomos aptvaruose. Šiuo atveju prie vištidės įrengiami dideli pasivaikščiojimo diendaržiai. 
Vienai vištai turi tekti ne mažiau kaip 4 m2 diendaržio ploto. Vištos taip pat turi turėti vietą, kur galėtų pasislėpti 
nuo tiesioginių saulės spindulių ar lietaus. Pavėsinė įrengiama tarp diendaržio ir vištidės. Dešimčiai vištų turi tekti 
1 m2 pavėsinės ploto. Pavėsinė gali būti įrengta paprasčiausiai pratęsus vištidės stogo šlaitą. Vištidėje reikia laiky-
tis talpumo normų: 1 m2 grindų ploto skiriama ne daugiau kaip 6 vištoms. Ne mažiau kaip 30–50 proc. vištidžių 
ploto turi būti kreikiama, kad vištos galėtų pasikapstyti. Penkioms vištoms turi tekti 1 m ilgio tupėjimo strypas 
(lakta) nakties metu. Vištidės turi būti apšviestos natūralia šviesa. Apšvietimo trukmė neturi viršyti 15 valandų per 
parą. Naujai statomų pastatų langų stiklų ir grindų ploto santykis (šviesos koeficientas) turi būti 1:10, o anksčiau 
statytų 1:15. 

Broilerių auginimui reikalingos sąlygos: a) optimalus patalpų mikroklimatas; b) geros auginamų krosų 
genetinės savybės; c) tinkamos mitybos sąlygos.

Nuo 4 sav. amžiaus viščiukai mažiau jautrūs aplinkos temperatūrai.
Santykinė drėgmė ir apšvietimas: broilerių patalpų optimali santykinė drėgmė – 55–70 proc.; nesant 

natūralaus apšvietimo, dirbtinis apšvietimas turi trukti mažiausiai 8 val. per parą; per 24 val. būtina bent 30 min. 
išjungti apšvietimą; apšvietimo intensyvumas – 10–20 lx.

Kenksmingos dujos: maksimali CO2 koncentracija – 2000 ppm; maksimali NH3 koncentracija – 20 ppm.
Broilerių laikymo tankumas: auginimo pabaigoje neturėtų būti daugiau kaip 12–13 paukščių arba 25 

kg/m2.
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Kraiko kokybė ir kiekis: kraikas turi būti gerai sugeriantis drėgmę, kraiko sluoksnis neturėtų būti  
gilesnis kaip 5 cm.

Kontaktas su žmogumi: reguliarus žmonių pasirodymas (paukščių gaudymas ar šėrimas rankomis) su-
mažina baimę; paukščiai žmones turi matyti bent pirmomis savo gyvenimo dienomis; paukščiai mažiau bijo, jei 
žmonės būna apsirengę visada ta pačia apranga; paukščių ir įrangos būklei įvertinti būtinas reguliarus apžiūrėji-
mas.

Transportavimas. Skerdimui paukščiai gaudomi rankomis, pakuojami ir transportuojami įvairiu atstu-
mu į skerdyklas. Transportavimo metu atsiranda daug veiksnių, žalingų paukščiams – tai žmonių prisilietimai, 
oro temperatūros pokyčiai, maisto ir vandens nebuvimas, neįprasta aplinka, izoliacija, triukšmas, judėjimas ir 
buvimas su kitais nepažįstamais paukščiais. Netinkamas transportavimas taip pat gali sukelti paukščių žuvimą, 
sumušimą ir kaulų lūžius. 

Broilerių gaudymas: rankomis paukščiai gaudomi už abiejų kojų ir nešami ne daugiau kaip po 3 paukš-
čius kiekvienoje rankoje; geriau paukščius gaudyti už viso kūno abiem rankomis apimant sparnus; negalima 
paukščių gaudyti už sparnų ar kaklo; paukščiai turėtų būti gaudomi sumažinus apšvietimą ar mėlynoje šviesoje.

Reikėtų įsidėmėti!
Negalima iš paukštidžių išstumto mėšlo palikti krūvoje šalia tvarto.

Geriausia mėšlą krauti pačiose paukštidėse mobiliais krautuvais į tvarkingas priekabas, o išvežant uždeng-
ti brezentu, kad nebūtų užteršta teritorija. Sveikų paukščių mėšlas gali būti išvežamas tiesiai į laukus, o sergančių 
– kraunamas į rietuves laikantis tam tikrų reikalavimų ir nukenksminamas biotermiškai. Nugaišę paukščiai turi 
būti renkami į sandarias, geriausia metalines, dėžutes. Visas paukštyne dirbantis personalas turi persirengti spe-
cialia apranga. 

Paukštyno teritorijoje nuolat reikia naikinti graužikus, skraidančius vabzdžius – potencialius įvairių ligų 
platintojus. Pabaigus auginti vieną paukščių partiją, lauke esantys aptvarai paliekami tušti, kad ataugtų augalai ir 
netrūktų kai kurių parazitų vystymosi ciklas.

Pašalinių asmenų lankymasis paukštyne draudžiamas.
Triušių laikymas. Triušiai negali būti laikomi narvuose. Triušių penėjimo grupių dydis turėtų būti nuo 15 

iki 20 triušių. Iki 70 dienų amžiaus vienam triušiui turi būti planuojama 0,15 m2 gardo ploto, o daugiau kaip 702 
dienų – nuo 0,25 iki 0,3 m2 gardo ploto. 

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose:
• Bakutis, B. Ekologinio ūkio gyvulininkystė. Kaunas, 2003.
• Džiaugys, V.; Klimienė A., Klimas, R., Stikliūnas, A.; Ribikauskienė, D.; Povilauskas, I. Įvairių kiaulių 

veislių tarpusavio derinimas. Rekomendacijos gyvulininkystei ir paukštininkystei. Baisogala, 1999–2000.
• Jančienė, I. Kiaulininkystė. Kaunas, 2005. 
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 

14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 patvirtintas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. 
• Žekonienė, V.; Daugelienė, N.; Bakutis,B. Sudarytoja Žekonienė, V. Mokslinių rekomendacijų taiky-

mo ekologiniame ūkyje pagrindai. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006.

Savikontrolės klausimai
3.6.1. Koks didžiausias leidžiamas penėjimui skirtų veršelių skaičius viename hektare?
3.6.2. Kokie gyvūnų gerovės reikalavimai ekologiniame ūkyje?
3.6.3. Kokie yra galvijų laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
3.6.4. Kokie yra kiaulių laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
3.6.3. Kokie yra paukščių laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
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3 . 7 .  P A Š A R A I  I R  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  Š Ė R I M A S . 
P A Š A R Ų  Į T A K A  P R O D U K C I J O S  K O K Y B E I  I R

 J Ų  V E R T I N I M O  B Ū D A I .  P A Š A R Ų  P A R U O Š I M O 
T E C H N O L O G I J O S

Galvijų šėrimui naudojami stambieji (šienas, vasarinių javų šiaudai, pelai), sultingieji (žolė, silosas, šie-
nainis, šakniavaisiai, rečiau stiebagumbiai), koncentruotieji, visaverčiai (kombinuotieji) pašarai, biologiškai ak-
tyvios medžiagos (vitaminai, fermentai) ir kt. Sultingiesiems pašarams priklauso žalieji pašarai, silosas, šienainis, 
šakniavaisiai, šakniagumbiai ir pramonės įmonių sultingos atliekos. Sultinguosiuose pašaruose yra 40–97 proc. 
vandens.

Reikėtų įsidėmėti!
Atrajojančių gyvulių skrandis yra sudarytas iš kelių dalių: neliaukinio prieskrandžio ir liaukinės dalies – 

šliužo. Prieskrandį sudaro trys dalys: didysis prieskrandis, tinklainis ir knygenos. Veterinarijos pagrindų dalyje 
rasite daugiau informacijos apie gyvulių ir paukščių anatomiją ir fiziologiją, kurios neperpratus gyvulininkystės 
veikla negalima. 

Pašaro struktūros reikšmė

Svarbiausia ūkinius gyvūnus aprūpinti struktūriškai veikliais angliavandeniais (augaline ląsteliena), 
kad būtų užtikrinta optimali katabolinė ir anabolinė medžiagų apykaita. Kaip vertinimo dydis naudojama žalia  
ląsteliena, o taikant naujesnius metodus – analitiškai apskaičiuojami ir ląstelienos sudėtinių dalių (neutralių ir 
rūgštinių detergentų ląsteliena) kiekiai. Šiuo metu egzistuoja daug didžiojo prieskrandžio fiziologinio vertinimo 
metodų, turinčių ir privalumų, ir trūkumų. Vertinti tik dalelių dydį (skirstyti į frakcijas per filtrą), kaip kartais re-
komenduojama praktikoje, nepakanka, nes čia neatsižvelgiama į pavienių maistinių medžiagų fiziologinį poveikį.

„Struktūriškai veiklioje žalioje ląstelienoje“ (Hoffmann, 1990) tam tikra žalios ląstelienos dalis pašaruose 
priskiriama pašarų grupėms kaip struktūriškai veikli. Maždaug 560 kg gyvos masės turinčiai karvei numatyta 
per dieną būtinai suvartoti 2,5 kg struktūriškai veiklios žalios ląstelienos, kai struktūriškai veiklios neapdorotos  
skaidulos gaunamos kaip produktas iš analizuoto komponentuose esančių neapdorotų skaidulų kiekio ir  
atitinkamo struktūrinio veiklumo koeficiento. Kalbant apie „struktūriškai veiklią žalią ląstelieną“, kiekvienam 
100 kg kūno masės racione reikia mažiausiai 350-400 g žalios ląstelienos, kurių galima gauti tik iš stambaus pa-
šaro (siloso, augalinio maisto, šieno, šiaudų) bei atrinktų sultingų maistinių medžiagų (presuotų išspaudų, šviežių 
arba silosinių atliekų). Minimalus dalelių ilgis turi būti 8 mm. Stambaus pašaro struktūrinis veiklumas vertinamas 
nuo 100 proc., o sultingo pašaro – nuo 25 proc. Esminis struktūrinio veiklumo vertinimo kriterijus yra kramtymo 
aktyvumas. 1 kg pievos šieno su maždaug 28 proc. žalios ląstelienos/SM jis vertinamas kaip 1. Šiuo tikslu nusta-
tomas ryšys tarp kitų pašarų. Ilgų šiaudų struktūrinio veiksmingumo koeficientas yra nuo 1,5, kukurūzų siloso (21 
proc. žalios ląstelienos) nuo 1,0 ir žolinio siloso (24 proc. žalios ląstelienos) nuo 0,75. 

Toliau galima analizuoti struktūrinę vertę (SV), kuri Belgijoje buvo apskaičiuota remiantis daugybe skai-
čiavimų, gautų iš įvairių tipų racionų ir pašarų, atsižvelgiant į ėdimo ir kramtymo laiką, pH vertes didžiajame 
prieskrandyje ir pieno riebalų kiekį (De Brabander ir kt., 1999). Taip ir koncentruotieji pašarai įgyja struktūrinę 
vertę priklausomai nuo juose esančių žalios ląstelienos, cukraus ir krakmolo kiekio.

Siloso struktūrinė vertė apskaičiuojama priklausomai nuo žalios ląstelienos kiekio:
SV/kg d. = [(0,0125 x žalia ląsteliena (g/kg T.)l – 0,2 (žolinis silosas) [(0,0090 x žalia ląsteliena (g/kg d.)] 

– 0,1 (kukurūzų silosas).
Pabrėžiama, kad žolinio siloso struktūrinis veiklumas, nepriklausomai nuo sausosios masės kiekio, prasi-

deda nuo 20 mm kapotų šiaudų ilgio. Lentelėje pateikiamos atrinktų pašarų struktūrinės vertės.
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Reikėtų įsidėmėti!
Metabolizmas (medžiagų apykaita) skirstomas į katabolinę (švaistymo-nykimo) ir anabolinę  

(kaupimo-augimo) būsenas.
Detergentai – plovikliai.
SV – struktūrinė vertė.
NDF – neutralių detergentų ląstelienos.
ADF – rūgštinių detergentų ląstelienos. 
NFC – neskaidulinių angliavandenių frakcija.
TMR – visų raciono pašarų mišinys (angliškas sutrumpinimas – total mix ration).

3 lentelė. Pašarų struktūrinės vertės (pagal De Brabander ir kt.,1999)

Pašaras Žalia ląsteliena (g/kg SM) Struktūrinė vertė (pagal 
SM/kg)

Žolinis silosas
230 2,7
260 3,1
300 3,6

Kukurūzų silosas
185 1,6
210 1,8
235 2,0

Šienas 280 3,5
Šiaudai 430 4,3

Presuotas silosas 210 1,1
Silosas 190 1,0

Kviečiai 29 -0,1
Kukurūzai 26 0,2

Sojos išspaudos 70 0,2
Rapsų išspaudos 130 0,4

(Matusevičius, Jukna, Jeroch,Steinhofel, Schwarz,Weber, Zollitsch, 2017)

Taikant kitus metodus vertinamas tik dalelių dydis. Vienas iš būdų šėrimo praktikoje – naudoti maišytuvą. 
Ją sudaro trys dėžutės su daugiau kaip 1,9 cm (viršuje), 0,8–1,9 cm (viduryje) ir mažiau kaip 0,9 cm (apačioje) 
filtrais. Todėl, pvz., bendrojo mišinio racionui (TMR) nustatomos atitinkamos ribinės vertės su raciono sudėtinė-
mis dalimis nuo 6 iki 10 proc., nuo 30 iki 50 proc. ir nuo 40 iki 60 proc. 

Amerikietiška sistema vertina diferencijuotų pagal kriterijus neutralių detergentų ląstelienos (NDF) kiekį 
pašare bei neutralių detergentų ląstelienos struktūrinį veiksmingumą neutralių detergentų ląstelienos (NDF) ir 
rūgštinių detergentų ląstelienos (ADF) nustatymo pagrindu. NDF apima visas, o ADF tik mažai tirpias ląstelie-
nos frakcijas. Toliau per NDF nustatymą tirpūs angliavandeniai surenkami kaip neskaidulinių angliavandenių 
(NFC) frakcija, kuriai be cukraus ir krakmolo priskiriami ir pektinai. Vis dėlto fiziologinis poveikis nepagrįstas  
bandymais su gyvūnais. Amerikietiško pašarų vertinimo privalumai padeda tiksliau nustatyti ir valdyti poreikį, 
ypač turint aukšto produktyvumo bandas. Tuo tarpu analitinių kriterijų vertinimas daugiau pagrįstas praktine pa-
tirtimi nei fiziologinėmis savybėmis.

Stambių pašarų kokybės reikšmė

Siekiant aukštesnio primilžio nei 10000 litrų, priverstinai atsiranda neatitikimas tarp didelio energijos 
poreikio patenkinimo ir atrajotojams būtinos mitybos. Norint patenkinti energijos ir maistinių medžiagų poreikį ir 
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siekiant aukšto galvijų produktyvumo, bet vartojant nustatytus pašarus, reikalinga ne tik aukšta NEL koncentraci-
ja, bet ir pakankamas struktūriškai veiklių sudėtinių dalių kiekis. Vis dėlto EK neigiamai koreliuoja su ląstelienos 
kiekiu racione, ypač esant stambiam pašarui, tai rodo, kaip svarbu savo laiku susmulkinti žolinį pašarą, kad būtų 
išgauta aukšta energijos koncentracija.   

Kita vertus, žalia ląsteliena stambiame pašare turi ne tik minėtą teigiamą poveikį didžiajame skrandyje, 
bet ir neigiamą poveikį svarbiausių maistinių medžiagų virškinimui bei energijai. Be to, didėjant žalios ląstelie-
nos kiekiui, dėl riboto kasdienio galvijų atrajojimo laiko ribojamas pagrindinio pašaro suvartojimas. Kadangi 
melžiamoms karvėms reikia maždaug 3 val., kad atrajotų maždaug 1 kg neapdorotos ląstelienos iš žolinio pa-
šaro, o kasdien jos turi tik 8–9 vai. laiko atrajojimui, 100 kg kūno masės galima įsisavinti daugiausia 0,50–0,55 
kg žalios ląstelienos (Piatkowski, 1995). 600 kg sverianti pieninga karvė kasdien gali įsisavinti daugiausia 3 kg 
žalios ląstelienos iš struktūriškai veiklaus stambaus pašaro. Duodant vis daugiau koncentruoto pašaro (reikalingo 
dideliam energijos kiekiui racione, kai primelžiama daug pieno), stambus pašaras ir kartu žalia ląsteliena tarsi 
„išstumiami“. 2,5 kg struktūriškai veiklios žalios ląstelienos (maždaug 0,35–0,40 kg žalios ląstelienos iš stambaus 
pašaro kiekvienam 100 kg kūno masės) atrajotojų racione yra apatinė riba. Stambus pašaras, kuriame gausu žalios 
ląstelienos, blogiau įsisavinamas, būna mažesnė maistinių medžiagų koncentracija ir energija. Viso to pasekmė: 
jau esant sąlyginai žemam melžiamų karvių produktyvumo lygiui, reikia pradėti duoti koncentruoto pašaro. Ląs-
telienos kiekis stambiame pašare yra tarsi atrajotojų šėrimo, pašaro įsisavinimo, struktūrinio poveikio ir raciono 
energijos bei maistinių medžiagų kiekio žyminis dydis.

Siekiant aukšto pieno produktyvumo, šėrimas reiškia pastovų laipsnio svyravimą tarp atrajotojams tinka-
mo ir į produktyvumą orientuoto šėrimo.

Pašaro maistinių medžiagų virškinamumas

Norint pasiekti aukštą didžiojo skrandžio mikrobų sintezės produktyvumą, reikalinga pastovi energija ir 
perdirbami sintezės elementai. Todėl siekiant didesnio produktyvumo vis daugiau reikšmės teikiama maistinių 
medžiagų įsisavinamumui. Pašaro sudėtinių dalių skaidymas didžiajame skrandyje priklauso nuo pašaro struktū-
ros, kai ląstelės sienelę (celiuliozės-hemceliuliozės kompleksą) dengiančios substancijos (ligninas) yra tam tikras 
barjeras mikrobiniam enzimiškai puikiai virškinamos ląstelės sienelės-celiuliozės skaidymui; tuo tarpu ląstelės 
turinys yra puikiai virškinamas ir medžiagos bei energijos atžvilgiu gali būti sąlyginai greitai suvartotas. Šiuo 
atžvilgiu stambaus pašaro buvimo didžiajame skrandyje laikas turi esminę reikšmę jo įsisavinimui – visai kaip 
pašaro maistinių medžiagų mikrobinio skaidymo didžiojo skrandžio turinyje laikas. Jis priklauso nuo dalelių dy-
džio ir didžiojo skrandžio pripildymo.

Angliavandeniai. Pastovi gliukozės gamyba, reikalinga energiniam ir sintezės produktyvumui, tampa 
dar viena esmine problema siekiant didesnio atrajotojų produktyvumo. Kuo didesnis melžiamų karvių produkty-
vumas, tuo daugiau reikia didžiojo prieskrandžio medžiagų apykaitos išvengiančio krakmolo ir tuo efektyvesnis 
tampa enziminis virškinimas plonosiose žarnose. Turint produktyvią karvę, maždaug 50 proc. gliukozės gauna-
ma didžiajame skrandyje iš angliavandenių susiformuojančios propiono rūgšties, o dar maždaug 20 proc. – iš  
gliukogeonezės (gliukozės naujadaro kepenyse) glikoplastinių aminorūgščių; likusi dalis plonosiose žarnose 
gaunama per enziminį didžiajame skrandyje vykstančios fermentacijos išvengiančio krakmolo virškinimą. Šiuo 
atžvilgiu kukurūzų krakmolas, kuris grūdinių kukurūzų atveju iki 40 proc. patenka į plonąsias žarnas nesuskaldy-
tas, yra būtinas aukšto produktyvumo atrajotojų aprūpinimui energija. Tuo tarpu krakmolas iš kitų pašarų, pvz., 
grūdų, bulvių, didžiajame prieskrandyje suskaidomas daugiau kaip 90 proc. Kadangi suvartojant daugiau paša-
ro į plonąsias žarnas patenka daugiau krakmolo, iki šiol nėra kukurūzų krakmolo naudojimo normų. Įprastinės  
orientacinės vertės – 180 g kiekvienam kg sausosios masės arba 3500 g kukurūzų krakmolo kiekvienai karvei 
per dieną – gaunamos darant prielaidą, kad plonosiose žarnose gali būti perdirbta daugiausia 1500 g krakmolo, o 
maždaug 30 proc. kukurūzų krakmolo prateka per didįjį prieskrandį. 

Aukšto produktyvumo melžiamos karvės turi suvartoti nuo 22 iki 25 kg sausosios masės per dieną. Norint 
tiek suvartoti reikia paspartinti pašaro patekimą į prieskrandį ir lieka mažiau laiko mikrobiniam virškinimui. Anot 
Flachowski (2000), kukurūzų krakmolo kiekis turi mažėti suvartojant daugiau pašaro, nes suvartojant daug pašaro 
į plonąsias žarnas priverstinai patenka per daug krakmolo, o prieskrandyje nepakanka fermentuojamų angliavan-
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denių.
Pašaro baltymai. Pašaro baltymai prieskrandyje suskaidomi maždaug 70–80 proc. ir panaudojami mikro-

binių bakterinių baltymų sintezei. Tuomet atrajotojas bakterinius baltymus gali naudoti enziminiam virškinimui 
plonosiose žarnose kartu su nesuskaldytais pašarų baltymais (pratekančiais baltymais), vadinamaisiais „naudin-
gaisiais baltymais“ (nŽB). Viena vertus, mikrobinės baltyminės sintezės stiprumas didžiajame skrandyje priklau-
so nuo energijos gamybos, kita vertus, esant pakankamam didžiojo prieskrandžio mikrobų aprūpinimui energija, 
nuo perdirbamo amoniako azoto tiekimo pašaro baltymų skaidymui. Neapdorotų baltymų skaidymas skiriasi 
priklausomai nuo pašaro; jis labai susijęs su pašaro suvartojimu (pratekančiu kiekiu). Todėl šviežios žolės, žolinio 
siloso, grūdų baltymų prieskrandyje išskaidoma daugiau kaip 80 proc., kukurūzų siloso, liucernos siloso, bulvių 
baltymų – 70–80 proc., o sausų žalumynų, sausų išspaudų, atliekų, kukurūzų, sojos ir rapsų ekstrakto likučių 
baltymų mažiau kaip 70 proc. 

Pašaro riebalai. Pašaro riebalai turi didžiausią energijos kiekį: 1 kg vidutiniškai yra 18,5 MJ NEL. 
Vis dėlto pageidautinam gausesniam riebalų naudojimui šeriant atrajotojus nustatytos ribos. Taigi, jei į karvės 
prieskrandį patenka daugiau kaip 800 g riebalų per dieną, atsiranda fermentacijos sutrikimų. Naudojant apsaugo-
tus riebalus, bendras riebalų kiekis gali būti padidintas iki 1300 g (iš jų 50 proc. apsaugoti). Apsaugą gali suteikti 
apvalkalas, riebalų rūgščių įsisavinimas, riebalų sukietinimas arba sėklos, kuriose gausu riebalų, natūralios luo-
bos apsaugos. Duodant per daug riebalų, gali pablogėti pašarų įsisavinimas (lipostazės reguliacija) arba gerokai 
sumažėti pieno baltymų kiekis (sumažėja kraujo sudėtinių medžiagų be riebalų).

Skaidymo ir sintezės sinchroniškumas

Aukštas didžiojo prieskrandžio mikrobų sintezės mikrobinis efektyvumas sudaro sąlygas beveik sinchro-
niškam energijos ir sintezės elementų išgavimui iš pašarų maistinių medžiagų ir kartu suderintai katabolinei ir 
anabolinei medžiagų apykaitai. Visa tai turi būti įgyvendinama taikant šėrimo režimą. Energijos ir maistinių me-
džiagų skaidymo atskyrimas didžiajame prieskrandyje veikia, pvz., padidėjusias amoniako koncentracijas didžia-
jame prieskrandyje, jų rezorbciją ir po kepenų atliekamo nukenksminimo padidėjusį šlapalo išskyrimą su šlapimu 
ir pienu. Kai racione cukraus, krakmolo ir neapdorotos ląstelienos (celiuliozės), kurie fermentuojami skirtingu 
greičiu, santykis netinkamas, matematiškai išlyginti racionai energijos ir baltymų pagrindu gali sukelti laikiną 
energijos deficitą ir tuomet žaliaviniame piene šlapalo vertės gali būti pernelyg aukštos, o tai rodo sutrikusią mi-
krobinę baltymų sintezę.

TMR ir ad libitum šėrimas užtikrina nuolat vienodą reikalingų maistinių medžiagų kiekį. Taip išvengiama 
skaidymo sutrikimų prieskrandyje, kurie priverstinai atsiranda dėl riboto laiko pašaro tiekimo ir atskiro pavienių 
komponentų tiekimo. 12 pav. fermentacijos schemoje pavaizduotas skirtumas tarp du kartus atliekamo šėrimo ir 
TMR šėrimo. Įsisavinimo laikas turi trukti daugiau kaip 15 val. per dieną. Reikia vengti ilgalaikių pastovių šėrimo 
tarpsnių ir retai keisti pašarą.

12 pav. Fermentacijos kiekiai prieskrandyje du kartus ribotai tiekiant pašarą ir vykdant TMR šėrimą
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4 lentelė. Melžiamų karvių šėrimo pagrindai

Produktyvaus šėrimo etapai Šėrimo kriterijai

Ankstyva laktacija (0–3 savaitės prieš veršiavimąsi) Greitai padidinkite pašaro kiekį ir pabandykite paten-
kinti energijos poreikį pagal atrajotoją

Aukštas produktyvumas Papildoma pašarų kontrolė

Vidutinė laktacija Kontroliuojamai šerkite pagal poreikį ir užtikrinkite 
primilžio pastovumą

Vėlyva laktacija Atkurkite suvartotus energijos išteklius ir kontroliuo-
kite fiziologinę būklę

Užtrūkusi karvė (4–6 savaitės prieš veršiavimąsi) Kontroliuokite ir nuosaikiai šerkite pagal poreikį

Pereinamoji fazė (3–0 savaičių prieš veršiavimąsi)

Lėtai adaptuokite prie gausesnio koncentruoto pašaro, 
pritaikykite pašarą su mineralinėmis medžiagomis 

ir darykite viską, kad būtų suvartojama kuo daugiau 
pašaro

Šėrimo technika kiaulininkystės ūkiuose

Šėrimo technikai priskiriami ne tik pašarų perdirbimo įrengimai, bet ir specialūs pašarų laikymo (sandė-
liavimo) ir transportavimo įrenginiai.

Pašarų laikymas (sandėliavimas) ir transportavimas

Sausieji pašarai paprastai laikomi silosinėse iš cinkuotos skardos, stiklaplastikio. Skystieji komponentai 
laikomi metalinėse arba stiklaplastikinėse cisternose. Silosinės, skirtos šiltų sudėtinių medžiagų laikymui, turi 
būti izoliuotos papildomai. Silosinės iš treviro prisitaiko prie patalpų sąlygų, todėl jų panaudojimas labai platus. 
Silosines ypač paprasta išvalyti iš vidaus. Be to, galima lengvai atpažinti sudėtas pašarų partijas. Tačiau įvairių 
dydžių silosines be papildomos dangos galima naudoti tik patalpose.

Universalus sprendimas lauke laikomoms silosinėms yra stiklaplastikis ir gofruotoji skarda.
Dėl įvairių silosinių dydžių galima sutaupyti daug vietos. Silosinės pripildomos tiesiogiai iš pašarų trans-

porterio per įvairių ilgių vamzdžius, todėl didesnėse įmonėse jo nereikia vežioti po įmonės teritoriją. Jei naudojant 
specialius pašarus įranga dažnai stringa (pašarai nebėga) arba prasideda segregacija, tiesiai po vamzdžio išleidimo 
anga reikia pritvirtinti paskirstymo lėkštę.

Visas pašarų bei jų komponentų silosines periodiškai reikia visiškai ištuštinti ir išvalyti, tai galima  
atlikti naudojant pakaitines silosines. Todėl kiekvienoje stiklapastikinėje arba metalinėje silosinėje turi būti įrengta  
prieinama anga, vadinamoji „darbinė anga“. Taip galima atlikti vizualinį patikrinimą bei panaudoti vadinamuo-
sius „valymo robotus“.

Drėgnieji pašarai, pvz., kukurūzų grūdų burbuolių mišiniai (KBM), laikomi arba sandėliuose ant plokščio 
pagrindo, arba siloso bokštuose. Taip pašarai iš silosinių arba drėgnųjų pašarų surinkimo punktų dažniausiai srai-
giniu arba spiraliniu transporteriu patenka į specialias talpas. Skystųjų pašarų atveju paprastai tai būna sumaišymo 
talpos, sausųjų pašarų – sausojo maišymo maišytuvai. Arba pašarai patenka tiesiai į automatinę įrangą. Jei sausieji 
pašarai transportuojami ilgesniais ruožais, tai vykdoma vamzdžiuose (kurių skersmuo – 50–60 mm) įrengtomis 
transportavimo grandinėmis arba lynais. Galimas transportavimo pajėgumas 0–2,5 tonų per valandą. 
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Norint, kad šeriant sausaisiais pašarais į vieną automatinę įrangą patektų kelių rūšių pašarų mišiniai, šian-
dien vis paklausesni tampa vadinamieji „porcijiniai (periodinio veikimo) maišytuvai“. Šiais maišytuvais, kaip 
ir gaminant skystuosius pašarus, pašarų mišiniai kiekvienam automatui sumaišomi atskirai ir transportuojami į 
tikslinį vožtuvą. Šeriant gyvūnus iki soties tai galima atlikti naudojant dvi arba kelias lygiagrečiai primontuotas 
transportavimo linijas.

Jau kurį laiką naudojamos tokios pašarų transportavimo sistemos, kuriose sausieji pašarai transportuojami 
link tikslinio vožtuvo pneumatiniu būdu. Ten pašaras gali būti dozuojamas sausas arba pripylus vandens ir skys-
tas. Tokios sistemos higiena yra labai aukšto lygio. Tačiau reikia pastebėti, kad transportuojant pašarus tokiu būdu 
susidaro ir didžiausios elektros energijos išlaidos.

Penimų, veislinių kiaulių, paršelių šėrimo sistemos

Penimų, veislinių kaulių ir paršelių pašaro davimui tinka trys sistemos. Sausojo pašaro ir košės pavi-
dalo pašaro automatus šiandien rasime tokiuose ūkiuose, kurie nenori naudoti skystųjų pašarų ir šalutinių pro-
duktų arba gamina pašarus mažesniais kiekiais. Naujai pastatytuose penimų ir auginamų kiaulių tvartuose, kaip 
rodo Vokietijos pirmaujančių įmonių rezultatai, šiandien dažniausiai įrengtos skystųjų pašarų sistemos. Taip  
galutiniame penėjimo etape galima naudoti mažiau pašarų, pvz., kuiliai gali būti šeriami mažesniais racionais. 
Tačiau tyrimai rodo, kad su košės automatais, taikomais kiaulių penėjimui, galima pasiekti panašių rezultatų kaip 
naudojant skystuosius pašarus.

Sausųjų pašarų automatai paprastai sukelia daugiau dulkių ir lemia didesnius pašarų nuostolius. Jiems 
taikomi tie patys apribojimai kaip ir paršelių auginimo sektoriuje. Turi būti išlaikytas gyvūno ir šėrimo vietos 
santykis – 4:1. Jei gyvūnui paliekama 33 cm (auginimo metu – 15 cm) vietos, prie l m ilgio automato telpa dau-
giausia 12 gyvūnų (auginimo metu – 26). Todėl tokie automatai didesnėms kiaulių bandoms netinka jau vien dėl 
didelių investicijų.  

Tokie apribojimai netaikomi košės automatams, tačiau ir šioje srityje atlikti bandymai ir patirtis rodo, kad 
nepatartina prie vieno košės automato leisti daugiau nei 30 kiaulių (turi būti 4 vietos 8 kiaulėms). Naudojant to-
kio tipo automatus kiaulės turi galimybę pašarus ir vandenį lovyje sumaišyti pačios. Dėl to perkant lovius reikia 
atkreipti dėmesį į jų konstrukciją. Skirtingai nuo sausojo pašaro automatų, košės automatams reikia žymiai dau-
giau techninės priežiūros bei kontrolės. Iš esmės šie automatai naudojami kiaulių šėrimui iki soties (ad libitum). 
Nerekomenduotina šerti ribotomis dienos porcijomis, nes kiaulės gali imti nerimauti ir elgtis agresyviai. Todėl 
nepatartina šių automatų naudoti kiaulėms, turinčioms labai stiprų polinkį į tukimą. 

Skystojo pašaro privalumas pirmiausia yra tas, kad jo gamybai tinka beveik neribotas komponentų asorti-
mentas, pvz., išrūgos, duona ir kt. Tai reiškia, kad šėrimo technika neriboja pašaro sąnaudų optimizavimo. Antra, 
naudojant skystuosius pašarus galima išvengti nereikalingo didelių atstumų važinėjimo ir vengti kliūčių. Be to, 
didinant auginamų kiaulių bandą dažniausiai visai paprasta prie jau esamo pašarų tiekimo punkto įrengti naują 
šėrimo grandinę. Ruošiant skystuosius pašarus tešla ant svorio daviklių įrengtoje maišymo talpoje skiedžiant 
vandeniu maišytuvu sumaišoma į košę. Tešla pradedama maišyti nurodyta eilės tvarka. Dažniausiai pirmiausia  
įpilama vandens. Baigus maišyti tešlą skystieji pašarai transportuojami siurbliu plastikiniais vamzdžiais. Čia 
tinka įvairūs siurblių tipai. Populiariausi yra išcentriniai siurbliai, pasižymintys atsparumu (taip pat ir svetimkū-
niams) ir maža kaina. Išcentriniais siurbliais (3–7,5 kW) galima užpildyti iki 300 m ilgio ruožus. Neatsparūs jie 
tik tuo atveju, jei į vidų patenka oro arba putų. 

Sraiginiai tūriniai siurbliai galingesni už išcentrinius siurblius dėl didesnio jų slėgio. Tiesa, jie yra  
brangesni ir žymiai neatsparesni veikimui tuščiąja eiga bei svetimkūniams. Naudojant šį siurblio tipą būtina pa-
sitelkti svetimkūnių pašalinimo mechanizmą. Ne toks jautrus tam yra dvigubo veikimo stūmoklinis siurblys. Šio 
siurblio tipo pajėgumas toks pat kaip ir sraiginio tūrinio siurblio, tačiau ir jo kaina yra žymiai aukštesnė. Tiesa, 
ilgaamžiškumas taip pat didesnis. Trūkumas yra tik toks, kad po naudojimo šio tipo siurblio viduje lieka daugiau 
pašarų (15–20 kg). Tai ypač nepalanku transportuojant vaistus. Pašarai iš vamzdžių (skersmuo – 25–75 mm) per 
kompiuteriu valdomus membraninius vožtuvus transportuojami į lovį. Reikalingi pašarų porcijų kiekiai apskai-
čiuojami kompiuteriu pagal šėrimo kreivę, pašarų kiekius reikia koreguoti atsižvelgiant į gyvūnų pašaro suvar-
tojimą. Išdalytų pašarų kiekį galima sužinoti pagal maišymo talpos svorio sumažėjimą arba iš srauto matavimų, 
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vadinamajam „pilnam sušėrimui“ papildomai instaliuojamas geriamojo vandens rezervuaras. Šėrimo pabaigoje 
per žiedinius vamzdžius pašarai į lovius pumpuojami kartu su vandeniu. Užbaigus šėrimo procesą vanduo vamz-
džiuose sustoja. 

Svarbu laikytis šėrimo higienos principų: siekti, kad skystieji pašarai ilgai neužsistovėtų, reguliariai valyti 
įrangą arba įrengimus, skirtus maišymo talpos valymui. Šio penėjimo proceso metu skystieji pašarai padalijami 
arba į skersinius lovius, kur kiaulės ir šėrimo vietos santykis yra 1:1, arba į mažesnius dubenėlius su jutikliu, skir-
tu kasdieniam pašaro padavimui kelis kartus per dieną. Jei šėrimui iš skersinių lovių gardų geometrija yra tiksliai 
nustatyta (vieta šėrimui – apie 30 cm), jutiklinis lovys gali būti pritaikomas pagal skirtingas gardų geometrijas.  

Iš skersinio lovio šeriama 3–4 kartus per dieną. Visos kiaulės ėda tuo pačiu metu. Kadangi pagal šią siste-
mą dažniausiai naudojami nedideli gardai, šėrimo metu šiek tiek užsibuvus tvarte gyvūnų stebėseną galima atlikti 
lengvai ir greitai. Be to, tai yra geriausia sistema penimų kiaulių šėrimui sumažintais racionais. Jei naudojamas 
trumpas jutiklinio šėrimo lovys (maksimalus gyvūno ir šėrimo vietos santykis – 5:1), reikia šerti ciklais. Trumpais 
laiko intervalais 3–4 kartus per dieną sudėliojami maži pašarų kiekiai (jei jutikliu nustatoma, kad lovyje dar yra 
pašaro, kitas šėrimas praleidžiamas). Laiko tarpai tarp ciklų trunka kelias valandas, jį reikia priderinti pagal tvartą.  

Visos penimų kiaulių šėrimui taikomos sistemos, šiek tiek paderinus, tinka ir auginamiems paršeliams.
Šėrimas atskirame garde. Pagal tokią sistemą paršavedės turi galimybę atsiskirti nuo grupės į atskirą šėri-

mo gardą. Šį gardą atsidaryti iš vidaus gali tik ji pati. Tada kitos paršavedės į jį patekti nebegali. Šioje sistemoje 
dažniausiai naudojamas pašarų dozatorius, kurio dėka sausas pašaras krenta į ilgą lovį. Atėjus šėrimo laikui, 
atjungiamas paprastai lovyje vakuuminio vožtuvo dėka esantis vanduo arba naudojami įpurškimo nipeliai. Pagal 
tokią sistemą individualus paršavedės šėrimas neįmanomas. Todėl jas reikia suskirstyti į grupes pagal kondiciją.

Šėrimas iš lovių. Tokiam šėrimui naudojami ilgi loviai, gardų nėra. Naudojamos tik 50 cm ilgio pertvaros. 
Kadangi veleno dozuojamas pašaras į lovį krenta iš lėto, paršavedės stovi prie lovio ilgesnį laiką ir viena kitos 
nestumdo. Svarbu nustatyti tinkamą dozavimo greitį, kad visos paršavedės galėtų ėsti ramiai. 

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Džiaugys, V.; Klimienė, A.; Klimas, R.; Stikliūnas, A.; Ribikauskienė, D.; Povilauskas, I. Įvairių ki-

aulių veislių tarpusavio derinimas. Rekomendacijos gyvulininkystei ir paukštininkystei. Baisogala, 1999.
• Jančienė, I. Kiaulininkystė. Kaunas, 2005.
• Grinkevičius, A.; Leikus, R.; Triukas, K. Pašarai ir šėrimo normos kiaulėms. Vilnius, 1996.
• Šveistys, J.; Razmaitė, V.; Juškienė, V.; Juška, R. Kiaulių auginimas. Baisogala, 2009.
• Žekonienė, V.; Daugelienė, N.; Bakutis,B. Sudarytoja Žekonienė, V. Mokslinių rekomendacijų taiky-

mo ekologiniame ūkyje pagrindai. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006.

Savikontrolės klausimai
3.7.1. Kokie pašarai naudojami ūkinių gyvūnų šėrimui?
3.7.2. Kokie įrenginiai ir įrengimai sudaro kiaulininkystės ūkio šėrimo techniką?
3.7.3. Kaip laikomi ir transportuojami sausieji pašarai?
3.7.4. Kokios šėrimo technologijos taikomos kiaulininkystės ūkiuose?
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3 . 8 .  P I E V Ų  I R  G A N Y K L Ų  Į R E N G I M A S .  Ž O L Y N Ų 
P R I E Ž I Ū R A ,  G A N Y K L Ų  V E R T I N I M A S 

I R  T VA R K Y M A S  G A N I AV O S  M E T U

Pieva yra daugiamečių žolių laukas, skirtas šienavimui. Ganykla yra daugiamečių žolių laukas, skirtas 
ganymui. Pagal ES standartus yra skiriamos daugiametės pievos ir ganyklos pagal naudojimo trukmę: laikomos 
5 ir daugiau metų, nuo 1 iki 5 metų ir iki 1 metų. Žolininkystės vystymo perspektyvos priklauso nuo gamtinių 
sąlygų: dirvožemio savybių, meteorologinių sąlygų, ūkio krypties bei intensyvumo. Rūgštūs (tiek lygumų, tiek 
ir kalvų) dirvožemiai yra mažo potencinio derlingumo. Melioracija ir agrotechninės priemonės gali pakeisti dir-
vožemio savybes, padidinti derlingumą, tačiau šiose zonose iš hektaro vidutiniškai gaunama 3–4 tonos javų. O 
šiam derliui gauti reikia įdėti daug sąnaudų: dirvožemį kalkinti, daugiau tręšti, rinkti akmenis, o meteorologinių 
sąlygų anomalijos kartais visai sunaikina derlių. Javus auginti čia per brangu, todėl šiose dirvožemio zonose nuo 
seno susiklosčiusios pieno ir mėsos krypties ūkių tradicijos, o pastaraisiais metais ir penimų galvijų auginimas. 

Galvijams reikalingos ganyklos ir kiti žoliniai pašarai žiemai. Be to, daugiamečiai žoliniai augalai yra ne 
tik pigus pašaras, bet ir patikima dirvų apsaugos nuo erozijos priemonė. Prioritetas priklauso kalvotiems dirvo-
žemiams. 

Tinkamos ir kitos ekologiškai jautrios zonos: pajūrio regionas, jo kurortinės zonos, upių slėniai, nacionali-
niai parkai, užliejamos pievos ir kitos gamtos saugotinos teritorijos. Geriausiai kalvotus dirvožemius nuo erozijos 
saugo daugiametės žolės.

Reikėtų įsidėmėti!
Pagrindiniai prioritetai įrengiant ir specializuojant žolinių pašarų ūkį:
• Plėsti ankštinių kultūrų, kukurūzų, rapsų plotus ir įvertinus regioninius ypatumus jų auginimą 

koncentruoti perspektyviausiuose rajonuose.
• Atnaujinti vienmečių žolynų, daugiamečių pievų ir ganyklų žalienų struktūrą, kad žolės poreikiai gy-

vuliams būtų patenkinti visą ganyklinį periodą bei pakankamai žolinių pašarų būtų paruošta žiemai.
• Plėsti kokybiško siloso gamybą taikant naujausias technologijas.

Priklausomai nuo laikomų gyvūnų rūšies, veislės, amžiaus, laktacijos ir kt. yra parenkami įvairių žolių 
mišiniai, tinkamiausi ganyklų, pievų įrengimui.

Daugiamečių žolių pašarai labai vertingi. Iš žolinių pašarų gyvuliai gauna didžiąją dalį proteinų ir vitami-
nų. Iš daugiamečių žolių reikia paruošti daug ir kokybiško šieno, kurio turi būti galvijų prieauglio ir karvių ir kitų 
žolėdžių racionuose. 

Kad būtų tinkamai įrengtos pievos ir ganyklos, reikia laikytis keliamų reikalavimų ir juos tinkamai įgy-
vendinti.

Pagal šlaitų nuolydį rekomenduojamas daugiamečių žolių plotas lauko sėjomainoje.
Jei šlaito nuolydis: iki 5° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau kaip 35–40 proc.; nuo 

5° iki 7° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau 50 proc. bendro ploto; nuo 7° iki 10° – daugia-
metės žolės jau turi sudaryti ne mažiau kaip 65–80 proc. bendro ploto; ten, kur nuolydis 10–15°, turi būti augina-
mos tik daugiametės žolės; šlaitus, statesnius kaip 15°, geriausia apsodinti mišku.

Žolynų įrengimas ir priežiūra pasirenkama pagal dirvožemio tipą. Mineraliniuose dirvožemiuose  
daugiametės žolės sėjamos su antsėliu, o durpyniniuose – be antsėlio. Sėjant su antsėliu mažinama jo sėklos 
norma. Geriausias antsėlis – miežiai. Jų sėklos norma – 170 kg/ha. Antsėliu gali būti vikių ir avižų mišinys bei 
avižos. Sėja į žieminius javus galima, tačiau rizikinga dėl sunkiai parenkamo sėjos laiko. Geriausi sėjos terminai 
– pavasaris kartu su grūdinių augalų sėja. Sėjant vasarą tai būtina padaryti iki liepos 10 dienos. Prieš sėją ir po 
jos dirva privoluojama. Daugiametės žolės įterpiamos 1–2 cm gyliu. Daugiametės žolės įsėjamos skersai antsėlio 
eilučių. Sėjos metais įsėlį pjauti galima vėlai rudenį iki spalio mėn.  

Trumpalaikiai pupinių arba miglinių pupinių žolynai ariamoje žemėje. Tai sėjomaininiai žolynai, kurie 
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laikomi 1–2, o kartais 3–4 derliaus metus. Paprastai sėjami ankštinių ir varpinių žolių mišiniai, kurie naudojami 
šienavimui, ganymui, šienainio ar siloso ruošimui. Iš pupinių žolių labiausiai vertinami ankstyvieji raudonieji 
dobilai, tačiau Žemaitijos dirvose pakankamai gerai dera ir vėlyvieji raudonieji dobilai.  Ariamoje žemėje taip 
pat galima auginti skirtus šienavimui žolynus. Dvejų–trejų metų naudojimui pakanka dvikomponentinių miši-
nių. Visoms pupinėms žolėms tinkamiausi komponentai yra pašariniai motiejukai, tikrieji eraičinai, daugiametės 
svidrės (dobilų 50–60 proc. + 40–50 proc. varpinių žolių). Svidrinai ‘Punia’ šienavimui sėjami su ankstyvaisiais  
raudonaisiais dobilais ‘Vyliai’, o ganymui su baltaisiais dobilais ‘Atoliai’ (60 + 40 proc.). Lengvose dirvose 
gali būti sėjamas ankstyvųjų raudonųjų dobilų ir paprastųjų šunažolių mišinys. (8–12 kg ha-1 + 7–5 kg ha-1).  
Žolynuose ankštinės žolės turi sudaryti didžiąją dalį 60, 70 ar net 80 proc. Toks jų kiekis pakankamas aprūpinti 
varpines žoles biologiniu azotu.

Gali būti įrengiami žolynai neariamoje žemėje, kurie gali būti naudojami apie 5 ir daugiau metų.
Ganomi žolynai. Mineraliniuose dirvožemiuose gerai auga liucernos, jos sėjamos grynos arba mišiniuose 

su pašariniais motiejukais 90 proc. + 10 proc. Ankstyvajam naudojimui sėjamos grynos paprastosios šunažolės. 
Vidutinio ankstyvumo naudojimui tinka miglinių pupinių mišiniai. Baltieji dobilai mišinyje su miglinėmis žolė-
mis turėtų sudaryti 25–30 proc., pašariniai motiejukai 20 proc., daugiametės svidrės 15 proc., tikrieji eraičinai 15 
proc., pievinės miglės 20 proc. Jeigu planuojama žolyną naudoti vėlai, mišiniai ruošiami taip – baltieji dobilai 
25–30 proc., pašariniai motiejukai 40 proc., daugiametės svidrės 10 proc., pievinės miglės 20 proc. Drėgnuose, 
linkusiuose užmirkti, pelkiniuose dirvožemiuose ganymui geriausiai tinka sėti mišinius, kuriuose baltieji dobilai 
sudarytų 25 proc., rausvieji dobilai 10 proc., pašariniai motiejukai 20 proc., pievinės ar pelkinės miglės 20 proc., 
o raudonieji eraičinai 25 proc. Kalvoto reljefo dirvožemiams, jei jų reakcija nerūgšti (pH 6,5–6,8), karbonatai 
negiliai 0,85 m gylyje,  sausoki (gruntinis vanduo l,5 m), gerai auga liucerniniai žolynai. Ganymui skirtuose plo-
tuose patartina sėti hibridinės liucernos 60 proc., baltųjų dobilų 10 proc., varpinių žolių 30 proc. Tinka pašariniai 
motiejukai, raudonieji eraičinai ir pievinės miglės. Jeigu dirvožemiai yra rūgštesnės reakcijos (pH 5,8), nėra kar-
bonatų ir drėgnesni (gruntinis vanduo 1,3 m gylyje) tinka auginti raudonuosius dobilus, kurie mišiniuose turėtų 
sudaryti 30 proc., baltuosius dobilus – 40 proc. ir varpines žoles – pašarinius motiejukus, raudonuosius eraičinus 
bei pievines miglias po 10 proc. tinka ir toks mišinys: raudonieji dobilai 30 proc., paprastosios šunažolės 30 proc., 
raudonieji eraičinai ir pievinės miglės po 20 proc.

Žolynai, skirti šienavimui, parenkami pagal jų naudojimo laiką. Jeigu planuojama žolę pjauti  
anksti, rekomenduojamas dvikomponentinis  mišinys: ankstyvieji raudonieji dobilai 30 proc. ir paprastosios šu-
nažolės 70 proc. Vidutinio ankstyvumo: ankstyvieji raudonieji dobilai 30  proc., tikrieji eraičinai  50 proc. ir  
beginklės dirsuolės 20 proc. Žolynuose, kurie skirti vėlyvam naudojimui, – vėlyvieji raudonieji dobilai 70 proc. ir  
pašariniai motiejukai 30 proc. arba vėlyvieji raudonieji dobilai 30 proc., pašariniai motiejukai 50 proc. ir daugia-
metės svidrės 20 proc. Sėtinos tokios daugiamačių žolių veislės: ankstyvieji raudonieji dobilai ‘Liepsna’ ir ‘Vy-
liai’. Esant galimybei veislė ‘Liepsna’ keistina veisle ‘Vyliai’. Iš vėlyvųjų raudonųjų dobilų kol kas nepralenkiami 
‘Kamaniai’. Perspektyvą turi naujesnės veislės ‘Kiršinai’ bei ‘Arimaičiai’. Pagrindinė baltųjų dobilų veislė yra 
‘Atoliai’, tačiau kultūrinėms ganykloms tinkama ir naujesnė veislė ‘Sūduviai’. Rausvųjų dobilų veislė ‘Daubiai’. 
Pašarinių motiejukų veislė ‘Gintaras II’ kol kas nepralenkiama. Naujesnė pašarinių motiejukų veislė ‘Vėlenis’ 
dėl lėto vystymosi ir mažo konkurentabilumo pašariniams žolynams sudaryti netinka. Tikrieji eraičinai ‘Dotnuva 
I’ ilgalaikiams žolynams sudaryti gali būti pakeista veisle ‘Kaita’. Naudotinos paprastosios šunažolės ‘Asta’. 
Vėlyvesniems žolynams tinkamesnė veislė ‘Aukštuolė’. Kaip ir anksčiau neprarado savo vertės pievinės miglės 
veislė ‘Danga’. Pievinių miglių veislė ‘Lanka’ blogai galvijų ėdama ir pašariniams mišiniams netinkama. Dėl 
gero atžėlimo ir lapuotume bei azoto trąšų panaudojimo ši veislė tinkama gazonams. Daugiametės svidrės veislė 
‘Veja’ kol kas vyrauja žolynuose. Tačiau naudotina ir naujesnė veislė ‘Sodrė’. Veislė ‘Žvilgė’ neatspari žemoms 
temperatūroms, nepakenčia užliejimo ir rūgštaus dirvožemio, todėl prastesnėse dirvose nenaudotina. 
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Detalesnę informaciją apie pievas ir ganyklas bei jų įrengimą rasite:
• Gatulienė, M.; Krėpštienė, O. Augalininkystės pagrindai. Parengta pagal Ūkininkavimo pradmenų 

mokymo programą, 2006. 
Prieiga per internetą: https://ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Augalininkystes_pagrindai.pdf
• Krautzer, B; Bozzo, F.; Peratoner, G. Site-specific grasses and herbs: seed production and use for res-

toration of mountain environments, 2004. 
Prieiga per internetą: https://archive.org/details/bub_gb_PfT7Y54NaQUC
• Daugėlienė, N. Žolynų ekosistemos. Akademija, 2010. 
• Daugėlienė, N. Žolininkystė rūgščiuose dirvožemiuose. 2002. 
• Frame, J. Improved Grassland Management. 2002, Farming Press.
• Grassland Science in Europe, 1996, Vol.1. iki šiol (European Grassland Federation (kasmetinis  

leidinys).
• Rimkus, K. Pievotyra. Kaunas, 2003. 
• Tonkūnas, J., Kadžiulis, L. Pievos ir ganyklos. Vilnius, 1997.
• Žekonienė, V.; Daugelienė, N.; Bakutis, B. Sudarytoja Žekonienė, V. Mokslinių rekomendacijų  

taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006.
• Pekarskas, J. Tręšimas ekologinės gamybos ūkiuose. Kaunas, 2008

Savikontrolės klausimai
3.8.1. Kokios paskirties gali būti žolynai?
3.8.2. Kokios turi būti įrengtos pievos ir ganyklos mėsinių galvijų ūkiuose?
3.8.3. Kokios daugiametės žolės naudojamos įrengiant daugiametes pievas?
3.8.4. Kokių reikalavimų būtina laikytis norint įrengti pievą ar ganyklą?
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3 . 9 .  P A Š A R Ų  R E I K M Ė S  A P S K A I Č I AV I M A S ,  R A C I O N Ų 
S U D A R Y M A S  Į VA I R I O M S  G A L V I J Ų ,  K I A U L I Ų ,

 AV I Ų ,  O Ž K Ų  G R U P Ė M S

Norint užtikrinti gyvulių fiziologinius poreikius reikia daugiau žinių nei paskaičiuoti vienam  
gyvuliui skirto pašaro kiekį per laikotarpį. Nes gyvulių fiziologiniai poreikiai yra skirtingi, t. y. priklauso nuo jų  
amžiaus, lyties, gaminamos produkcijos ir jos kiekio. Pvz., melžiamai karvei, kurios produktyvumas – 30 kg, 
reikia apie 21 kg SM, o užtrūkintai karvei – tik 12,50 kg SM, 3–6 mėn. mėsai auginamiems veršeliams, priklauso-
mai nuo priesvorio, – 3,6–4,4 kg SM, veislei auginamiems 4–6 mėn. buliukams – 6,7 kg SM, o tokio pat amžiaus  
telyčioms – 4,9 kg SM.

Raciono suformavimas

Racioną reikia suformuoti atsižvelgiant į įvairius galvijų produktyvumo etapus. Priklausomai nuo numa-
tytos šėrimo sekos (pavienių pašarų arba pašarų grupių tiekimo eiliškumo), jį galima skirstyti taip:

Pašaro pateikimas dviem dalimis. Klasikiniame ir mažesniame ūkyje dominuojanti pašaro tiekimo for-
ma melžiamoms karvėms yra 15–20 kg pagrindinio raciono, kuriame, be stambaus pašaro ir sultingo pašaro, yra 
daug energijos, baltymų ir mineralinių medžiagų turinčių koncentratų. Aukštą produktyvumą užtikrina primilžį 
duodantis pašaras, kai paprastai vienam kilogramui mišraus pašaro planuojami du kilogramai pieno.

Energijos poreikis (daugiausia išlaikoma 3 kg pieno) kompensuojamas naudojant papildomus pašarus, 
duodančius daug energijos (grūdus, grūdų šalutinius produktus, šakniavaisius), arba keičiant mažai energijos 
duodančius pagrindinius pašarus duodančiais jos daug.

Baltymų poreikis (daugiausia išlaikoma 5 kg pieno) kompensuojamas naudojant papildomus pašarus, 
kuriuose gausu baltymų (pagrindinius pašarus, kuriuose gausu baltymų; ekstraktų likučius; smulkintą žolę; ankš-
tinius augalus; išspaudas; atliekas). Vis dėlto reikia stengtis, kad į prieskrandį nepatektų per daug baltymų, o tai 
galima kontroliuoti su pieno šlapalo kiekiu, kuris turi būti 250–300 g kiekvienam litrui.

Aprūpinimas makroelementais ir mikroelementais kompensuojamas papildomai duodant mineralinių me-
džiagų mišinio išlyginant atitinkamus kiekius pagrindiniame pašare, kurie dėl didelių svyravimų turi būti nusta-
tyti tiriant pagrindinį pašarą.

Aprūpinimas vitaminais kompensuojamas papildant mineralinį pašarą vitaminais pagal raciono tipą. Pa-
gerinti aprūpinimą vitaminais arba karotinu galima papildomai duodant žalio pašaro arba tausojamuoju būdu 
išdžiovintos smulkintos žolės.

Primilžiai, viršijantys 20 kg pieno vienai karvei per metus, turi būti gaunami per koncentruotą pašarą,  
t. y. su medžiagų apykaita suderinamą produktyvų šėrimą. Primilžio pašarai, kurių energijos ir baltymų kiekis 
ypač skiriasi, tik išimtiniais atvejais turi kompensuoti pagrindinio raciono trūkumus.

Šėrimas visų raciono pašarų mišiniu (angliškas sutrumpinimas TMR – total mix ration). Remiantis 
tokiais gausiais privalumais kaip tolygesnis maistinių medžiagų išskyrimas ir mažesni pH vertės svyravimai 
prieskrandyje, didesnis pašaro suvartojimas, nebūtina pašaro atranka, didesniis koncentruoto pašaro kiekiis, ma-
žesni pašarų likučiai, nebrangių šalutinių produktų naudojimas ir darbo sąnaudų privalumai, vis dažniau tiekiami 
TMR (bendrieji mišrūs racionai). Trūkumai – didesnės išlaidos, todėl tai tikslinga tik turint tam tikro dydžio 
bandą, nutukimo pavojus esant žemesniam produktyvumui, produktyvumo grupavimo nebuvimas, galimi me-
chaniniai pašarų struktūros pažeidimai (sutrynimai), didesnės koncentruoto pašaro sąnaudos vienai karvei per 
metus ir didesnis maistinių medžiagų išskyrimas iš dalies vartojant daugiau brangių produktų. TMR šėrimas vis 
dažniau atliekamas grupuojant melžiamus galvijus pagal produktyvumą ir fizinę būklę. Lentelėje pateikiamos 
pieno gamybos vertės su bandomis, kur iš karvės per metus gaunama 6000, 8000 ir 10000 kg pieno ir kurios turi 
būti penimos produktyvumo grupėse taikant TMR šėrimą.
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5 lentelė. Karvių produktyvumo grupės

Produktyvumo grupės
Produktyvumas (kg per metus)

6000 8000 10000

Viena produktyvumo grupės

1 26 31 38

Dvi produktyvumo grupės

1 32 37 42

II 19 22 25

Trys produktyvumo grupės

1 32 37 42

II 23 26 31

III 15 18 21

Formuojant ir kontroliuojant racioną reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus: pašaro kokybę ir higieninę būklę; 
galimą pašaro suvartojimo kiekį; pakankamą pašaro ir šėrimo higieną; kad į racioną nepatektų sugedę, užteršti 
arba likučių turintys pašarai; pakankamą geriamojo vandens kiekį, kokybę ir higieną; šėrimo technikos kokybę: 
svėrimo, maišymo ir dozavimo tikslumą; kokybinio ir kiekybinio mineralinių medžiagų poreikio tenkinimą.

Karvių šėrimas prieš veršiavimąsi

Šeriant karves prieš pat veršiavimąsi, esant užtrukimo fazei, karves reikia šerti nuosaikiai, o pereinamoji 
fazė, kai karvės ruošiamos būsimai laktacijai. 

6 lentelė. Reikalavimai melžiamų karvių šėrimui laikotarpiu prieš veršiavimąsi

Rodiklis Mat. vienetas Užtrukimo Pereinamoji

Primilžis kg (4–6) (10–15)

SM – suvartojimas kg / karvei per dieną 11 9
Struktūriškai veikliosios 

ląstelienos g / 100 kg KM 500 450

Energija MJ NEL / kg SM 5,4 6,5

Baltymai

g ŽR / kg SM 125 155

gn ŽB / kg SM 110 140

proc. UDP 35 38
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Ypač reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtų normuojamas pašaro suvartojimas, kuris yra 30–50 
proc. mažesnis nei per būsimą laktaciją. Karves reikia paruošti naujiems į racioną įeinantiems pašaro  
komponentams, dėl ko atsiranda kiti didžiojo skrandžio fiziologiniai santykiai (mikrobinis persitvarkymas) ir 
sustiprėja mineralinių medžiagų mobilizacija iki laktacijos pradžios.

Fizinė gyvulių būklė gali būti vertinama šiais būdais:
• Kūno masės svėrimas (automatinis svėrimas ganiavos laikotarpyje). Problema: koreliacija, didelė pašaro 

suvartojimo įtaka.
• Būklės kontrolė (subjektyvi riebalų sluoksnio apčiuopa). Problema: didelės sąnaudos, reikalingas fizinis 

kontaktas, subjektyvus sprendimas.
• Fizinės būklės įvertinimas (subjektyvus fizinės būklės įvertinimas ir balai 0–5). Problema: sąnaudos su 

didesnėmis bandomis, subjektyvus sprendimas.
• Nugaros riebalų storis (nugaros riebalų sluoksnio storio matavimas ultragarsu). Problema: darbo sąnau-

dos, galvijų apsauga. 
Turint didesnes bandas plačiai paplitęs kūno kondicijos vertinimo (BCS) metodas ir nugaros riebalų storio 

matavimas pagal Staufenbiehl ir kt. (1994), o atitinkami vertinimo pavyzdžiai pateikiami daugybėje publikacijų.
Išmatų savybės, jų spalva, konsistencija, kvapas ir sudėtyje esančios dalelės yra geri melžiamų karvių 

virškinimo rodikliai. Pagal poreikius kaip atrajotojų šeriamų melžiamų galvijų išmatos turi pasižymėti tokio-
mis savybėmis: košės formos konsistencija, atrodanti kaip keptas kiaušinis (apvalūs, tolygiai pasiskirstę blynai); 
rusvos spalvos (išskyrus žalio pašaro atvejį); be pastebimų stambių pašaro dalelių; rūšiai būdingas, nedvokiantis 
kvapas.

Tiriant išmatas jas reikia atitinkamai filtruoti norint įvertinti esamų dalelių dydį (pvz., atrajojimo aktyvu-
mą) ir rūšį (pvz., energijos nuostolius per grūdus).

Be matavimo su pedometru (žingsnių skaičiaus, dažnio, pasiskirstymo) ir vėlesnių galimų  
vaizdo medžiaga pagrįstų analizių, galima tik vizualiai arba subjektyviai užfiksuoti ir įvertinti galvijo elgseną ir 
išvaizdą. Atsižvelgiant į šėrimo pasiekimų vertinimą bei galvijų mitybos pažeidimus reikia nuolat kontroliuoti ir  
dokumentuoti karvės elgsenos savitumus ir išvaizdą.

Išvaizdos pavyzdžiai. Svarbūs nuo normos nukrypstančios galvijų išvaizdos pavyzdžiai, iš esmės galintys 
rodyti mitybos klaidas: kailio struktūra (pasišiaušęs ir neblizgus kailis); kailio užteršimas (gausios išmatos, ypač 
užpakaliniame ketvirtyje); kanopų struktūra (minkštos kanopos, kanopų pažeidimai, raišavimas); akių spindesys 
(nespindinčios ir blausios akys, ašarojančios akys).

Veršelių šėrimas

Veršeliams tinka įvairūs žindymo būdai. Esama tiek teigiamos, tiek neigiamos patirties, susijusios su 
kiekviena gėrimo rūšimi, trukme ir pateikimo forma, kad būtų galima auginti veršiukus patiriant kuo mažiau 
nuostolių.

6 lentelė. Reikalavimai melžiamų karvių šėrimui laikotarpiu prieš veršiavimąsi

Augančių veršelių žindymo būdai

Gėrimo rūšis Žindymo trukmė Gėrimo pateikimo forma

Priešpienis. Nenugriebtas pienas 
(su (be) valytuvo). Liesas pienas. 

Pienas su sviestu.

Ankstyvo nujunkymo 
metodas – 6 savaitė. 8/9 

savaitė.

Gėrimo temperatūra – nuo šalto iki kūno 
temperatūros. Dozavimas / kiekis – ad libi-

tum arba porcijomis.

Išrūgos. Nulinis pakaitalas. Au-
galinių baltymų suspensijos.

Standartinis metodas – 12 
savaitė.

Žindymo dažnumas – 1–8 kartus per dieną. 
Gėrimo pH vertė – rūgštus arba saldus. 

Išgavimo technika su (be) siurbliu. 
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Svarbiausia – duoti veršeliui maistinių medžiagų prie jo virškinimo sistemos vystymosi būklės pritaikyta 
forma. Per pirmąsias savaites tinka tik pieno produktai. Veršiukui augant pieno produktus galima palaipsniui 
pakeisti naudingais kietaisiais pašarais. Baltymų virškinimui (piene esančio kazeino skaidymui) per pirmąsias 
savaites tinka tik šliužo fermentas kaip proteazė.

Tik nuo ketvirtosios gyvenimo savaitės prasideda pepsino gamyba ir atsiranda augalinių baltymų virš-
kinimo galimybė. Iš gerai virškinamų angliavandenių po gimimo galima paminėti tik laktozę. Tam, kad būtų 
skaidomas krakmolas, maltozė, sacharozė arba fruktozė kaip gėrimo sudėtinė dalis, prieskrandyje trūksta  
atitinkamų fermentų arba mikrobinės floros. Kita vertus, riebalų virškinimas veršiukui nebūdingas.  
Pernelyg didelė dalis ilgas grandines turinčių riebalų rūgščių negali būti iš anksto suvirškinta veikiant seilių lipazei.  
Smulkiai išsiskirstę maži riebalų lašeliai padidina paviršių, prie kurio gali prikibti fermentai. Žindukliui lėtai 
geriant (po litrą per 5–7 min.), skatinamas intensyvus seilių išskyrimas. Ikiskrandinė esterazė gali suskilti į  
rezorbuojamas sudėtines dalis ketvirtajame prieskrandyje iki trečdalio pieno riebalų (Keusenhoffu Piatkowski, 
1986).

Veikiant išsivysčiusiam ryklės kanalo refleksui, gėrimas per prieskrandį patenka tiesiai į ketvirtąjį 
prieskrandį. Gimimo momentu jis užima maždaug 60 proc. viso skrandžio kiekio ir vystosi proporcingai kūno 
masei. Per itin trumpą laiką (2-4 min.), veikiant šliužo fermentui, susiformuoja koaguliatas. Atskiriamos išrūgos, 
kuriose yra išrūgų baltymų, laktozės ir mineralinių medžiagų. Jos lėtai teka į veršiuko plonąsias žarnas ir ten 
virškinamos. Pieno riebalai lieka koaguliate laikinai ir ketvirtajame prieskrandyje ir ten vienu metu su kalcio 
kazeinatu lėtai enzimiškai išskaidomi ir dalimis patenka į plonąsias žarnas. Fermentų poveikis sustiprėja duodant 
nedideles porcijas (daugiausia 4 proc. kūno masės), šiltesnį gėrimą (30–40 °C) arba rūgštinant pieną. Jeigu fer-
mento aktyvumas viršijamas, nesuvirškintos sudėtinės dalys ir aplinkos užuomazgos patenka į plonąsias žarnas ir 
ten gali pažeisti žarnų gleivinę arba sukelti viduriavimą. Todėl maži veršiukai turi išgerti 6–8 litrų dienos normą 
per keturis kartus, o vyresni – per tris kartus. 

Galvijų prieauglio šėrimas

Turint žindomus veršelius tikslas – maksimalus jų augimas ir vėlų vėliausiai pasiekus 150 kg kūno masę 
užtikrinti priesvorį vidutiniškai po 900 g per dieną iki apsėklinimo. Jeigu per laikotarpį prieš lytinį brendimą 
pašaras suteikia per daug energijos, gali būti slopinamas augimo hormonas ir tešmens audinys gali turėti ten-
denciją nutukti. Kita vertus, reikia mankštinti virškinimo sistemą tiekiant daug sausosios masės. Tik per vėly-
vąją veršingumo fazę raciono maistinių medžiagų koncentraciją reikia palaipsniui pritaikyti prie itin produkty-
viai melžiamai karvei tinkamo raciono ir stengtis duoti jai pakankamai baltymų, kad būtų užtikrinta reikiama  
mikrobinė sintezė. Apsiveršiavimo momentu jaunas pieninio tipo galvijas turi sverti 580–600 kg. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jauni pieniniai galvijai geba suvartoti daug daugiau pašaro nei karvės.
Vėliau galima naudoti nupjautos žolės silosą kartu su kukurūzų silosu, neskaidytų grūdų augaliniu silosu 

ir šakelėmis, pusę dienos laikytus ganykloje arba netoli tvarto. Naudojant vėlyvąsias pievos atžalas reikia atkreip-
ti dėmesį į tai, kad šiame pašare mažiau mikroelementų ir makroelementų, be to, sąlyginai sumažėja sausosios 
masės suvartojimas iš šio pašaro, kuriame gausu žalios ląstelienos. Remiantis 2001 m. Mitybos fiziologijos aso-
ciacijos komiteto nustatytomis poreikio normomis, kiekvienam kilogramui suvartotos sausosios masės turi tekti 
50 mg geležies, 0,20 mg kobalto, 10 mg vario, 40–50 mg mangano, cinko, 0,25 mg jodo ir 0,15 mg seleno, taip 
pat 2500–5000 tarptautinių vienetų vitamino A, 15 mg B-karotino, 500 tarptautinių vienetų vitamino D3 ir 500 
mg vitamino E. 

8 lentelė. Sausosios masės suvartojimas ir energijos bei baltymų koncentracija galvijų prieauglio racione

Kūno masė (kg) Sausos masės suvartojimas 
(kg SM / per dieną)

Energijos koncentracija 
(MJ AE kg SM)

Baltymų koncentracija 
(ŽB g / kg SM)

150 3,2–3,5 10,9–11,9 155–170
250 5,2–5,4 10,4–10,8 115–120 
350 6,6–7,0 10,4–11,1 120–125 
450 7,5–8,6 10,0–11,5 115–130 
550 8,4–10,2 10,1–12,3 115–140 
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Mėsinių galvijų šėrimas

Mėsinių galvijų šėrimo pasiekimus galima įvertinti pagal maistinių medžiagų sąnaudas kiekvienam kilo-
gramui pasiekti pelno duodančios kūno masės. Teigiamą įtaką jiems daro kuo mažesnė dalis išsaugojimo porei-
kio iš viso poreikio, pvz., per trumpą penėjimo laikotarpį. Pašaro energijos poreikis vienam buliui ir penėjimo 
laikotarpiui mažėja mažėjant penėjimo intensyvumui. Produktyvumo poreikis vienam kilogramui, didėjant kūno 
masei, priklauso nuo šios struktūros. Didelė riebalų dalis prieaugyje sunkina pašaro energijos virškinimą. Rieba-
lų kiekis prieaugyje didėja didėjant amžiui ir penėjimo intensyvumui. Didžiausio penėjimo intensyvumo reikia 
siekti per augimo fazes, kai prieaugio struktūra yra ekonomiška maistinių medžiagų atžvilgiu. Čia lemiamas ne tik 
vidutinis augimo intensyvumas, bet ir augimo eiga. Didesnės absoliučios maistinių medžiagų sąnaudos, siekiant 
didesnio kasdienio prieaugio, sumažėja dėl mažesnės išsaugojimo poreikio dalies iš viso pašaro poreikio.

Juodmargiai buliai pasiekia geriausią maistinių medžiagų ekonomiją per penėjimo laikotarpį nuo 150 
iki 350 kg dėl spartaus kasdienio augimo iki 1600 g ir nedidelio riebalų kiekio prieaugio. Atsižvelgiant į didesnį 
sausosios masės suvartojimą (+2 proc.), jie šiuo laikotarpiu pranašesni už dėmėtuosius bulius. Kūno masės prie-
augio poreikis buvo apskaičiuotas būtent iš šioms rūšims pateiktų lentelių verčių (DLG, 1995). Maistinių medžia-
gų konversija progresyviai blogėja per antrą penėjimo etapą maždaug nuo 350 kg atitinkamai sąlyginai stipriai 
krintamai augimo kreivei bei dėl pernelyg gausaus riebalų susidarymo. Produktyvumo poreikis auga pasiekus 
didėjimo lygį 1000 g / per dieną. Jeigu juodmargiai buliai, panašiai kaip ir kitų veislių, itin intensyviai penimi iki 
650 kg KM, jie nusileidžia mėsiniams buliams energijos sąnaudose kiekvienam kilogramui priesvorio 7–16 proc. 

Riebūs mėsiniai galvijai, pvz., juodmargiai galvijai, sukaupia mažai riebalų. Kalbant apie šiuos galvijus, 
pabrėžiamas didelis augimo intensyvumas. Iki 400 kg kūno masės jie vidutiniškai priauga 1500–1600 g / per die-
ną. Po to, turint tolygiai krentančią augimo kreivę galima apskaičiuoti ir kasdienį padidėjimą nuo 1400 g iki 1200 
g su nedideliu kūno riebalų susidarymu. Produktyvumo poreikis auga pasiekus didėjimo lygį 1000 g / per dieną 
nuo 24 MJ AE / kg prieaugio prie 150 kg KM iki maždaug 34 MJ AE prie 600 kg KM.

Pagrindas – stambių pašarų vidutinės maistinių medžiagų sąnaudos (Sacher ir Steinhofel, 2002, 2003) 
ir vidutinės koncentruotų pašarų rinkos kainos. Žolinį silosą vis dažniau išstumiant kukurūzų ir presuotų at-
raižų silosui, racionai tampa pigesni. Šį efektą panaikina tik didesnės kviečių ir sojos ekstraktų likučių dalys. 
Atsižvelgiant į šią kainų struktūrą (silosinių kukurūzų ir javų gavybą), maistinių medžiagų ekonomijos atžvilgiu  
palankiausio tipo racionai būtų tie, kuriuose daug kukurūzų siloso arba presuotų atraižų siloso. 12–12 MJ ME 
energijos kiekiai būtų optimalūs, nes šioje srityje negalima naudoti kitų daug energijos suteikiančių koncentruotų 
pašarų. 

Maistinės medžiagos vieneto kainos gali suteikti svarbios informacijos lyginant racionų tipus ir pašarus 
bei perkant papildomų pašarų. Vis dėlto renkantis tinkamus raciono komponentus reikia atsižvelgti ir į įvairių 
pašarų poveikį. Lyginant neapdorotų skaidulų kiekį ir silosavimo naudą, galvijas geriau įsisavina žolinį nei ku-
kurūzų silosą.

Veršingų karvių šėrimas

Šeriant veršingas karves pagrindinė energijos ir maistinių medžiagų dalis gaunama iš stambių pašarų, ku-
rių pakankamo virškinamumo sąlyga yra optimalus didžiojo prieskrandžio medžiagų apykaitos vyksmas. Reikia 
atsižvelgti į tai, kad pavasarį egzistuoja struktūriškai prastos žolės perteklius, ypač ganyklose, kur galvijai ganosi 
visą dieną, todėl tuo laikotarpiu reikia papildomai šerti karves konservuota žole. Bet norint tinkamai šerti karves 
reikia vengti drastiško pašarų keitimo, pvz., pereinant nuo žolės prie konservuotų pašarų, kad būtų užtikrintas 
palaipsninis didžiojo prieskrandžio pritaikymas prie naujo tipo raciono.

Šeriant karves, formuojant pašarų pasiūlą ir sudarant racioną taip pat reikia atsižvelgti į įvairiausius rei-
kalavimus maistinėms medžiagoms laktacijos laikotarpiu bei per vėlyvąją veršingumo fazę, kad būtų išvengta 
gausaus riebalų susidarymo arba per smarkios riebalų mobilizacijos ir dėl to atsirandančio produktyvumo suma-
žėjimo bei vaisingumo sutrikimų. Didžiausias kasdienis poreikis egzistuoja 2–3 mėn. po apsiveršiavimo, kai, be 
laktacijos maksimumo (maždaug 18 kg pieno), reikia skatinti ir apvaisinimo atsinaujinimą naudojant „skatinamą-
jį“ šėrimą (apytikslę + energiją 2 kg pieno). 
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Energijos ir maistinių medžiagų poreikį veikia ir rūšių įvairovė (baltymai: riebalai – susidarymas), pro-
duktyvumo skirtumai, kūno masės skirtumai bei įvairios vietovei būdingos sąlygos. Kadangi nėra atskirų poreikio 
rekomendacijų motininėms karvėms, rekomendacijos melžiamoms karvėms naudojamos ir motininėms karvėms 
net tais atvejais, kai iškyla problemų perkeliant „apyvartos tipą“ melžiama karvė į „susidarymo tipą“ žindanti 
karvė. Pateikiamas išsaugojimo poreikis: 0,293 MJ kiekvienam kg metabolinės kūno masės (kg 0’75) ir 10 proc. 
priedas judėjimui po ganyklą bei 3,17 MJ kiekvienam kg primilžio (4 proc. riebalų) kaip poreikis. Vėlyvuoju 
veršingumo etapu, per paskutines aštuonias savaites, per dieną reikia 12,5–18 MJ. Veršingos karvės (poreikis 
maždaug 4–8 kg pieno) turi maždaug tokį pat energijos ir maistinių medžiagų poreikį kaip išskiriančios pieną. 
Apsiveršiavimo ritmas nulemia faktinį poreikį: apsiveršiuoja rudenį, poreikio maksimumas pasireiškia žiemos 
šėrimo laikotarpiu.  

Jeigu veršingos karvės apsiveršiuoja žiemą arba pavasarį, poreikio maksimumas persikelia į žaliojo paša-
ro laikotarpį. Kuo labiau apsiveršiavimas tolsta nuo žiemos link pavasario, tuo labiau mažėja reikalavimai kon-
servuotų pašarų ruošimui. Vidutiniškai riebiai veršingai karvei vasaros šėrimo laikotarpiu reikia maždaug 0,5 ha 
ganyklos ploto. Populiariausio tipo ganyklos būtų nepjautos ir pjaunamos ganyklos. Bet turint didesnes bandas 
ir išskaidytus plotus galima pagalvoti ir apie aptvertas ganyklas. Bendras šėrimo ploto poreikis vienai veršingai 
karvei su palikuoniais yra 0,7–1 ha. Turint didžiulius žaliuosius plotus, jis gali didėti iki 1,5 ha, o turint prižiūrėtą 
landšaftą su iš dalies įtraukta žiemos ganykla – dar daugiau. 

Penima veršinga karvė suvartoja ne daugiau kaip 0,45 kg neapdorotų skaidulų iš struktūrinio žolinio 
maisto kiekvieniems 100 kg kūno masės mažiau nei melžiama karvė, kuri priklauso apyvartos tipui ir buvo  
auginama duodant daug pagrindinio pašaro. Kai artėja veršiavimasis, siaurėjant virškinamajam traktui ir veikiant 
hormonams, motininė karvė suvartoja maždaug 0,38 kg neapdorotos ląstelienos iš žolinio maisto. Vartodama tik 
šį pagrindinį pašarą (maždaug 0,45 kg neapdorotos ląstelienos kiekvienam 100 kg kūno masės), motininė karvė 
(600 kg kūno masės), kuriai tiekiamas tik jaunos ganyklos žolės ir kukurūzų arba grūdų ir visų augalų silosas, gali 
pasiekti maždaug 10 kg primilžį. Papildomas šėrimas neišvengiamas siekiant aukštesnio produktyvumo; beje, 
tada vis dažniau pasiekiamos ūkiškumo ribos. Tarp apskaičiuoto poreikio patenkinimo ir faktinio besiganančių 
galvijų produktyvumo dažnai egzistuoja aiškus skirtumas, pagrįstas tuo, kad galvijai neėda visko, kas auga, o 
ganykloje atsirenka ėdamą žalieną.

Reikalavimai šėrimui. Norint patenkinti veršingų karvių šėrimo poreikius turi pakakti vietoje augančio 
pašaro, t. y. mažiau reiklias rūšis galima laikyti ne tokiuose derlinguose, o įnoringesnes – gausiau apsėtuose 
žaliuosiuose plotuose arba papildomai šerti. Veršingų karvių būsena, kurią reikia pasiekti su medžiagų apykaita 
suderinamo ir ekonomiškai prasmingo kūno riebalų suformavimu ir skaidymu, tiek jų aprūpinimas makroelemen-
tais ir mikroelementais turi didžiulę įtaką jų vaisingumui. Kadangi daugiausia naudojami pagrindiniai pašarai, 
reikia ypač atsižvelgti į kintamus kiekius, tiriant pašarus arba galvijų plaukus ir organus (Anke ir kt., 1994). Aps-
kritai pašaro raciono papildymas tai vietovei būdingais mineralinių medžiagų mišiniais neišvengiamas. Norint 
kompensuoti natrio trūkumą žolėje arba žolės konservuotuose pašaruose, reikalingi laižomi druskos akmenėliai. 
Šeriant pereinamuoju laikotarpiu pavasarį, reikalingas magniu papildytas mineralizuotas pašaras (maždaug 10 
proc. magnio), kad būtų išvengta ganyklos stabligės.

Šiuo metu rekomenduojami tokie variantai, kad būtų įvertinta žolės atolo (ypač gausių) maistinė vertė: 
žolės botaninės sudėties įvertinimas atsižvelgiant į botaninę sudėtį ir subrendimo etapą; maistinė vertė pateikiama 
sudarytose lentelėse; pašarų laboratoriniams analitiniams tyrimams galima paimti mėginius ir apskaičiuoti mais-
tinių medžiagų virškinamumą.

Veršelių šėrimas. Pagrindinis pašaras yra karvės pienas. Todėl net mėsinėms karvėms reikalingas 2500–
3000 kg primilžis karvei per metus. Laktacijos kreivė turi būti kuo lygesnė, o pašaro pasiūla turi atitikti poreikį, 
kad būtų užtikrintas tolygus primilžis, užtikrinantis gerą veršelių vystymąsi. Jeigu veršiukai atsivedami žiemą, 
jiems duodama vertingo „veršelių šieno“ ir koncentruoto pašaro. Paprastai renkamasi paruoštą pašarą su 18 proc. 
neapdorotų baltymų ir maždaug 6,5 MJ NEL/kg. Pirmenybė teikiama mišiniams, kuriuose gausu grūdų. Ypač 
vertingos avižos. 

Papildomas šėrimas. Papildomas šėrimas ganykloje vertinamas skirtingai. Jeigu ganykla gera, veršiukai 
beveik neėda koncentruoto pašaro. Sumažėjus žolės tankumui, o tai dažnai nutinka nuo rugpjūčio, veršiukus 
tenka atskirai papildomai šerti, kasdien duodant gausius priedus žindymo laikotarpiu, siekiant didesnio svorio 
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atjunkymo metu, o tai turi palankų poveikį ir penėjimo laikotarpiu. Daugelyje ūkių yra vienas apsiveršiavimo 
laikotarpis per metus. Ekonomiškai tikslinga papildyti bandą iš nuosavos bandos. Todėl 24–25 mėn. pirmaveršės 
telyčios turi pirmą kartą apsiveršiuoti. Jeigu įmonės naudoja plačius žaliuosius plotus arba prižiūri landšaftą, 
pirmojo apsiveršiavimo amžius dažnai būna 34– 36 mėn. Pirmuoju atveju reikia ypač atkreipti dėmesį į tai, kad 
telyčios žiemą gautų pakankamai gero pagrindinio pašaro. Kasdienis prieaugis negali nukristi žemiau 700 g, kad 
būtų galimas ankstyvas apvaisinimas sulaukus 16–18 mėn. Tuo metu jos turi pasiekti 60 proc. veislei būdingo 
suaugusios karvės svorio. Ganykla antrą vasarą turi būti kokybiška ir vertinga.   

Turint mažesnę bandą ir ją papildant, telyčios dažnai įtraukiamos į bandą šalia bulių prasidedant sukergi-
mo laikotarpiui. Turint didesnę bandą rekomenduojama ir po apsiveršiavimo bei žindymo laikotarpiu laikyti juos 
atskirai. Jaunas karves galima vėl priskirti prie bandos tik tada, kai jos aiškiai vėl pasiruošusios kergimui. Laikant 
atskirai, suaugusios karvės negali jų nustumti nuo pašaro ir jų nežinda svetimi veršiukai. Apskritai neekonomiška 
šerti veršingas karves koncentruotu pašaru. Vis dėlto priklausomai nuo jaunų karvių būklės, duodant koncentruo-
to pašaro prieš pakartotinį sukergimą, tai gali palankiai veikti jų vaisingumą (skatinamasis šėrimas).

Kergimui skirti buliai (reproduktoriai). Auginimui numatyti jauni buliai turi gauti tokį pašaro racioną, 
kuris užtikrintų kasdienį prieaugį nuo 1300 iki 1400 g. Vis dėlto jauni buliai negali pernelyg nutukti, siekiant 
auginimui tinkamos būklės. Todėl nerekomenduojamas penimų galvijų racionas, kuriame gausu kukurūzų siloso. 
Į dienos racioną negalima įtraukti daugiau kaip 10 kg kukurūzų siloso. 

Šėrimo kontrolė. Pašarų tyrimas prasideda nuo kasdienio sensorinio (pojūtinio)  pašarų vertinimo, kurį 
atlieka karvių laikytojas. Įvertinamas pašarų kvapas, spalva, konsistencija, stiebelių ir lapų struktūra, sudėtis ir 
skonis, taip pat botaninis grynumas, subrendimo etapas, galimo užteršimo arba sugedimo požymiai (pelėsis, pu-
vimas, fermentacija) arba nepageidautini likučiai.

Norint laiku pastebėti šėrimo pasiekimus arba mitybos pažeidimus būtina nuolat fiksuoti ir vertinti elg-
senos (pašaro suvartojimo, socialinės elgsenos ir atrajojimo), galvijų išvaizdos (būklės, kailio) požymius, pašaro 
atranką, augimą ir veršiukų sveikatą, medžiagų apykaitą, pieno ir išmatų konsistenciją ir kt.

Šėrimo sukelti sveikatos sutrikimai. Galvijų šėrimo sukelti sveikatos sutrikimai priskiriami šioms gru-
pėms: fiziškai sukelti sveikatos sutrikimai; fermentacijos sukelti sutrikimai prieskrandyje ir žarnyne; medžiagų 
apykaitos sutrikimai.

Įvairių avių grupių šėrimas ir priežiūra

Ėringų avių grupių šėrimas ir priežiūra. Avių ėringumas trunka 140–150 dienų. Apvaisintas avis reikia 
šerti ir prižiūrėti kuo geriau, nes nuo to priklauso gemalo vystymasis bei būsimo ėriuko augimas. Pirmuosius tris 
ėringumo mėnesius vaisius auga lėtai, todėl gerai įmitusioms ėriavedėms pakanka tokio pašaro kiekio, koks buvo 
duodamas prieš kergimą, t. y. gyvuliui, sveriančiam 60 kg, skiriama parai 10,5 MJ AE. Racionas avims blogesnio 
nei vidutinio įmitimo padidinamas 20–30 proc. Pirmą kartą kergtoms jaunoms, nepakankamai išsivysčiusioms 
avytėms šėrimo norma padidinama 15–20 proc. Antrame ėringumo periode vaisius auga sparčiau, todėl ėriavedei 
reikia daugiau maisto medžiagų nei pirmame: apykaitos energijos 30–40 proc., o kalio ir fosforo 2–3 kartus. 

Normaliai šeriamos avys nuo ėringumo pradžios iki ėriavimosi turėtų priaugti 7 kg. Racione turėtų būti 
0,5–1 kg šieno, 2–3 kg siloso ar šienainio, 0,2–0,4 kg koncentratų, 1 kg pašarinių runkelių ir pastoviai vandens 
bei laižomosios druskos. 

Ėringas avis reikia laikyti sausame ir erdviame tvarte, nes joms reikia judėti. Prie ėdžių visos avys turėtų 
prieiti vienu metu, kad ėsdamos nesispaustų bei nesistumdytų. Vienai ėriavedei skiriama 0,5 m ėdžių ilgio. Avys, 
ypač jų prieauglis, bijo drėgmės ir skersvėjų, todėl prieš pat ėriavimąsi užsandarinami langai, durys, o gardai pa-
kreikiami storu šiaudų sluoksniu. Vienai ėriavedei su prieaugliu garde turi tekti 2,2 m2 grindų ploto.

Žindamų avių šėrimas ir priežiūra. Intensyvus ėriukų augimas ir vystymąsis priklauso nuo ėriavedės  
pieningumo. Be paveldėjimo, pieningumui turi įtakos ir geras šėrimas. Avies pienas maistingesnis už karvės  
pieną, todėl 1 kg pieno skiriama 7 MJ AE.

Prieš ėriavimąsi sumažintas pašarų kiekis apsiėriavus po 4–5 dienų palaipsniui didinamas. Per pirmąsias 
6–8 laktacijos savaites 60 kg ėriavedei skiriama 21,3 MJ AE, 210 virškinamųjų proteinų, per paskutiniąsias lak-
tacijos savaites 16,2 MJ AE ir 145 virškinamųjų proteinų. Tokios avys žiemą šeriamos geros kokybės ankštinių 
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ar varpinių žolių šienu, silosu, šienainiu, koncentruotais pašarais. Kartu su silosu duodama pašarinių šakniavaisių 
pieningumui skatinti. Per parą duodama šieno 2–2,5 kg, siloso ar šienainio 3–5 kg, šakniavaisių 1–2 kg, koncen-
truotų pašarų 0,2–0,4 kg. 

Prieš ėriavimąsi geriausia avis suvaryti į atskirus gardelius po vieną ir laikyti ten iki 4–7 dienų, kol su-
stiprės ėriukai. Po to galima grupuoti avis po kelias atsižvelgiant į atvestų ėriukų skaičių ir ėriavimosi laiką. Su 
dviem ėriukais avis patartina grupuoti atskirai nuo tų, kurios atvedė po vieną, nes jų yra skirtingi pašaro daviniai. 
Jei tvarte vietos mažai ir šitaip grupuoti negalima, tuomet gardelyje laikyti po 4–6 avis iki 10–14 dienų, o vėliau 
grupes galima didinti iki 8–12–16–20 avių su prieaugliu. Suaugusi avis ganykliniu laikotarpiu žolės suėda 6–8 kg, 
prieauglis apie 4 kg. Koncentratų duodama tik avims ir prieaugliui.

Avinų reproduktorių šėrimas ir priežiūra. Avinai reproduktoriai visą laiką turi būti veislinės kondicijos. 
Nutukusių avinų silpnesnis lytinis aktyvumas, jie išskiria mažiau ir blogesnės kokybės spermos. Be to, tokių avi-
nų organizmo maisto medžiagų perteklius panaudojamas riebalinio prakaito sintezei – vilnos prikerpama daug, 
bet plautos vilnos išeiga nedidelė. Šėrimo norma nustatoma ir racionai sudaromi kergimo ir nekergimo perio-
dams, priklausomai nuo kūno masės ir kergimo skaičiaus per dieną. 

Tvartiniu laikotarpiu apie 70–90 kg sveriančiam avinui galima duoti: šieno 1–1,5 kg, kukurūzų siloso – 6 
kg, vikių ir avižų mišinio miltų arba specialių kombinuotųjų pašarų 100–150 g (kergimo metu 21,1 MJ AE 2,1 
p.v., 235 viršk. proteinų) (1,6 p.v. ir 155 v. p.). 

Nekergimo periodu šeriami įprastiniais pašarais, trūkstamą baltymų kiekį papildant koncentratais. Iki ker-
gimo likus 1,5–2 mėn. pradedama šerti kergimo periodo racionu. 

Kergimo periodu racionai sudaromi iš mažiau apėmingų, lengviau virškinamų, baltymingų, vitaminingų, 
turtingų mineralinėmis medžiagomis pašarų. 50 proc. koncentruotų pašarų turi sudaryti avižiniai miltai, kuriais 
šeriant gerėja spermos kokybė. Duodama ir gyvulinės kilmės pašarų: separuoto pieno, kiaušinių, kraujo, mėsos–
kaulų, žuvų miltų.  

Prieš kergimą avinus būtina ganyti geroje ganykloje atokiau nuo avių. Laikant tvartuose avinams vienutė-
se skiriama po 2,9–3,1 m2, o grupiniuose garduose po 1,8–2 m2 grindų ploto. 

Nujunkytų ėriukų šėrimas ir priežiūra. Nujunkytus ėriukus svarbu tinkamai šerti, nes iš tėvų paveldimos 
veislinės ir produktyviosios savybės vystosi tik pagal pilnaverčius racionus šeriamiems ir gerai prižiūrimiems pa-
likuonims. Pagrindinis prieauglio pašaras vasarą ir rudenį yra gerų kultūrinių ganyklų žolė. Papildomai duodama 
po 0,2–0,3 kg koncentratų. Ganoma arčiausiai prie avidžių esančiose ganyklose, kad toli vaikščiodami ėriukai 
nepavargtų, o pradėjus lyti tuoj būtų sugenami į avidę. Jų skrandis dar mažas, todėl juos reikia dažnai girdyti. 
Jauni ėriukai jautrūs virškinamųjų proteinų trūkumui, todėl reikia stengtis, kad racione jų netrūktų. 

Avytei 4–6 mėn., sveriančiai 25–30 kg, esant 125 g paros priesvoriui skiriama 8,5 MJ AE p.v. ir 113 virš-
kinamųjų proteinų. 

Avinukai auga intensyviau nei avytės, todėl jiems skiriama 25–35 proc. daugiau pašarinių vienetų ir kitų 
medžiagų. Esant pilnaverčiam šėrimui 1 kg priesvorio sunaudojama 50–60 MJ AE arba 5–6 pašariniai vienetai.  

Ėriukų nujunkymas. Dažniausiai tik atvesti ėriukai patys atsistoja ir prieina žįsti. Tačiau silpnesniems rei-
kia padėti surasti avies spenelius. Jei reikia, apie tešmenį apkarpyti vilną, kad ėriukas greičiau rastų spenelius ir 
neįprastų žįsti vilnas. Lietuvos juodgalvių veislės gimusių ėriukų masė 2,5–6,5 kg. Pirmuosius mėnesius pagrin-
dinis ėriukų maistas – pienas. Kilogramui priesvorio reikia apie 5 kg avies pieno. Šeriant avis pilnaverčiais raci-
onais per laktaciją avis duoda 130–170 l pieno, iš jo 80–90 proc. per pirmą laktacijos pusę. 10–12 dienų amžiaus 
ėriukus jau galima pradėti pratinti prie sultingųjų, koncentruotųjų, stambiųjų ir mineralinių pašarų. Reikia duoti 
gero, smulkaus ankštinių ir varpinių žolių šieno, šienainio, koncentratų, pašarinių runkelių, valgomosios druskos. 
Laikoma, kad maždaug mėnesio amžiaus ėriukas jau iki 45–50 proc. maisto medžiagų gali gauti iš papildomo 
šėrimo. 5–6 savaičių amžiuje ėriukai jau suėda apie 100 g ankštinių šieno, 200 g siloso, 200 g šakniavaisių ir apie 
100–150 g koncentratų. Kuo anksčiau ėriukai pradeda ėsti šieną, tuo greičiau vystosi prieskrandžiai ir dauginasi 
mikroflora. 

Jei ėriukai šeriami blogos kokybės šienu ir silosu, tai gali susirgti avitaminoze, padažnėja plaučių ir virški-
namojo trakto ligos, dėl ko dalis ėriukų krenta. Esant blogesnės kokybės pašarams į ėriukų racioną reikia įtraukti 
morkas, pušų miltus ar žuvies taukus, kaip vitamino A šaltinį. 

Ėriukų šėrimui įrengiamos atskiros šėryklos. Garde užtveriama taip, kad prie šėryklų galėtų prieiti tik 
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ėriukai. 
Ėriukai nujunkomi 3–4 mėn. amžiaus. Nujunkyti ėriukai jau šeriami pagal normas atsižvelgiant į lytį ir 

masę. Nujunkymo metu avytės sveria 25–35 kg, avinukai 30–45 kg. 
Ankstyvas ėriukų nujunkymas praktikuojamas daugiausiai tose šalyse, kur mažai ganyklų. Pvz., Pietų 

Afrikoje sausringuose rajonuose avis savo pienu neišmaitina net vieno ėriuko. Taip pat ankstyvas ėriukų nujun-
kymas labai svarbus šalims, kurios prieauglį parduoda 3–4 savaičių, o ėriavedes naudoja pieno gamybai (Italija, 
Graikija ir t. t.). Be to, ankstyvas nujunkymas taikomas tam, kad iš vienos avies per metus būtų gaunama kuo 
daugiau prieauglio, kurį parduoda mėsai (Anglija, Prancūzija, Vokietija ir kt.). Anksti nujunkytus ėriukus šeria 
pieno pakaitalais. Literatūros duomenimis, ėriukus nujunko: Prancūzijoje – 17 dienų, Japonijoje – 21–28 dienų, 
Italijoje – 2–21–42 dienų.

Daugumos Anglijos ir kitų mokslininkų nuomone, ankstyvas nujunkymo amžius neturi neigiamos įtakos 
nei skerdenai, nei masei, nei vilnos produkcijai. 

Kiaulių šėrimas 

Pašarų sąnaudos kiaulininkystėje šiandien sudaro 50–60 proc. bendros gamybos išlaidų. Tai yra požymis, 
kad šėrimo svarba šioje gyvulininkystės šakoje itin akivaizdi. Pagrindinis tikslas – iš minimalaus pašarų kiekio, 
panaudojamo kaip galima efektyviau, išgauti kuo daugiau kiaulienos. Siekiant šio tikslo reikia atsižvelgti į įvairių 
produkcijos krypčių, tokių kaip paršelių veisimas, paršelių auginimas arba kiaulių penėjimas, sąlygas. Jei pir-
mose dviejose pakopose gerai nupenėto meitėlio, kiaulės sąlyga yra produktyviausių pusparšių (25–30 kg svorio 
paršeliai) auginimas, penėjimas – pirmiausia tampa greitas, efektyvus auginamos kiaulės mėsos ir riebalų masės 
prieaugis. Norint, kad šis procesas būtų efektyvus, reikia stengtis, kad pašarai, kuriais šeriamos kiaulės, optimaliai 
atitiktų šių gyvūnų poreikius. Todėl augintojas turi nusimanyti apie šių gyvūnų poreikius bei pašarų sudėtį. Be to, 
pašarai turi užtikrinti optimalią gyvulių sveikatą bei skerdienos ir kiaulienos produktų kokybę, atitinkančią var-
totojų poreikius. Tinkamai organizuojant šėrimą maistingųjų medžiagų ištekliai naudojami efektyviai, o aplinkos 
tarša yra minimali.  

Kiaulių šėrimo sektoriuje daugiausia naudojamos šios grūdų rūšys: miežiai, avižos, kukurūzai, rugiai, 
kvietrugiai ir kviečiai. Pagrindinis grūdų komponentas yra krakmolas. Jo kiekis svyruoja priklausomai nuo grūdų 
rūšies: tarp 40 proc. (avižose) ir 60 proc. (kukurūzuose). 

Kiaulių šėrimo srityje atkreiptinas dėmesys ir į aspektus, susijusius su elgsenos fiziologija.
Mitybos fiziologijos pagrindai. Užtikrinti tinkamą kiaulių šėrimą pagal fiziologinius poreikius reikia pa-

kankamai žinoti mitybos fiziologiją: pašarų ir vandens pasisavinimui įtakos turinčius veiksnius; virškinimo siste-
mos sandarą ir funkcijas; pašarų sudėtines medžiagas; pašarinių žaliavų įvertinimą.

Šios temos trumpai ir glaustai toliau aprašomos atitinkamuose skyriuose. Platesnę informacijų galima 
rasti vadovėlyje: Jeroch, H.; Šeškevičienė, J.; Kulpys, J. Žemės ūkio gyvulių ir paukščių mitybos fiziologinės 
reikmės. Kaunas, 2004.

Javų grūdinės kultūros. Kiaulių šėrimo sektoriuje daugiausia naudojamos šios grūdų rūšys: miežiai, avi-
žos, kukurūzai, rugiai, kvietrugiai ir kviečiai. Pagrindinis grūdų komponentas yra krakmolas. Jo kiekis svyruoja 
priklausomai nuo grūdų rūšies: tarp 40 proc. (avižose) ir 60 proc. (kukurūzuose). Todėl grūdai pirmiausia yra 
pašarai, teikiantys energiją. Žaliųjų baltymų kiekis taip pat svyruoja priklausomai nuo atskirų grūdų rūšių. Ku-
kurūzuose yra mažiausiai baltymų, kvietrugiai ir kviečiai yra grūdų rūšys, turinčios daugiausia žaliųjų baltymų. 
Tačiau žaliųjų baltymų kiekis gali labai svyruoti ir tokiu atveju, jei grūdai yra tos pačios rūšies. Esminiai įtakos tu-
rintys veiksniai yra genotipas (rūšis), meteorologinės sąlygos vegetaciniu laikotarpiu (t. y. auginimo arba derliaus 
nuėmimo metai) ir tręšimo intensyvumas arba aprūpinimas maistingosiomis medžiagomis. Baltymų kiekis labai 
priklauso nuo tręšimo. Vėlyvas tręšimas azotu grūdų žaliųjų baltymų kiekį gali labai padidinti. Tačiau kiaulėms 
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svarbios aminorūgšties – lizino dalis nedidėja tolygiai. Todėl nuosavai kombinuotųjų pašarų mišinių gamybai 
naudojant ūkio arba pirktus grūdus po derliaus nuėmimo reikia atlikti analizę. 

Grūduose yra mažai kalcio ir natrio, bet daug magnio ir fosforo.
Tačiau fosforas 50–70 proc. yra susijungęs su fitino rūgštimi. Kadangi kiaulės virškinamajame  

trakte beveik visada stinga fitazės fermento, fitino fosforo virškinamumas priklauso nuo grūduose esančio fitazės  
kiekio. Kukurūzų grūduose fitazės beveik nėra. Todėl šių grūdų fitazės virškinamumas, sudarantis 15 proc., yra 
labai mažas. O rugių, kvietrugių ir kviečių grūduose fitazės aktyvumas yra gana aukštas. Kviečių fitazės virški-
namumas sudaro 65 proc. ir yra žymiai didesnis. Tačiau pačių grūdų fitazė intensyvaus džiovinimo būdu gali būti 
inaktyvuojama. Be to, fitazių aktyvumas yra labai skirtingas. Fosforo virškinamumui padidinti rekomenduojama 
vartoti pašarų mišinius su mikrobiologinėmis fitazėmis. 

Miežių ir kviečių naudojimui kiaulių pašaruose aiškių ribų nėra. Jei jos nustatomos, tai tik ekonominiu as-
pektu. Rugiai, kurie anksčiau buvo laikomi probleminiais grūdais, išvedus naujas rūšis, šiandien naudojimui taip 
pat tinka. Tačiau dėl palyginus su kviečiais didesnio tirpių, nekrakmolingų polisacharidų (NKP) kiekio (ypač pen-
tozanų) reikalingos pritaikymo ribos, kurios paršeliams yra žymiai mažesnės nei vyresniems gyvūnams. Tirpieji 
NKP virškinamajame trakte sugeria daug vandens ir išbrinksta, dėl to sulėtėja digestinis aktyvumas ir sumažėja 
virškinamumas. Šis antinutrityvinis efektas ypač stipriai pasireiškia jaunikliams (todėl reikalingi didesni apribo-
jimai). Pašarų racionus papildant NKP skaidančiais fermentais, šios medžiagos galima duoti ir daugiau. Rugių 
riebalų frakcijos sudėtyje yra labai mažai polieninių riebalų rūgščių, todėl penėjimo laikotarpiu sudaromos geros 
sąlygos susidaryti tvirtiems lašiniams.

Kvietrugiai, gauti sukryžminus kviečius su rugiais, yra grūdų rūšis, turinti daugiausia žaliųjų baltymų, jie 
turi daugiau lizino nei miežiai ir kviečiai. Dėl to tinka naudoti kiaulių pašarams. Tačiau dėl kintamo NKP kiekio 
reikalingi tam tikri apribojimai.

Avižas dėl mažos energinės vertės kiaulių pašarams galima naudoti tik ribotais kiekiais. Dėl didesnio  
žaliosios ląstelienos kiekio avižos tinkamos naudoti kaip pašarų mišinių, skirtų paršingoms kiaulėms,  
komponentai bei mažiau kaloringiems pašarų mišiniams, naudojamiems galutiniam kiaulių penėjimo etapui.

Kukurūzų energinė vertė, lyginant su kitomis grūdų rūšimis, yra didžiausia. Taip yra dėl to, kad šie grūdai 
turi gana daug riebalų. Kukurūzų riebaluose yra daug polieninių riebalų rūgščių, ypač linoleno rūgšties, tai gali 
turėti įtakos skerdienos riebalų kokybei. Kad nenukentėtų kokybė, penėjimo racioną (naudojant visaverčius pa-
šarus) turi sudaryti daugiausia 15–18 g polieninių rūgščių / kg, kai sausoji masė sudaro 88 proc. (DLG, Vokietija, 
2010). Iš čia receptūrose atsiranda daugiausia 50 proc. kukurūzų grūdų, jei juose nėra jokių kitų aliejų, daug alie-
jaus turinčių sėklų arba daug aliejaus turinčių šalutinių produktų, gautų iš aliejinių augalų sėklų apdirbimo. Kitais 
atvejais siekiant išlaikyti nurodytą ribą kukurūzų dalį reikia mažinti.

Baltyminiai kiaulių pašaro asortimento komponentai yra ir išlieka sujos rupiniai. Kadangi juose baltymai 
sudaro 40–48 proc. ir sudėtyje yra daug gerai virškinamo lizino (apie 2,7 proc.), šie rupiniai kiaulių pašarams 
ypač tinka. Sojos rupiniai yra skirtingos kokybės ir skirtingi baltymų kiekiai. Standartinės kokybės žalieji balty-
mai sudaro 42–44 proc., braziliškos kilmės prekėse – apie 46 proc., rupiniuose, pasižyminčiuose dideliu baltymų 
kiekiu – vidutiniškai 48 proc. Apskaičiuojant racionus į tai reikia būtinai atsižvelgti. Be to, reikia nuolat tikrinti 
miltų kokybę atliekant pašarų analizes. 

Antroje vietoje pagal kiekį yra rapsų rupiniai. Per pastaruosius 20 metų intensyvaus selekcinio darbo 
dėka čia taip pat buvo galima žymiai sumažinti antinutrityvinius komponentus – eruko rūgštį ir gliukozinolatą. 
Eruko rūgštis reikšmės neturi, gliukozinolatai, kaip rodo intensyviosios stebėsenos rezultatai, buvo sumažinti 
vidutiniškai iki 6–8 mmol/kg. Toleruojamuose bendruose pašaruose, kurių kiekiai siekia nuo 1,5 iki 2 mmol/kg, 
vidutiniškai galima jų vartoti iki 15 proc. Lyginant su sojos rupiniais, rapsų rupinių privalumas yra sieros turinčios 
aminorūgštys. Juose žymiai daugiau yra metionino ir cistino. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų per 
daug fosforo siekiant šerti sumažintu fosforo kiekiu. 

Iš ankštinių augalų daugiausia baltymų turi lubinai. Žirniai dėl didelio krakmolo kiekio racionui sutei-
kia daugiau energinės vertės. Tarpinė kūlimą yra pašarinės pupos. Tačiau visų trijų kultūrų sudėtyje vis dar yra  
didelis kiekis antinutrityvinių komponentų (pašarinėse pupose, žirniuose: glikozidai, taninai; lubinuose:  
alkaloidai ir taninai). Todėl jų naudojimas taip pat turi būti ribojamas. Šiuo metu santykinai mažas šių ankštinių 
kultūrų naudojimas daugiau sietinas su augalininkystės problemomis.
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Ląstelieniniai pašarai. Visuose sektoriuose būtina naudoti pašarus, kuriuose yra daugiau žaliosios ląste-
lienos, nes tai padės išsaugoti sveiką žarnyną.

Svarbiausi pašarai: kviečių sėlenos, kaip šalutinis kvietinių miltų gamybos produktas, iš esmės susideda 
iš proporcinių kviečio grūdo lukšto dalių, todėl užteršimo Fusarium toksinais pavojus ypač didelis. Tais metais, 
kai nustatomas didelis užkrėstumas Fusarium toksinais, prieš naudojant sėlenas reikia atlikti tyrimus arba jų nau-
dojimą žymiai sumažinti. Šiaip kviečių sėlenos dėl aukšto vandens rišlumo (2,41/kg) ir didelio bakteriologiškai 
fermentuojamų medžiagų kiekio, sudarančio apie 170 g/kg, yra puikus ląstelienos šaltinis. Dar vienas privalumas 
yra tai, kad jose yra nedaug kalcio (nedidelė buferinė talpa). Tiesa, naudojant reikia atkreipti dėmesį į fosforo 
kiekį. Jei ūkyje naudojamo fosforo apkrova per didelė, reikia pakeisti ląstelienos šaltinius.

Rekomendacijos: paršavedėms – iki 20 proc., žindančioms kiaulėms – 10 proc.
Griežiniai kaip šalutiniai cukraus gamybos produktai toksinų problemų nesukelia. Pasižymėdami didele 

vandens rišlumo geba (beveik 3,5 1 vienam kg), griežiniai skrandžio ir žarnyno trakte labai išsiplečia ir sukuria 
stiprų sotumo jausmą. Be to, sudėtyje turėdami 460 g bakteriologiškai fermentuojamos medžiagos, jie sudaro 
optimalų mitybos pagrindą žarnyne gyvenantiems mikroorganizmams. Tačiau dėl nesaikingo naudojimo išmatos 
gali pasidaryti riebalingos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į didelį kalcio kiekį, sudarantį 5,2 g. Jis prisideda prie 
didelės griežinių buferinės talpos netgi esant labai mažam fosforo kiekiui.  

Rekomendacijos naudojimui: paršavedėms – 15–20 proc., žindančioms kiaulėms – iki 5 proc.
Žolės miltai neišbrinksta taip stipriai kaip griežiniai, tačiau, sudėtyje turėdami beveik 250 g bakteriologiš-

kai fermentuojamų medžiagų, sudaro geras sąlygas naudoti juos paršavedžių pašarams. Tiesa, sudėtyje turėdami 
beveik 7 g Ca/kg, jie pasižymi viena didžiausių buferinių talpų, į ką taip pat reikėtų atkreipti dėmesį atrenkant 
mineralinius pašarus. Taip pat reikia patikrinti dėl galimo užterštumo grybelių toksinais.

Rekomendacijos naudojimui: paršingoms paršavedėms – 15–20 proc., žindančioms kiaulėms – daugiausia 
5 proc. 

Pavadinimas „ląstelienos mišinys“ (vok. Fasermix) kilęs iš kombinuotųjų pašarų, naudojamų mažais  
kiekiais ir gaminamų obuolių išspaudų pagrindu. Tačiau pastaruoju metu šis pavadinimas taikomas ir mišiniams 
kitiems ląstelienos produktams. Todėl naudojant reikia atkreipti dėmesį į sudėtį ir vartojimo rekomendacijas.

Kiti pašarai. Pastaruoju metu vėl diskutuojama dėl kukurūzų arba žolės siloso naudojimo. Tačiau dėl pras-
to virškinamumo ir mažo energijos tankio kukurūzų silosą rekomenduojama naudoti tik paršingoms paršavedėms 
3–5 kg kiekiais. Kartu reikia naudoti atitinkamus pašarų papildus. Žolės silosas nerekomenduojamas dėl galimo 
užterštumo grybeliais.

Kiekviena augalinių aliejų rūšis pasižymi specifiniu riebalų rūgščių santykiu, kuris turi įtakos ir aliejaus 
savybėms. Didėjant mononesočiųjų aliejaus rūgščių kiekiui ir (arba) polinesočiųjų linolio ir linoleno rūgščių kie-
kiui, tirpimo temperatūra ir klampumas mažėja.

Kaitų padidėja ir oksidacijos rizika, t. y. riebalų sumažėjimo rizika.
Mitybos srityje ypač aktualios yra polinesočiųjų riebalų rūgštys, kurios žmonėms ir gyvūnams yra gyvy-

biškai svarbios ir negali susidaryti medžiagų apykaitos metu.
Gyvūnų sveikatą ir vaisingumą teigiamai veikia omega-3 riebalų rūgštys, tokios kaip a-linoleno. Naudin-

ga yra tada, kai omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių santykis yra tarp 5:1 ir 10:1.
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Savikontrolės klausimai
3.9.1. Kaip apskaičiuojama pašarų reikmės galvijams?
3.9.2. Kaip šeriami veršeliai?
3.9.3. Kokie pagrindiniai pašarai duodami avims?
3.9.4. Kokie pagrindiniai pašarai duodami kiaulėms?

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose:
• Matusevičius, P.; Jukna, V.; Jeroch, H.; Steinhofel, O.; Schwarz, F., J.; Weber, M.; Zollitsch, W.  Gyvūnų 

šėrimas. Kaunas, 2017. 
• http://gi.lsmuni.lt/files/info/Zootechniko_zinynas.pdf
• Zapasnikienė, B. Mitybos normos avims ir ožkoms. Baisogala, 2003.
• Grinkevičius, A.; Leikus, R.; Triukas, K. Pašarai ir šėrimo normos kiaulėms. Vilnius, 1996. 
• Šveistys J.; Razmaitė, V.; Juškienė, V.; Juška, R. Kiaulių auginimas. Baisogala, 2005. 
• Žekonienė, V.; Daugelienė, N.; Bakutis, B. Sudarytoja Žekonienė, V. Mokslinių rekomendacijų taiky-

mo ekologiniame ūkyje pagrindai. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006.
• Mokslinė ir praktinė ekologinio ūkininkavimo 20 metų patirtis. Lietuvos ekologinės žemdirbystės 

asociacija. 2011.
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3 . 1 0 .  K A R V I Ų  M E L Ž I M O 
T A I S Y K L Ė S ,  M E L Ž I M O  B Ū D A I

Melžimas ir jo higiena

Nuo melžimo įgūdžių priklauso karvės produktyvumas ir tešmens būklė. Melžėjos meistriškumas gali 
padidinti per laktaciją primelžiamą pieno kiekį 300–500 ir daugiau kilogramų. Melžimo klaidos, melžimo tvarkos 
pakeitimas, grubus elgesys su gyvuliu ir kiti veiksniai gali sumažinti pieno atleidimo refleksą arba jis gali visai 
išnykti, todėl tešmenyje liks neišmelžto pieno. Tai gali sukelti tešmens ketvirčių mastitą. 

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.   

Pieno skyrimasis iš tešmens yra sudėtingas procesas. Jame dalyvauja centrinė nervų sistema ir  
vidaus sekrecijos liaukos. Pieno atleidimas siejasi su hormono oksitocino poveikiu tešmeniui ir trunka apie 
5–6 min. Nepriklausomai nuo to, ar tešmuo išmelžtas, oksitocino 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 oksitocinas sukelia alveolių raumeninių 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 sfinkte-
rių elastingumo ir kitų individualių gyvulio savybių. Ši savybė paveldima, todėl veislei reikėtų pasilikti tas tely-
čias, 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 5–15 proc. pieno daugiau. Tačiau daugelis ūkininkų mano, kad 
darbo sąnaudų papildomam melžimui nekompensuoja didelis pieno kiekis.

Reikėtų įsidėmėti!
Rezorbúoti, -úoja, -ãvo – įsiurbti, susiurbti. Rezorbuoti iš žarnyno riebalai pakliūva į limfą ir kraują. 

Patekusios į skrandį cheminės medžiagos rezorbuojasi į kraują (Tarptautinių žodžių žodynas).
Oksitocinas – su krauju į karvės tešmenį patenkantis hormonas, kuris sukelia alveolių raumeninių skai-

dulų susitraukimą. Spaudžiamas pienas iš alveolių ir latakėlių pradeda tekėti į pieno ir spenių cisternas. 

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 vande-
niu su dezinfekuojančiu skysčiu, po to perplaunamas švariu vandeniu ir nušluostomas. Užsienio šalių ūkininkai  
dažniausiai naudoja vienkartines popierines servetėles tešmeniui nusausinti.

Prieš pradedant melžti pirmąsias pieno čiurkšles reikia numelžti į atskirą indą, nes su jomis iš spenių ka-
nalų išmelžiamas labiausiai užterštas pienas. Be to, nustatoma, ar pienas normalus, ar nėra krešulių, dribsnių, t. 
y. mastito požymių. 

Nustačius, kad tešmens ketvirtis nesveikas, iš jo pienas turi būti išmelžtas į atskirą indą. Reikia laikytis 
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visų atsargumo priemonių, kad iš jo mikrobai nepatektų į sveikus ketvirčius. Sergantis ketvirtis melžiamas pasku-
tinis. 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 jei tešmuo paruošiamas labai greitai – per 10 sek.

Karvės melžiamos rankomis ir mechanizuotai. Priklausomai nuo dydžio, melžiant melžimo aparatais nau-
dojami 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 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 šalčiai dideli, reikia melži-
klius pašildyti 40 °C temperatūros vandenyje ir tik po to dėti ant spenių. 

Nauji užsienietiški melžimo aparatai automatiškai masažuoja tešmenį. Pabaigus melžti paskutinį ketvirtį, 
aparatai automatiškai nukrenta. Tokie melžimo aparatai šiuo metu jau naudojami daugelyje Lietuvos ūkių.

Melžiant senesnės gamybos aparatais neretai baigiamąsias melžimo operacijas atlieka melžėja. Ji viena 
ranka ima kolektorių ir kartu su melžikliais truputį jį patraukia į priekį ir žemyn, kita ranka apčiupinėja tešmens 
ketvirčius ir jei yra likutis pieno, iš lėto ir 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 proc., melžimo greitis sulėtėja 0,15 l pieno per minutę. Speniai pasidaro skausmingi, karvės pradeda nerimti 
maunant melžiklius. 75 proc. karvių suserga subklinikiniais mastitais. Melžikliai dažniausiai perlaikomi ten, kur 
melžėjos norėdamos greičiau pamelžti karves dirba ne su dviem, o su trimis ir daugiau melžtuvų. Nespėdamos 
stebėti karvių melžimo eigos jos dažnai juos išjungia pavėluotai. Todėl svarbu nustatyti reikiamą melžtuvų skai-
čių, kurį gali aptarnauti melžėja nepažeisdama melžimo taisyklių.

Melžėjai priskiriamų melžtuvų skaičius nustatomas atsižvelgiant į vidutinę karvių melžimo trukmę. Žino-
dami, 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 sutepti specialiais antiseptiniais tepalais, apipurkšti arba 

įmerkti kelioms sekundėms į specialius dezinfekuojančius skysčius, nenušluostant jų iki kito melžimo. Tai ap-
saugo spenius nuo mikroorganizmų patekimo pro spenio kanalą į tešmenį, taip pat gydo įvairius spenių odos 
sužeidimus.

Kiekvienai karvei visos melžimo operacijos turi būti atliekamos griežtai viena paskui kitą. Negalima 
plauti tešmenų kelioms karvėms iš eilės, o po to praėjus tam tikram laikui mauti melžiklius ir pradėti melžti. Taip 
dirbant nuolat ne tik mažėja pieno išmilžiai ir pieno riebumas, bet ir karvės užtrūksta anksčiau laiko.
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9 lentelė. Vienos karvės melžimo operacijų eiliškumas ir trukmė (Tušas, Mišeikienė, 2008)

Eil. 
Nr. Melžimo operacija Trukmė, 

s Pastabos

1. Pirmųjų pieno čiurkšlių išmelžimas iš 
atskirų spenių 5–7 Stebimas pieno pasikeitimas, pašalinamas  

labiausiai bakterijomis užterštas pienas

2. Tešmens plovimas 15–20 Nuo tešmens odos šalinami mechaniniai  
nešvarumai

3. Tešmens šluostymas dezinfekuotu 
rankšluosčiu 10–15 Sumažinamas mikroorganizmų skaičius ant 

tešmens odos ir spenių

4. Tešmens masažas rankomis 5–8 Masažuojama tik tada, kai nušluosčius tešmenį 
pienas dar būna neatleistas

5. Melžiklių užmovimas ant spenių 10–12 Melžikliai maunami nesiurbiant oro

6. Melžimo eigos stebėjimas 3–5 Stebimas pieno tekėjimas

7. Baigiamasis melžimas melžtuvu 20–30
Patraukus melžiklius žemyn ir masažuojant 

užpakalinius ir priekinius ketvirčius išmelžia-
mas tešmenyje likęs pienas

8. Melžiklių numovimas ir oro pasiurbi-
mas į melžiklius 10–12

Išjungus vakuumą numaunami melžikliai ver-
tikalioje padėtyje ir sekundę įjungus vakuumą 

susiurbiami pieno likučiai iš melžiklių

9. Spenių dezinfekcija pamelžus 3–4 Speniai pamerkiami, apipurškiami arba sutepa-
mi antiseptinėmis medžiagomis

Jeigu karvę prieš melžimą arba melžiant veikia neįprasti dirgikliai (triukšmas, traktoriaus burzgesys, pa-
šaliniai žmonės tvarte ir kt.), nutrūksta pieno atleidimo refleksas ir pieno primelžiama mažiau, dalis jo lieka 
neišmelžta. Jei tai kartojasi dažnai, 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 jei su ja grubiai elgiamasi. Karvei išsigandus antinksčių liauka išskiria  
hormoną adrenaliną, dėl to susiaurėja pieno latakai ir neleidžia pienui patekti į apatinę tešmens dalį. Jis veikia 
tol, kol gyvulį veikia šalutinis dirgiklis. Kraujyje cirkuliuojantis oksitocinas suyra ir jo veikimas baigiasi. Karvė  
nevisiškai išmelžiama ir tešmenyje lieka pieno.

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 
suleidus į veną 10–20 oksitocino. Liekamasis pienas būna 10–20 proc. riebumo, o tos pačios karvės jo kiekis svy-
ruoja melžimų metu nuo 1–2 proc. iki 70–90 proc. viso pasigaminusio pieno. Tai priklauso nuo daugybės išorinių 
veiksnių, veikiančių gyvulį prieš melžimą ir melžiant. Dažnas neigiamas dirgiklis ūkiuose yra gyvulių šėrimas 
arba pašarų vežimas į tvartą prieš pat melžimą arba melžiant. Mažiausiai pieno lieka tešmenyje, kai karvės paše-
riamos prieš melžimą. Tada melžiamos jos stovi ramios, 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 
dviem mėnesiams iki apsiveršiavimo, reikia jas laikyti su suaugusiomis karvėmis tvarte, kad priprastų prie mel-
žimo įrengimų (prie jų pastatomas aparatas, tešmuo paglostomas). Ruošiant tešmenį pirmajam melžimui su karve 
turi būti elgiamasi itin švelniai. Tešmuo turi būti plaunamas, sausinamas, masažuojamas ir pirmosios čiurkšlės 
numelžiamos ne ilgiau kaip per 60 sekundžių. Karvė turi būti pratinama pieną atiduoti greitai, tešmuo turi būti 
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išmelžtas 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 steng-
tis, kad gyvulys (nuo telyčaitės iki suaugančios karvės) patirtų kuo mažiau stresų šeriamas, valant tvartus, gydant 
susirgimus ir kitais atvejais.

Karvių melžimo ypatumai

Dienotvarkės reikšmė. Karvės būna produktyvios, kai visi darbai tvarte atliekami visada tuo pačiu laiku. 
Tada gyvuliai žino ėdimo, mėšlo valymo, melžimo, poilsio laiką. Jų organizmas pasiruošia tuo laiku paimti ir 
virškinti pašarą, atleisti pieną.

Numatant dienotvarkę svarbu atskirti gyvulių šėrimo laiką nuo melžimo. Geriausiai karvės atleidžia  
pieną, kai pašeriamos 2–4 val. prieš melžimą. Apvirškinusios pašarą ir nejausdamos alkio jos melžimo metu būna 
ramios, nusiteikusios atiduoti visą pieną. Tačiau prevencijos prieš mastitus tikslais po melžimo naudojant spenių 
mirkymą antiseptinėse priemonėse rekomenduojama, kad pamelžtos karvės ilgiau liktų stovėti. Todėl jos gali būti 
šeriamos ir po melžimo. 

Visus numatytus darbus atliekant laiku pagal dienotvarkę ±2 min. ribose išmelžiama iš tešmens 90 proc. 
pieno. Jeigu pagrindiniai gyvulių priežiūros darbai atliekami ±10 min., ±20 min., ±30 min. ribose, pieno išmel-
žiama atitinkamai 78,4, 75,1 ir 72,2 proc. Jeigu nuolat laikomasi griežtai nustatytos dienotvarkės, tai antrąjį lakta-
cijos mėnesį pieno kiekis padidėja 28 proc., trečiąjį – 26 ir ketvirtąjį – 25 proc. Pieno riebumas padidėja 0,2–0,3 
proc. Laikantis griežtos dienotvarkės ne tik gaunami didžiausi primilžiai, bet ir pagerėja bendras organizmo at-
sparumas, karvės rečiau serga mastitu. Nesilaikant dienotvarkės paros primilžis iš karvės sumažėja 15–25 proc., 
pailgėja karvės melžimo laikas, iš tešmens išmelžiama mažiau riebaus pieno.

Karvių melžimo eiliškumas. Kurias karves bandoje pradėti melžti, pirmiausia turi pasirinkti melžėja. Jei-
gu yra ,,minkštų“ karvių, labai greitai atleidžiančių pieną, žinoma, jas reikia melžti pirmiausia. Jeigu tokių karvių 
nėra, pirmiausia melžiamos jaunos karvės, šviežiapienės, o po to visos kitos. Gydomos ir sergančios karvės mel-
žiamos galiausiai. Taip melžiant sveikiems gyvuliams nepernešami ligų sukėlėjai, ypač sergant tešmens ligomis. 
Be to, jaunos karvės laktacijos pradžioje nejaučia tikslaus melžimo laiko ir dažnai dar nepradėtos melžti pradeda 
atleisti pieną. 

Karvių užtrūkinimas. Karvių užtrūkinimas prieš veršiavimąsi turi įtakos jų produktyvumui kitoje lakta-
cijoje. Negalima karvių melžti nuo apsiveršiavimo iki apsiveršiavimo. Karvės užtrūkinimo data turi būti žinoma 
iš anksto. Pagal apvaisinimo datas iš kalendoriaus nustatoma apsiveršiavimo data. Karvės užtrūkinamos likus 
45–60 dienų iki veršiavimosi. 

Sergančių karvių melžimas. Sergančioms karvėms melžti didelėse fermose rekomenduojama turėti atski-
rą melžtuvą. Jis nenaudojamas sveikoms karvėms melžti.

Pastebėjus tešmens uždegimo (mastito) požymius sveiki tešmens ketvirčiai melžiami melžtuvu, o sergan-
tys – rankomis į atskirą indą. Serganti karvė nuvedama į grupės galą ir melžiama paskutinė. Jeigu grupėje daug 
karvių, sergančių subklinikiniu mastitu, jas leidžiama melžti melžtuvu, tačiau po kiekvienos karvės melžimo 
melžtuvas turi būti dezinfekuojamas, pamerkiant melžiklius į kibirą su dezinfekavimo tirpalu. Išmelžtas pienas 
virintas sunaudojamas ūkyje. Karvėms sergant klinikiniu tešmens uždegimu melžtuvu melžiami tik ligos neapim-
ti tešmens ketvirčiai, o nesveiki ketvirčiai išmelžiami rankomis.

Iš pažeistų ketvirčių išmelžtas sekretas virinamas ir sunaikinamas, o iš nepažeistų – virinamas ir sugirdo-
mas gyvuliams.

Antibiotikais gydomų karvių pienas brokuojamas atsižvelgiant į tai, kiek laiko antibiotikai išsiskiria su 
pienu. Tai turi nurodyti gyvulį gydantis veterinarijos gydytojas. 

Labai produktyvių karvių melžimas. Labai produktyvių karvių melžimo technologija nesiskiria nuo kitų 
karvių melžimo technologijos. Skiriasi tik darbų organizavimas.

Labai produktyvios karvės rišamos perdarynėse, esančiose arčiausiai prie pieno surinkimo patalpos, ir 
melžiamos pirmiausiai. Tokių karvių tešmenyje yra daug pieno, todėl atėjus melžimo laikui dėl tešmens vidinio 
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spaudimo jos greičiau atleidžia pieną. Nepradėjus jų melžti pirmųjų, pienas atleidžiamas ir savaime pradeda tekėti 
iš spenių. Pavėlavus karves melžti, dažnai aktyvus pieno atleidimo laikas būna praėjęs ir jos nevisiškai išmelžia-
mos. Taip dažnai kartojantis pradeda mažėti primilžiai ir pieno riebumas.

Kai bandoje daug produktyvių karvių, melžėjai galima skirti tris melžtuvus. Tačiau tada reikia stebėti, kad 
melžėjos nenusižengtų melžimo technologijos reikalavimams ruošiant tešmenis ir ypač laiku nuimant melžiklius 
nuo spenių. Melžiklius perlaikius ant išmelžtų spenių pažeidžiami tešmens ir spenių audiniai ir karvė gali susirgti 
mastitu.

Tik apsiveršiavusių karvių melžimas. Didelėse fermose karvėms veršiuotis ir veršeliams laikyti įrengia-
mos atskiros patalpos, o nedidelėse – karvės veršiuojasi tame pačiame tvarte. 

Veršiavimosi patalpoje, priklausomai nuo karvių skaičiaus, įrengiamas mechanizuotas melžimas į pieno 
linijas didelėse fermose arba į melžtuves. 

Gali būti įrengtas ir mišrus melžimo būdas: pagrindinė apsiveršiavusių gyvulių dauguma melžiama į pie-
no linijas, o tik ką apsiveršiavusios karvės – į melžtuves. Melžimo įrenginiai ir melžtuvės veršiavimosi patalpoje 
turi būti tokios pat markės kaip ir pagrindiniame tvarte, pvz., jeigu tvarte karvės melžiamos įrenginio ADM-8A 
melžtuvais ADU-1, tai ir veršiavimosi patalpoje būtina jas melžti tokiais pat melžtuvais. 

Jeigu apsiveršiavusi karvė gerai jaučiasi ir tešmuo sveikas, melžtuvu galima melžti pirmą dieną po apsi-
veršiavimo. Negalima melžti melžtuvais karvių, kurių labai pabrinkęs tešmuo arba sergančių mastitu.

Po veršiavimosi praėjus 0,5–1 val. karvę būtina melžti. Prieš melžimą tešmuo nuplaunamas šiltu 40–45 
°C vandeniu ir dezinfekuojamas 1 proc. chloramino B ar kitu dezinfekciniu tirpalu. Po to numelžiamos pirmosios 
krekenų čiurkšlės. Vertinama krekenų spalva ir kvapas. Sveikos karvės krekenose neturi būti kraujo ar pūlių.  

Numelžus pirmąsias pieno čiurkšles tešmuo rankomis masažuojamas iš apačios į viršų limfagyslių krypti-
mi ne ilgiau kaip minutę. Tai padeda greičiau pasišalinti skysčiui iš tešmens audinių ir jam atgauti normalią būklę. 
Baigus masažuoti tešmenį ant spenių užmaunami melžikliai.

Pasibaigus krekenų išsiskyrimo laikotarpiui ir atslūgus tinimui (edemai) po septynių dienų tešmuo masa-
žuojamas iš viršaus į apačią.

Jeigu apsiveršiavusios karvės tešmuo skausmingas, edemiškas, diagnozuojamas mastitas, tokios karvės 
melžiamos rankomis, kol visiškai pasveiksta. Tačiau nustatyta, kad ilgiau negu penkias dienas melžiamos ranko-
mis karvės sunkiau pripranta prie melžimo melžtuvais ir pieno kiekis per laktaciją būna mažesnis negu tų karvių, 
kurios iš karto po veršiavimosi pradedamos melžti melžtuvais. 

Labai svarbu pradėti iš karto po veršiavimosi melžti melžtuvais pirmaveršes. Jos gerai atleidžia pieną ir 
nereikia jų papildomai pratinti. Kad pirmaveršės gerai atleistų pieną ir visiškai būtų išmelžtos melžtuvais, reikia 
gerai paruošti jų tešmenis prieš maunant melžiklius ant spenių. Tai turi trukti 30–40 sekundžių. Jeigu pirmaveršes 
gerai atleidžia pieną, tai baigiant melžti melžtuvu tešmuo visiškai išmelžiamas ir papildomai baigti melžti ranko-
mis nereikia. Taip galima gyvulius lengvai įpratinti visą pieną atiduoti melžiant melžtuvu.

Melžiant apsiveršiavusias karves labai svarbu laikytis griežtų sanitarijos taisyklių. Kad neplistų įvairios 
tešmens ir lytinių organų ligos, karvių perdarynės turi būti gausiai kreikiamos geros kokybės šiaudais, palaikoma 
švara. Melžimo inventorių būtina gerai plauti ir po kiekvieno melžimo gerai dezinfekuoti. Pamelžus tešmens 
uždegimu sergančią karvę reikia gerai išplauti ir dezinfekuoti ne tik melžtuvę, bet ir melžėjos rankas. Negalima 
melžti sveikų karvių nenusiplovus ir nedezinfekavus rankų, nes apsiveršiavusių karvių organizmas jautrus bet 
kokiai infekcijai.

Dažniausiai pasitaikančios melžimo klaidos. Melžiama susidėvėjusiais, senais melžtuvais arba susidė-
vėjusios atskiros jų detalės, sumaišytos atskirų melžtuvų dalys. Čiulpikliai tiesiogiai liečiasi su karvių speniais. 
Per mėnesį jie pulsuoja 200 tūkstančius kartų, 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. 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.

Nepakankamai arba visiškai neparuošiamas tešmuo melžimui.
Nenumelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės iš spenių arba numelžiamos tiesiai ant grindų.
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Nuo tešmens ruošimo pradžios iki melžiklių užmovimo sugaištama žymiai daugiau laiko negu reikalau-
jama (daugiau nei 30–45 s).

Melžtuvai dirba esant pernelyg dideliam arba žemam vakuumui (normalus vakuumas – 360–380 mm Hg 
stulpelio), padidintu pulsų skaičiumi.

Perlaikomi melžikliai ant išmelžto tešmens.
Baigiant melžti melžtuvu jis traukiamas ne žemyn į karvės galvos pusę, bet pakreipiant į šoną ir taip už-

lenkiami speniai, iš jų blogai išteka likęs pienas.
Melžikliai numaunami nuo spenių neuždarius kolektoriaus arba neįleidus oro į vieną iš melžiklių.
Pamelžus speniai nedezinfekuojami.
Sergančios mastitu karvės melžiamos tais pačiais melžtuvais kaip ir sveikos.
Melžtuvai pamelžus sergančią karvę nedezinfekuojami.
Nekokybiškai plaunami ir dezinfekuojami melžtuvai po melžimo.
Melžimo įrenginių ir inventoriaus priežiūra. Melžimo aparatai ir pieno inventorius kiekvieną kartą tuoj 

po melžimo turi būti rūpestingai plaunami ir periodiškai dezinfekuojami. Blogai prižiūrimi įrenginiai ir indai yra 
didžiausias pieno užteršimo mikroorganizmais šaltinis. Blogai išplauto inventoriaus pieno likučiuose dauginasi 
bakterijos, jo guminės detalės sustangrėja, dažnai sutrūkinėja, paviršius šiurkštėja. Nesilaikant plovimo ir dezin-
fekavimo taisyklių pienas užteršiamas konservuojančiomis medžiagomis.

Visais atvejais vanduo, skirtas melžimo įrenginių ir pieno indų sanitariniam valymui, turi atitikti geriamo-
jo vandens standarto reikalavimus.

Plovimo ir dezinfekavimo priemonės turi būti bekvapės, lengvai nuplaunamos nuo aparatų ir indų  
paviršiaus, nesukeliančios indų korozijos, nekenksmingos rankų odai, efektyvios ir pigios.

Plovimo priemonės turi gerai plauti, t. y. tirpdyti baltymus, emulguoti riebalus, pašalinti netirpias me-
džiagas. Plaunama švariu geriamuoju vandeniu ir šarminiais bei rūgščiais plovimo tirpalais. Plovimo priemonės  
neveikia baktericidiškai.

Dezinfekavimo priemonės turi pasižymėti geromis baktericidinėmis savybėmis. Gera pieno inventoriaus 
dezinfekavimo priemonė yra karšti vandens garai — pakeičiantys kenksmingas dezinfekuojančias medžiagas. 
Veikiant sausais prisotintais 100 °C temperatūros garais vegetaciniai mikrobai žūva per keletą sekundžių. Dažnai 
dezinfekuojama chloro turinčių chemikalų tirpalais.

Pieno inventorių patogiausia kartu plauti ir dezinfekuoti. Tam vartojamos įvairios Sveikatos apsaugos 
ministerijos leistos priemonės.

Melžimo įrenginių ir pieno indų plovimas bei dezinfekavimo eiga. Pieno įrenginiai pirmiausia skalauja-
mi tekančiu šiltu 30±5 °C temperatūros vandeniu, po to plaunami karštu 60–65 °C temperatūros plovimo priemo-
nių tirpalu, dezinfekuojami ir baigiant skalaujami vandeniu. 

Svarbu visas operacijas atlikti kruopščiai ir iš eilės. Skalaujant po melžimo karštu vandeniu pieno liku-
čių baltymai (albuminai ir globulinai) sukreša ant melžimo įrenginio vidinių sienelių sudarydami palankią terpę 
bakterijoms daugintis. Karštas plovimo priemonių tirpalas nuplauna riebalų ir baltymų likučius, o dezinfekuojant 
sunaikinama įvairi mikroflora. Skalaujant turi būti išplaunami plovimo ir dezinfekavimo tirpalų likučiai.

Pieno indų sanitarinė priežiūra. Pirmiausia išplaunama 30±5 °C temperatūros vandeniu, paskui plau-
nama karštu (60±5 °C) šarminiu plovimo tirpalu su šepečiais, 3–4 kartus perplaunama vandeniu (pašalinami  
šarminio tirpalo likučiai) ir išdžiovinama (sudėjus ant stovo dugnu į viršų). Išplauti indai periodiškai dezinfekuo-
jami karštais garais ar dezinfekuojančiais tirpalais.  

Melžimo aparatų sanitarinė priežiūra. Plovimo aparatas ir melžtuvė iš išorės apiplaunami 30+5 °C tem-
peratūros vandeniu naudojant šepetį arba kempinę. Pieno likučiams išplauti per melžiklius siurbiamas 30±5 °C 
temperatūros vanduo (5–6 l); kad aparatas geriau išsiplautų, paėmus už kolektoriaus melžikliai kilnojami į viršų, 
kad į juos patektų oro. Melžtuvėje esantis vanduo paskalanduojamas ir išpilamas. Po to per aparatą vakuumu 
praleidžiama 8 l 60±5 °C temperatūros plovimo arba plovimo ir dezinfekavimo tirpalo; tada naudojant šepečius 
išplaunamas melžtuvės vidus, dangtelio tarpiklis, kolektorius, melžikliai ir pieno žarnos. Jeigu aparatai plaunami 
tik plovimo tirpalais, tai išplovus per aparatą vakuumu leidžiamas dezinfekavimo tirpalas nenaudojant šepečių. 
Dezinfekuojama kasdien. Plovimo bei dezinfekavimo tirpalų likučiams pašalinti per aparatą leidžiamas karštas 
(60±5 °C) vanduo (5–10 l).  
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Turint cirkuliacinį plovinio stendą melžimo aparatai plovimo ir dezinfekavimo tirpalais plaunami  
cirkuliaciniu būdu 10 minučių. Kartą per savaitę melžimo aparatas visai išardomas ir plaunamos visos detalės, 
išskyrus pulsatorių, kuris ardomas ir valomas kartą per mėnesį.

Melžimo linijų sanitarinė priežiūra. Pieno likučiams pašalinti iš linijos į kiekvieną jos šaką leidžiama 
porolono kempinė, po to 5–7 min. – šiltas (30±5 °C) vanduo. Tada išimamas ir išplaunamas filtras. Toliau jungia-
ma automatinė plovimo sistema. Kai jos nėra, plaunama taip: 15 min. plaunama 60±5 °C temperatūros plovimo 
arba plovimo ir dezinfekavimo tirpalu, o paskui jų likučiams pašalinti linijos skalaujamos 5–7 min. vandeniu. Kai 
plaunama plovimo tirpalu, tai po išplovimo kasdien 15 min. leidžiamas karštas dezinfekavimo tirpalas. Rekomen-
duojama pieno linijas pakaitomis plauti šarminių ir rūgščių priemonių tirpalais. 

„Pieno akmens“ šalinimas. Melžiant į pieno liniją ant vamzdžių sienelių kaupiasi apnašos – „pieno  
akmuo“. Jos susidaro iš pieno baltymų, riebalų ir netirpių kalcio, fosforo, geležies druskų. Jose esančių mikrobų 
neveikia dezinfekuojantys tirpalai. Norint pašalinti nuo melžimo įrenginių „pieno akmenį“ ir kitas mineralines 
nuosėdas bent kartą per savaitę jie plaunami rūgščių tirpalais. Per išplautą liniją leidžiama 0,2 proc. organinių 
rūgščių (acto, rūgštynių ir kt.) arba 0,1 proc. neorganinių rūgščių (azoto, druskos, sulfamino ir kt.) tirpalai. Po to 
liniją reikia išplauti šiltu vandeniu. 

Pieno siurblys po kiekvieno melžimo praplaunamas cirkuliaciniu būdu, o kas antrą dieną plaunamas plo-
vimo-dezinfekavimo priemonėmis. Kas mėnesį pieno siurblys išardomas ir visos detalės išplaunamos rankiniu 
būdu plovimo-dezinfekavimo priemonių tirpalais. Po to detalės praplaunamos šiltu vandeniu.

Pieno aušintuvai plaunami cirkuliaciniu principu. Automatiškai išplaunami antgaliai, naudojami pieno 
išleidimo į pienvežį žarnos prijungimui.

Marlės ar flanelės filtrai, rankšluosčiai, skudurėliai plaunami plovimo miltelių ar kitų plovimo priemonių 
tirpalu, skalaujami tekančiu vandeniu, lyginami karštu lygintuvu arba 12–15 min. virinami ir džiovinami. Išplauti 
plovimo miltelių tirpale, išskalauti vandenyje lavsaniniai filtrai 20 min. dažniausiai merkiami į šviežią skaidrų l 
proc. chlorkalkių tirpalą (turintį 0,25–0,5 proc. aktyviojo chloro), po to skalaujami vandenyje ir džiovinami.  

Veiksniai, nuo kurių priklauso plovimo ir dezinfekavimo efektyvumas. Svarbiausia operacija yra plo-
vimas, nes plaunant ne tik pašalinama pienas ir jame esantys mikrobai, bet ir paruošiamas paviršius efektyviam 
dezinfekavimui.

Plovimo ir dezinfekavimo tirpalų efektyvumas labai priklauso nuo jų temperatūros. Pageidautina, kad 
plovimo tirpalo temperatūra būtų kuo didesnė, bet ne mažesnė kaip 55 °C.

Plovimo efektyvumą didina tirpalo maišymasis, greitas judėjimas bei jo mechaninis poveikis dėl susida-
riusių sūkurių ar patekus orui. Labai svarbu kontakto trukmė ir vandens kokybė. Vandenyje, neatitinkančiame 
geriamojo vandens reikalavimų, yra daug mikrobų, todėl juo praskalautus išplautus ir išdezinfekuotus aparatus ir 
įrenginius vėl užteršiame mikrobais.

Išplautuose ir išdezinfekuotuose melžimo aparatuose bei pieno linijose neturi likti plovimo ir dezinfe-
kavimo medžiagų. Ar vandeniu pašalinti visi plovimo ir dezinfekavimo medžiagų, turinčių šarminių savybių,  
likučiai, gali būti nustatoma atliekant išplovų reakciją. Į kūginę kolbutę įpilama 50 ml paskutinės plovimui var-
totos vandens porcijos ir įlašinama 3 lašai 1 proc. fenolftaleino spiritinio tirpalo. Jei kolbutės turinys nusidažo 
rausva spalva, tai rodo, kad vanduo yra šarminės reakcijos, todėl plauti reikia pakartotinai. Jeigu kolbutės turinio 
spalva nepasikeičia, vandeniu galima nebeplauti.

Plovimo vandeniu pabaigą galima nustatyti tiriant išplovose chloro junginių priemaišas. Į mėgintuvėlį įpi-
lama 5 ml plovimui vartoto vandens ir 1,5 ml 7 proc. kalio arba natrio jodido vandeninio tirpalo. Jeigu vandenyje 
yra chloro junginių priemaiša, mėgintuvėlio turinys nusidažo gelsva spalva.

Sanitarinės pieno indų, aparatų ir įrenginių būklės vertinimas. Tikrinama vizualiai atkreipiant dėmesį 
į tas vietas, kurios sunkiau prieinamos ir blogiau išplaunamos: po melžtuvės dangčio tarpikliu, melžiklių gumas, 
kolektorių ir kt. Be to, periodiškai arba pablogėjus pieno sanitarinei kokybei atliekamas melžimo įrenginių ir indų 
nuoplovų bakteriologinis tyrimas: nustatomas bakterinio užteršimo laipsnis ir koli titras.

Reikėtų įsidėmėti!
Koli titras yra mažiausias vandens kiekis ml, kuriame randama 1 žarninė (E. coli) lazdelė. 
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10 lentelė. Sanitarinės pieno indų, aparatų ir įrenginių būklės mikrobiologinis vertinimas 
(Tušas, Mišeikienė, 2018)

Sanitarinė būklė Koli titras
Mikrobų skaičius

1 ml nuoplovų 1 cm2 paviršiaus

Nepatenkinama Mažesnis kaip 1,0 Daugiau kaip 500 000 Daugiau kaip 50000

Patenkinama 1,0 ir didesnis 10001–500000 1001–50000

Gera Didesnis kaip 1,0 Iki 10000 Iki 1000

Savikontrolės klausimai
3.10.1. Kaip taisyklingai melžiamos karvės rankomis? 
3.10.2. Kokie naudojami melžimo įrenginiai?
3.10.3. Kokios yra karvių melžimo aparatais taisyklės? 

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• http://gi.lsmuni.lt/files/info/Zootechniko_zinynas.pdf
• Stankūnienė V., Tacas J. Karvių melžimo taisyklės. Kaunas, 2004.
• Stankūnienė V., Tacas J. Karvių melžimas. K., 1999.
• Tušas,S.; Mišeikienė, R. Karvių melžimas. LSMU Leidybos namai, 2018.
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3 . 1 1 .  M E C H A N I Z U O T O  K A R V I Ų  M E L Ž I M O 
P R I N C I P A I  I R  R E I K A L AV I M A I . 

R E I K A L AV I M A I  R A N K I N I A M  M E L Ž I M U I

Karvėms įvairiomis laikymo sąlygomis melžti ir pirminiam pienui paruošti gaminami įvairūs melžimo 
įrenginiai.

Melžti galima stovėjimo vietose arba specialiose salėse – melžyklose, stacionariais arba mobiliaisiais 
įrenginiais.

Stacionariais įrenginiais stovėjimo vietose galima melžti į melžtuves (kibirėlius) arba į pieno linijas.
Mobiliaisiais agregatais į melžtuves galima melžti karves, laikomas pririštas tvarte arba ganyklose. Su-

montuoti ant ratukų mobilieji melžimo agregatai, turintys autonominį vakuumo sudarymo įrenginį, gali judėti 
paskui karvių bandą.

Stacionarūs melžimo įrenginiai naudojami įvairaus tipo melžimo aikštelėse: tandemo, eglutės, lygiagre-
taus arba šonas prie šono ir karuselės. Melžimo įrenginiai gali būti neautomatizuoti arba įvairaus automatizavo 
lygio, su kompiuteriais.

13 pav. Melžimas į melžtuvę (Tušas, Mišeikienė, 2008)

14 pav. Melžimas į pieno liniją (Tušas, Mišeikienė, 2008)
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Melždama neautomatizuotais įrenginiais melžėja visas melžimo operacijas pati atlieka rankomis: ruo-
šia tešmenį, užmauna melžiklius ant spenių, stebi melžimo eigą, baigia melžti melžtuvu ir nuima melžiklius,  
dezinfekuoja spenius. Neautomatizuoti yra visi mobilieji melžimo agregatai karvėms melžti stovėjimo vietose į 
melžtuves ir visi šalyje naudojami sovietiniai arba senesnės modifikacijos melžimo įrenginiai melžti aikštelėse, 
ganyklose arba stovėjimo vietose.

Automatizuoti įrenginiai grupuojami pagal automatizavimo lygį. Jei jie visiškai automatizuoti, mel-
žimo procesas stebimas kompiuteriu. Melžėja tik paruošia karvės tešmenį melžimui ir užmauna melžiklius.  
Kompiuterinė įrenginio sistema be melžėjos pagalbos stebi melžimo procesą, atlieka baigiamąjį melžimą ir au-
tomatiškai nuima melžiklius, melžėja tik dezinfekuoja spenius. Gali būti vedama pieno kiekybės ir kokybės  
apskaita, stebima karvės fiziologinė būklė. Tokie įrenginiai dažniausiai naudojami melžiant stacionariose  
melžyklose, rečiau – stovėjimo vietose melžiant į pieno linijas. Yra ir tokių, kurie apie melžimo pabaigą praneša 
tik garso arba vaizdo signalu. Tais atvejais melžėja pati turi atlikti baigiamojo melžimo operacijas ir nuimti mel-
žiklius.

Melžimui naudojami dvitakčiai porinio arba sinchroninio veikimo melžtuvai. Jie turi du taktus – čiulpimo 
ir spaudimo.

15 pav. Melžtuvas (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Čiulpimo taktas yra, kai abiejose melžiklio kamerose yra vakuumas; spaudimo taktas – kai pospeninėje 
kameroje yra vakuumas, o tarpsieninėje – oras. 

Pagrindinė melžtuvo detalė, turinti kontaktą su gyvuliu, yra melžiklis. Jis sudarytas iš speninės gumos – 
čiulpiklio, melžiklio korpuso, pieno ir kintamo vakuumo žarnelių. Čiulpiklis gali būti su stebėjimo stikleliu arba 
be jo. Melžiklis turi dvi kameras – pospeninę ir tarpsieninę. 

Pospeninė kamera – tai ertmė tarp spenio ir melžiklio speninės gumos (čiulpiklio). 
Tarpsieninė kamera – tai ertmė tarp melžiklio korpuso ir speninės gumos.
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16 pav. Melžimo ciklai (Tušas, Mišeikienė, 2018) 

Melžikliai su stebėjimo stikliukais, sumontuotais speninėje gumoje, yra visi „WestfaliaSurge“ ir kai kurie 
Latvijos Rezeknės firmos. „DeLaval“, danų, amerikiečių, italų, čekų ir dalis Rezeknės firmų melžikliai pagaminti 
su ištisa spenine guma. Kai melžikliuose yra stebėjimo stikliukai, lengviau stebėti, kaip melžiamas kiekvienas 
tešmens ketvirtis. Techniniu požiūriu toks melžiklis sudėtingesnis. Jį sunkiau išplauti ir pašalinti bakterijas. Nu-
mesdama nuo spenių melžiklius karvė koja gali sutraiškyti ar kitaip sugadinti stebėjimo stikliuką, jie gali iširti. Be 
stebėjimo stikliuko melžiklis turi mažiau detalių, todėl yra patikimesnis, techniškai geresnis, lengviau plaunamas. 
Jais naudojantis reikia karves atrinkti, kad visi tešmens ketvirčiai būtų kuo vienodžiau išsivystę ir melžimo pabai-
goje nebūtų tuščiai melžiami kai kurie ketvirčiai. Naudojant tokius melžiklius reikalingas geras apšvietimas ties 
tešmeniu ir permatoma kolektoriaus pieno kamera.

Pulsatorius reikalingas pastoviam vakuumui paversti į kintamą. Pulsatoriai gali būti porinio veiki-
mo arba sinchroniniai. Šalies pieno fermose dabar naudojami pneumatiniai arba elektroniniai pulsatoriai,  
stimuliuojantys pieno atleidimą (dirginamas spenys), arba paprasti. Pulsatorius paduoda vakuumą arba orą į melžiklio  
tarpsieninę kamerą. Tai turi būti daroma nuosekliai, vienodu dažnumu ir intervalu. Dažniausiai laiko tarpas tarp 
spenio čiulpimo ir spaudimo takto turi būti 2:1. Pulsatorius, kurio 60 proc. pulsacijos laiko sudaro čiulpimo taktas, 
o 40 proc. – spaudimo taktas, turi atlikti 50–60 dvigubų pulsų per minutę. Pulsatoriai gali būti reguliuojami ir ne-
reguliuojami, gali dirbti pastoviais taktais, melžimo metu gali keisti taktų skaičių arba intervalą ir taip stimuliuoti 
pieno atleidimą. 
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17 pav. Pulsatorius (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Kai kurie „Westfalia-Surge“, „DeLaval“ firmų pulsatoriai yra valdomi elektronikos, todėl gali pagal laiką 
arba pieno kiekį, pratekantį iš visų spenių per kolektorių, reguliuoti pulsų skaičių, taktų santykį.

„Westfalia-Surge“ firma siūlo „Stimopuls“ melžtuvą su elektroniniu pulsatoriumi. Juo kiekvienai karvei 
individualiai galima parinkti stimuliavimą ir išjungti melžiklius, kai pienas baigia išsiskirti. „DeLaval“ siūlo 
„Monovac 100C“. Jis rodo melžimo pabaigą. Šios firmos siūlo ir automatiškai nusiimančius melžiklius, tinkamus 
dirbti su įvairiais melžimo įrenginiais.

Melžtuvo kolektorius reikalingas pienui iš melžiklių surinkti ir paskirstyti kintamą vakuumą į melžiklius.

18 pav. Kolektorius (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Beveik visų kolektorių pieno kameroje yra sumontuotas vožtuvas vakuumui paduoti į pospeninę kamerą. 
Dažniausia kamera būna permatoma ir tada galima stebėti, ar teka pienas iš spenių. Todėl melžimo vietoje turi 
būti gerai apšviesta. Kolektoriaus kintamo vakuumo skirstytuvas yra sujungtas su pulsatoriumi ir paskirsto kinta-
mą vakuumą arba orą į tarpsienines melžiklio kameras.

Dažniausiai pieno kameroje būna skylutė, kartais griovelis, per kurį visą laiką patraukiamas oras, kad 
pienas geriau tekėtų iš kolektoriaus į melžtuvę arba pieno liniją.

Kolektoriaus pieno kameros vožtuvo melžiant negalima fiksuoti atidaryto, fiksuoti galima tik cirkulia-
ciniame plovimo įrenginyje. Laikomas atidarytas melžimo metu, nukritus melžikliams nuo spenių, jis negalėtų 
automatiškai užsidaryti ir trauktų orą bei pakratus į melžiklį. Dėl to labai sumažėtų melžimo įrenginio vakuumas, 
į pieną patektų daug nešvarumų.

Kolektorius, kuris naudojamas žemo vakuumo melžtuvuose, turi dar vieną vožtuvą, per kurį suspaudimo 
takto metu į kolektoriaus pieno kamerą ir iš jos į melžiklio pospenines kameras patenka truputis oro. Tokių kolek-
torių pieno kamerose nėra skylučių arba griovelių, reikalingų oro padavimui. Kadangi oras patenka į kolektoriaus 
pieno kamerą, po to į pospeninę melžiklio kamerą, tai joje sumažėja vakuumo dydis, ir karvės turėtų mažiau su-
sirgti mastitu, ypač tos, kurios būna su nevienodai išvystytais tešmenimis ir tuščiai melžiamos.

Kolektoriaus pieno kamera turėtų būti kuo didesnio tūrio, nes būna pastovesnis vakuumas melžiklio pos-
peninėje kameroje. Gerai, kada kolektoriaus pieno kamera būna permatoma, nes matosi, kada nustojo pienas 
išsiskirti iš tešmens ar iš kiekvieno ketvirčio.
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Vakuumo sudarymo aparatūra

Ji yra sudaryta iš vakuumo siurblio, elektros arba vidaus degimo variklio, kuris suka jį, duslintuvo,  
tepalinės, baliono, reguliatoriaus, vakuumetro.

Vakuumas yra sudaromas vakuumo siurblių pagalba. Juos gali sukti vienfaziai – 220 V arba trifaziai – 380 
V elektros varikliai. Vienfaziai dažniausiai naudojami mobiliuose melžimo įrenginiuose ir yra mažesnio našumo, 
ištraukia mažiau m3 oro per valandą. Naudojimui melžtuvų ganyklose yra taikomi vidaus degimo varikliai. Vaku-
umo siurbliai gali būti rotaciniai. Jie yra gana patvarūs. 

Duslintuvas sumažina skleidžiamą siurblio triukšmą.
Elektros variklis su vakuumo siurbliu dažniausiai būna sujungtas per diržinę pavarą ir jų sujungimas turi 

būti atsuktas į sienos pusę saugumo technikos sumetimais. Stacionarūs vakuumo siurbliai su vakuumo vamzdynu 
yra sujungti per saugiklį, kurio abiejuose galuose yra guminis intarpas – movos. Saugiklis reikalingas, kad sustab-
džius elektros variklį vakuumo siurblys nepradėtų suktis į priešingą pusę ir nesulaužytų prisitrynusių tekstolitinių 
plokštelių ir netyčia atsiradus elektros įtampai siurblyje ji nepatektų į vakuumo vamzdyną. 

Vakuumo reguliatorius yra reikalingas, kad palaikytų norimo dydžio vakuumą ir kad apsaugo-
tų vakuumo siurblį nuo perkrovimo. Jie gali būti svoriniai arba spyruokliniai. Norint gauti didesnį vakuumą  
spyruokliniuose reikia labiau suspausti spyruoklę. Jie daugiausiai naudojami mobiliuose melžimo  
įrenginiuose. Svoriniuose vakuumo reguliatoriuose padidinti vakuumą galima padidinus svorelių kiekį jame. Tokie  
reguliatoriai naudojami stacionariuose melžimo įrenginiuose.

Kokio dydžio yra vakuumas rodo vakuumetrai. Jie gali būti graduoti mm Hg; kg/cm2 ; KPa.
Vakuumo balionas reikalingas apsaugoti vakuumo siurblį nuo skysčių ir nešvarumų, kurie gali patekti iš 

vakuumo linijos. Jis yra ir vakuumo rezervas ir išlygina vakuumo svyravimus, kurie atsiranda dirbant vakuumo 
siurbliui, nukritus ar dedant melžiklius. Vakuumo balionuose dažnai būna ir apsauginiai vožtuvai, kurie apsaugo 
vakuumo siurblį, kada vakuumo balionas prisipildo skysčių.

Jie turi būti montuojami ne virš elektros variklio arba vakuumo siurblio, nes sustabdžius vakuumo siurblį 
balione atsiranda oras, atsidaro apačioje dangtis ir nešvarumai ir skysčiai išbėga.

Magistralinis 50 mm skersmens vakuumo vamzdis eina iki pieno rinktuvo arba tvarte esančio išsišakoji-
mo į atskiras kryptis. Vamzdžiai sujungiami movomis. Žemiausioje tvarto vietoje įrengiamas čiaupas kondensato 
išleidimui. Vamzdis montuojamas 1,60–1,80 m aukštyje. Tarp dviejų karvių yra sumontuojamas vakuumo kranas. 

Atsišakojantys vamzdžiai montuojami 25 mm skersmens.
Pieno fermoje turi būti naudojami vienodi tos pačios firmos melžikliai, kolektoriai ir pulsatoriai.

Karvių tinkamumo mechanizuotam melžimui įvertinimas ir pratinimas prie jo

Prieš pradedant melžti tikrinama, ar karvės tinkamos melžti mechanizuotai, ar neserga mastitu. Karvės 
turi būti tvirtų kojų, taisyklingos stovėsenos. Slapti mastitai nustatomi netiesioginiu, ekspres diagnostikos meto-
du. Dažniausiai naudojami šie testai: CMT (Califomia Mastitis Test), „Mastestas“, „Mastirapid“, „Mastitis Test“, 
„Profilac Reagent“, „Bernberg Reagent“ ir kiti. Reagentų mišinys keičia pieno spalvą ir parodo mišinio klampu-
mą. Pagal šiuos rodiklius vertinamas karvių tešmens sveikatingumas.
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11 lentelė. Pieno reakcija naudojant ekspres diagnostikos testus (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Vertinimas Pieno mišinio su reagentais 
pakitimas

SLS vidurkis, tūkst./ml

- Mišinio konsistencija vienalytė, 
skysta be matomų pakitimų (reak-

cija neigiama)

100

- Susidaro dribsneliai, kurie sukant 
lėkštelę išnyksta (įtartina)

300

+ Susidaro krešulėliai, kurie sukant 
lėkštelę išnyksta (įtartina)

900

++ Mišinys klampus, sukant lėkštelę 
susidaro krešulys (vidutiniškai 

teigiama)

2700

+++ Mišinys klampus, tąsus, ryškiai su-
sivelia į gumulą ir pilant mišinį iš 

lėkštelės iškrenta (stipriai teigiama)

8100

Mechanizuotai melžti geriausiai tinka tokias karves, kurių tešmenys atitinka šiuos morfologinius ir fizio-
loginius reikalavimus: tešmuo yra vonios, puodo arba apvalios formos, nenukaręs, gerai prisitvirtinęs prie pilvo 
sienos; tešmens dugnas lygus, beveik horizontalus, jo atstumas nuo grindų ne mažesnis kaip 45 cm ir ne didesnis 
kaip 65 cm; spenių ilgis turi būti 5–6 cm, išmelžtų viršutiniame trečdalyje diametras 2,4–2,8 cm, atstumas tarp 
priekinių spenių 6–20 cm, tarp užpakalinių ir tarp priekinių ir užpakalinių – 6–14 cm; tešmens ketvirčių išmelži-
mo laiko skirtumas negali viršyti vienos minutės. Laikas nustatomas melžimo metu, pieno srovę stebint per per-
matomas melžiklių spenines gumas, melžikliuose esančius stebėjimo stiklelius arba per permatomą kolektoriaus 
pieno kameros korpusą; pieno likutis tešmenyje pamelžus turi būti ne daugiau kaip 300 g.

Veršingos telyčios prie melžimo pradedamos pratinti prieš 2–3 mėn. ir baigiamos, kai lieka 20 d. iki ver-
šiavimosi. Pirmomis dienomis tešmuo glostomas rankomis. Po 2–3 dienų pradedama po truputį masažuoti brau-
kiant rankomis per tešmenį nuo spenių link papilvės. Vėliau telyčios pratinamos prie melžtuvo vaizdo ir melžimo 
įrenginio sukeliamo triukšmo.  

Norint karves, melžtas rankomis, pradėti melžti mechanizuotai, pirmąsias dvi dienas reikia pratinti prie 
melžimo įrenginio triukšmo ir melžtuvo vaizdo, bet melžti rankomis. Jeigu karvės ramios, trečią dieną galima 
bandyti melžti melžtuvu.

Melžti aikštelėse geriausiai pradėti nuo pirmaveršių arba antros laktacijos karvių. Iš pradžių gyvuliai 
pratinami sueiti į melžimo aikšteles. Tada įpratinus ramiai jaustis ir sustoti įjungiamas melžimo įrenginys ir pra-
dedami glostyti tešmenys. Vėliau apsiveršiavusios pirmaveršės tampa kitų veršingų telyčių ar karvių vedlėmis.
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Mechanizuoto karvių melžimo technologija

Karvės melžiamos griežtai pagal dienotvarkę. Jeigu jos nesilaikoma, gali sutrikti pieno atleidimo reflek-
sas. Melžti geriausiai vienodais laiko tarpais kas 12 val. 

Karvidėje, stovėjimo vietose karvės prieš 1,5–2 val. pašeriamos, pašalinamas mėšlas, išbarstomi pakratai 
ir pusvalandį prieš melžimą išvėdinamos patalpos. Į melžimo aikšteles karvės varomos grupėmis, laikantis eiliš-
kumo. Geriausia, kai prieš melžimo aikštelėje karvės laikomos ne ilgiau kaip 20 min. Prieš melžimą patikrinamas 
vakuumo dydis, melžikliai, pulsatorių pulsų skaičius. Šaltuoju metų laiku melžikliai pašildomi šiltame vandenyje. 
Pirmosios pieno čiurkšlės gali būti numelžiamos prieš ruošiant arba baigiant ruošti tešmenį. Jei tešmuo švarus, 
numelžiama prieš plaunant, jei nešvarus – tik nuplovus ir sausai nušluosčius tešmenį ir spenius. Numelžiant 
pirmąsias čiurkšles prieš valant spenius ir tešmenį iš karto pastebima, ar ketvirtis serga klinikiniu mastitu. Labai 
gerai, kada kiekvienos karvės tešmuo plaunamas ir sausai nušluostomas atskira servetėle. Negalima vieno mel-
žimo metu ta pačia servetėle apiplauti ir apšluostyti tešmenų visoms karvėms. Iš kiekvienos spenio kumštiniu 
būdu numelžiamos 2–3 pirmosios pieno čiurkšlės į specialų puodelį. Ant tamsaus puodelio intarpo atidžiai ste-
bima pieno spalva ir konsistencija. Negalima pieno išmelžti ant delno, grindų, žolės ar kitur. Tešmuo ir speniai  
nušluostomi individualia kiekvienos karvės šluoste arba vienkartine popierine servetėle, o išsitepęs mėšlu plau-
namas ir sausai nušluostomas.  

Kad tešmuo mažiau užsiterštų ir būtų lengviau jį paruošti melžimui, 3–4 kartus per metus galima nuo jo 
nukerpti plaukus. 

19 pav. Tešmens plaukų kirpimas (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Pirmųjų čiurkšlių numelžimas ir tešmens bei spenių valymas turi trukti 30–60 sek. Šviežiapienės karvės 
pieną atleidžia per 30 sek. nuo tešmens ruošimo pradžios, kai prisiliečiame prieš tešmens, todėl gerai nusausinto-
mis šluostėmis dažnai pakanka nuvalyti tik tešmens dugną ir spenius.

20 pav. Tešmens masažas (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I



76

Antroje laktacijos pusėje, sulėtėjus pieno gamybai ir esant mažesniam spaudimui tešmenyje, pienas  
atleidžiamas silpniau, todėl prieš melžiant rekomenduojama valyti ne tik tešmens dugną, spenius, bet ir visą 
tešmenį. Taip sudirginama daugiau nervų ir pienas greičiau atleidžiamas. Baigiant šluostyti tešmenį, reikia  
kilstelti spenius į viršų.

Taip imituojamas veršelio žindymas – pagrindinis dirgiklis oksitocinui išsiskirti.
Karvei atleidus pieną, ant spenių maunami melžikliai. Kad ženkliai nesumažėtų vakuumas, melžikliai neį-

trauktų oro ir nepakliūtų bakterijų, kurių virš kraiko yra gana daug, maunant melžiklius reikia užlenkti trumpąsias 
pieno žarnelės: kolektorius laikomas rankoje nuo karvės galvos pusės.

Pirmiausia melžiklis maunamas ant priešingos pusės priekinio spenio, toliau – ant priešingos pusės užpa-
kalinio, ant savos pusės užpakalinio ir priekinio spenių.

Maunant melžiklius spenys smiliumi nukreipiamas į melžiklio vidų. Užmovus melžiklius, kolektorius 
lengvai nuleidžiamas žemyn, o melžtuvė, pieno ir vakuumo žarnos patraukiamos link karvės priekinių kojų.

Melžėja atidžiai stebi karvių elgseną ir pieno srovę. Jeigu melžikliai nuo spenių nukrinta, automatiškai ko-
lektoriaus pieno kameroje esantis vožtuvas užsidaro ir išjungia vakuumą. Todėl melžimo metu vožtuvo negalima 
fiksuoti. Vožtuvui neužsidarius, pro nukritusius melžiklius nuo kraiko ar melžyklos grindų traukiamas oras su me-
chaninėmis dalelėmis ir daugybe bakterijų. Patekus orui pro melžiklius, žymiai sumažėja vakuumas, todėl mel-
žikliai gali nukristi ir nuo kitų karvių tešmenų. Susiteršę jie nuplaunami vandeniu ir vėl užmaunami ant spenių. 

Melžimo pabaigoje svarbu laiku pastebėti, iš kurio spenio anksčiau nustojo bėgti pienas. Išmelžtas teš-
mens ketvirtis subliūkšta, melžiklis pakyla į viršų ir užspaudžia spenio pagrindą. Nuo išmelžto spenio numau-
namas melžiklis, užlenkiama pieno žarnelė arba užkemšamas melžiklis specialiu kamščiu. Laiko skirtumas tarp 
atskirų ketvirčių išmelžimo neturi viršyti vienos minutės.

Labai sulėtėjus pieno srautui, atliekamas baigiamasis melžimas. Ranka, esančia arčiau karvės galvos, 
paimamas kolektorius, atsargiai paspaudžiamas žemyn ir truputį į priekį, o kita ranka, esančia arčiau karvės kojų, 
lengvai braukiama per užpakalinius tešmens ketvirčius iš viršaus žemyn. Tada pakeitus ranką ant kolektoriaus ir 
masažuojant išmelžiami priekiniai ketvirčiai. Melžimą baigti rekomenduojama ne ilgiau kaip 30 sek. Kai pieno 
srovė nutrūksta, melžikliai nuo spenių nuimami vienu iš šių būdų.

Pirmas būdas: ranka, esančia arčiau karvės galvos, suimamos pieno žarnelės, o kita ranka uždaromas 
kolektoriaus vožtuvas. Tada pirštu paspaudžiamas spenys ties melžiklio galvute, į pospeninę melžiklio kamerą 

21 pav. Trumpųjų pieno žarnelių 
užlenkimas (Tušas, Mišeikienė, 2018)

22 pav. Melžiklių užmovimas (Tušas, 
Mišeikienė, 2018)
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23 pav. Spenių antiseptinimas po melžimo (Tušas, Mišeikienė, 2018)

Klinikiniu mastitu sergančių nepažeistų tešmens ketvirčių ir slaptu mastitu sergančių karvių pienas  
pilamas į atskirą sanitariniam pienui skirtą indą. Pasterizuotas ar virintas naudojamas penimiems gyvuliams šerti.

Anomalus pienas – 7 paros iki užtrukimo, 7 paras po apsiveršiavimo, antibiotikais gydytų karvių, mecha-
niškai užterštas – tinka tik penimiems gyvuliams šerti. 

Pienas, gautas iš klinikinio mastito pažeistų tešmens ketvirčių, ir pirmųjų čiurkšlių pienas nukenksmina-
mas virinant ir naikinamas.

Gydomų antibiotikais karvių pienas brokuojamas, kol nesibaigia vaistų veikimo laikotarpis. Šį laikotarpį 
nurodo gyvulį gydantis veterinarijos gydytojas.

įleidžiamas oras. Jis pasklinda ir į kitų melžiklių pospenines kameras ir palengva, laikant melžiklius vertikaliai, 
jie nuo spenių numaunami.

Antras būdas – melžiklius apkabiname: ranka nuo karvės užpakalinių kojų apkabinami melžikliai, kita 
uždaromas kolektoriaus vožtuvas. Tada įleidžiamas oras į vieną iš melžiklių pospeninių kamerų ir palengva, trau-
kiant link karvės galvos pusės, vertikalioje padėtyje numaunami.

Numovus melžiklius ir laikant juos vertikalioje padėtyje sekundei atidaromas kolektoriaus pieno  
kameroje esantis vožtuvas. Taip sutraukiami riebiausio pieno likučiai ir į aplinką ant kraiko neištaškomas pienas. 
Kabinamąją melžtuvo dalį galima pakabinti ant melžtuvės dangčio ar pieno linijos.

Pamelžus nepraktikuoti baigiamojo melžimo rankomis, nes melžiant melžtuvu karvės įpranta ne visą  
pieną atleisti, taip pat gali būti platinami tešmens uždegimo sukėlėjai.

Pamelžus speniai antiseptinami pamirkant, apipurškiant arba patepant specialiais antiseptiniais prepa-
ratais. Spenių antiseptinimui būtina naudoti tik registruotus, nurodytos koncentracijos preparatus. Kiekvienam 
melžimui tikslinga tirpalą paruošti naujai.

Jeigu išmelžiant pirmąsias pieno čiurkšles pastebimi ryškūs tešmens, spenių ar pieno pakitimai, tokią 
karvę reikia melžti paskutinę. Sergančios karvės į melžtuvę melžiamos atskiru melžtuvu, kuriuo negalima melžti 
sveikų karvių. Sveikų tešmens ketvirčių pienas išmelžiamas melžtuvu, o ligotų su ryškiais pieno pakitimais – ran-
komis į atskirą indą. Pamelžus sergančią karvę, kiekvieną kartą melžikliai merkiami į specialų dezinfekuojamąjį 
tirpalą ir vėl praplaunami švariu vandeniu. Melžėja plauna rankas antiseptiniu tirpalu.
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Savikontrolės klausimai
3.11.1. Kokius darbus turi atlikti melžėja melždama neautomatiniais įrenginiais?
3.11.2. Ką turi patikrinti melžėja norėdama karvę melžti mechanizuotai?
3.11.3. Kokie veiksmai reikalingi, jeigu melžimo metu pastebėti tešmens, spenių ar pieno 
pakitimai?

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Apie reikalavimus konkrečiai melžimo įrangai: http://gi.lsmuni.lt/files/info/Zootechniko_zinynas.pdf
• Karvių melžimas ir melžimo higiena. Akademija, Kėdainių r., LŽŪKT, 2001.
• Stankūnienė, V.; Tacas, J.; Mišeikienė, R. Pieno ūkio savininkui. Kaunas, 2008.
• Sederevičius, A.; Japertas, S. ir kt. Patarimai pieno gamintojams. Kaunas, LVA, 2004.
• Tušas, S.; Mišeikienė, R. Karvių melžimas. Kaunas, 2018.

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

http://gi.lsmuni.lt/files/info/Zootechniko_zinynas.pdf


79

3 . 1 2 .  K O K Y B Ė S  R E I K A L AV I M A I  P A R D U O D A M A M  P I E N U I . 
P I R M I N I S  P I E N O  P E R D I R B I M A S .  R E I K A L AV I M A I  K I T A I 

P A R D U O D A M A I  P R O D U K C I J A I  –  P A U K Š T I E N A I , 
M Ė S A I ,  K I A U Š I N I A M S  I R  K T .

Lietuvoje pieno pramonės įmonės žalią pieną iš pieno gamintojų superka ir už jį atsiskaito pagal Pieno 
supirkimo taisykles. Pagal šias taisykles pramonės įmonės superka sveikų karvių, natūralų, be inhibitorinių (slo-
pinančių) medžiagų, nefalsifikuotą pieną. Jis negali būti pašildytas iki aukštesnės kaip 40 °C temperatūros ar 
apdorotas kitu tos pačios vertės efektyvumo metodu, turi būti be priedų, nepakeistos pirminės sudėties (riebalų 
kiekis 2–7  proc., baltymų kiekis 2–5 proc., laktozės kiekis 3 proc.). 

Superkant pieną nustatomi ir vertinami pirminiai pieno kokybės rodikliai (spalva, kvapas, konsistencija, 
temperatūra, skonis, rūgštingumas, švarumas, tankis, neutralizuojančios ir inhibitorinės medžiagos), imami pieno 
mėginiai sudėties (riebalų ir baltymų kiekiui) ir kokybės rodikliams (bendram bakteriniam užterštumui, somatinių 
ląstelių skaičiui, inhibitorinėms medžiagoms ir pieno užšalimo temperatūrai) nustatyti. Pastarieji rodikliai tiriami 
Žemės ūkio ministerijos įgaliotoje VĮ ,,Pieno tyrimai“ laboratorijoje.

Pienas superkamas sudarius su gamintoju rašytinę pieno pirkimo–pardavimo sutartį. Pieno supirkimas 
vyksta pagal iš anksto supirkėjo nustatytą ir paskelbtą grafiką. 

Pieno supirkimo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. liepos 25 d. 
įsakymu Nr. 3D-303 patvirtinta Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcija, supirkėjas nustato 
pirminius kokybės rodiklius. Jei jie atitinka nurodytus taisyklėse reikalavimus, pienas superkamas, jei neatitinka 
– neperkamas ir grąžinamas, tai pažymint pieno supirkimo ir priskaitymo knygelėje ar surašant neatitikimo aktą. 
Supirkti tinkamas pienas sveriamas arba matuojamas jo tūris, perskaičiuojant jį į masę pagal faktinį tankį arba 
naudojant dauginimo koeficientą 1,028. Pieno sudėčiai ir kokybei tirti laboratorijoje mėginiai imami supirkėjo 
pasirinktomis dienomis ir taisyklėse nurodytu periodiškumu.

Superkant pieną yra privalomi pieno tyrimai, kuriems taisyklėse nustatytas minimalus tyrimo perio-
diškumas (riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimas atliekamas 3 kartus per mėnesį, bakterinio užterštumo,  
inhibitorinių medžiagų – 2 kartus per mėnesį, pieno užšalimo temperatūra – kartą per pusmetį) ir papildomi tyri-
mai, kurie atliekami gamintojo, supirkėjo ar kontroliuojančios valstybės institucijos iniciatyva.

Vidutinis per įskaitinį tiekimo laikotarpį (pastovios trukmės, bet ne ilgesnis kaip vieno mėnesio laiko-
tarpis) supirkto pieno riebalų ir baltymų kiekis apskaičiuojamas pagal per šį laikotarpį atliktų tyrimų aritmetinį 
vidurkį, išskyrus atvejus, kai atliekami papildomi tyrimai ar tyrimų rezultatai yra anuliuojami. Faktinis pieno kie-
kis perskaičiuojamas į bazinį vadovaujantis Žalio pieno kiekio perskaičiavimo pagal bazinius riebumo ir balty-
mingumo rodiklius metodika, naudojant laboratorijos pateiktą perskaičiavimo koeficientą. Lietuvoje superkamo 
karvių pieno bazinė (pagrindinė) riebalų norma yra 3,4 proc., o baltymų – 3,0 proc.

Superkamo pieno kokybei įvertinti pagal bakterinį užterštumą ir somatinių ląstelių skaičių skaičiuoja-
mos jų geometrinio vidurkio reikšmės. Pieno bakterinis užterštumas įvertinamas pagal per du mėnesius atliktų 
visų tyrimų geometrinį vidurkį, o somatinių ląstelių skaičius – pagal per tris mėnesius atliktų visų tyrimų geo-
metrinį vidurkį. Atsiskaitymui už pieną taikomas paskutinis įskaitinį laikotarpį apskaičiuotas kokybės tyrimų  
geometrinis vidurkis. Jeigu minėtų rodiklių geometriniai vidurkiai viršija taisyklėse nurodytas ribas (13 lentelė) 
ir tokie rezultatai išlieka 3 mėnesius po tyrimų, pieno priėmimas nutraukiamas. Tokiu atveju atnaujinus pie-
no pirkimą geometrinis vidurkis to kokybės rodiklio, dėl kurio buvo nutrauktas pieno supirkimas, pradedamas 
skaičiuoti iš naujo. Už laikotarpį (ne ilgesnį kaip trys mėnesiai), kai pieno bakterinis užterštumas ir somatinių lą 
stelių skaičius viršija taisyklėse nurodytas jų geometrinio vidurkio ribas (atitinkamai 100 ir 400 tūkst./ml), apmo-
kant už pieną taikomos nuoskaitos nuo kainos (15 proc. – kai neatitinka bendro bakterinio užterštumo rodiklis, 10 
proc. – kai neatitinka somatinių ląstelių rodiklis). Jeigu abu rodikliai neatitinka reikalavimų, nuoskaitos sumuo-
jamos.

Superkamo pieno užšalimo temperatūra nustatoma siekiant įvertinti, ar pienas natūralus, neskiestas van-
deniu, be priemaišų. Nustačius, kad pieno užšalimo temperatūra yra aukštesnė negu minus 0,515 °C, vienai iš 
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šalių pageidaujant ir raštiškai kreipiantis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT), atliekamas kon-
trolinis melžimas, kurio metu imamas kontrolinis mėginys ūkyje. Jei tiriant kontrolinį mėginį nustatoma, kad 
pieno užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei minus 0,520 °C, surašomas aktas. Šiuo atveju kainos nuoskaitos 
netaikomos. Tačiau jei nustatoma, kad pieno užšalimo temperatūra yra minus 0,520 °C ar žemesnė, arba į VMVT 
nesikreipiama, už pieną apmokama taikant nuoskaitą (10 proc.) nuo nustatytos pieno kainos, bet ne ilgiau kaip tą 
įskaitinį tiekimo laikotarpį.

Superkant pieną jame neturi būti inhibitorinių (slopinančių) medžiagų. Supirkėjas, gavęs informaciją iš 
laboratorijos, kad piene yra inhibitorinių medžiagų, ne vėliau kaip kitą supirkimo dieną jo supirkimą turi nutrauk-
ti. Šiuo atveju už pieną iki pieno supirkimo nutraukimo taisyklėse numatyta apmokėti pagal paskutinius pieno 
sudėties ir kokybės tyrimo rodiklius. Jeigu inhibitorinių medžiagų randama pirmoje pristatytoje pieno siuntoje, 
iki pieno supirkimo nutraukimo apmokama, taikant nuoskaitą (20 proc.) nuo kainos.

Inhibitorinės medžiagos piene tiriamos LPT (Standartizuotas testas inhibitoriams žaliame piene nustatyti: 
mikrobiologiniai, atitinkantys Europos Komisijos sprendimą (91/180/EEB) su Bacillus stearothermophilus var. 
calidolactis kultūros sporomis) testu. Jeigu supirkėjas pageidauja (kreipiasi raštu į laboratoriją), inhibitorinių me-
džiagų tyrimas gali būti atliktas papildomai kitais testais.

Dėl leidimo atnaujinti pieno supirkimą gavimo gamintojas kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos 
tarnybą.

Už gamintojo parduotą pieną apmokama pieno pirkimo–pardavimo sutartyje, atitinkančioje Tipinės pieno 
pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų reikalavimus, nustatyta tvarka. Tipinės pieno pirkimo–pardavimo sutarties 
sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 726. Vėliau, atsižvelgus 
į pieno gamintojų bei perdirbėjų pastabas bei į Žemės ūkio rūmų, Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“, 
Žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviškas pienas“, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Pieno gamintojų 
asociacijos pasiūlymus, tipinės sutarties sąlygos buvo patikslintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1439.

Pieno pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti reikalavimai pieno kokybei: pieno sudėtis ir kokybė verti-
nama vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 ir 
Pieno supirkimo taisyklių reikalavimais. Pardavėjas įsipareigoja parduodamą pieną paruošti pagal šių teisės aktų 
nustatytus reikalavimus. 

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti pirminių pieno kokybės rodiklių ištyrimą tinkamais metodais, tinkamą pie-
no mėginių paėmimą Pieno supirkimo taisyklėse nurodytu periodiškumu, paruošimą, laikymą, gabenimą ir išsau-
gojimą iki išsiuntimo į laboratoriją, konteinerių plombavimą. 

Pirkėjas:
1. Savo lėšomis paruošia pieno mėginius Pieno supirkimo taisyklėse nurodytiems privalomiesiems tyri-

mams ir savo lėšomis pristato įgaliotos laboratorijos atstovui.
2. Apmoka privalomiesiems tyrimams paimtų pieno mėginių paruošimo tyrimams ir išsiuntimo (pristaty-

mo) į laboratoriją, mėginių taros (indelių, konteinerių), konservantų įsigijimo išlaidas.
3. Moka už privalomuosius tyrimus teisės aktų nustatyta tvarka žemės ūkio ministro patvirtintais įkainiais.
Pardavėjas moka už privalomuosius tyrimus teisės aktų nustatyta tvarka žemės ūkio ministro patvirtintais 

įkainiais.
Už papildomus pieno tyrimus, pieno mėginių paruošimo papildomiems tyrimams ir išsiuntimo (pristaty-

mo) į įgaliotą laboratoriją, papildomai tiriamų pieno mėginių taros (indelių, konteinerių), konservantų įsigijimo 
išlaidas apmoka juos inicijavusi šalis.  Pieno supirkimo metu nustačius inhibitorines medžiagas ir papildomai iš 
tos pačios siuntos paėmus mėginį joms nustatyti laboratorijoje, už šį papildomą tyrimą, pieno mėginio paruošimo 
papildomam tyrimui ir išsiuntimo (pristatymo) į įgaliotą laboratoriją, papildomai tiriamo pieno mėginio taros (in-
delio, konteinerio) įsigijimo išlaidas šiam tyrimui, jeigu rasta inhibitorinių medžiagų, apmoka pardavėjas, o jeigu 
inhibitorinių medžiagų nerasta – pirkėjas.

Pieno supirkimas nutraukiamas Pieno supirkimo taisyklėse nurodytais atvejais ir terminais. Apmokama už 
pieną iki pieno supirkimo nutraukimo, kaip nurodyta Pieno supirkimo taisyklėse.

Dėl leidimo atnaujinti pieno supirkimą pardavėjas kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Už supirktą pieną atsiskaitoma pagal laboratorijos tyrimų duomenis. Pieno tyrimų sistemos priežiūrą vyk-
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do Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

Pieno kokybės kontrolė

Pieno kokybės tyrimas atliekamas vadovaujantis Pieno supirkimo taisyklių nuostatomis.
Pieno kokybės rodikliai – bendras bakterijų skaičius (tūkst. KSV/ml), somatinių ląstelių skaičius (tūkst./

ml), inhibitorinės medžiagos ir pieno užšalimo temperatūra (m °C).
Privalomieji pieno tyrimai – riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus, inhibitorinių medžiagų tyri-

mas 3 kartus per mėnesį, ne rečiau kaip po vieną tyrimą laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d., bendro 
bakterijų skaičiaus – 2 kartus per mėnesį po vieną tyrimą laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d., pieno 
užšalimo temperatūros – kartą per pusmetį.

Pieno kokybės rodikliai bei jų tyrimo periodiškumas turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 
12 lentelė. Pieno kokybės rodikliai ir jų tyrimo periodiškumas (Pieno supirkimo taisyklės, 2010)

Rodiklio pavadinimas Norma Tyrimo periodiškumas

Pirminiai pieno kokybės rodikliai

Spalva Balta arba gelsvo atspalvio. Priimant kiekvieną pieno siuntą.

Kvapas
Be specifinio pašarų ar kitų medžiagų 

kvapo. Žiemą ir pavasarį galimas silpnas 
pašarų kvapas.

Priimant kiekvieną pieno siuntą.

Konsistencija
Vienalytė, nesušaldyta, be gleivių,  
nuosėdų, baltymų dribsnių, sviesto 
kruopelių ir mechaninių priemaišų.

Priimant kiekvieną pieno siuntą.

Temperatūra

Pieno pardavimo metu – ne aukštesnė 
kaip 8 °C, išskyrus atvejus, kai pienas 

pristatomas per 2 val. po melžimo. Į pieno 
apdorojimo ir perdirbimo įmones atvežto 
pieno temperatūra neturi viršyti 10 °C. 

Priimant kiekvieną pieno siuntą, išskyrus 
atvejus, kai pienas pristatomas per 2 val. 

po melžimo.

Skonis
Be specifinio pašarų ar kitų medžiagų 

skonio. Žiemą ir pavasarį galimas silpnas 
pašarų prieskonis.

Kilus įtarimui.

Rūgštingumas Ne didesnis kaip 18 °T. Kilus įtarimui.

Švarumas Ne žemesnės kaip I grupės Kilus įtarimui.

Tankis Ne mažesnis kaip 1028 kg/m3. Kilus įtarimui.

Neutralizuojančios medžiagos ir inhibi-
torinės (slopinančios) medžiagos Turi nebūti. Kilus įtarimui.

Pieno kokybės rodikliai

Užterštumas bakterijomis, ne didesnis 
kaip tūkst./cm3 100 Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laiko-

tarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.

Somatinių ląstelių skaičius ne didesnis 
kaip tūkst./cm3 400

Ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį – ne 
rečiau kaip po vieną tyrimą laikotarpiais: 

nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d. 
Pieno užšalimo temperatūra ne aukštesnė 

kaip °C Minus 0,515 Ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Inhibitorinės (slopinančiosios) medžiagos Turi nebūti Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laiko-
tarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.
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Parduodamo pieno kokybę rekomenduojama tikrinti kasdien, o atskirų melžėjų primelžtą – kas 7–10  
dienų. Tai atlieka laborantas ar kitas gyvulininkystės specialistas. 

Pieno laboratorija įrengiama didžiausioje fermoje. Laboratorijos patalpos turi būti šviesios, sausos,  
šildomos. Sienos ir grindys lengvai plaunamos. Turi būti vandentiekis, kanalizacija ir elektra. Laboratorijoje 
turi būti priemonės pirminiams pieno kokybės rodikliams (spalvai, kvapui, konsistencijai, temperatūrai, skoniui,  
rūgštingumui, švarumui, tankiui, neutralizuojančioms ir inhibitorinėms medžiagos) nustatyti. Taip pat gali 
būti priemonės riebumui, baltymingumui, somatinių ląstelių skaičiui ir kitiems pieno perdirbimo įmonėms 
svarbiems rodikliams tirti. Be pagrindinių priemonių (centrifugos, reduktazės, titravimo, švarumo aparatų,  
laktodensimetro, termometro ir kt.), pirminiams pieno kokybės rodikliams tirti laboratorijoje turi būti cheminės sti-
klinės (50, 100 ml talpos), kūginės kolbos (100 ml talpos), pipetės, butirometrai su 6 proc. riebumo skale, mėgintuvė-
liai 18x180 mm, elektrinė vonelė, plytelė, priemonės pieno mėginiams paimti ir saugoti – nardinamos maišyklės ir  
maišytuvai, samčiai, cilindrai ar cilindro formos vamzdeliai, buteliukai, buitinis šaldytuvas ir kt. 

Pieno mėginių paėmimas. Parduodamo pieno kokybei nustatyti pieno mėginiai imami galiojančiose  
Pieno supirkimo taisyklėse ir Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcijoje nurodyta tvarka. 
Bet kuriuo atveju prieš imant mėginį pienas turi būti gerai išmaišytas, kad neliktų ant talpos (kurioje yra pienas) 
sienelių prikibusių riebalų ir jie vienodai pasiskirstytų visame piene. Mėginius imant iš pieno atšaldymo vonių 
ar talpyklų ūkyje pienas turi būti mechaniškai maišomas mažiausiai 5 min. Jeigu talpykloje įrengta periodinė, 
programuota pagal laiką maišymo sistema, mėginiai gali būti imami pamaišius pieną 1–2 min. Jeigu pieno tūris 
talpykloje mažesnis kaip 15 proc. talpos, turi būti maišoma rankiniu būdu.

Norint nustatyti kiekvienos melžėjos pamelžto pieno kokybę mėginiai gali būti imami proporcingai visos 
paros pieno arba atskirai rytinio ir vakarinio tiesiai iš bidonų, kai pienas košiamas į bidonus, arba tiesiai iš pieno 
linijos, kai melžiama į pieno liniją su pieno kiekio skaitliukais, arba iš tankų, jei kiekviena melžėja melžia į atskirą 
tanką. Prieš imant mėginį pienas gerai išmaišomas.

Pieno mėginiai, skirti riebalų, baltymų, somatinių ląstelių kiekiui, bakteriniam užterštumui ir pieno  
užšalimo temperatūrai nustatyti VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijoje, konservuojami pieno supirkimo vietoje iš 
karto po paėmimo konservantais (Broad Spectrum Mikrotabs, Sedupolas, Neba), nurodytais šios laboratorijos  
techniniuose reikalavimuose (www.pieno-tyrimai.lt). Išsiunčiamų į laboratoriją mėginių temperatūra neturi  
viršyti 8–10 °C. 

Reikėtų įsidėmėti!
Somatinė ląstelė – individo kūno (somatinė) ląstelė, skirtingai nuo lytinių ląstelių, nedalyvaujanti  

lytiniame procese. 

Pieno temperatūros matavimas. Metodas taikomas pieno temperatūrai matuoti stikliniais skysčio (ne 
gyvsidabrio) ar skaitmeniniais termometrais.

Analizė. Temperatūra matuojama transportuojamose talpyklose tuoj pat po jų užpildymo. Jei talpykla ne-
pilna, pienas semiamas ne mažiau kaip 50 ml tūrio samčiu, ne mažiau kaip 130 mm ilgio rankena ir temperatūra 
matuojama tuoj pat samtyje.

Matuojant stikliniu skysčio termometru termometras panardinamas į pieną iki skalės apatinio skaičiaus ir 
išlaikomas ne mažiau kaip 2 min. Skalės rodmuo užrašomas neištraukus termometro iš pieno.

Matuojant skaitmeniniu termometru temperatūra matuojama pagal termometro naudojimo taisykles. Prieš 
kiekvieną matavimą termozondai nuvalomi marle, sudrėkinta etilo alkoholiu, ir panardinami į pieną 10–15 cm. 
Palaikius termozondus piene 20–25 s, užrašomas skaitmeninės skalės rodmuo. Po to termozondai traukiami iš 
pieno, o termometras išjungiamas. 

Abiem atvejais termometrų rodmenys suapvalinami iki sveikojo skaičiaus l °C tikslumu. Galutinis  
rezultatas gaunamas išvedus matavimų aritmetinį vidurkį. 

Juslinis pieno (skonio ir kvapo) tyrimas. Pasiruošimas analizei. Pieno mėginiui ištirti naudojamos 100 
ml tūrio gludintais kamščiais kolbos. Jos dezodoruojamos kaitinant džiovinimo spintoje 100±5 °C temperatū-
roje ne trumpiau kaip 30 min. Po kaitinimo kolbos atvėsinamos iki kambario temperatūros. Kolbos, į kurias 
įpilami mėginiai kvapui ir skoniui įvertinti, sandariai užkemšamos. Kolba, kurioje pasterizuojant bus stebima  
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temperatūra, paliekama atvira. 
Į paruošas kolbas įpilama po 60±5 ml pieno. Pasterizuojama 85±5 °C temperatūros vandens vonioje. Van-

dens lygis vonioje turi būti 1–2 cm aukštesnis už pieno lygį kolbose. Kai kolboje pasiekiama 72 °C temperatūra, 
palaikoma 30 s ir atšaldoma iki 37±2 °C. Mėginio temperatūra kontroliuojama termometru atskiroje (kontrolinė-
je) kolboje, į kurią taip pat buvo įpilta 60±5 ml pieno.

Analizė. Analizę atlieka komisija, susidedanti ne mažiau kaip iš 3 vertintojų. Mėginių kvapas ir skonis 
nustatomas tuoj pat po jų paėmimo arba po jų laikymo ir gabenimo, tačiau ne ilgiau kaip po 4 val., kai mėginio 
temperatūra 4±2 °C. Tiriami mėginiai lyginami su mėginiu, kuris neturi kvapo ir skonio ydų ir įvertintas 5 taškais. 
Pasiruošus tyrimui kolba su mėginiu atkemšama ir pauostoma. Po to į sausą, švarią stiklinę įpilama 20±2 ml mė-
ginio, jis ragaujamas ir vertinamas jo skonis.

Pieno kvapas ir skonis vertinamas 5 taškų sistema.

Kvapo ir skonio
apibūdinimas Įvertinimas Taškai

Malonus, švelniai salstelėjęs 
skonis. Be specifinio pašarų ir kitų 

medžiagų kvapo ir prieskonio.
Labai geras 5

Skonis nepakankamai išreikštas, be 
specifinio pašarų ir kitų medžiagų 

kvapo ir prieskonio.
Geras 4

Silpnas pašarų prieskonis, šiek tiek 
rūgštelėjęs, šiek tiek negrynas, šiek 

tiek karstelėjęs.
Patenkinamas 3

Stiprus pašarų (tarp jų svogūnų, 
česnakų, pelynų ir kt. žolių, su-
teikiančių pienui kartumo), su-
dusęs, rūgštelėjęs, karstelėjęs, 
sūrstelėjęs kvapas ir skonis.

Blogas 2

Kartus, apkartęs, su pelėsių ar pu-
vėsių prieskoniu, su naftos produk-
tų, vaistų, plovimo ar dezinfekavi-

mo medžiagų kvapu ir skoniu.

Blogas 1

13 lentelė. Kvapo ir skonio įvertinimus taškais (Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcija, 2006)

Pagal įvertinimo lentelę surašomas ekspertizės lapas. Kai dėl kvapo ir skonio vertinimo nesutariama, dėl 
tikslesnio įvertinimo mėginiai gali būti lyginami su specialiai paruoštais kvapų mėginiais. Jeigu atskirų specialis-
tų skonio ir kvapo vertinimas skiriasi daugiau nei vienu tašku, po 30 min. tyrimas kartojamas. Galutinis rezultatas 
gaunamas išvedus gautų vertinimo taškų aritmetinį vidurkį, kuris suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus. Pienas, 
įvertintas mažiau nei 4 taškais, neperkamas ir grąžinamas pieno gamintojui.

Pieno bendrojo (titruojamojo) rūgštingumo nustatymas pagal Ternerį. Priemonės ir reagentai: svars-
tyklės (±0.01 g tikslumo); vandens vonia; spiritinis termometras, sugraduotas l °C padalomis; kūginės kolbos 
50, 100, 150 ir 250 ml tūrio; stiklinės 100, 150 ir 250 ml tūrio; piltuvėliai; pipetės l, 5, 10, 20, 25 ir 50 ml tūrio;  
biuretė, sugraduota 0,1 ml padalomis; popieriaus filtrai; sekundmatis; stiklinės lazdelės užlydytais galais; matavi-
mo kolbos 100 ir 1000 ml tūrio; degazuotas arba prieš naudojimą 10 min. pavirintas mažiausiai 3-iojo grynumo  
laipsnio analizės vanduo; 0,1 N natrio hidroksidas; spiritinis 1 proc. fenolftaleino tirpalas; 2,5 proc. kobalto  
sulfato (CoSO4 x7H2O) – etalono tirpalas.

Pieno paruošimas analizei. Didesnis nei reikia analizei mėginio kiekis vandens vonioje pašildomas iki 
38±2 °C, išmaišomas ir atvėsinamas iki 20±1 °C.

Analizės rezultatams turi reikšmės pieno ir distiliuoto vandens temperatūra, indikatoriaus kiekis, titravimo 
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greitis. Todėl nustatant rūgštingumą pieno ir vandens temperatūra turi būti 20±1 °C. Titravimo greitis vidutinis, 
titruojant tirpalas nuolat maišomas.

Analizė. Į 100 arba 200 ml kūginę kolbą pipete įpilama 20 ml vandens ir 10 ml pieno. Įlašinama 3 lašai 
fenolftaleino tirpalo. Tirpalas kruopščiai išmaišomas ir titruojamas natrio hidroksido (NaOH) tirpalu iki silpnai 
rausvo spalvos, kuri turi atitikti etalono spalvą ir nepakisti per l min.

Pieno rūgštingumas Ternerio laipsniais (°T) apskaičiuojamas natrio hidroksido (NaOH) etaloninio titra-
vimo tirpalo, sunaudoto neutralizavimui, mililitrų kiekį padauginus iš koeficiento 10. Galutinis rezultatas gau-
namas išvedus dviejų lygiagrečių analizių rezultatų aritmetinį vidurkį 1,0 °T tikslumu. Dviejų nepriklausomų 
atskirų tyrimų rezultatų absoliutūs skirtumai, gauti vieno analitiko per trumpiausią laiką su identiškomis tyrimo  
medžiagomis, rezultatų skirtumas turi neviršyti ±l °T.

Pieno švarumo nustatymas. Priemonės ir reagentai: prietaisas pieno švarumui nustatyti, kurio filtravimo 
paviršiaus skersmuo 27–30 mm; neaustinės medžiagos filtrai 30 mm skersmens; matavimo cilindras 250 ml tūrio; 
spiritinis termometras (nuo 0 iki 100 °C, sugraduotas l °C padalomis); vandens vonia; etaloniniai skrituliai.

Analizė nustatant pieno švarumą filtravimo būdu. Į švarumo nustatymo prietaisą lygesne puse į viršų de-
damas neaustinės medžiagos filtras. 250 ml pieno mėginys, pašildytas iki 35±5 °C, supilamas į švarumo matavi-
mo prietaisą. Mėginiui persifiltravus, filtras išimamas ir padedamas ant balto popieriaus lapo (pergamento). Pagal 
filtro užterštumą nustatoma pieno švarumo grupė (I, II ar III). Pienas priskiriamas I grupei, jei ant filtro matyti ne 
daugiau kaip dvi mechaninės dalelės, II grupei – jei ant filtro matyti ne daugiau kaip 13 mechaninių dalelių, III 
grupei – jei ant filtro matyti daug kaip 13 mechaninių dalelių. Filtro spalva po filtravimo turi atitikti pieno spalvą. 
Jei filtro spalva pakinta, mėginys priskiriamas III grupei, neatsižvelgiant į mechaninių dalelių skaičių. 

Analizė pieno švarumą nustatant prietaisu „Laktis“. Tyrimui naudojamas prietaisas „Laktis“; filtrai; 
pergamentas; palyginamieji etalonai; pienas.

Prietaiso „Laktis“ stūmoklis nustumiamas iki cilindro dugno. Atidaromas filtro laikiklio dangtelis, ant 
grotelių uždedami vatos filtrai, dangtelis uždengiamas ir užfiksuojamas. Po to prietaisu filtro laikiklis įmerkia-
mas į pieną ir pienas filtruojamas traukiant rankenėlę iki galo. Tada pamerkta į pieną prietaiso dalis ištraukiama. 
Nuspaudžiamas prietaiso mygtukas koto link ir traukiant rankenėlę perfiltruojamas tas pieno kiekis, kuris buvo 
likęs dangtelio įdubime. Perfiltravus pieno likutį dangtelis atidengiamas, filtras išimamas ir dedamas ant balto 
popieriaus lapo (pergamento). Dangtelis uždaromas ir fiksuojamas, pienas iš prietaiso išstumiamas į pieno indą. 
Per vieną, dvi minutes švarumas įvertinamas. Pagal filtro užterštumą nustatoma pieno švarumo grupė (I, II ar III) 
anksčiau aprašytu būdu. Filtro spalva po filtravimo turi atitikti pieno spalvą.

Jei pienas yra I švarumo grupės, tai jis atitinka žalio pieno supirkimo reikalavimus. II ir III švarumo grupių 
pienas supirkimui netinka.

Pieno tankio nustatymas. Pieno tankis nustatomas ne anksčiau kaip praėjus 2 val. po melžimo, nes dujų 
perteklius iškreipia prietaiso parodymus.

Pasiruošimas analizei. Tankis nustatomas esant mėginio temperatūrai 20±5 °C. Jeigu tiriamajame mėgi-
nyje yra nusistovėjęs grietinėlės sluoksnis, mėginys pašildomas iki 35±5 °C, kruopščiai išmaišomas ir atšaldomas 
iki 20±5 °C temperatūros. Jeigu mėginių temperatūra mažesnė nei 15 proc., patartina mėginius pašildyti iki tem-
peratūros, artimesnės 20 °C. Areometras, termometras, maišyklė, matavimo cilindras turi būti išplauti plovimo 
tirpalais, perplauti distiliuotu vandeniu ir išdžiovinti. Atliekant serijinius matavimus matavimo cilindras gali būti 
praplaunamas mėginiu. Paruošus areometrą matavimui, jo matuojamosios dalies negalima liesti rankomis. Areo-
metras imamas už viršutinės dalies, kurioje nėra skalės.
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14 lentelė. Pieno tankio perskaičiavimas 20 °C temperatūroje (Žalio pieno pirminių kokybės 
rodiklių įvertinimo instrukcija, 2006)

Tankis pvid, 
kg/m3 

Tankis, kg/m3, perskaičiuotas 20 °C temperatūroje, esant mėginio matavimo temperatūrai t °C
15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

1025,0 1023,4 1023,6 1023,7 1023,9 1024,0 1024,2 1024,4
1025,5 1023,9 1024,1 1024,2 1024,4 1024,5 1024,7 1024,9
1026,0 1024,4 1024,6 1024,7 1024,9 1025,0 1025,2 1025,4
1026,5 1024,9 1025,1 1025,2 1025,4 1025,5 1025,7 1025,9
1027,0 1025,4 1025,6 1025,7 1025,9 1026,0 1026,2 1026,4
1027,5 1025,9 1026,1 1026,2 1026,4 1026,5 1026,7 1026,9
1028,0 1026,4 1026,6 1026,7 1026,9 1027,0 1027,2 1027,4
1028,5 1026,9 1027,1 1027,2 1027,4 1027,5 1027,7 1027,9
1029,0 1027,4 1027,6 1027,7 1027,9 1028,0 1028,2 1028,4
1029,5 1027,9 1028,1 1028,2 1028,4 1028,5 1028,7 1028,9
1030,0 1028,4 1028,6 1028,7 1028,9 1029,0 1029,2 1029,4
1030,5 1028,9 1029,1 1029,2 1029,4 1029,5 1029,7 1029,9
1031,0 1029,4 1029,6 1029,7 1029,9 1030,0 1030,2 1030,4
1031,5 1029,9 1030,1 1030,2 1030,4 1030,5 1030,7 1030,9
1032,0 1030,4 1030,6 1030,7 1030,9 1031,0 1031,2 1031,4
1032,5 1030,9 1031,1 1031,2 1031,4 1031,5 1031,7 1031,9
1033,0 1031,4 1031,6 1031,7 1031,9 1032,0 1032,2 1032,4
1033,5 1031,9 1032,1 1032,2 1032,4 1032,5 1032,7 1032,9
1034,0 1032,4 1032,6 1032,7 1032,9 1033,0 1033,2 1033,4
1034,5 1032,9 1033,1 1033,2 1033,4 1033,5 1033,7 1033,9
1035,0 1033,4 1033,6 1033,7 1033,9 1034,0 1034,2 1034,4
1035,5 1033,9 1034,1 1034,2 1034,4 1034,5 1034,7 1034,9
1036,0 1034,4 1034,6 1034,7 1034,9 1035,0 1035,2 1035,4

Tankis pvid, 
kg/m3

Tankis kg/m3 perskaičiuotas 20 °C temperatūroje esant mėginio matavimo temperatūrai t °C
18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5

1025,0 1024,5 1024,7 1024,8 1025,0 1025,2 1025,3 1025,5
1025,5 1025,0 1025,2 1025,3 1025,5 1025,7 1025,8 1026,0
1026,0 1025,5 1025,7 1025,8 1026,0 1026,2 1026,3 1026,5
1026,5 1026,0 1026,2 1026,3 1026,5 1026,7 1026,8 1027,0
1027,0 1026,5 1026,7 1026,8 1027,0 1027,2 1027,3 1027,5
1027,5 1027,0 1027,2 1027,3 1027,5 1027,7 1027,8 1028,0
1028,0 1027,5 1027,7 1027,8 1028,0 1028,2 1028,3 1028,5
1028,5 1028,0 1028,2 1028,3 1028,5 1028,7 1028,8 1029,0
1029,0 1028,5 1028,7 1028,8 1029,0 1029,2 1029,3 1029,5
1029,5 1029,0 1029,2 1029,3 1029,5 1029,7 1029,8 1030,0
1030,0 1029,5 1029,7 1029,8 1030,0 1030,2 1030,3 1030,5
1030,5 1030,0 1030,2 1030,3 1030,5 1030,7 1030,8 1031,0
1031,0 1030,5 1030,7 1030,8 1031,0 1031,2 1031,3 1031,5
1031,5 1031,0 1031,2 1031,3 1031,5 1031,7 1031,8 1032,0
1032,0 1031,5 1031,7 1031,8 1032,0 1032,2 1032,3 1032,5
1032,5 1032,0 1032,2 1032,3 1032,5 1032,7 1032,8 1033,0
1033,0 1032,5 1032,7 1032,8 1033,0 1033,2 1033,3 1033,5
1033,5 1033,0 1033,2 1033,3 1033,5 1033,7 1033,8 1034,0
1034,0 1033,5 1033,7 1033,8 1034,0 1034,2 1034,3 1034,5
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1034,5 1034,0 1034,2 1034,3 1034,5 1034,7 1034,8 1035,0
1035,0 1034,5 1034,7 1034,8 1035,0 1035,2 1035,3 1035,5
1035,5 1035,0 1035,2 1035,3 1035,5 1035,7 1035,8 1036,0
1036,0 1035,5 1035,7 1035,8 1036,0 1036,2 1036,3 1036,5

Tankis pvid, 
kg/m3

Tankis kg/m3 perskaičiuotas 20 °C temperatūroje, esant mėginio matavimo temperatūrai t °C
22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0

1025,0 1025,6 1025,8 1026,0 1026,1 1026,3 1026,4 1026,6
1025,5 1026,1 1026,3 1026,5 1026,6 1026,8 1026,9 1027,1
1026,0 1026,6 1026,8 1027,0 1027,1 1027,3 1027,4 1027,6
1026,5 1027,1 1027,3 1027,5 1027,6 1027,8 1027,9 1028,1
1027,0 1027,6 1027,8 1028,0 1028,1 1028,3 1028,4 1028,6
1027,5 1028,1 1028,3 1028,5 1028,6 1028,8 1028,9 1029,1
1028,0 1028,6 1028,8 1029,0 1029,1 1029,3 1029,4 1029,6
1028,5 1029,1 1029,3 1029,5 1029,6 1029,8 1029,9 1030,1
1029,0 1029,6 1029,8 1030,0 1030,1 1030,3 1030,4 1030,6
1029,5 1030,1 1030,3 1030,5 1030,6 1030,8 1030,9 1031,1
1030,0 1030,6 1030,8 1031,0 1031,1 1031,3 1031,4 1031,6
1030,5 1031,1 1031,3 1031,5 1031,6 1031,8 1031,9 1032,1
1031,0 1031,6 1031,8 1032,0 1032,1 1032,3 1032,4 1032,6
1031,5 1032,1 1032,3 1032,5 1032,6 1032,8 1032,9 1033,1
1032,0 1032,6 1032,8 1033,0 1033,1 1033,3 1033,4 1033,6
1032,5 1033,1 1033,3 1033,5 1033,6 1033,8 1033,9 1034,1
1033,0 1033,6 1033,8 1034,0 1034,1 1034,3 1034,4 1034,6
1033,5 1034,1 1034,3 1034,5 1034,6 1034,8 1034,9 1035,1
1034,0 1034,6 1034,8 1035,0 1035,1 1035,3 1035,4 1035,6
1034,5 1035,1 1035,3 1035,5 1035,6 1035,8 1035,9 1036,1
1035,0 1035,6 1035,8 1036,0 1036,1 1036,3 1036,4 1036,6
1035,5 1036,1 1036,3 1036,5 1036,6 1036,8 1036,9 1037,1
1036,0 1036,6 1036,8 1037,0 1037,1 1037,3 1037,4 1037,6

Analizė. 250 ml ar 500 ml tiriamojo pieno mėginio atsargiai supilama į matavimo cilindrą. Kad pilant 
nesusidarytų putos, matavimo cilindras palenkiamas. Jei putų susidarymo nepavyksta išvengti, jos nugriebiamos 
maišykle. Po to matavimo cilindras su tiriamuoju pieno mėginiu statomas ant horizontalaus paviršiaus. Išmatuo-
jama tiriamojo mėginio temperatūra. Termometro rodmuo nustatomas ne anksčiau kaip praėjus l min. po termo-
metro įmerkimo į mėginį. Paruoštas tyrimui areometras lėtai leidžiant įmerkiamas į tiriamąjį pieno mėginį tiek, 
kad iki matavimo skalės viršutinės ribos liktų 3-4 mm, ir paliekamas laisvai plūduriuoti. Areometras neturi liesti 
matavimo cilindro sienelių; matavimo cilindro ir areometro padėtis turi būti taip apšviesta, kad gerai matytųsi 
jų skalės. Praėjus 3 min., kai areometras nusistovi, užrašomas pirmasis areometro skalės rodmuo (qi). Skalės 
rodmuo atskaitomas pagal skalės menisko viršutinį kraštą. Po to areometras atsargiai pakeliamas ir vėl nuleidžia-
mas į tiriamąjį pieno mėginį ir paliekamas laisvai plūduriuoti. Analogiškai nustatomas antrasis skalės rodmuo 
(q2). Dviejų areometro skalės rodmenų (q1 ir q2) skirtumas turi neviršyti 0,5 kg/m3. Išmatavus tankį vėl nustatoma 
tiriamojo mėginio temperatūra (t2).

Rezultatų skaičiavimas. Iš dviejų temperatūros rodmenų (t1 ir t2) apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis (t). 
Tada iš dviejų areometro rodmenų apskaičiuojamas aritmetinis tankio vidurkis (qvid).

Jeigu tiriamojo pieno mėginio temperatūra matavimo metu buvo mažesnė arba didesnė nei 20 °C, tai tiria-
mojo mėginio tankis pagal lentelę nustatomas tikslus tankis 20 °C temperatūroje. Mėginio tankio ir temperatūros 
reikšmių susikirtimo langelyje yra mėginio tankis 20 °C. Tai ir yra galutinis tankio matavimo rezultatas.

Pieno riebumo nustatymas Gerberio metodu. Pasiruošimas analizei. Pienas prieš tyrimą turi būti gerai 
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išmaišytas, bet nesuputojęs. Jei pieno mėginiai ilgiau stovėjo, juos reikia pašildyti iki 35±5 °C vandens vonioje, 
gerai išmaišyti, kad nebūtų prilipusių prie indo sienelės riebalų. Pieno mėginio temperatūra turi būti 20±2 °C.

Priemonės ir reagentai: 0–6 proc. (padalos vertė 0,1 proc.) pieno butirometrai; guminiai kamščiai ir stovas 
butirometrams; 20 ml ir 10,77 ml tūrio pipetės; Gerberio aparatas; vandens vonia; termometras (0–100 °C, pada-
los vertė – 0,1 °C); audeklo atraižos; sieros rūgšties ir izoamilo alkoholio dozatorius (10 ml ir l ml tūrio); elektrinė 
plytelė; izoamilo alholis (0,81–0,813 g/cm3); sieros rūgšties (1,81–1,82 g/cm); geriamoji soda; pienas.    

Analizė. Į sausus sunumeruotus butirometrus, nesušlapinant jų kaklelių, dozatoriumi įpilama (nepučiant) 
10 ml sieros rūgšties (1,81–1,82 g/cm3), specialia pipete – 10,77 ml gerai išmaišyto tiriamojo pieno (matuojama 
pagal apatinį menisko kraštą) ir 1 ml izoamilo alkoholio (0,81–0,813 g/cm3). Teisingai užpildžius butirome-
trus, juose matomi trys nesusimaišiusių medžiagų sluoksniai. Butirometrai užkemšami sausais kamščiais taip, 
kad kamščio galas liestų pieno paviršių. Į audeklą suvynioti pienu ir reagentais užpildyti butirometrai kratomi  
kamščiais į viršų, kol ištirpsta baltymai, po to 4–5 kartus apverčiami, kad susimaišytų juose esantys skysčiai, ir 
kamščiais žemyn statomi 5 min. į 65±2 °C temperatūros vandens vonią. Tai palengvina sukoncentruoti riebalus 
centrifugavimo metu. Butirometrai, išimti iš vandens vonios, dedami į centrifugą. Jei jų skaičius nelyginis, tai 
dedamas papildomas butirometras, pripildytas vandeniu (centrifugos subalansavimui). Centrifuga uždaroma ir 
įjungiama. Centrifuguojama 5 min. 1000–1200 aps./min greičiu. Po to butirometrai išimami iš centrifugos ir 
kamščiais žemyn statomi statomi į 65±5 °C temperatūros vandens vonią. Vandens lygis vonioje turi būti virš rie-
balų stulpelio butirometruose. Po 5 min. butirometrai išimami iš vandens vonios ir greitai (kad neatvėstų riebalai) 
nustatomas tiriamojo pieno riebalų kiekis. Butirometras laikomas vertikaliai, akių lygyje, o guminiu kamščiu (jį 
išsukant arba įsukant) riebalų stulpelis reguliuojamas taip, kad apatinė jo riba sutaptų su nuline arba bet kuria kita 
sveika skalės padala. Pieno riebalų stulpelio viršutinė riba yra jo apatinis meniskas (žemiausias menisko taškas). 
Butirometre riebalų ir likusio skysčio riba turi būti ryški, o riebalų stulpelis skaidrus, gelsvos spalvos. Priešingu 
atveju analizę reikia kartoti.

To paties pieno mėginio tyrimo rezultatų skirtumas neturi būti didesnis kaip 0,1 proc. Galutinis pieno rie-
balų tyrimo rezultatas nustatomas pagal to paties pieno mėginio dviejų tyrimų aritmetinį vidurkį.

Jei tiriamasis pienas yra riebesnis negu 6 proc., riebalų stulpelis netelpa butirometro skalėje. Toks pienas 
skiedžiamas distiliuotu vandeniu santykiu 1:1 ir mišinys tiriamas anksčiau aprašytu metodu. Tokiu atveju pieno 
butirometro skalės parodymai padauginami iš 2.

Pieno bakterinio užterštumo nustatymas (reduktazės mėginys). Metodo esmė. Reduktazės mėginys – tai 
netiesioginis apytikslis žalio pieno bendrojo bakterinio užterštumo tyrimas. Reduktazės mėginio atlikimui nau-
dojami indikatoriai (metileno mėlynasis, rezazurinas), kuriais galima nustatyti reduktazės fermento kiekį piene 
pagal redukcijos metu pasikeitusią indikatoriaus spalvą. Reduktazės fermentas redukuoja rezazuriną, jo spalvai 
kintant nuo pilkai violetinės iki raudonos, o galiausiai indikatorius spalvą praranda. Redukcijos greitis priklauso 
nuo pieno bendrojo bakterinio užterštumo intensyvumo ir bakterijų rūšies.

Priemonės ir reagentai: sterilūs mėgintuvėliai; guminiai kamščiai ir stovas mėgintuvėliams; l ir 10 ml tūrio 
pipetės; termostatas; sekundometras; darbinis rezazurino tirpalas.

Analizė. Į sterilius mėgintuvėlius pipete įpilama po l ml darbinio rezazurino tirpalo (0,005 proc.) ir po 10 
ml tiriamojo pieno. Mėgintuvėliai užkemšami steriliais guminiais kamščiais ir turinys sumaišomas juos apver-
čiant 3 kartus. Mėgintuvėliai dedami į termostatą arba vandens vonelę su 37±1 °C vandeniu. Mėgintuvėliuose 
esančio turinio lygis turi būti ne aukštesnis nei vandens lygis vonelėje. Mėgintuvėlių turinio spalva įvertinama 
po l ir 1,5 h. Analizės pradžia laikoma mėgintuvėlių įdėjimo į vandenį ar termostatą momentas. Pagal redukcijos 
(spalvos pasikeitimo) laiką įvertinamas pieno bendrasis bakterinis užterštumas.

15 lentelė. Apytikslis bakterijų skaičius piene

Redukcijos laikas, val. Mėgintuvėlio turinio spalva Apytikslis bakterijų skaičius 
KSV/1 ml pieno

1 Rausva arba balta 4–20 mln. 
1 Violetinė su rausvu atspalviu arba raudona 500 tūkst.–4 mln.
1 Pilkai violetinė su pilkšvu atspalviu 300–500 tūkst.
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Sodos priemaišos piene nustatymas. Priemonės ir reagentai: 10 ml tūrio mėgintuvėliai, distiliuotas van-
duo, 5 ml tūrio pipetė, 0,04 proc. spiritinis bromtimolio mėlynojo tirpalas.

Analizė. Į sausą arba distiliuotu vandeniu perplautą mėgintuvėlį įpilama 5 ml pieno mėginio ir įlašinama 
7–8 lašai bromtimolio mėlynojo tirpalo. Tirpalas lašinamas atsargiai, nutekinant lašus į mėginį mėgintuvėlio sie-
nele. 

Po 10 min įvertinama mėgintuvėlio paviršiuje susidariusio žiedinio sluoksnio spalva.
Rezultatų įvertinimas. Jeigu žiedinio sluoksnio spalva yra geltona, tai tiriamajame mėginyje sodos nėra. 

Jeigu žiedinio sluoksnio spalva yra žalia (įvairių atspalvių, nuo šviesiai iki tamsiai žalios), tai tiriamajame mėgi-
nyje yra sodos.

Tikslesniam rezultatų įvertinimui papildomai ruošiamas kontrolinis pieno, kuriame nėra sodos, mėginys.
Vandenilio peroksido priemaišos piene nustatymas. Priemonės ir reagentai: 10 ml tūrio mėgintuvėliai, 

vandens vonia, 5 ml tūrio pipetė, sieros rūgšties tirpalas, kalio jodido ir krakmolo tirpalas.
Sieros rūgšties tirpalo paruošimas: l tūris koncentruotos sieros rūgšties sumaišomas su 3 tūriais vandens.
Kalio jodido ir krakmolo tirpalų mišinys ruošiamas tokia tvarka: atsveriama 3 g krakmolo, užpilama 20 

ml vandens, išmaišoma. Po to nuolat maišant įpilama 80 ml verdančio vandens ir atšaldoma. Lygiagrečiai paruo-
šiamas kalio jodido tirpalas. Atsveriama 3 g kalio jodido ir ištirpinama 5–10 ml vandens. Kalio jodido tirpalas su-
pilamas į krakmolo tirpalą. Mišinys kruopščiai išmaišomas ir laikomas tamsoje, šaldytuve ne ilgiau kaip 5 paras. 

Analizė. Pienas prieš tyrimą pašildomas vandens vonioje iki 35 °C, gerai išmaišomas ir atvėsinamas iki 
20±2 °C temperatūros. Į mėgintuvėlį pipete įpilama 1 ml tiriamojo pieno, įlašinami 2 lašai sieros rūgšties tirpalo 
(1 tūris koncentruotos sieros rūgšties sumaišomas su 3 tūriais vandens) ir 4 lašai (0,2 ml) kalio jodido ir krakmolo 
tirpalo. Mėgintuvėlio turinys nemaišomas. Po 10 min. įvertinamas mėgintuvėlio spalvos pasikeitimas. 

Rezultatų įvertinimas. Tyrimo rezultatai įvertinami stengiantis nesujudinti mėgintuvėlio turinio. Jei jame 
pastebimos mėlynos dėmės – piene yra vandenilio peroksido priemaiša. Metodo jautrumas – 0,001 proc. vande-
nilio peroksido.

Chloro turinčių medžiagų priemaišos nustatymas vandens nuoplovose ir piene. Priemonės ir reagentai, 
jei tiriamos nuoplovos: 10 ml tūrio mėgintuvėliai, 5 ml tūrio pipetė, 7 proc. kalio jodido tirpalas.

Analizė. Į mėgintuvėlį įpilama 5 ml tiriamojo vandens nuoplovų, 1,5 ml 5–7 proc. kalio jodido tirpalo. 
Mėgintuvėlis supurtomas. Jei vandens nuoplovose yra chloro turinčių medžiagų priemaišų, mėgintuvėlio turinys 
nusidažo skirtingo intensyvumo geltona ar gelsva spalva. Spalvos intensyvumas priklauso nuo šių medžiagų 
likučių kiekio. Norint išryškinti spalvą į mėgintuvėlį įpilama 1 ml šviežiai pagaminto 1 proc. krakmolo tirpalo. 
Jei chloro priemaišų yra, nuoplovos nusidažo melsvai ar mėlynai, priklausomai nuo medžiagų kiekio. Reakcijos 
jautrumas 0,1 proc. 

Priemonės ir reagentai, jei tiriamas pienas: 10 ml tūrio mėgintuvėliai, 5 ml tūrio pipetė, 5–7 proc. kalio 
jodido vandeninis tirpalas, druskos rūgštis su distiliuotu vandeniu (1:3).

Analizė. Į mėgintuvėlį įpilama 5 ml tiriamojo pieno, 1,5 ml šviežio 7 proc. kalio jodido tirpalo. Mėgin-
tuvėlis supurtomas. Jei piene yra chloro turinčių medžiagų priemaišų, mėgintuvėlio turinys nusidažo skirtingo 
intensyvumo geltona ar gelsva spalva. Jei mėgintuvėlyje esančio pieno spalva nepakinta, į jį dar įpilama 4 ml 
druskos rūgšties tirpalo. Mėgintuvėlio turinys sumaišomas su stikline lazdele. Jei chloro priemaišų yra, pienas 
nusidažo geltonai. 

Atsakomybė už maisto saugą

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui. Tiekiant gyvūnus į skerdyklas gyvūnų augintojai 
turi užtikrinti, kad kiekvienas į skerdyklą patekęs gyvūnas būtų atsekamas iki ūkio, iš kurio jis kilo, su kiekvienu 
gyvūnu būtų pateikiama atitinkama informacija iš kilmės ūkio, užtikrinti, kad gyvūnas nėra kilęs iš ūkio arba 
teritorijos, kuriai galioja judėjimo draudimas arba kitokie apribojimai, gyvuliai turi būti švarūs ir sveiki, gyvūnų 
gerovė turi atitikti nustatytus reikalavimus.

Ūkininkai parduodami gyvulį skerdimui skerdyklai turi pateikti informaciją apie: ūkyje auginamų gyvulių 
sveikatos būklę (nurodyti, ar kiti ūkyje auginami gyvuliai yra sveiki, jei serga, reikia nurodyti, kokiomis ligomis 
jie serga); parduodamo gyvulio sveikatos būklę (patvirtinti, kad gyvulys sveikas, jei ne, nurodyti ligos požymius 
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arba ligą, kurią diagnozavo ūkį lankantis veterinarijos gydytojas); gyvulio gydymą ir panaudotus vaistus (jei 
buvo naudoti vaistai, reikia nurodyti jų pavadinimus ir paskyrimo datas); gyvulio tyrimo dėl užkrečiamųjų ligų 
rezultatus (jei buvo atlikti laboratoriniai tyrimai dėl tuberkuliozės, bruceliozės, leukozės ar kitų ligų arba kenks-
mingų liekanų, reikia nurodyti jų rezultatus); anksčiau paties ūkio skerstų gyvulių skerdykloje nustatytas ligas (jei 
anksčiau buvo parduoti skerdimui gyvuliai ir skerdykloje buvo nustatytos ligos ar kenksmingos liekanos mėsoje, 
būtina tai pažymėti); ūkyje gyvulius gydančio privataus veterinarijos gydytojo pavardę.

Šią informaciją galima pateikti elektroniniu paštu, faksu arba laisvos formos rašytine deklaracija.

Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai 
veterinarijos reikalavimai

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui. Ūkininkams, norintiems tiekti savo gaminamą pro-
dukciją, būtina: turėti skerdimui ir apdorojimui skirtas patalpas ir tinkamai jas prižiūrėti, laikytis švaros ir tvar-
kos; jiems per savaitę leidžiama paskersti ne daugiau kaip 150 gyvūnų; skersti leidžiama savo ūkyje išaugintus 
paukščius, triušius, nutrijas; ūkininkai savo produkciją gali parduoti tiesiogiai vartotojui iš ūkio, vežti parduoti į 
turgavietes, į mažmenines parduotuves ir viešajam maitinimui; ūkininkams, norintiems vykdyti tokią veiklą, rei-
kia kreiptis į teritorinę VMVT su prašymu; teritorinės VMVT ūkyje įvertinusios skerdimui ir apdorojimui skirtas 
patalpas išduoda leidimą veiklai.

Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi užtikrinti gautos šviežios mėsos atsekamumą:
1. Paskerdęs vienos rūšies gyvūnus, skerdimo datą, gyvūnų rūšį, paskerstų gyvūnų skaičių, šviežios mėsos 

svorį (toliau – partija) ir tinkamumo vartoti terminą turi nurodyti žurnale; kiekvienai partijai turi būti skiriamas 
atskiras žurnalo lapas.

2. Užpildęs žurnalą, turi surašyti deklaraciją 2 egzemplioriais, iš kurių vieną turi pasilikti sau, o antrą 
įteikti galutiniam vartotojui ar vietiniam mažmeninės prekybos subjektui; deklaracijai numeris turi būti suteiktas 
eilės tvarka ir nurodytas žurnale.

3. Norėdamas tiekti šviežią mėsą, žurnale turi nurodyti šviežios mėsos išvežimo datą, vežamą kiekį ir 
paskirties vietą. Tiekdamas skirtingų partijų šviežią mėsą surašo tiek deklaracijų, kiek šviežios mėsos skirtingų 
partijų tiekiama.

Gauta ir atvėsinta šviežia mėsa turi būti pakuojama ir ženklinama įmonės registravimo (atpažinimo) žen-
klu. Ženklas ant pakuotės dedamas taip, kad atidarant pakuotę ženklas būtų sunaikinamas. Ženklinimo etiketė-
je ant pakuotės turi būti nurodyta: gamintojas, produkcijos pavadinimas, jei šviežia mėsa sufasuota – grynasis 
kiekis, tinkamumo vartoti terminas, laikymo sąlygos. Informaciją apie kiekvieną mėnesį paskerstų paukščių ir 
kiškinių gyvūnų skaičių ir pagamintos šviežios mėsos kiekius šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas kas mėnesį 
raštu arba elektroniniu paštu pateikia teritorinei VMVT.

Reikalavimai ūkiuose auginamų vištų kiaušinių pardavimui

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui. Smulkiems ūkininkams yra suteiktos lengvatos 
savo ūkyje išaugintų vištų kiaušinių pardavimui turgavietėse: lengvatos taikomos ūkininkams, laikantiems ne 
daugiau kaip 50 vištų; kiaušinius galima parduoti neženklintus, tačiau pardavimo vietoje reikia nurodyti ūkio 
pavadinimą ir adresą.

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 žymiai nenukrypsta nuo kiaušinio centro, be pašalinių dalelių; gemalo ląstelė – neišsivysčiusi;  
kiaušinio kvapas – 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: XL – labai dideli (73 g ir didesni); L – 
dideli (63–73 g); M – vidutiniai (53–63 g); S – maži (iki 53 g).  
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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 par-
duodami 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 patvirtintų fermų, 
kuriose vištos laikomos ant kraiko.

Vidurinioji žymens dalis iš raidžių nurodo šalies kodą, kurioje yra dedeklių vištų laikymo vieta. Lie-
tuvoje padėti vištų kiaušiniai turės ženklą LT. Lietuvai tapus ES nare neliko sienų, 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.

Reikėtų įsidėmėti!
Perkant kiaušinius atkreipti dėmesį į galiojimo datą (kiaušinių galiojimo terminas – 28 dienos).
Kiaušiniai turi būti laikomi šaldytuve, neplaunami, nuplaunami tik prieš vartojimą, nes nuplovus pirktus 

kiaušinius labai sutrumpinamas jų  galiojimo terminas. 
Kiaušinio vidus yra sterilus, todėl skilę, dužę kiaušiniai kelia pavojų, į juos patenka įvairūs mikrobai, 

juos reikia virti ilgiau (iki 7 min).   

Savikontrolės klausimai
3.12.1. Kokie yra kokybės reikalavimai parduodamam pienui?
3.12.2. Kokiu būdu šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi užtikrinti gautos šviežios 
mėsos atsekamumą?
3.12.3. Kokia informacija pateikiama ant kiaušinio žymens?

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr.1439 „Dėl tipinių pieno pirki-

mo-pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“. 
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-303 patvirtinta Žalio 

pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcija. 
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 patvirtintos Pieno 

supirkimo taisyklės. 
• Apie reikalavimus į rinką tiekiamai paukštienai, mėsai ir kiaušiniams:
• http://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas 
• https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/nacionaliniai-kokybes-reikalavimai
• Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reika-

lavimai.
• www.e-tar.lt
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3 . 1 3 .  K A I L I N I Ų  Ž V Ė R E L I Ų  A U G I N I M A S 
I R  P E R S P E K T Y V O S

Kailiniai gyvūnai – žinduoliai, kurie gali būti auginami: kailiams (audinės, šeškai, lapės, meškėnai, nu-
trijos, šinšilos); mėsai, estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti; rūšių išsaugojimo, visuomenės švietimo, 
fundamentaliojo ir taikomojo mokslo tikslais.

Kailinių gyvūnų laikytojai privalo užtikrinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą 
ir organizuoti savo veiklą laikydamiesi kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų ir ūkinės paskirties gyvūnų gerovės 
reikalavimų.

Kailiniai gyvūnai turi būti laikomi vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
patvirtintais Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimais. Reikalavimai taikomi kailinių gyvūnų laikytojams, kurie 
kailiams laiko kanadines audines (lot. Mustela vison), naminius (juoduosius, baltuosius) šeškus (lot. Mustela pu-
torius), rudąsias lapes (lot. Vulpes vulpes), poliarines lapes (lot. Alopex lagopus), nutrijas (lot. Myocastor coypus), 
trumpauodeges šinšilas (lot. Chinchilla brevicaudata), ilgauodeges šinšilas (lot. Chinchilla lanigera), usūrinius 
šunis (lot. Nyctereutes procyonoides) ir maistui laiko nutrijas (lot. Myocastor coypus), trumpauodeges šinšilas 
(lot. Chinchilla brevicaudata), ilgauodeges šinšilas (lot. Chinchilla lanigera).

Kailinių gyvūnų laikytojai negali pažeisti nurodytų sąlygų. Draudžiama laikyti nurodytų rūšių gyvūnus 
kailiams: jei tai laukiniai gyvūnai, gimę natūralioje gamtinėje aplinkoje; ūkio subjektas negali užtikrinti reikalavi-
mų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kailinių gyvūnų laikymą, nuostatų laikymosi; gyvūnai negali prisitaikyti 
gyventi nelaisvėje taip, kad nebūtų pažeidžiama jų gerovė, nors laikytojas ir užtikrina reikalavimų ir kitų teisės 
aktų, reglamentuojančių kailinių gyvūnų laikymą, nuostatų laikymąsi.

Kailinių gyvūnų laikytojai turi būti registruoti, įrengtos gyvūnu laikymo vietos turi atitikti reikalavimus 
laikymo vietoms ir įrangai, kailiniai gyvūnai turi būti tikrinami, kailiniai gyvūnai turi būti laikomi atsižvelgiant į  
bendruosius kailinių gyvūnų laikymo reikalavimus. 

Kailiniams gyvūnams skiriamas plotas apskaičiuojamas atsižvelgiant į konkrečios rūšies kailinių gyvūnų 
amžių, lytį, svorį, biologinius poreikius ir grupės dydį. Turi būti siekiama išvengti kailinių gyvūnų elgsenos ar 
kitokių sutrikimų dėl jų laikymo ankštai, perpildytoje laikymo įrangoje.

Laikymo įrangoje turi būti kailinių gyvūnų fiziologinius poreikius atitinkančių priemonių / medžiagų, 
pvz., šiaudų. Priemonės / medžiagos parenkamos atsižvelgiant į konkrečios rūšies kailinių gyvūnų poreikį.

Kailiniai gyvūnai kiekvieną dieną, jei įmanoma, reguliariais laiko tarpais turi būti šeriami tinkamu, mais-
tingu, higienišku ir subalansuotu pašaru ir turi turėti galimybę bet kuriuo metu atsigerti švaraus vandens.

Kailiniai gyvūnai visada turi turėti galimybę stebėti tos pačios rūšies gyvūnų elgseną, tyrinėti aplinką, taip 
pat patenkinti su socialinės struktūros palaikymu susijusios elgsenos poreikį, jei tai yra įprastos tam tikros rūšies 
kailinių gyvūnų elgsenos dalis ir jei tai pagerina jų gerovę.

Laikymo įrangoje turi būti palaikoma tokia aplinkos temperatūra, oro apykaita, santykinis drėgnis ir tok-
siškų dujų bei dulkių kiekis, kurie nepakenktų kailinių gyvūnų sveikatai ir gerovei.

Jeigu laikymo vietose naudojama dirbtinio vėdinimo sistema, turi būti užtikrinamas šviežio oro patekimas 
į laikymo įrangą sutrikus šios sistemos veikimui.

Visa automatinė ar mechaninė įranga, nuo kurios priklauso kailinių gyvūnų sveikata ir gerovė, turi 
būti tikrinama ne mažiau kaip vieną kartą per dieną. Vėdinimo sistema turi būti įrengta taip, kad būtų galima  
nedelsiant nustatyti ir pašalinti bet kokį vėdinimo sistemos veikimo sutrikimą, kuris galėtų sukelti pavojų kailinių 
gyvūnų sveikatai ar gerovei. Jei sutrikimo neįmanoma pašalinti nedelsiant, turi būti imamasi atitinkamų veiksmų 
kailinių gyvūnų sveikatai ir gerovei užtikrinti iki bus pašalintas gedimas.

Kailinių gyvūnų neturi be reikalo varginti nuolatinis ar netikėtas triukšmas. Ventiliatoriai, šėrimo ar kita 
įranga laikymo vietose turi būti projektuojama, pastatoma, valdoma ir prižiūrima taip, kad keltų kuo mažiau 
triukšmo.

Kailiniai gyvūnai turi turėti galimybę pasislėpti nuo tiesioginių saulės spindulių ir negali būti nuolat lai-
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komi ryškioje šviesoje ar visiškoje tamsoje. Kai dirbtinis apšvietimas būtinas, jo šaltiniai turi būti įrengti taip, kad 
nesukeltų kailiniams gyvūnams nepatogumų, o natūralaus ar dirbtinio apšvietimo lygis turi būti pakankamas, kad 
kailiniai gyvūnai galėtų elgtis įprastai.

Kailinių gyvūnų jaunikliai turi būti nujunkomi tokio amžiaus, kuris yra palankiausias motinos ir jauniklių 
gerovei.

Prireikus kailinius gyvūnus sugauti ar perkelti, tai turi būti atliekama negąsdinant jų ir nesukeliant jiems 
streso.

Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių, kad kailiniai gyvūnai nepabėgtų iš laikymo vietų ir įrangos. 
Pabėgę kailiniai gyvūnai turi būti sugaunami nesukeliant jiems skausmo. Jei kailiniams gyvūnams gaudyti nau-
dojami spąstai, jie turi būti tikrinami ne mažiau kaip vieną kartą per dieną.

Draudžiama kailiniams gyvūnams: sistemingai naudoti veterinarinius vaistus siekiant kompensuoti  
prastas jų laikymo sąlygas ar valdymo praktiką; veterinariniai vaistai gali būti naudojami tik gydymo ir profilakti-
kos tikslais; naudoti augimą skatinančias ir kailį stiprinančias medžiagas ar duoti kitų medžiagų, išskyrus gydymo 
ar profilaktikos tikslais naudojamus veterinarinius vaistus, nebent remiantis moksliniais duomenimis ar patirtimi 
būtų įrodyta, kad šios medžiagos poveikis nekenkia kailinių gyvūnų sveikatai ar gerovei; duoti pašaro ar skysčio, 
kuriame yra medžiagų, dėl kurių kailiniai gyvūnai be reikalo kentėtų ar būtų žalojami.

Kailinių gyvūnų laikytojas turi vykdyti ne tik bendruosius kailinių gyvūnų laikymo reikalavimus. Turi 
būti atsižvelgta į specialiusius kanadinių audinių (lot. Mustela vison), naminių (juodųjų, baltųjų) šeškų (lot. Mus-
tela putorius), rudųjų lapių (lot. Vulpes vulpes), poliarinių lapių (lot. Alopex lagopus), nutrijų (lot. Myocastor coy-
pus), trumpauodegių šinšilų (lot. Chinchilla brevicaudata), ilgauodegių šinšilų (lot. chinchilla lanigera) laikymo 
ir kitus reikalavimus, reglamentuojančius gyvūnų veisimą ir veterinarinių procedūrų atlikimą, minimalias gyvūnų 
laikymo įrangos ploto ir aukščio normas bei gyvūnų įregistravimą ir tikrinimą. 

MINIMALIOS KAILINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO ĮRANGOS PLOTO IR 
AUKŠČIO NORMOS

16 lentelė. Minimalios ploto normos kanadinėms audinėms, naminiams šeškams

 Laisvas grindų plotas (išskyrus uždarus jauniklių 
guolius) (cm2) 

Vienam suaugusiam gyvūnui 2550

Patelei su jaunikliais 2550

Nujunkytiems jaunikliams (iki 2 gyvūnų) 2550

Nujunkytiems jaunikliams (daugiau kaip 2 gyvūnai) 2550 (pirmiems 2 gyvūnams) + 850 (kiekvienam 
papildomam gyvūnui)

Pastaba. Kanadinių audinių, naminių šeškų laikymo įrangos, išskyrus uždarą jauniklių guolį, plotis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm, 
ilgis – ne mažesnis kaip 70 cm.
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17 lentelė. Minimalios ploto normos lapėms

 Laisvas grindų plotas (cm2)

Vienam suaugusiam gyvūnui 8000

Patelei su jaunikliais 20000

Nujunkytiems jaunikliams (iki 2 gyvūnų) 12000

Nujunkytiems jaunikliams (daugiau kaip 2 gyvūnai) 12000 (pirmiems 2 gyvūnams) + 5000 (kiekvienam 
papildomam gyvūnui)

Pastaba. Lapių laikymo įrangos plotis turi būti ne mažesnis kaip 75 cm, ilgis – ne mažesnis kaip 100 cm

18 lentelė. Minimalios ploto normos nutrijoms

 Laisvas grindų plotas (išskyrus plaukioti skirtą 
vandens plotą) (cm2)

Vienam suaugusiam gyvūnui 10000

Patelei su jaunikliais 20000

Nujunkytam jaunikliui 5000
Pastaba. 70 proc. laisvo grindų ploto turi sudaryti kietas pagrindas. Nutrijų laikymo įrangos grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 
2,0 m2.

19 lentelė. Rekomenduojamos minimalios ploto normos šinšiloms

 Laisvas grindų plotas (cm2)

Suaugusiems gyvūnams (kai laikoma iki 2 gyvūnų) 5000

Patelei su jaunikliais 5000

Nujunkytiems jaunikliams (iki 2 gyvūnų) 3000

Nujunkytiems jaunikliams (daugiau kaip 2 gyvūnai) 3000 (pirmiems 2 gyvūnams) + 1600 (kiekvienam 
papildomam gyvūnui)

Pastaba. Šinšilų laikymo įrangos rekomenduojamas plotis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm, rekomenduojamas ilgis – ne mažesnis kaip 
60 cm.

20 lentelė. Minimalus laikymo įrangos aukštis

Kailinių gyvūnų rūšis Aukštis (cm)

Kanadinės audinės, naminiai šeškai 45

Lapės 70
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Detalesnę informaciją apie reikalavimus kailinių gyvūnų laikymui rasite: 
• Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapis: http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/

gyvunu-gerove/kailiniai-gyvunai
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-970 

patvirtinti Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 pat-

virtinti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146  pat-

virtintas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvir-
tinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas. 

Savikontrolės klausimai
3.13.1. Kokie kailiniai gyvūnai auginami kailiams?
3.13.2. Kokie kailiniai gyvūnai auginami maistui?
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3 . 1 4 .  P A U K Š T I N I N K Y S T Ė .  P A S O D Y B I N Ė  P A U K Š T I N I N K Y S T Ė . 
N A M I N I Ų  P A U K Š Č I Ų  L A I K Y M O  R E I K A L AV I M A I

Populiariausi paukščiai: vištos, antys, žąsys ir kalakutai. Apie paukščių veisles galima rasti tinklalapyje: 
www.vistaites.lt. Vištų veislių asortimentas gana įvairus. Augintojai  mėgsta juodąsias, pilkąsias, raibąsias vistas. 
Yra net dekoratyvinių paukščių veislių. Mėsai auginami viščiukai, ančiukai, žąsiukai, kalakučiukai. Vištų krosai 
(dar vadinami hibridais) labai populiarūs tarp daugelio šalių smulkiųjų augintojų. 

Paukštininkystės ūkiai savo veiklą vykdo remdamiesi paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo 
taisyklėmis, dedeklių vištų laikymo reikalavimais, specialiaisiais reikalavimais ratitae paukščiams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paukštininkystės ūkių technologinio pro-
jektavimo taisyklės ŽŪ TPT 04:2012 taikomos projektuojant paukštides naminiams paukščiams: vištoms, kala-
kutams, antims ir žąsims. 

Paukštininkystės ūkiuose visų rūšių naminiai paukščiai pagal paskirtį ir amžių skirstomi į: veislinį pulką; 
veisimo pulką; prieauglio pulką; vištų dedeklių pulką; broilerių pulką.

Paukščių laikymo būdai: ant (kreikiamų ir kt.) grindų; ant (kreikiamų ir kt.) grindų su išėjimu į lauko ap-
tvarus; paukščiai laikomi narvuose.

Vidutiniškai suaugusiųjų kategorijai priskiriami paukščiai, vyresni kaip: dėsliosios vištos – 22 savaičių 
(150 dienų); mėsinės vištos – 23 savaičių (160 dienų); kalakutų patelės – 33 savaičių (230 dienų); kalakutų patinai 
– 36 savaičių (250 dienų); antys – 26–28 savaičių (180–200 dienų); žąsys – 34 savaičių (240 dienų).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtinti Dedeklių vištų laikymo reikalavimai 
nustato minimalius dedeklių vištų laikymo reikalavimus. Reikalavimai netaikomi paukštynams, kuriuose laikoma 
mažiau kaip 350 dedeklių vištų ir kur dedeklės vištos auginamos veislei. Paukštynai turi atitikti Ūkinės paskirties 
gyvūnų gerovės reikalavimus. Dedeklės vištos turi būti laikomos atsižvelgiant į reikalavimus dedeklių vištų lai-
kymui.

Bendrieji reikalavimai paukštynams

Paukštynuose atsakingas asmuo visas dedekles vištas turi apžiūrėti vieną kartą per dieną.
Turi būti minimalus triukšmas; turi būti vengiama nuolatinio arba staigaus triukšmo; ventiliatoriai,  

lesinimo mechanizmai arba kiti įrengimai turi būti taip sukonstruoti, išdėstyti, naudojami ir remontuojami, kad 
keltų kuo mažiau triukšmo.

Pastatuose turi būti pakankamai šviesu, kad dedeklės vištos galėtų matyti viena kitą ir kad būtų gerai ma-
tomos, galėtų tyrinėti aplinką ir būtų pakankamai aktyvios; jeigu patalpa apšviečiama natūralia šviesa, langai turi 
būti įrengti taip, kad šviesa vienodai sklistų po visą patalpą; po pirmųjų pratinimo prie šviesos dienų apšvietimo 
režimas turi būti toks, kad jis nekeltų dedeklėms vištoms sveikatos sutrikimų ir elgsenos pokyčių; jis turi atitikti 
paros ritmą ir apimti nenutrūkstamą tamsos periodą, kuris užimtų apie trečdalį paros, kad dedeklės vištos galėtų 
pailsėti, išvengti imuninės sistemos slopinimo ir regėjimo sutrikimų; turi būti numatytas atitinkamos trukmės 
prieblandos periodas, kad dedeklės vištos galėtų ramiai ir nesusižeisdamos sutūpti ant laktų.

Paukštidės patalpos, įrengimai arba priemonės, kurie turi sąlytį su dedeklėmis vištomis, privalo būti nuo-
latos ir bet kuriuo atveju, kai senos dedeklės vištos keičiamos naujomis dedeklėmis vištomis, prieš jas patalpinant 
į paukštidę, valomi ir dezinfekuojami; tuo metu, kai narvuose laikomos dedeklės vištos, paukštidės patalpos ir 
paviršiai turi būti laikomi švarūs; dedeklių vištų išmatos turi būti reguliariai šalinamos, o nugaišusios dedeklės 
vištos turi būti šalinamos kasdien.

Narvai turi būti įrengti taip, kad dedeklės vištos negalėtų iš jų išeiti.
Patalpoje, kurioje yra du narvų aukštai arba daugiau, turi būti įrengimai arba priemonės, kad būtų galima 

apžiūrėti visas narvų eiles ir iš jų išimti dedekles vištas.
Narvų durų konstrukcija ir matmenys turi būti tokie, kad dedekles vištas, nesukeliant bereikalingo skaus-

mo ir sužalojimų, būtų galima išimti iš narvų.
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Draudžiama šalinti dedeklių vištų audinius arba kūno dalis (mutiliacija); siekiant išvengti plunksnų lesimo 
ir kanibalizmo, VMVT leidus, galima apipjaustyti snapus jaunesniems kaip 10 dienų amžiaus viščiukams, iš kurių 
bus išaugintos dedeklės vištos, jeigu tai atlieka kvalifikuoti asmenys.

Reikalavimus atitinkantiems paukštynams suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris. Veterinarinio 
patvirtinimo numerį turintys paukštynai turi užtikrinti tiekiamų į rinką maistinių kiaušinių atsekamumą.

Asmenims, ketinantiems auginti stručius, emu, nandu, kazuarus, būtina susipažinti su Valstybinės  
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintais Specialiaisiais reikalavimais, skirtais ratitae paukš-
čiams. Specialieji reikalavimai ratitae paukščiams yra taikomi visoms ratitae paukščių rūšims, kurie yra veisia-
mi, auginami maistui, odos pramonei, plunksnoms ar kitai ūkinei paskirčiai. Reikalavimai netaikomi paukščiams,  
gyvenantiems laisvėje; paukščiams, skirtiems naudoti kitiems tikslams, išskyrus auginimą nelaisvėje.

Ratitae – aves klasės paukščiai, priklausantys beketerių, arba strutinių, paukščių antbūriui (stručiai, emu, 
nandu, kazuarai, kiviai). Strutis – strutinių paukščių būrio Struthioniformes (Struthio camelus – afrikinis strutis) 
paukštis. Emu – australinis strutis (Dromaius novaehollandiae), priklausantis kazuarinių paukščių būriui Casua-
riformes. Nandu – amerikinis strutis, priklausantis nandinių būriui Rheaformes (Rhea americana).

Asmenys, norintys veisti ir auginti ratitae paukščius, turi žinoti pagrindinius šių paukščių rūšinius ypatu-
mus (Struthio camelus, Rhea americana, Dromaius novaehollandiae). Ratitae yra dideli, ilgais kaklais, ilgomis, 
stipriomis, pritaikytomis bėgti kojomis paukščiai. Stručių patinai gali užaugti iki 2 m ir didesni, patelės iki 2 m ar 
didesnės; patinų svoris gali pasiekti iki 160 kg, patelių – iki 110 kg.

Natūraliomis laikymo sąlygomis stručiai, ieškodami maisto, per dieną gali nubėgti iki 20 km. 
Emu ir nandu yra mažesni: emu užauga iki 1,9 m, nandu – iki 1,5 m aukščio; emu gali sverti iki 55 kg, 

nandu – iki 40 kg.
Ratitae, esant pavojui, dėl labai gerai išvystyto jų regėjimo, budrumo gali išvystyti didelį greitį. Stručiai 

bėga iki 70 km/val. greičiu; nandu gali bėgti staigiai pakeisdami kryptį.
Natūraliomis sąlygomis stručiai gali gyventi daugiau kaip 50 metų.
Laukiniai stručiai yra tipiški bandos gyvūnai ir jų grupės turi sudėtingą socialinę struktūrą. Grupėje turi 

būti išlaikoma pastovi socialinė struktūra. Grupių dydis priklauso nuo paukščių skaičiaus ir nuo subrendimo. 
Patelė ir patinas yra agresyvūs. Poravimosi laikotarpiu susiformuoja monogaminės grupės, stambi patelė pradeda 
dominuoti. Kiaušinių dėjimo laikotarpiu yra saugojama didelė teritorija. Poravimosi laikotarpiu stručių grupės 
yra dažniausiai pasiskirsčiusios vienoje teritorijoje. Grupę, kurioje vyrauja viena pagrindinė patelė, sudaro vienas 
patinas ir nuo 2 iki 4 patelių. Lizdą ruošia, kiaušinius peri ir jauniklius augina pagrindinė patelė ir patinas.

Nandu sudaro mišrius pulkus; poravimosi sezono pradžioje patinai atsiskiria, patelės sudaro nedideles 
glaudžias grupes, o pernykščiai jaunikliai sudaro pulką.

Emu natūralioje aplinkoje galima sutikti vienišus, poromis ar mažomis grupėmis.
Emu ir nandu patinai vieni peri ir augina paukščiukus.
Poravimosi laikotarpiu ratitae, ypač patinai, atlieka apsauginę funkciją ir gali būti agresyvūs; išsiritę jau-

nikliai anksti subręsta ir po keleto dienų palieka lizdą; suaugę paukščiai saugo ir prižiūri stručiukus iki 9 mėnesių, 
o emu iki 18 mėnesių amžiaus.

Ratitae yra labai smalsūs, mėgsta bendrauti su žmonėmis, todėl reikia elgtis atsargiai, nes paukščiai gali 
sužaloti.

Ratitae iš esmės yra žolėdžiai, retkarčiais gali sulesti su pašaru smulkius vabzdžius ar smulkius stuburi-
nius gyvūnus; ratitae reikia rupaus smėlio (maži akmenėliai), kad pagerintų rupaus lesalo virškinimą; jie labai 
lengvai ryja įvairius daiktus.

Stručiai ir emu neturi plunksnų liaukų, todėl neturi galimybės sutepti plunksnų riebalais, kad jos būtų 
atsparios vandeniui.

Ratitae yra dieniniai paukščiai; paukščiai yra aktyvūs: ėda, vaikščioja, bėgioja, yra budrūs, snapu valo 
plunksnas ir prausiasi smėlyje.

Vandens telkinyje stručiai maudosi, o emu ir nandu maudosi ir plaukia.
Išperinti ir be suaugusių stručių ar kitų paukščių palikti jaunikliai būriuojasi į krūvą bei yra nejudrūs, todėl 

jiems gali išsivystyti medžiagų apykaitos sutrikimų – juos reikia skatinti judėti; jauniklius skatina aplinkos įvai-
rovė; mažus stručiukus prižiūrintys asmenys kiekvieną dieną turi būti su jais kuo ilgiau ir turi skatinti juos lesti, 
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bėgioti bei žaisti.
Kadangi ratitae paukščių jaunikliai turi įgimtą savybę sekti suaugusius, per porą dienų po išsiritimo jiems 

reikia surasti tinkamą „tėvą“ ar „motiną“; jeigu šią funkciją atlieka juos prižiūrintis darbuotojas, reikia, kad jis su 
jaunikliais praleistų beveik visą dieną, nes atskyrimas nuo tėvo ar motinos jiems sukelia didelį stresą; be to, vėliau 
šį asmenį reikia stengtis pakeisti suaugusiu paukščiu, kad jaunikliai turėtų kur nukreipti seksualinius instinktus.

Tramdyti rankomis ratitae yra pavojinga tiek žmogui, tiek ir paukščiams, kadangi išgąsdinti jie labai  
greitai reaguoja, dažnai šokdami ir spardydamiesi savo stipriomis kojomis; sparnais ir ypač kojų nagais jie 
gali rimtai sužeisti žmones ar kitus paukščius. Ratitae paukščiams gaudyti, tvarkyti bei transportuoti reikalingi  
specialūs įgūdžiai, juo labiau kad gaudymo ir tramdymo sukeltas stresas tampa padidėjusio stručių mirtingumo 
priežastimi; su jais reikia elgtis švelniai, jų nevaikyti ir pasinaudoti ta aplinkybe, kad prietemoje su jais lengviau 
susitvarkyti; su suaugusiais paukščiais visą laiką reikia elgtis atsargiai, kad jie išvengtų streso ir baimės, nes gali 
būti pavojingi kitiems gyvūnams ir žmogui.

Laikytojai turi nepamiršti, kad ratitae paukščiai iš esmės yra laukiniai paukščiai; įvairaus amžiaus ratitae 
paukščiai patiria stresą pasikeitus įprastai tvarkai, todėl nesant būtinumo reikia vengti bet kokių pokyčių.

Ratitae paukščiai yra labai jautrūs triukšmui, todėl reikia vengti net ir nedidelio nuolatinio triukšmo bei 
saugoti paukščius nuo staigaus triukšmo.

Asmuo, auginantis šiuos paukščius, turi artimai bendrauti su ratitae paukščiais, ypač su jaunikliais, pratin-
ti juos atsiliepti į tam tikrą raginimą ar komandą, pvz., kviesti prie lesalo, ir šitaip elgtis visą jų gyvenimą. Išperinti 
ir be suaugusių stručių ar kitų paukščių palikti jaunikliai turi būti prižiūrimi vadovaujantis reikalavimais.

Ratitae paukščių laikymo vietos turi būti įkuriamos tik tose vietovėse, kuriose dėl klimato ir kitų sąlygų 
bet kuriuo metų laiku paukščius didžiąją dienos dalį galima laikyti lauke. Žemė paukščių laikymo vietoje turi būti 
sausa.

Veisimui parinkti paukščiai turi būti sveiki, be fizinių ar elgesio sutrikimų.
Ratitae paukščius draudžiama nuolat laikyti uždarose patalpose. Jeigu oro sąlygos nėra labai blogos, vy-

resni kaip trijų mėnesių ratitae paukščiai turi būti išleidžiami į lauką kiekvieną dieną. Jeigu paukščiai laikomi 
patalpose, šis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir netrukti ilgiau kaip 10 dienų per mėnesį. Ratitae paukščiams 
reikia įrengti smėlio maudykles. 

Detalesnę informaciją rasite: 
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d.  įsakymu Nr. 3D-473 patvirtintos 

Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 04:2012. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 pa-

tvirtinti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 9 patvirtinti 

Dedeklių vištų laikymo reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. B1-571 

patvirtinti Specialieji reikalavimai ratitae paukščiams. 

Savikontrolės klausimai
3.14.1. Kokie gali būti paukščių laikymo būdai?
3.14.2. Kokie paukščiai vadinami ratitae paukščiais?
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3 . 1 5 .  AV I N I N K Y S T Ė  I R  O Ž K I N I N K Y S T Ė .  L I E T U V O S 
S Ą L Y G O M I S  T I N K A M I A U S I O S  A U G I N T I  AV I Ų  V E I S L Ė S

Tiek iš avių, tiek ir iš ožkų gaunama produkcija gali būti labai įvairi – mėsa, pienas, vilna, kailiai. Avys 
ir ožkos gali būti auginamos įvairiais tikslais. Kol kas paklausiausia avininkystės produkcija yra mėsa, ožkinin-
kystės – pienas ir jo produktai. Avių ir ožkų veislių yra labai daug. Jų pasirinkimą bet kokiu atveju lems laikytojo 
apsisprendimas gaminti vienokią ar kitokią produkciją. Lietuvai tapus ES dalimi, veislinių gyvulių įsigijimo 
galimybių padaugėjo. Svarbu dar ir tai, kad Lietuva pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos 
gyvūnų sveikatos kodeksą pripažinta laisva nuo smulkiųjų atrajotojų (avių ir ožkų) maro. Tai suteikia galimybę 
mūsų šalies ūkininkams, užsiimantiems arba planuojantiems užsiimti avininkyste ar ožkininkyste, ieškoti rinkų 
savo ūkyje pagamintai produkcijai ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir trečiosiose šalyse.

Lietuvoje nemažai ūkininkų domisi avių ir ožkų auginimo galimybėmis. Ūkininkai, norintys padidinti 
avių ir ožkų ūkių konkurencingumą mažindami ekonominius nuostolius, patiriamus dėl užkrečiamųjų ligų, turi 
įgyti žinių apie gyvūnų priežiūrą, jų apsaugojimą nuo užkrečiamųjų ligų. Ligų kontrolės pagrindą sudaro žinios 
apie jų klinikinius požymius, profilaktiką ir saugios bandos komplektavimo principus.

Intensyvėjant gyvulininkystei ir didėjant bandoms, visos ganyklose ganomos avys ir ožkos gausiau už-
sikrečia virškinimo trakto ir plaučių apvaliosiomis kirmėlėmis. Dėl gyvulių užsikrėtimo parazitais patiriama 
ekonominių nuostolių. Tačiau labai dažnai užsikrėtusiems gyvuliams nepasireiškia parazitų sukeliami pastebimi 
klinikiniai požymiai. Tokiais atvejais labai sunku nustatyti patirtų produkcijos nuostolių priežastis. Todėl gano-
mų ėriukų ir ožkiukų bei suaugusių gyvulių tyrimas tinkamu laiku ir profilaktinės priemonės yra labai svarbios  
siekiant aukšto gyvulių produktyvumo bei produkcijos kokybės.

Parazitozių profilaktikoje taip pat labai svarbios avių laikymo sanitarinės bei mitybos sąlygos. Šių sąlygų 
gerinimas užtikrina sėkmingą parazitozių profilaktiką.

Didelių ekonominių nuostolių sukelia ir kitos užkrečiamosios ligos (bakterijos ar virusai). Siekiant  
apsisaugoti nuo šių ligų labai svarbu laikytis biosaugos reikalavimų. Kitose šalyse, kurios turi senas avininkystės 
ir ožkininkystės tradicijas (Jungtinė Karalystė, Australija, Prancūzija, Naujoji Zelandija ir kt.), biosaugos progra-
mos įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu ir, kaip rodo šių šalių patirtis, yra ekonomiškai naudingos. Infekcinių 
ligų pasireiškimui bandose svarbią reikšmę vaidina laikymo ir šėrimo sąlygos. Bendrosios biosaugos priemonės 
gali padėti užkirsti kelią pavojingoms infekcinėms ligoms patekti į bandas. Tačiau Lietuvoje ūkininkams trūksta 
teorinių ir praktinių žinių šia tema. Avių ir ožkų užkrečiamosios ligos (nagų puvinys, chlamidiozė ir kt.), ypač 
didelėse bandose, sukelia nuostolių, kurių galima išvengti laiku ir tinkamai taikant profilaktikos ir kontrolės prie-
mones. Labai svarbu, kad ūkininkai žinotų, kaip elgtis nustačius jų bandose tam tikras užkrečiamąsias ligas.

Avių veislės ir jų išskirtinės savybės

Lietuvoje auginamos net 35 veislių avys. Tačiau tarp augintojų populiarios mėsinės veislės: Lietuvos ir 
Vokietijos juodgalvės bei sufolkų. Lietuvos juodgalvės – mėsingos, greitai auga ir bręsta. Suaugę avinai sveria 
85–100 kg, ėriavedės – 60–70 kg. Sufolkų veislės avių skerdiena yra geros kokybės. Veisliniai avinai sveria 
100–140 kg, ėriavedės – 70–90 kg. Populiarios ir nelepios Romanovų veislės avys. Jų mėsa skani, turi mažai 
lajaus. Tai bene visliausios avys. Jos atsiveda 2–5 ėriukus. Suaugę avinai sveria 65–80 kg, ėriavedės – 45–55 
kg. Ūkininkai taip pat augina Vokietijos baltagalvių bei merinosų, Berišon diušer, vilšyrhornų, tekselių, Lenkijos 
žemumų, ostfryzų, šarolė, Oksfordo žemumų, skudų ir kitų veislių avis. Vis daugiau auginama ostfryzų ir lakonų 
veislės melžiamų avių. 

Mėsinių-vilninių tipui priskiriamos Lietuvos juodgalvės, Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės, prekosai, Ro-
manovo, Latvijos tamsiagalvės, Vokietijos juodgalvės, sufolkai, Berrichon du cher, tekseliai, mėsiniai merinosai, 
dorperiai, šarolė, Lenkijos žemumų, Vokietijos baltagalvės, Oksfordo žemumų, jakobai, vilšyrhornai, landrasai, 
mišrūnai, Vokietijos merinosai, Lenkijos baltgalvės, Kerry Hill, Palsfar, Kveslando salos, Gotlando, Ile de France.

Pieno gavybai ir jo produktų gaminimui auginamos ostfryzai, Lacaune veislių avys. 
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Pateikiama avių veislių įvairovė ir trumpa informacija apie jų išskirtines savybes.
Panaudotos nuotraukos iš http://www.aviuaugintojai.lt/.
Jakobo veislės avys. Šios egzotinės aborigeninės avys yra unikalios neįprastu ragų skaičiumi. Jų galva 

plika, marga, su plačia dėme kaktoje, tamsiomis žandenomis ir tamsia nosimi bei 2–6 ragais. Avių kūnas apaugęs 
mišria balta vilna su rudom arba juodom dėmėmis. Kojos bevilnės, baltos arba dėmėtos. Avys vidutinio stam-
bumo, ištvermingos. Avių ruja sezoninė, avytės pirmą kartą kergiamos sulaukusios 7–9 mėn. amžiaus. Veisimo 
tikslas: auginti ištvermingas avis, tinkančias kraštovaizdžio priežiūrai.

Skudų veislės avys. Tai smulkios avys, turinčios pleišto formos galvą, šiurkščią vilną ir įvairaus ilgio ra-
gus. Avinų ragai sraigės formos, gerokai nutolę nuo žandikaulio, o ragų smaigaliai truputį palinkę į išorę. Avinams 
būdingi ilgi šiurkštūs plaukai krūtinės ir kaklo srityje. Visoms avims charakteringa akių vokų ir snukučio galo 
pigmentacija. Avių vilna dažniausiai balta, rečiau pasitaiko juoda arba ruda. Avių ruja nesezoninė, o pirmą kartą 
kergiamos 10–16 mėn. amžiaus avys. Veisimo tikslas: auginti stiprias, smulkias avis, tinkančias kraštovaizdžio 
priežiūrai nederlingose žemėse. Vislumas – 130–180 proc. Skerdenos išeiga – 37–40 proc. Prieaugis per parą – 
70–110 g.

21 lentelė. Skudų veislės avių produktyvumo duomenys

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg

Veisliniai avinai 40–50 2,0–2,5

Ėriavedės 30–40 1,2–2,0

Metiniai avinukai 30–40 1,5–2,0

Metinės avytės 25–35 1,0–1,8

Viltšyrhornai (whiltshire horn). Tai bevilnės mėsinės avys, auginamos avienos ir ėrienos gavybai. Jų 
galva balta ir raguota. Avių vilna balta, labai trumpa (1,25 cm) ir savaime nukrentanti. Avių kūnas mėsingas, tai-
syklingo eksterjero. Avys vislios ir pieningos. Veisimo tikslas: auginti veislei ir naudoti kryžminimui. Vislumas 
– 140–160 proc. Skerdenos išeiga – 48–50 proc. Prieaugis per parą – 250–350 g. 

22 lentelė. Viltšyrhornų(whiltshire horn) veislės avių produktyvumo duomenys

Avių grupės Avies svoris, kg

Veisliniai avinai 90–100

Ėriavedės 60–70

Metiniai avinukai 50–60

Metinės avytės 40–50

Lenkijos žemumų avys (polska owca nizinna – pon). Jos priklauso pusiau plonavilnių mėsinių ilgavilnių 
avių grupei. Avys beragės, galva šviesi ir plati, iki akių linijos apaugusi vilna. Kojos šviesios ir trumpos, statomos 
toli viena nuo kitos ir dažniausiai apžėlusios vilna. Avių vilna balta, 12–15 cm ilgio ir 26–32 mikronų storio. Avys 
mėsingos, taisyklingo eksterjero, tvirtos konstitucijos. Veisimo tikslas: veisti ištvermingas, vidutinio stambumo 
mėsines avis. Vislumas – 130–150 proc. Skerdenos išeiga – 45–48 proc. Prieaugis per parą – 200–300 g.
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23 lentelė. Lenkijos žemumų (polska owca nizinna – pon) avių veislės produktyvumo duomenys

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 95–110 5,0–6,0

Ėriavedės 65–80 4,0–5,0
Metiniai avinukai 55–65 3,0–4,0

Metinės avytės 45–50 2,5–3,5

24 pav. Jakobo veislės avis 25 pav. Skudų veislės avis

26, 27 pav. Viltšyrhornų (Whiltshire horn) veislės avys

28 pav. Lenkijos žemumų avys (polska owca 
nizinna – pon)

29 pav. Suomijos landrasai
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Suomijos landrasai. Tai vidutinio stambumo avys, pasižyminčios dideliu vislumu ir vilningumu. Beragė 
avių galva, ausys ir kojos padengtos šviesiais dengiamaisiais plaukais. Avių vilna balta, 12–16 cm ilgio ir pusiau 
liustrinio blizgesio. Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė.

Veisimo tikslas: naudoti pramoniniam mišrinimui ir vislių avių grupių kūrimui.
Latvijos tamsiagalvės avys. Savo išvaizda ir produktyvumu jos labai panašios į Lietuvos juodgalves avis. 

Beragė avių galva, ausys ir kojos padengtos tamsiais dengiamaisiais plaukais. Avių vilna balta, pusiau plona 
(26–31 mikrono storio). Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė. Avys tvirtos konstitucijos, mėsingos. Ruja  
sezoninė, pirmą kartą kergiamos 9–12 mėn. amžiaus avys. Veisimo tikslas: auginti vidutinio kūno sudėjimo, 
geromis mėsinėmis savybėmis pasižyminčias bei atsparias avis. Vislumas – 140–160 proc. Skerdenos išeiga – 
48–52 proc. Prieaugis per parą – 250–350 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 90–100 5,0–6,0

Ėriavedės 60–70 3,0–4,0
Metiniai avinukai 55–65 3,0–4,0

Metinės avytės 45–50 2,0–3,0

24 lentelė. Latvijos tamsiagalvių avių produktyvumo duomenys

Oksfordaunų veislės avys. Jos užima tarpinę padėtį tarp pusiau plonavilnių mėsinių ilgavilnių ir trump-
avilnių avių. Beragė avių galva, ausys ir kojos padengtos juodais dengiamaisiais plaukais. Avių vilna balta, 
9–12 cm ilgio ir 28–33 mikronų storio. Avys labai gerai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, pieningos ir mėsingos.  
Veisimo tikslas: auginti veislei ir naudoti kryžminimui. Vislumas – 150–160 proc. Skerdenos išeiga – 48–50 proc.  
Prieaugis per parą – 300–450 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 110–130 6,0–8,0

Ėriavedės 65–80 5,0–6,0
Metiniai avinukai 60–70 4,0–5,0

Metinės avytės 50–60 3,0–4,0

25 lentelė. Oksfordaunų veislės avių  produktyvumo duomenys

Vokietijos vietiniai merinosai (merinolandschaf). Tai vidutinio dydžio bei stambios avys, ilgu kūnu su 
tipiniu vilnos padengimu ir plačiomis, lengvai nukarusiomis ausimis. Nugara plati, standi ir ilga, geras šonkaulių 
išsigaubimas ir ilgi, platūs šonai. Užpakalinėje dalyje išreikštas ilgas, platus juosmuo ir labai mėsingos tiek iš 
vidinės, tiek iš išorinės pusės kojos. Plona, balta vilna yra charakteringa veislei, vilnos plonumas siekia A–AB 
(22–28 mikronus). Odos raukšlės nepageidaujamos. Veisimo tikslas: veisti nuo vidutinio dydžio iki stambaus 
kūno sudėjimo avis, skirtas mėsai ir vilnai, pasižyminčias nesezonišku vaisingumu, geru vislumu, gera vilnos 
produkcija, pakankamu prieaugiu ir kokybiška mėsos produkcija. Vislumas – 150–220 proc. Skerdenos išeiga – 
50 proc. Prieaugis per parą – 400 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos ,kg
Suaugę avinai 120–140 6,0–7,0

Ėriavedės 70–85 5,0–6,0
Metiniai avinukai 90–100 4,0–5,0

Metinės avytės 55–60 3,5–4,5

26 lentelė. Vokietijos vietinių merinosų (merinolandschaf) veislės produktyvumo duomenys
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Dorper veislės avys. Šios veislės avys beragės, jų galva juoda arba balta, kūnas ilgas, o plaukų danga labai 
trumpa ir lengva. Avių oda stora ir vertinga. Produktyvumo kryptis – mėsinė-bevilnė. Dorper veislės avys rujoja 
ir veda ėriukus ištisus metus (dažniausiai 3 kartus per 2 metus), jos geros motinos, ištvermingos, atsparios, gerai 
ištveria karštį ir šaltį, vislios. Ėriukai gerai prisitaikę prie ekstensyvaus ir intensyvaus šėrimo, anksti nujunkomi. 
Pirmojo kergimo amžius – 10–12 mėn. Vislumas – 150–180 proc. Skerdenos išeiga – 48–52 proc. Prieaugis per 
parą – 100–200 g.

Avių grupės Avies svoris, kg

Veisliniai avinai 90–100

Ėriavedės 60–70

Pakaitiniai avinukai (1 m.) 50–60

Pakaitinės avytės (1 m.) 45–55

27 lentelė. Dorper veislės avių produktyvumo duomenys

30, 31 pav. Oksfordaunų veislės avys

32 pav. Latvijos tamsiagalvės avys 33 pav. Vokietijos vietiniai merinosai (merinolandschaf)
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Dorset daunų veislė. Tai aktyvios, vidutinio dydžio, trumpavilnės avys, pasižyminčios stipriomis kojo-
mis, gilia krūtine, ilgu liemeniu, gerai išreikštais kumpiais ir plona vilna. Ėriukai anksti bręsta, pasižymi sultinga 
ir mėsinga skerdena, nepaisant lyties. Avys labai gerai prisitaiko prie aplinkos sąlygų ir gali būti sukergtos bet ku-
riuo metų laiku. Vilna yra trumpa, 6–8 cm ilgio ir plona – 26–29 mikronų storio. Veisimo tikslas: auginti veislei ir 
naudoti kryžminimui. Vislumas – 150–180 proc. Skerdenos išeiga – 45–48 proc. Prieaugis per parą – 340–450 g.

34 pav. Berišon diu šer veislė

35, 36 pav. Dorper avių veislė
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Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 85–90 4,5–6,0

Ėriavedės 55–60 3,5–4,5
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 50–60

Pakaitinės avytės (1 m.) 35–45

28 lentelė. Dorset daunų veislės avių produktyvumo duomenys

Berišon diu šer avių veislė. Tai beragės, nedidele ir bevilne galva avys. Nosis buka su rožinėmis šnervėmis, 
kaklas – trumpas, storas, liemuo – ilgas ir gilus, gerai išvystyta krūtinė, plati nugara ir labai išgaubti šonkauliai. 
Labai gerai išsivystę užpakaliniai kumpiai. Storos, vidutinio ilgumo kojos, laikomos plačiai ir tiesiai. Apatinė 
liemens ir didžioji slėpsnų dalis vilna neapaugę. Odos raukšlių nėra. Tai gyvybingos, temperamentingos, bet šiek 
tiek baikščios avys. Vilnos storis – 27–31 mikronas, ilgis – 8–9 cm. Veisimo tikslas: veisti ištvermingas, vidutinio 
stambumo mėsines avis. Vislumas – 180–200 proc. Skerdenos išeiga – 50–53 proc. Prieaugis per parą – 300–400 
g (intensyviai šeriant).

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 100–120 4,0–5,5

Ėriavedės 70–85 3,5–4,5
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 60–80 3,0–3,5

Pakaitinės avytės (1 m.) 50–60 2,5–3,0

29 lentelė. Berišon diu šer veislės avių produktyvumo duomenys

Šarolė avių veislė. Tai vidutinio stambumo ar labai stambios avys, gerai išsivysčiusiais raumenimis bei 
stambiais kumpiais. Kūnas ilgas, gili ir plati krūtinė. Galva neapaugusi plaukais, nuo rožinės iki pilkos spalvos, 
kartais su tamsiomis dėmelėmis. Pečių linija turėtų išlaikyti pleišto formą. Kojos – be vilnos, trumpos, spalvotos, 
bet niekada nebūna tamsios. Priekinės kojos laikomos plačiai ir tiesiai. Kumpiai gerai išsivystę, stori ir gilūs. 
Kakta plati, akių įdubos toli viena nuo kitos. Ausys plonos ir judrios, tokios pat spalvos kaip ir galva. Vilna labai 
trumpa (4–6 cm) ir plona (24–29 mikronų), baltos spalvos, kurios prikerpama 2–3 kg. Pirmą kartą kergti galima 
7 mėn. amžiaus. Veisimo tikslas: naudoti avinus kryžminimo piramidės viršūnėje, nes mišrūnai gyvuliai pasižymi 
greitu augimu, mėsingumu ir puikia skerdenos struktūra. Vislumas – 150–180 proc. Skerdenos išeiga – 47–50 
proc. Prieaugis per parą – 250–300 g.

Avių grupės Avies svoris, kg

Veisliniai avinai 100–150

Ėriavedės 80–100

Pakaitiniai avinukai (1 m.) 60–80

Pakaitinės avytės (1 m.) 50–60

30 lentelė. Šarolė veislės avių produktyvumo duomenys
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Vokietijos baltagalvės avys. Tai vientiso baltumo avys, su dažnai ant kaktos pasitaikančiu vilnos kuo-
kštu. Vilna balta, ilga, 36–40 mikronų storio. Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė. Prie atšiauraus pa-
krančių klimato prisitaikiusios avys yra labai atsparios. Ruja sezoninė, ilgai besitęsianti. Veisimo tikslas: auginti  
vidutinio ar stambaus kūno sudėjimo, anksti bręstančias, geromis mėsinėmis savybėmis pasižyminčias bei stipri-
omis galūnėmis avis. Vislumas – 180–200 proc. Skerdenos išeiga – 48–50 proc. Prieaugis per parą – 350–400 g 
(intensyviai šeriant).

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 110–150 6–8

Ėriavedės 70–90 5–6
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 60–80 5–6

Pakaitinės avytės (1 m.) 50–60 4–5

31 lentelė. Vokietijos baltagalvių avių produktyvumo duomenys

37, 38 pav. Šarole avių veislė

39 pav. Vokietijos baltagalvės avys 40 pav. Vokietijos juodgalvės avys
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Vokietijos juodgalvės avys. Tai sparčiai augančios, gerai išreikštomis mėsinėmis formomis, gilia, plačia 
krūtine, ilga nugara, mėsingomis vidinėmis ir išorinėmis kumpių pusėmis ir labai gera skerdenos kokybe mėsinės 
avys. Galva ir kojos yra juodos spalvos, kakta apaugusi vilna, kūnas – stiprus. Produktyvumo kryptis – mėsinė- 
vilninė. Ruja sezoninė, ilgalaikė. Pirmas kergimas galimas nuo 10 mėn. amžiaus. Veisimo tikslas: išauginti stam-
bias, anksti subręstančias, ryškių mėsinių formų ir didelio vislumo mėsines avis (intensyviai šeriant). Vislumas 
– 150 200 proc. Skerdenos išeiga – 48–50 proc. Prieaugis per parą – 400–450 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 110–135 5,0–7,0

Ėriavedės 75–85 4,0–5,0
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 60–80 3,0–4,0

Pakaitinės avytės (1 m.) 50–60 2,5–3,5

32 lentelė. Vokietijos juodgalvių avių produktyvumo duomenys

Tekselių veislė. Tai vidutinės ir stambios mėsinės avys, turinčios bevilnę ir beragę galvą; jų ausų ir nosies 
galiukai juosvi, platus dubuo, mėsingi kumpiai bei gera skerdena. Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė. Vilna 
balta, 33–36 mikronų storio. Ruja griežtai sezoninė. Pirmą kartą kergti galima 7–8 mėn. amžiaus avis. Veisimo 
tikslas: auginti vidutines ir labai stambias, anksti bręstančias, gerų mėsinių savybių avis. Vislumas – 160–190 
proc. Skerdenos išeiga – 48–52 proc. Prieaugis per parą – 380–430 g (intensyviai šeriant).

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 100–130 4,0–5,0

Ėriavedės 65–80 3,5–4,5
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 55–70 3,0–4,0

Pakaitinės avytės (1 m.) 50–60 2,5–3,5

33 lentelė. Tekselių veislės  produktyvumo duomenys

41 pav. Tekselių veislė 42 pav. Prekosų veislės avys
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Prekosų veislės avys.  Tai plonavilnės ir greit bręstančios merinosinės avys. Avių produktyvumo kryptis – 
mėsinė-vilninė. Beragė ir šviesi galva iki akių linijos apaugusi vilna, kūnas taisyklingo eksterjero, mėsingas. Avių 
vilna balta, 7–10 cm ilgio ir 21–25 mikronų storio. Avių ruja sezoninė, o pirmą kartą kergiamos 9–12 mėn. avys. 
Veisimo tikslas: auginti veislei ir naudoti mišrinimui. Vislumas – 140–150 proc. Skerdenos išeiga – 46–48 proc. 
Prieaugis per parą – 200–300 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 80–100 5,0–6,0

Ėriavedės 50–70 3,0–4,0

34 lentelė. Prekosų veislės avių  produktyvumo duomenys

Sufolkų veislė. Tai vidutinės ir stambios mėsinės avys, labai juodomis, bevilnėmis galvomis (vilna prade-
da augti tik už ausų linijos) ir kojomis. Gerai išreikštos šios veislės avių mėsinės formos: gili, plati krūtinė, 
ilga nugara, mėsingos vidinės ir išorinės kumpių pusės. Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė. Vilna balta, 
30–34 mikronų storio. Tai vislios avys, kurių skerdena yra geros kokybės. Veisimo tikslas: auginti nuo vidutinio 
iki didelio stambumo, anksti bręstančias, su ryškiomis mėsinėmis savybėmis (užpakalio, nugaros, krūtinės) pa-
sižyminčias avis. Pirmą kartą kergti galima nuo 10 mėn. amžiaus. Vislumas – 150–200 proc. Skerdenos išeiga 
– 48–50 proc. Prieaugis per parą – 420–450 g (intensyviai šeriant).

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 110–140 4,0–6,0

Ėriavedės 70–85 3,5–4,0
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 70–80 3,5–4,0

Pakaitinės avytės (1 m.) 55–65 2,5–3,0

35 lentelė. Sufolkų veislės  produktyvumo duomenys

Ostfryzų veislės avys. Avys auginamos kaip trigubo produktyvumo krypties veislė (pienui, mėsai, vilnai). 
Produktyvumo kryptis – pieninė- vilninė. Tai stambios avys su bevilne galva, kojomis ir uodega, plona (36–37 
mikronų storio) ir ilga balta vilna. Tešmuo būna plikas arba vos plaukuotas, didelis ir plačiai prigludęs (normalaus 
dydžio, stipriais, žemyn nukarusiais speniais). Būdingos didelės, nulėpusios ausys, ilgas kaklas ir liemuo, siaura 
krūtinė, išgaubti šonkauliai. Ruja sezoninė, pirmą kartą kergiamos 7–9 mėn. amžiaus avys. Ostfryzės vislios ir 
pieningos. Veisimo tikslas: auginti pakankamai raumeningas, stambias, ištvermingas ir anksti bręstančias avis, 
pasižyminčias dideliu pieningumu ir vislumu. Naudoti kitų veislių avių pieningumui didinti. Vislumas – 180–200 
proc. Skerdenos išeiga – 38–40 proc. Prieaugis per parą – 180–350 g. Pieningumas – 500 kg. Pieno riebumas – 6 
proc. Pieno baltymingumas – 4 proc.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 100–120 5–6

Ėriavedės 70– 80 3–4
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 50–60 3–4

Pakaitinės avytės (1 m.) 40–50 2–3

36 lentelė. Sufolkų veislės  produktyvumo duomenys
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Romanovo veislės avys. Veislei būdinga margai juoda, neapaugusi vilna, beragė galva. Kojos plonos, juo-
dos su baltom dėmėmis. Avys – smulkaus kūno sudėjimo, trumpa uodega, pilkos spalvos. Ėriukai atvedami juodi, 
su baltomis dėmėmis ant galvos, kojų ir uodegos galo, tačiau būdami 4–5 mėn. amžiaus jie įgauna pilką spalvą, 
su rudu pūko plaukelių galų atspalviu. Avių oda plona ir elastinga, tai lemia avikailių lengvumą, stiprumą, šiltumą 
ir gražumą. Gražiausi avikailiai būna 6–8 mėn. amžiaus paskerstų, nė karto nekirptų avių jauniklių. Vilna šiurkšti, 
sudaryta daugiausia iš pūkų ir akuotų. Pūkai būna baltos, o akuotai – juodos spalvos, todėl avys būna nuo švie-
siai pilkos (kai vilnoje daug pūkų) iki beveik juodos (kai vilnoje daug akuotų) spalvos. Pūkai už akuotus ilgesni 
maždaug 20–40 proc. Geriausias pūko ir akuoto santykis – 1:7. Esant tokiam santykiui, vilna būna pilkos, plieno 
spalvos, su melsvu atspalviu. Leidžiamas pūko ir akuoto santykis – 1:4–1:10. Pūko skersmuo – 20–25 mikronų, 
akuoto – 2,5–3 kartus storesnis. Ruja nesezoninė, pirmą kartą kergiamos 12–15 mėn. amžiaus avys. Veisimo tiks-
las: naudoti pramoniniam mišrinimui ir vislių avių grupių kūrimui. Vislumas – 200–300 proc. Skerdenos išeiga 
– 42–45 proc. Prieaugis per parą – 100–200 g. Produktyvumo kryptis – kailinė-mėsinė.

43 pav. Sufolkų veislės avys 44 pav. Ostfryzų veislės avis

45. 46 pav. Romanovo veislės avys
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Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 65–80 2,0–3,0

Ėriavedės 45–55 1,4–2,0
8–9 mėn. avinukai 35–40 1,1–1,3
8–9 mėn. avytės 30–35 0,7–1,1

37 lentelė. Romanovo veislės avių produktyvumo duomenys

Lietuvos juodgalvės avys. Šios veislės avių galva trumpa, plati, tiesaus profilio. Avinų galvos profilis daž-
nai truputį išgaubtas. Avinai ir avys beragiai. Ausys – vidutinio ilgumo, plačios, storos. Trumpas, storas, apvalus, 
mėsingas, palaipsniui su kūnu susiliejantis kaklas. Ketera plati, toje pačioje linijoje kaip ir nugara. Nugara ir  
juosmuo – platūs, tiesūs. Apvali, plati, pakankamai gili krūtinė, išgaubti šonkauliai. Krūtinkaulis išsikišęs į priekį. 
Kojos statomos pakankamai plačiai ir taisyklingai. Tvirtas, bet ne masyvus skeletas. Kūnas – ilgas, apvalus, gilus. 
Galva, kojos ir ausys apaugusios juodais dengiamaisiais plaukeliais, bet iki ausų linijos galva, o kojos – iki kelių 
ir kulno apaugusios balta vilna. Ką tik atvestų ėriukų galvos ir kojų plaukai būna juodi, kūnas – apaugęs įvairaus 
intensyvumo pilkai rusvais plaukais (šunplaukiais), kurie iki nujunkymo iškrenta, o jų vietoje išauga veislei 
būdingi plaukai. Produktyvumo kryptis – mėsinė-vilninė. Vilna – 25–34 mikronų storio, pakankamo tankumo, 
plaukas – baltos, gelsvos spalvos, pilvas – apaugęs vilna. Ruja sezoninė, pirmas kergimas – 10–12 mėn. amžiaus. 
Veisimo tikslas: išsaugoti Lietuvos juodgalvių veislės genofondą. Selekcija vykdoma siekiant padidinti gyvulių  
mėsingumą ir vislumą. Veisti grynuoju veisimu, įliejant tos pačios produktyvumo krypties produktyvesnių avinų 
kraujo (Vokietijos juodgalvių, sufolkų ir kt. veislių) vienoje kartoje. Vislumas – 140–160 proc. Skerdenos išeiga 
– 45–48 proc. Prieaugis per parą – 200–300 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai 85–95 4,5–5,5

Ėriavedės 60–70 2,5–3,5
Pakaitiniai avinukai (1 m.) 50–60 2,5–3,5

Pakaitinės avytės (1 m.) 40–50 1,5–2,5

38 lentelė. Lietuvos juodgalvių avių produktyvumo duomenys

Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės avys. Avys smulkaus kūno sudėjimo, nepasižymi dideliu produktyvumu 
ir greitu brendimu, bet yra atsparios ligoms ir laikymo sąlygoms. Šios veislės avių galva tamsios arba šviesios 
spalvos, neapaugusi vilna, ragus turi apie 85 proc. avinų ir apie 20 proc. avelių. Avims būdinga siaura nosis, plati 
kakta ir trumpokos ausys. Kūnas apaugęs šiurkščia baltos, pilkos, rusvos ar juodos spalvos vilna. Produktyvu-
mo kryptis – vilninė-mėsinė. Šios veislės avys pasižymi nesezonine ruja (rujoja ištisus metus ir gali ėriuotis 2  
kartus per metus). Pirmojo kergimo amžius – 12–15 mėn. Veisimo tikslas: išsaugoti veislės genofondą. Avis būti-
na veisti grynuoju veisimu uždarų populiacijų metodu. Šios veislės avis rekomenduojama auginti nacionaliniuose  
parkuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose žmonių lankomose vietose. Vislumas – 160–180 proc. Skerdenos 
išeiga – 41 proc. Prieaugis per parą – 110–160 g.

Avių grupės Avies svoris, kg Prikirpta vilnos, kg
Veisliniai avinai ir ėriavedės 43–54 2–3
Pakaitiniai avinukai ir avytės 34–38 1–2

39 lentelė. Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių  produktyvumo duomenys
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Ožkos

Ožkos nereiklios ir atsparios, gerai aklimatizuojasi ir prisitaiko prie laikymo sąlygų. Ožka – vienas iš 
pirmųjų prijaukintų gyvulių, jau keletas tūkstantmečių žmogus vartoja šių gyvūnų pieną ir mėsą maistui. Ožkinin-
kystės ūkių specializacija irgi gali būti įvairi – ožkas galima auginti mėsai, kuri taip pat laikoma dietine, kailiams, 
vilnai (Angoros ožkų). Pieno produkcija, gaunama iš ožkų – viena pagrindinių ir populiariausių. Ožkų pienas yra 
kaloringas, turi daugiau (lyginant su karvės pienu) sausųjų medžiagų, riebalų, baltymų ir mineralinių medžiagų. 
Skiriasi ir pagrindinio pieno baltymo – kazeino sudėtis. Ožkos piene yra mažiau α kazeino ir daugiau β kazeino, 
pastarojo daugiau yra ir kūdikį maitinančios motinos piene. Pieno kazeine ir albumine aptinkamos būtiniausios 
žmogaus organizmui amino rūgštys. Gali būti vartojamas žalias ir perdirbtas ožkų pienas.

Ožkų pieno baltymų dalelės yra mažesnės, todėl lyginant su karvių pienu ožkų pienas lengviau virškina-
mas. Mažyliams ožkos pienas tinka todėl, kad turi antialerginio fermento, o senoliai jį pamėgę dėl labai didelio kal-
cio kiekio. Ožka geriau perdirba pašarų karotiną į vitaminą A, kurio jos piene yra 2–3 kartus daugiau negu karvės  
piene. Todėl ožkos pienas būtinas naujagimiams, kurių dar nevisiškai išvystyta skydliaukė ir jie sunkiau pasisavi-
na karotiną. Atrastume ir dar daugiau naudingų ožkos pieno savybių. Naudingi ir mėgstami ožkų pieno produktai. 
Jų pieną galima perdirbti į sūrį, sviestą, jogurtą ir kitus produktus. Gaminami ožkų pieno sūriai, varškė, jogurtai.

Lietuvoje populiariausia auginti ožkas pienui, iš ožkų pieno daugiausia gaminami įvairių rūšių sūriai. 
Pieno riebalai ožkų piene svyruoja nuo 2,7 proc. iki 4,3 proc., o baltymai – nuo 2,7 proc. iki 4,2 procento. 

Riebumo vidurkis sudaro 3,42 proc., o baltymų – 3,22 procento. Jei tikėti statistika, ožkų pienas sudaro apie 2 
proc. viso pasaulio pieno. Kadangi ožkų pieno nėra daug, jis brangesnis nei karvių. Brangesnis ne tik ožkų pienas, 
bet ir jų pieno sūriai, sviestas ir kiti produktai. 

Auginti ožkas paprasta ir pigu, nes jos sunaudoja daug mažiau pašaro nei karvės. Lietuvoje dažniausiai su-
tinkamos ožkų veislės – Lietuvos vietinės, Zaaneno, čekų ir vokiečių baltosios. Ožkų pieno sudėtis labai skiriasi. 
Pirmiausiai tai priklauso nuo veislės, laktacijos, šėrimo, melžimo laiko, klimato sąlygų.

47 pav. Lietuvos juodgalvės avys 48 pav. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės avys
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Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Zapasnikienė, B. Lietuviškos avių veislės. Monografija. LSMU Gyvulininkystės institutas. Baisogala, 

2015.
• Zapasnikienė, B. Lietuvos juodgalvių avių veislės selekcinė programa 2006–2010 metams. Baisogala. 
• Šveistienė, R. Lietuvos ūkinių gyvūnų nacionaliniai genetiniai ištekliai. Baisogala, 2009.  
• http://www.aviuaugintojai.lt

Savikontrolės klausimai
3.15.1. Kokie gali būti paukščių laikymo būdai?
3.15.2. Kokie paukščiai vadinami ratitae paukščiais?
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3 . 1 6 .  A L T E R N AT Y V I O J I
 G Y V U L I N I N K Y S T Ė

Alternatyvi gyvulininkystė – tai ūkiuose Lietuvoje neįprastų gyvūnų auginimas maistui. Lietuvoje  
plačiausiai žinomos šios gyvulininkystės rūšys – elnių auginimas, sraigininkystė, stručių auginimas, fazanų  
auginimas ir kt. 

Elnių auginimas

Elnininkystė – žemės ūkio verslo šaka. Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus) nereiklus pašarams, tad šiuos 
gyvūnus puikiai tinka auginti nederlingose žemėse. Lietuvoje elnių augintojais dažniausiai tampa medžiotojai, 
taip pat žmonės, kurie domisi gyvulininkyste. Europoje elnininkystė pirmiausia pradėta vystyti Anglijoje, kai 
kurių aptvarų amžius šioje šalyje siekia net du šimtus metų. Naujojoje Zelandijoje taurieji elniai sudaro 85 proc. 
visų aptvaruose laikomų laukinių gyvūnų. Latvijoje bei Lenkijoje elnininkystė išvystyta kur kas labiau nei Lietu-
voje. Lenkijos ir Slovakijos mokslininkams atlikus tyrimus buvo paskelbta daugybė mokslinių publikacijų apie 
tauriųjų elnių reprodukciją, laikymą.

Detalesnę informaciją rasite: 
http://www.manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/2013/03/tauriuju-elniu-auginimas-aptvaruose/

Sraigių auginimas

Sraigės nuo seno žinovų vertinamos ir buvo plačiai žmonių vartojamos kaip delikatesinis patieka-
las (Shelly et al., 1991). Turtinguose rūmuose šis delikatesas būdavo patiekiamas tik šventiniam stalui, o  
vienuolynuose jos būdavo valgomos pasninko metu. Žinovai sraiges maitindavo aromatingais augalais tam, kad 
patiekalas įgautų pikantišką prieskonį.

Vynuoginė sraigė laikoma aborigenine rūšimi Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Danijoje. Į Lietuvą iš 
Prancūzijos šie moliuskai atvežti XVI šimtmetyje (Čeponienė, 2002).

Didėjant delikatesinės sraigių mėsos poreikiui, šių moliuskų paklausa labai išaugo. Vynuoginė sraigė šian-
dien tapo eksporto objektu, bet kartu iškilo nereguliuojamo sraigių rinkimo pavojus. Dėl šios priežasties sumažėjo 
sraigių gausumas (kai kur net visai išnyko) natūraliose populiacijose. Todėl pastaruoju metu daugelyje šalių dė-
mesys skiriamas vynuoginių sraigių auginimui – ruošiamos veiksmingos programos, kuriami moksliniai centrai.

Lietuvoje nuo 1989 metų Mokslų akademijos Ekologijos instituto mokslininkai pradėjo ruošti sraigių 
veisimo ir auginimo biologinius pagrindus (Černiauskas ir kt., 2005).

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Čeponienė, V. Vynuoginės sraigės (Helix pomatia L.) veisimo ir auginimo pradžiamokslis. Ignalina, 

2002. 
• Čeponienė, V. Dirbtinis vynuoginių sraigių auginimas Lietuvoje – perspektyvus verslas. Kaunas, 2004. 
• Černiauskas, A.; Tamašauskaitė, E. Lietuvoje auginamų sraigių biologinė vertė. Studentų mokslinė 

draugija. XXXIV mokslinės konferencijos santraukos. Kaunas, 2005.
• Černiauskas, A.; Tamašauskaitė, E. Vynuoginės sraigės. Ferma, 2006/1.
• Černiauskas, A.; Tamašauskaitė; E. Vynuoginės sraigės. VET info, 2005/6. 
• Janušauskas, R. Vynuoginių sraigių auginimas. Vilnius, 2007. 
• Žymantienė, J.; Jukna, V.; Jukna, Č.; Želvytė, R.; Oberauskas V. Comparison of meat quality craracter-

istics between commercial pigs and snails. 2008, Vol. 58, No. 1.
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Stručių auginimas

Strutininkystė – palyginti nauja žmogaus veiklos sritis, kuri šio šimtmečio pradžioje iškėlė mokslininkams 
ir praktikams daug užduočių ir problemų. Artimiausioje ateityje vienas pagrindinių tikslų bus tobulinti stručių 
veislę ir optimizuoti jų auginimo techniką atsižvelgiant į atitinkamas lesinimo normas. Siekti pažangos šioje sri-
tyje ypač svarbu (Horbančukas, 2004). 

Paskutiniu metu Lietuvoje tapo populiaru auginti stručius. Manoma, kad šiuo metu stručių auginimas 
yra vienas pelningiausių žemės ūkio verslų. Palyginus galvijų ir stručių auginimo tempą, palikuonių skaičių per 
metus bei produktyvų amžių, akivaizdu, kad strutininkystė duoda didesnį pelną. Iš vienos stručio patelės padėtų 
kiaušinių kasmet išsirita ne mažiau 30 stručiukų, iš kurių po 407 dienų (nuo patelės apvaisinimo) gaunama apie 
1300 kilogramų mėsos, 38 m² odos ir 27 kilogramai plunksnų (Aleksėjūnienė ir kt.,  2007).

Stručių auginimas fermose turi daugiau kaip šimto metų tradicijas, bet yra palyginti nedaug publikaci-
jų, ypač mokslinių, skirtų šių paukščių lesinimo problemoms. Nedidelį stručių lesinimui skirtų tyrimų skaičių 
tikriausiai nulėmė tas faktas, kad Afrikoje šie paukščiai kaip pirmiausia žolėdžiai gyvūnai dažniausiai laikomi 
ekstensyviosiomis sąlygomis, daugiausia – ganyklose. Gyvendami Afrikos savanoje, kuri ribojasi su dykuma ir 
yra  apaugusi tik skurdžia augmenija, stručiai sugeba išgauti iš jos daugiau nei joje besiganantys zebu ar avys ir 
ožkos. Tai rodo, kad šie paukščiai nėra reiklūs pašaro atžvilgiu. Tad intensyvus lesinimas brangiais baltymingais 
pašarais yra neekonomiškas, tuo labiau kad stručiai, skirtingai nuo kitų rūšių naminių paukščių, gerai įsisavina 
pašarus, kuriuose yra daug ląstelienos (Horbančukas, 2004 ).

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• Aleksėjūnienė, I.; Benediktavičiūtė-Kiškienė, A.; Janušonis, S.; Juodka, R. Naminių paukščių laiky-

mas. 2007. 
• Allwright, D. Key elements to successful ostrich farming on a large scale. Journal of Australian Ostrich 

Association. 1997. 
• Deeming, D. Possible effect of microbial infection on yolk utilisation in ostrich chicks. 1995. 
• Hayes, J. The sustainability of ostrich production as a farming industry:factors favouring the industry 

versus factors having a negatyve impact. 2002. 
• Horbančukas, J. Stručiai. Vilnius, 2004. 
• Karalevičius, A. Stručių ūkis. 2002. 
• Levi, A.; Perelma, B.; Wander, T.; Van Grevenbroek, C.; Van Creveld, C., Yagil, R. Haematological 

parameters of the ostrich (Struthio camelus). Avian Pathology, 1989. 

Savikontrolės klausimai
3.16.1. Ką vadiname alternatyviąja gyvulininkyste?
3.16.2. Kokios alternatyviosios gyvulininkystės sritys paplitusios Lietuvoje?
3.16.3. Ką žinote apie sraigių auginimą?
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3 . 1 7 .  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  G E R O V Ė S  R E I K A L AV I M A I . 
S K I R T I N G O S  Ū K I N I Ų  G Y V Ū N Ų  L A I K Y M O  T E C H N O L O G I J O S

Gyvūnų gerovė – optimalus gyvūnų fiziologinių ir etologinių (elgesio) poreikių tenkinimas, o gyvūnų 
apsauga – priemonės gyvūnų gerovei užtikrinti. Pastaruoju metu gyvūnų gerovė tampa vis svarbesnė Europos Są-
jungoje. Tai akivaizdžiai parodo ir vis didėjantis Europos Sąjungos mastu priimamų teisės aktų skaičius. Gyvūnų 
gerovė tampa svarbi ne tik auginant gyvūnus, bet ir juos vežant bei skerdžiant. 

Gyvūnų laikytojo teigiamos savybės: su gyvūnais bendrauja kantriai ir ramiai;  nerėkia ant gyvūnų;  yra 
visada užtikrintas tuo, ką daro, nerodo išgąsčio; yra ryžtingas, bet niekada nebūna agresyvus;  pasitiki ir išmano 
savo darbą;  savo elgesiu gali palengvinti gyvūnų dalią. 

Ateityje planuojama gyvūninio maisto produktų etiketėse nurodyti informaciją apie gyvūnų gerovės rei-
kalavimų laikymąsi. Tai leis vartotojams rinktis kokybiškesnius produktus, o gamintojams, kurie taikys aukštes-
nius nei būtiniausi gyvūnų gerovės standartus, atvers naujas rinkos galimybes. Ūkinių gyvūnų laikymo vietos, 
pretenduojančios gauti Europos Sąjungos žemės ūkio plėtros paramą, tikrinamos dėl būtiniausių gyvūnų gerovės 
reikalavimų laikymosi.

Veršelių laikymo reikalavimai

Pagrindiniai teisės aktai: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtinti 
Veršelių laikymo reikalavimai ir Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai.

Vyresnis negu aštuonių savaičių amžiaus veršelis neturi būti laikomas individualiame garde, išskyrus 
tuos atvejus, kai veterinarijos gydytojas patvirtina, kad veršelis dėl susirgimo arba elgsenos sutrikimų turi būti 
atskirtas nuo kitų veršelių gydymui; šiuo atveju individualaus gardo plotis turi būti ne mažesnis kaip stovinčio 
veršelio aukštis ties ketera, o ilgis – ne mažesnis už veršelio ilgį nuo nosies galo iki sėdynkaulio gumburo krašto, 
padaugintą iš koeficiento 1,1. Individualių veršelių gardų, išskyrus tuos atvejus, kai atskiriami sergantys veršeliai, 
sienos negali būti aklinos, jose turi būti tarpai, kad veršeliai galėtų matyti ir liesti vienas kitą.

Laikant veršelius garduose grupėmis turi būti užtikrintas toks grindų plotas, kad veršeliai galėtų laisvai 
judėti ir apsisukti; grindų plotas, atsižvelgiant į veršelio svorį, turi būti 1,5 m2 – iki 150 kg svorio veršeliams, 1,7 
m2 – 150–220 kg svorio veršeliams, 1,8 m2 – 220 kg ir didesnio svorio veršeliams.

Kiaulių laikymo reikalavimai

Pagrindiniai teisės aktai: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtinti 
Kiaulių laikymo reikalavimai ir Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai.

Visos kiaulių laikymo vietos turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Grindų plotas, skirtas vienam nujunky-
tam paršeliui arba auginamai kiaulei, turi būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje.

40 lentelė. Grindų plotas, skirtas vienam nujunkytam paršeliui arba auginamai kiaulei

Gyvasis svoris (kg) m²
 – 10 0,15

 >10–20 0,20
 >20–30 0,30
 >30–50 0,40

 >50–85 0,55 0,55
> 85–110 0,65 
> >110 1,00
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Kiekvienai sukergtai kiaulaitei ir kiekvienai paršavedei, laikomai grupėse, turi būti skirtas ne mažesnis 
kaip atitinkamai 1,64 m2 ir 2,25 m2 bendras laisvas grindų plotas. Kai grupę sudaro ne daugiau kaip 6 minėti gy-
vūnai, laisvas grindų plotas turi būti padidintas 10 proc. Kai grupę sudaro 40 arba daugiau gyvūnų, laisvas grindų 
plotas gali būti 10 proc. sumažintas.

Paršavedžių ir kiaulaičių laikymo grupėje laikotarpis prasideda praėjus keturioms savaitėms nuo jų apvai-
sinimo ir baigiasi likus vienai savaitei iki numatyto paršiavimosi laiko. Tvarto, kuriame yra laikoma grupė, siene-
lės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2,8 m. Jei grupę sudaro mažiau kaip 6 paršavedės ar kiaulaitės, tvarto sienelės 
ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m.

Kiaulių laikytojas privalo užtikrinti, kad kiaules prižiūrintys asmenys būtų apmokyti kiaulių laikymo rei-
kalavimų. Jis kiaules prižiūrintiems asmenims turi reguliariai organizuoti mokymus, ypač gyvūnų gerovės klau-
simais.

Avių ir ožkų laikymo reikalavimai

Avys ir ožkos dėl savitų biologinių savybių yra gana nereiklios šėrimui ir laikymui, o jų teikiama nauda 
yra išties didelė. Šie gyvuliai ištvermingi, jų kojos stiprios, nagos pakankamai kietos, tad ieškant pašaro gali 
apeiti didelius ganyklų plotus, ganytis stačiuose šlaituose, pagrioviuose. Avių ir ožkų snukučiai siauri ir smailūs, 
lūpos plonos, todėl gali susirasti sau maisto ražienose arba kraikiniuose šiauduose (tokio pašaro galvijai ir arkliai 
paprastai neėda). Avis ir ožkas galima ganyti po galvijų, nes jos ėda kur kas daugiau žolių ir piktžolių rūšių negu 
karvės, galvijų prieauglis. Žiemos raciono pagrindą, kaip ir visų atrajotojų, sudaro silosuoti žoliniai pašarai, šie-
nas, šiaudai, šakniavaisiai. Produktyvumui didinti tiek mėsai auginamam avių prieaugliui, tiek pieninėms ožkoms 
pagal normas skiriama koncentruotų pašarų.

Tvartiniu laikotarpiu avys ir ožkos taip pat ne itin reiklios laikymo sąlygoms. Svarbiausi reikalavimai – 
sausas, gerai ventiliuojamas (be skersvėjų) tvartas. Tinka gyvulius laikyti ant gilaus kraiko, tačiau pakankamai 
kreikiant, kad būtų sausa. Vienai aviai ar ožkai su prieaugliu per metus reikia apie 280–310 kg pakratų.

Detalesnę informaciją rasite:
• www.e-tar.lt
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 pa-

tvirtinti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 387 pa-

tvirtinti Veršelių laikymo reikalavimai. 
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 387 pa-

tvirtinti Kiaulių laikymo reikalavimai. 
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-473 patvirtintos 

Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 04:2012.
• Apie avių ir ožkų šėrimą, pieno ūkio valdymą, prieauglio laikymą rasite: http://www.pienoukis.lt/aviu-

ir-ozku-serimas-ir-laikymas/
• Apie ožkų laikymo higieną rasite: http://www.pienoukis.lt/ozku-laikymo-higiena/ 

Savikontrolės klausimai
3.17.1. Kas yra gyvūnų gerovė?
3.17.2. Kokiais teisės aktais vadovaujamasi auginant veršelius?
3.17.3. Kokiais teisės aktais vadovaujamasi auginant kiaules?

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

http://www.e-tar.lt
http://www.pienoukis.lt/ozku-laikymo-higiena/


116

3 . 1 8 .  M Ė Š L O  T VA R K Y M A S  I R  L A I K Y M A S .  M Ė Š L O  Š A L I N I M O 
Į R E N G I N I A I .  F E R M Ų  A P L I N K A  I R  J O S  P R I E Ž I Ū R A

Gyvulininkystės fermų atliekų tvarkymo sistemos turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Reikalavi-
mai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 
liepos 14 d. įsakymu, skirti mėšlo ir srutų tvarkymo bei naudojimo reglamentavimui taip, kad nedarant žalos 
aplinkai būtų galima mėšlą bei srutas kaupti ir efektyviai naudoti laukams tręšti. Reikalavimuose nustatytos  
nuostatos privalomos visiems ūkiams, kuriuose laikoma daugiau kaip 10 SG. SG (sutartinis gyvulys) – tai sutartinis  
vienetas, naudojamas mėšlo šaltinio dydžiui išreikšti (apibrėžti). Vienas SG atitinka mėšlo šaltinį, kurio per metus 
generuojamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto.

Mėšlo ir nuotekų kiekis, savybės. Gyvulininkystės ūkiuose susidaro šių atliekų: gyvūnų išmatų, šlapimo, 
pašarų liekanų, vandens, panaudoto vandens įrangai plauti ir pašarams ruošti bei kt. Daugiausia susidaro mėšlo.

Mėšlas, kuris susideda iš gyvūnų ekskrementų (išmatos ir šlapimas), pašarų likučių, kraiko (šiaudai, dur-
pės, pjuvenos, smėlis ir kt.), vandens, yra vertinga organinė trąša bei svarbus maisto medžiagų šaltinis dirvože-
myje. Tai pigiausia ir reikalingiausia augalams trąša. Tačiau kai mėšlas netinkamai tvarkomas, teršiama aplinka 
– oras, dirvožemis ir vanduo. Paskutiniu metu pasikeitus žemės ūkio technologijoms mėšlas tapo daug problemų 
keliančiomis atliekomis. 

Esant skirtingoms tvarto konstrukcijoms bei gyvulių laikymo būdams mėšlas gali būti  kraikinis ir bekrai-
kis.

Priklausomai nuo mėšle esančių sausųjų medžiagų kiekio, mėšlas gali būti trijų rūšių:
- tirštasis: turi ne mažiau kaip 20 proc. sausųjų medžiagų, sukrautas į krūvas neslenka (kreikiamuose tvar-

tuose toks mėšlas gaunamas naudojant daug kraiko); 
- pusiau skystasis: turi 12–20 proc. sausųjų medžiagų, kraunamas į krūvas slenka (gali būti kraikinis ir 

bekraikis); 
- skystasis: gaunamas laikant gyvūnus tvarte be kraiko, jame būna mažiau negu 12 proc. sausųjų medžia-

gų.
Įvairių rūšių mėšlo savybių įvertinimas pateiktas lentelėje.
Pagal mėšlo prigimtį ir biologines savybes mėšlas gali būti galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų, paukščių 

ir kt.
Fermose susidarančio mėšlo kiekis priklauso nuo gyvulių rūšies, amžiaus ir produktyvumo (žr. lentelę). 

41 lentelė. Grindų plotas, skirtas vienam nujunkytam paršeliui arba auginamai kiaulei

Skystasis mėšlas Pusiau skystasis mėšlas Tirštasis mėšlas
Privalumai

Sumaišius gaunamas vienarūšis homo-
geniškas produktas. Galima pumpuoti. 

Parinkus tinkamą paskleidimo būdą 
ir techniką efektyviai panaudojamas 

azotas. Lengva dozuoti ir tolygiai 
paskleisti. Gali būti skleidžiamas ant 

augančių augalų.

Galima panaudoti palyginti didelius 
kraiko kiekius.

Galima panaudoti palyginti didelius 
kraiko kiekius. Jei mėšlas gerai perpu-
vęs, jame yra mažai žalingų bakterijų, 

patogenų ir piktžolių sėklų.

Trūkumai

Ribojamas kraiko panaudojimas. Kyla 
kenksmingų dujų susidarymo pavojus. 
Žalingos bakterijos ir mikroorganiz-

mai gali išsilaikyti ilgą laiką. 

Įvairiarūšis produktas. Sunku iškrauti 
ir prikrauti. Sunku dozuoti ir tolygiai 
paskleisti. Dažnai reikia ne vieno tipo 
skleidimo įrangos. Žalingos bakterijos 
ir mikroorganizmai gali išsilaikyti ilgą 
laiką. Palyginti nedidelis azoto panau-

dojimas.

Įvairiarūšis produktas. Sunku dozuoti 
ir tolygiai paskleisti. Reikia ne vieno 

tipo skleidimo įrangos. Nedidelis azo-
to panaudojimas.
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42 lentelė. Tirštojo mėšlo, srutų ir skystojo mėšlo, gaunamo iš 1 gyvulio per tvartinio laikotarpio mėnesį, tūris 
(Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, 2005)

Gyvulys
Kreikiant Nekreikiant

Tirštojo mėšlo, m3 Srutų, m3 Skystojo mėšlo, m3 Vandens nuplauti, 
m3

Karvė, produktyvu-
mas 3000 kg pieno 

per metus
1,47 0,41 1,37 0,60

Karvė, produktyvu-
mas 5000 kg pieno 

per metus
1,68 0,47 1,58 0,75

Karvė, produktyvu-
mas 7000 kg pieno 

per metus
1,86 0,53 1,76 0,80

Veršelis iki 6 mėn. 
amžiaus 0,29 0,04 Nerekomenduojama

Veislinė telyčia nuo 
6 iki 24 mėn. amži-

aus
0,80 0,22 0,73 0,30

Penimas galvijas 
nuo 6 iki 21 mėn. 

amžiaus
1,06 0,29 0,99 0,45

Mėsinė veislinė 
karvė su veršeliu 1,39 0,38 Nerekomenduojama

Paršavedė su 18 
paršelių iki 20 kg 
masės (nujunkant)

0,49 0,13 0,43 0,15

Penima kiaulė nuo 
20 iki 100 kg masės 0,12 0,04 0,12 0,15

Arklys 1,33 0,00 Nerekomenduojama
Avis 0,19 0,00 Nerekomenduojama

100 broilerių 0,83 0,00 Nerekomenduojama
100 vištų 0,46 0,00 1,1

100 kitų paukščių 
(ančių, žąsų, kala-

kutų)
1,00 0,00 Nerekomenduojama

Mėšlas yra nevienarūšis produktas. Konsistencija, tankis, maisto medžiagų kiekis priklauso ne tik 
nuo gyvulių rūšies, amžiaus, pašarų raciono, bet ir nuo kraiko. Kraikas yra vienas iš svarbiausių mėšlo prie-
dų. Mėšlo maišymas su organiniu kraiku (pvz., šiaudais) padidina sausųjų medžiagų kiekį. Teisingai naudojant,  
efektyvus kraikas gali būti beveik bet kokio tipo sugerianti minkšta medžiaga. Tačiau kai kurie mėšlo tvarkymo  
įrenginiai neleidžia naudoti tam tikrų kraikinių medžiagų. Karvių boksams kreikti gali būti naudojami ilgi arba kapoti  
šiaudai, pjuvenos, smėlis, smulkintas laikraščių popierius, kompostuojamos mėšlo kietosios medžiagos arba ryžių 
išaižos. Tačiau jeigu mėšlo šalinimui naudojami išcentriniai siurbliai, reikia kreikti sukapotomis medžiagomis. 
Ilgus šiaudus ir kitas stambias kraikines medžiagas reikia tvarkyti traktoriniu skreperiu ir tūriniais siurbliais su 
smulkintuvu. Smėlis yra labai patogus kraikas. Jis gerai džiūva, jame mažiau nei organiniame kraike veisiasi li-
gas sukeliantys mikroorganizmai. Tačiau su mėšlu susimaišęs smėlis gadina mėšlo pumpavimo ir valymo įrangą. 
Smėlis netinka taikant savaiminio tekėjimo sistemas, kadangi jis nusėda ir užkemša vamzdžius. 
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Priklausomai nuo naudojamo kraiko kiekio ir tankio (žr. lentelę), mėšlo tankis apytiksliai būna: skystojo 
mėšlo – 1000 kg/m3; šviežio kraikinio mėšlo – 650-750 kg/m3; susigulėjusio (po 2–6 mėn.) kraikinio mėšlo – 700-
800 kg/m3. 

43 lentelė. Kraikui naudojamų medžiagų tankis
(Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, 2005)

Medžiaga Tankis, kg/m3

Drožlės 144
Pjuvenos 192

Presuoti šiaudai, durpės 150
Kapoti šiaudai 96-128
Palaidi šiaudai 32–48

Smėlis 1600–1900

Pagrindinę mėšlo dalį sudaro kietos ir skystos gyvulių išmatos ir kraikas. Nuo šių medžiagų cheminės 
sudėties ir santykio priklauso mėšlo sudėtis (žr. lentelę).

Gyvūnas
Sausųjų 

medžiagų 
kiekis, proc.

N kg/m3 P2O5 kg/m3 K2O kg/m3 MgO kg/m3 CaO kg/m3

Karvės 7,0 3,7 1,4 5,6 0,7 1,9

Mėsiniai gal-
vijai 10,0 6,0 2,0 4,7 1,0 1,3

Kiaulės 5,0 4,0 2,0 2,0 0,7 2,0

Vištos 10,0 6,5 5,0 3,0 1,0 11,0

44 lentelė. Įvairių gyvūnų skystojo mėšlo apytikslė sudėtis 
(Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, 2005)

Detalesnę informaciją rasite šiuose šaltiniuose: 
• www.e-tar.lt
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 

14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 patvirtintas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. 

Savikontrolės klausimai
3.18.1. Kaip šalinamas mėšlas iš tvartų?
3.18.2. Kokios yra mėšlo šalinimo sistemos?
3.18.3. Kaip vykdoma fermų aplinkos priežiūra?
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3 . 1 9 .  T E R M I N Ų  Ž O D Y N Ė L I S

Antropogeninis poveikis – žmogaus veiklos įtaka aplinkai.
Aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, van-

dens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei 
juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos. 

Aplinkos apsauga – aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio 
ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Aplinkos monitoringas – sistemingas aplinkos bei jos komponentų būklės ir kitimo stebėjimas, antropo-
geninio poveikio vertinimas ir prognozė.

Aptvaras – aptverta teritorija gyvūnams laikyti (ir) ar ganyti.
Auginamas paršelis – paršelis nuo 10 savaičių amžiaus iki paskerdimo arba kergimo.
Bandomasis gyvūnas – eksperimentams ar kitiems mokslo tikslams veisiamas, auginamas, naudojamas 

ar numatomas naudoti gyvūnas.
Bateriniai narvai – baterinio laikymo sistemos narvai.
Baterinio laikymo sistema – narvų sistema, kai jie sustatyti vienas šalia kito arba vienas ant kito keliais 

aukštais.
Bendrasis paukštidės plotas – paukštidės vidaus plotas, įskaitant įrenginių užimamą plotą.
Bendras plotas – visas narvo plotas, įskaitant lizdų ir kitų įrenginių užimamą plotą.
Bepriežiūris gyvūnas – gyvūno laikytojo neprižiūrimas gyvūnas, kuris yra už gyvūno laikytojo valdomo 

gyvenamojo ar negyvenamojo pastato ar kitos teritorijos ribų.
Bešeimininkis gyvūnas – gyvūnas, kuris neturi savininko ar jis nežinomas arba kurio savininkas atsisakė 

neperduodamas jo kitam savininkui.
Broileris – mėsai auginamas naminių paukščių prieauglis.
Daržinė – pastatas stambiesiems pašarams (šienui, šiaudams) ar kraikui laikyti.
Dedeklės vištos – Gallus gallus rūšies vištos, kurios yra pakankamai subrendusios, kad galėtų dėti kiau-

šinius, neskirtus perinti.
Dėslioji višta – dėsliųjų veislės višta, laikoma kiaušiniams dėti.
Diendaržis – aptvaras lauke prie tvarto gyvuliams pasivaikščioti ir laikyti.
Duomenų apdorojimas – duomenų bazės tvarkymas: gaunamų ir esamų duomenų papildymas naujais 

duomenimis, loginių klaidų nustatymas, taisymas ir ataskaitų sudarymas.
Duomenų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka nuolat teikia gyvulių 

produktyvumo kontrolės ir veislininkystės duomenis apdoroti.
Galutinis vartotojas – tai maisto produkto galutinis vartotojas, kuris jos nevartoja kokiai nors su maisto 

verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti.
Gaištamumo per dieną procentas – nugaišusių, įskaitant nužudytus dėl ligos ar kitų priežasčių, viščiukų 

broilerių skaičius, padalytas iš paukštidėje tą pačią dieną esančių viščiukų broilerių skaičiaus ir padaugintas iš 
100.

Gamtos ištekliai – gyvosios ar negyvosios gamtos elementai (augalija, gyvūnija, įskaitant ir buveines, 
vanduo, žemė (jos paviršius ir gelmės), kuriuos žmogus naudoja arba gali naudoti savo reikmėms.

Galvijas – naminio jaučio (Bos taurus), zebu (Bos indicus) arba azijinio buivolo (Bubalus bubalis) rūšies 
domestikuotas žinduolis, laikomas arba naudojamas kaip ūkinis gyvūnas pieno, mėsos ar kt. produkcijai gauti.

Galvijų prieauglio tvartas – tvartas galvijų prieaugliui nuo 6–8 mėnesių amžiaus laikyti.
Gardas – pastate aptverta vieta vienam ar keliems gyvūnams laikyti.
Galvijų pastatų gamybinės nuotekos – galvijų pastatų technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo 

nuotekos.
Gilusis tvartas – tvartas žemomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas 1–2 kartus per 

metus.
Gyvulys – naminis žemės ūkio grynaveislis arba mišrūnas, aukščiausios organizmo sandaros gyvūnas, 

priklausantis stuburinių tipo žinduolių klasei.
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Galvijų ūkis – gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos galvijų laikymo 
priemonės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir galvijai.

Genetiškai modifikuotas organizmas – organizmas (išskyrus žmogų), kurio genetinė medžiaga yra taip 
pakeista ir įgijusi tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu.

Gyvūnas – bet kokios rūšies ūkinis ar laukinis gyvūnas arba gyvūnas augintinis.
Gyvūnas augintinis – gyvūnas, laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti.
Gyvūno augintinio ženklinimas – gyvūno augintinio žymėjimas išoriniu ženklu, tatuiruote ar mikrosche-

ma.
Gyvulių grupės koeficientas – grupės gyvulių skaičiaus santykis su visos bandos gyvulių skaičiumi.
Gyvūnų ekskrementai – gyvūnų išmatos ir šlapimas. 
Gyvūno laikymas – gyvūno gyvenimo, mitybos, zoohigienos sąlygų sudarymas.
Gyvūno laikytojas – asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.
Gyvūno nugaišinimas – gyvūno nužudymas veterinariniais vaistais.
Gyvūno nužudymas – gyvybės atėmimas gyvūnui.
Gyvūno registravimas – gyvūno duomenų įrašymas į tam tikrų gyvūnų registro duomenų bazę.
Gyvūno savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso gyvūnas.
Gyvūnų apsauga – priemonės gyvūnų gerovei užtikrinti.
Gyvūnų augintinių veisėjas – asmuo, turintis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvar-

ka išduotą leidimą veisti gyvūnus augintinius verslo tikslais.
Gyvūnų gerovė – optimalus gyvūnų fiziologinių ir etologinių poreikių tenkinimas.
Gyvūnų globa – asmens veikla, skirta gyvūno gerovei ir apsaugai užtikrinti.
Gyvūnų globėjas – asmuo, atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užsiimantis bepriežiūrių ir 

bešeimininkių gyvūnų globa ir (ar) laikinąja gyvūnų globa.
Gyvūnų globos namai – asmuo, turintis teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kurio-

se gyvūnai laikomi, kol nugaiš (išskyrus atvejus, kai dėl gyvūnų sveikatos būklės ar agresyvumo juos būtina nu-
gaišinti), bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai – kol bus surasti nauji savininkai, sužeisti ar sergantys laukiniai 
gyvūnai – kol juos bus galima išleisti į laisvę.

Gyvulio laikytojas – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra vieno ar dau-
giau gyvulių savininkas ar juos laiko už atlyginimą arba nemokamai.

Gyvulių produktyvumo kontrolės asistentas – specialistas, atliekantis gyvulių produktyvumo kontrolę 
ir tvarkantis veislininkystės apskaitą.

Grindinė paukštidė – paukštidė, kurioje naminiai paukščiai gali laisvai vaikščioti ant grindų visoje 
paukštidėje arba jos dalyje.

Gruntinė mėšlidė – grunte įrengta mėšlidė, išklota vandeniui nelaidžia plėvele arba plūkto molio sluoks-
niu srutoms, skystam mėšlui ir galvijų pastatų gamybinėms nuotekoms laikyti.

Grupinis gardas – gardas keliems gyvūnams laikyti.
Ekstensyvus, ekstensyvi – veislė, duodanti didesnį derlių neintensyvaus ūkininkavimo sąlygomis; kieky-

biškai didėjantis, bet kokybiškai nesikeičiantis. 
Ekosistema – funkcinė gyvųjų ir negyvųjų aplinkos elementų, kuriuos jungia tarpusavio ryšiai, medžiagų 

apykaitos bei energijos pasikeitimo procesai, sistema. 
Ėdimo takas – takas, kuriame gyvuliai ėda palaidi.
Ėdžios – atitverta vieta pašarui dėti šeriant gyvulius. 
Informacija apie aplinką – bet kokia rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokia materialia forma 

saugoma informacija apie aplinkos elementų būklę, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę (įskaitant genetiškai modi-
fikuotus organizmus) bei jų tarpusavio sąveiką; veiksnius, tokius kaip medžiagos, energija, triukšmas ir radiacija, 
bei veiklą arba priemones (įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkosaugos srityje, politiką, įstaty-
mų leidybą, planus ir programas, turinčius arba galinčius turėti poveikio aplinkos elementams, kraštovaizdžio ar 
biologinei įvairovei, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kitą ekonominę analizę ir prielaidas, susijusias su priimamais 
sprendimais aplinkosaugos srityje); žmonių sveikatos ir saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūros objektų ir stati-
nių būklę tais atvejais, kai tam turi arba gali turėti įtakos aplinkos elementai, kraštovaizdžio ar biologinė įvairovė 
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arba per šiuos elementus šiame punkte išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės.
Inkubatorius – įrenginys kiaušiniams perinti.
Insoliacija – teritorijų, pastatų ir patalpų apšvieta tiesioginiais saulės spinduliais.
Kailinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ir (ar) veisiamas kailiui. 
Kailinio gyvūno laikymo įranga (toliau – laikymo įranga) – narvas, aptvaras, voljeras, gardas, patalpa 

ar kita kailiniam gyvūnui laikyti tinkama įranga.
Kailinių gyvūnų laikymo vieta – pastatas, jo dalis ar kitas statinys arba, jei gyvūnai laikomi lauke, bet 

kuri vieta, kur kailiniai gyvūnai yra laikomi ir (ar) veisiami.
Kailinių gyvūnų laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra kailinių gyvūnų savininkas ar juos laiko 

atlygintinai ar neatlygintinai.
Karvidė – tvartas karvėms laikyti.
Kraikas – medžiagos, tinkamos paukščių laikymo vietoms kreikti.
Kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas – gaištamumo per dieną procentų suma.
Kvalifikuotas asmuo – teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti kai kurias veterinarines procedūras bei 

kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą turintis fizinis asmuo arba veterinarijos felčeris.
Kiaulaitė – subrendusi kiaulių patelė iki apsiparšiavimo.
Kiaulė – įvairaus amžiaus veislinė arba penima kiaulė.
Kiškiniai – tai triušiai, kiškiai ir graužikai.
Kombinuotasis boksas – šoninėmis pertvaromis ir ribotuvu priekyje atitverta vieta prie šėrimo tako arba 

stalo nepririštai karvei ar veršingai telyčiai stovėti, gulėti ir ėsti.
Kontrolinis melžimas – melžimas, kai produktyvumo kontrolės tikslu siekiama nustatyti pieninio gyvu-

lio primilžį.
Kontrolinis pieno mėginys – kontrolinio melžimo metu paimtas tam tikras pieno kiekis, iš kurio Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota valstybės įmonė ar kita institucija nustato pieno sudėtį ir kokybę.
Kontroliuojamoji pieninių gyvulių banda – banda pieninių gyvulių, kurios produktyvumas kontroliuo-

jamas.
Kontroliuojamosios pieninių gyvulių bandos savininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam  

nuosavybės teise priklauso kontroliuojamoji pieninių gyvulių banda.
Kontroliuojamasis pieninis gyvulys – pieninis gyvulys, kurio produktyvumas tiriamas periodiškai.
Kontrolinis mėginys – specialiai sudarytos komisijos (jos nariai turi būti supirkėjo, gamintojo, kontro-

liuojančios valstybės institucijos atstovai) imamas pieno mėginys. Privalomieji pieno tyrimai – riebalų, baltymų, 
somatinių ląstelių tyrimas 3 kartus per mėnesį, ne rečiau kaip po vieną tyrimą laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 
16 iki 31 d, bakterinio užterštumo, inhibitorinių (slopinančiųjų) medžiagų – 2 kartus per mėnesį po vieną tyrimą 
laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d., pieno užšalimo temperatūros – kartą per pusmetį.

Kreikiama guoliavietė – guoliavietė, klojama kraiku, siekiant įrengti minkštą ir šiltą guolį.
Kuilys – subrendęs veislinis kiaulių patinas.
Laikinoji gyvūnų globa – asmens veikla, kuria užtikrinama bešeimininkių ar bepriežiūrių gyvūnų gerovė 

ir apsauga, kol bus nustatytas jų savininkas ar laikytojas, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 
straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų.

Laukinis gyvūnas – laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios bio-
loginio vystymosi stadijos individas.

Lesinimo vietos plotis – vienam naminiam paukščiui lesinimo metu skiriamas lesyklos prieigos dalies 
plotis.

Laktuojanti kiaulė – kiaulė po apsiparšiavimo iki paršelių nujunkymo.
Lizdas – kiekvienai dedeklei vištai arba dedeklių vištų grupei (grupinis lizdas) skirta atskira vieta kiauši-

niams dėti, kurios dugnas negali būti iš vielinio tinklelio, galinčio liestis su dedeklėmis vištomis.
Maisto verslas – tai pelno siekianti arba nesiekianti viešoji ar privati įmonė, vykdanti bet kokią su maisto 

gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais susijusią veiklą.
Melžykla – patalpa ar atskira vieta tvarte, kurioje melžiamos karvės.
Mėsinė višta – mėsinių veislės višta, iš kurios kiaušinių perinami broileriai.
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Mėšlas – grynos ar apdorotos gyvulių ir (ar) paukščių išmatos ar kraiko ir gyvulių išmatų mišinys.
Mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti.
Mėšlo šalinimo takas – takas, per kurio visą plotį šalinamas mėšlas.
Mocionas – priverstinis arba laisvas gyvūnų pasivaikščiojimas lauke jų sveikatingumui gerinti.
Naminiai paukščiai – antys, balandžiai, fazanai, kalakutai, kurapkos, naminės vištos, perlinės vištos, 

putpelės, žąsys, beketeriai paukščiai, auginami ar laikomi nelaisvėje veislei, mėsai ar kiaušiniams, medžioklės 
ištekliams atkurti.

Naminių paukščių auginimo ūkis – paukštininkystės ūkis, kuriame iki produkcinio amžiaus auginami 
veisliniai naminiai paukščiai arba dėslieji naminiai paukščiai iki šie pradeda dėti kiaušinius.

Naminių paukščių laikymo būdas – būdas, kaip paukštidėse laikomi naminiai paukščiai (ant grindų arba 
narvuose).

Naminių paukščių lauko aptvaras – lauke, paprastai prie paukštidės, aptvertas plotas naminiams paukš-
čiams dieną laikyti.

Naminių paukščių lesykla – įtaisas lesalams supilti lesinant naminius paukščius.
Naminių paukščių periniai kiaušiniai – perinti skirti naminių paukščių kiaušiniai.
Naminių paukščių šildytuvė – įrenginys, kuriuo papildomai šildoma paukštidės erdvės dalis.
Naminių paukščių veisimo ūkis – paukštininkystės ūkis, kuriame laikomi naminiai paukščiai maistinių 

naminių paukščių perinių kiaušinių gavybai.
Naminių paukščių veislininkystės ūkis – paukštininkystės ūkis, kuriame laikomi naminiai paukščiai 

veislinių naminių paukščių perinių kiaušinių gavybai.
Narvinė paukštidė – paukštidė, kurioje paukščiai laikomi narvuose.
Naudingasis paukštidės plotas – paukštidės plotas, neįskaitant įrengtų lizdų ir kitų įrenginių užimamo 

ploto.
Naudingas plotas – vienai dedeklei vištai skirtas plotas, kurio plotis ne mažesnis kaip 30 cm, aukštis ne 

mažesnis kaip 45 cm, grindų nuolydis ne didesnis kaip 14 procentų. Įrengtų lizdų ir kitų įrenginių užimamas plo-
tas neįskaitomas į naudingą plotą.

Naudojamas plotas – pakratais dengtas plotas, kuriuo viščiukai broileriai gali naudotis bet kuriuo metu. 
Natūralaus apšvietimo koeficientas – patalpos vidaus apšvietos santykis su horizontalios plokštumos 

lauke apšvieta (gali būti reiškiamas procentais).
Nekreikiama guoliavietė – guoliavietė, klojama mažai šilumai laidžiais paklotais, siekiant įrengti minkš-

tą ir šiltą guolį.
Nelaktuojanti paršinga kiaulė – kiaulė po paršelių nujunkymo iki apsiparšiavimo.
Nujunkytas paršelis – kiaulė po nujunkymo iki 10 savaičių amžiaus.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos, socia-

linės ir ekonominės plėtros poreikio nulemta pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo 
dokumente ar žemės valdos projekte, nuo kurios priklauso šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygos.

Pakratai – bet kokios rūšies purios kraikinės medžiagos, kurios tinka dedeklių vištų etologiniams (elge-
sio) poreikiams patenkinti.

Paršavedė – kiaulių patelė po pirmojo apsiparšiavimo.
Paršelis – kiaulės jauniklis nuo gimimo iki nujunkymo.
Pastato vėdinimas – reikiamų pastato vidaus oro parametrų (temperatūros, drėgnio, sudėties ir kt.) palai-

kymas natūraliu ar dirbtiniu būdu keičiant patalpos orą.
Papildomieji pieno tyrimai – gamintojo, supirkėjo ir kontroliuojančios valstybės institucijos iniciatyva 

atliekami pieno tyrimai. Įskaitinis tiekimo laikotarpis – pastovios trukmės: 1–15 ir 16–31 mėnesio dienų arba 
šalių susitarimu, bet ne ilgesnis kaip vieno mėnesio laikotarpis, kai nustatomi pieno sudėties ir kokybės rodikliai. 

Patalpos mikroklimatas – patalpos temperatūros, oro švaros, apšviestumo, triukšmo ir kt. rodiklių visu-
ma.

Paukščiai – tai ūkiuose auginami paukščiai, įskaitant naminiais nelaikomus paukščius, kurie auginami 
kaip naminiai gyvūnai, išskyrus ratitae genties paukščius.

Paukštidė – tvartas naminiams paukščiams laikyti.
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Paukštidės sekcija – pertvara atskirta paukštidės dalis, kurioje laikomi to paties amžiaus ar lyties  
naminiai paukščiai.

Paukštidės technologinė įranga – lesinimo ir girdymo įrenginiai, narvai, lizdai, gardų ir sekcijų pertva-
ros, takai, vėdinimo, kreikimo ir mėšlo šalinimo įrenginiai.

Paukštynas – paukštidė ar paukštidžių kompleksas, kur laikomos vištos arba kiti paukščiai.
Paukštininkystės ūkis – ūkis, kuriame pastatai, įrenginiai, inventorius ir kiti reikmenys naudojami kiau-

šiniams perinti ir (arba) veisliniams ir (arba) maistiniams naminiams paukščiams auginti arba laikyti.
Pavojingos medžiagos – nuodingosios, kenksmingos, degiosios, sprogstamosios, koroziją sukeliančios ir 

kitos medžiagos, galinčios pakenkti žmogui ir aplinkoje vykstantiems gamtos procesams
Perykla – pastatas, kuriame inkubatoriuose perinami periniai kiaušiniai.
Pieno gamintojas (toliau – gamintojas) – fizinis ir juridinis asmuo, gaminantis pieną parduoti. Pieno 

supirkėjas (toliau – supirkėjas) – juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perkantis 
pieną iš pieno gamintojų savo ūkinei veiklai ir nustatyta tvarka patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 
Žemės ūkio ministerijos. 

Pieno siunta – vienu metu iš vieno gamintojo nupirktas pienas. Įgaliotoji laboratorija  – nešališka akre-
dituotoji tyrimų laboratorija, kurią Žemės ūkio ministerija įgalioja tirti pieno mėginius, siekdama nustatyti jo 
sudėties ir kokybės rodiklius, pagal kuriuos supirkėjai apmoka gamintojams už parduotą pieną. Jos veikla kontro-
liuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolė – pieninių gyvulių individualių produktyvumo duomenų aps-
kaita, registravimas ir kaupimas gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje.

Pieno kokybės rodikliai – bendras bakterinis užterštumas tūkst./cm3, somatinių ląstelių skaičius tūkst./
cm3, inhibitorinės (slopinančiosios)  medžiagos ir pieno užšalimo temperatūra °C.        

Pieno ūkis – gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos pieno gamybos prie-
monės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir melžiamos karvės.

Prekiautojas gyvūnais – asmuo, turintis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka 
išduotą leidimą prekiauti gyvūnais.

Perdarynė – iš vieno ar abiejų šonų atitverta vieta su ribotuvu priekyje prie šėrimo tako arba stalo pririš-
tam gyvuliui stovėti, gulėti ir ėsti;

Pradinis naminių paukščių pulko skaičius – naminių paukščių pulko skaičius paukščių priskyrimo prie 
suaugusių (kito amžiaus naminių paukščių pulko) dieną.

Prevencinės priemonės – bet kurios priemonės, taikomos reaguojant į įvykį, veikimą ar neveikimą, sie-
kiant išvengti žalos ar kitokio neigiamo poveikio aplinkai ar ją (jį) sumažinti.

Privatus veterinarijos gydytojas – pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus privačia 
veterinarijos praktika užsiimantis veterinarijos gydytojas.

Poilsio boksas – šoninėmis pertvaromis ir ribotuvu priekyje atitverta vieta be ėdžių nepririštam gyvuliui 
gulėti, ilsėtis.

Poveikio aplinkai vertinimas – planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibū-
dinimo ir vertinimo procesas.

Prieangis – šildomas arba nešildomas priestatas arba patalpa prie šildomo pastato durų arba vartų, atski-
riantis pastatą nuo lauko, skirtas pastato vidui nuo vėjo, šalčio apsaugoti.

Priešmilžio gardas – gardas, į kurį suvaromos karvės prieš melžimą.
Pusgilis tvartas – tvartas neiškeltomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas kas keliolika 

dienų ar kas 2–3 mėnesiai.
Pusskysčio mėšlo mėšlidė – mėšlidė, įrengta kaip talpykla su srutų kauptuvu pusskysčiam mėšlui kaupti 

ir laikyti.
Pusskystis mėšlas – mėšlas, turintis 12–20 proc. sausųjų medžiagų.
Pusšiltis tvartas – tvartas apšiltintu stogu arba perdanga ir neapšiltintomis sienomis, kuriame šaltuoju 

metų laiku palaikoma teigiama temperatūra.
Racionaliai tvarkoma žemės ūkio valda – žemės valda, kurios formos ir vidaus struktūra sudaro palan-

kias sąlygas ekonomiškai veiksmingai ir tausojančiai žemės ūkio veiklai.
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Racionas – pašarų paros davinys.
Rampa – horizontali arba nuožulni aikštelė su pakeltomis grindimis, skirta krovos darbams atlikti.
Sandėlis – pastatas, patalpa kokiai nors produkcijai, žaliavoms, įrenginiams ir kt. laikyti.
Sanitarinė apsauginė zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių esanti teritorija, kurioje 

dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Savininkas arba laikytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba asmenys, nuolat arba laikinai atsa-

kingi už gyvūnus arba juos prižiūrintys.
Seklusis tvartas – tvartas iškeltomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas kasdien arba kas 

kelios dienos.
Skleidimo apkrova – dirvožemio paviršiuje paskleisto arba į dirvožemį įterpto mėšlo, srutų ar nuotekų 

kiekis, tenkantis vienam hektarui (t/ha arba m3/ha). Skleidimo apkrova gali būti metinė (toliau – MSA) arba  
vienkartinė (toliau – VSA).

Skystasis mėšlas – mėšlas, turintis ne daugiau kaip 12 proc. sausųjų medžiagų.
Skystojo mėšlo mėšlidė – mėšlidė, įrengta kaip kauptuvas skystajam mėšlui ir srutoms kaupti ir laikyti.
Srutos – skystis, susidedantis iš gyvūnų šlapimo, kritulių ir kitokių iš mėšlo ištekančių ar nuo mėšlinų 

paviršių nutekančių nuotekų. 
Srutų kauptuvas – statinys srutoms kaupti ir laikyti. Į jį gali patekti ir skystojo mėšlo. 
Stoginė – pagalbinis statinys su stogu, be sienų arba su trimis sienomis.
Suinteresuota visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti 

poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje arba 
kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys 
(išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta 
tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis.

Sutartinis gyvulys (SG) – sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas mėšlo šaltinis. Laikoma, kad vieno SG 
per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. 

Šaltasis tvartas – tvartas neapšiltintomis sienomis ir stogu arba perdanga ir nereguliuojama vidaus  
temperatūra.

Šiltasis tvartas – tvartas apšiltintomis sienomis ir stogu arba perdanga ir reguliuojama teigiama tempe-
ratūra.

Šėrimo vietos plotis – šėrimo stalo, ėdžių arba lovio išilginė dalis, skiriama vienam gyvuliui ėdimo metu.
Šėrimo pertvara – pertvara su fiksavimo įrenginiu ar be jo palaidų gyvulių tvarte tarp šėrimo ir ėdimo 

takų.
Šėrimo stalas – nepertverta šėrimo vieta lygiu dugnu šėrimo take.
Šėrimo takas – takas, kuriuo važiuojant šeriami gyvuliai.
Šviežia mėsa – tai jokiu konservavimo procesu neapdorota mėsa, išskyrus atšaldytą, sušaldytą arba greitai 

sušaldytą mėsą, įskaitant mėsą vakuuminėse pakuotėse arba apsauginių dujų atmosferoje.
Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gyvūnų laikymo vietoje 

augina paukščius ir kiškinius gyvūnus, kuriuos skerdžia ir jų mėsą tiekia tiesiogiai galutiniam vartotojui arba 
vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, aprūpinantiems šviežia mėsa galutinį vartotoją.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas – rašytinis dokumentas, kuriame, siekiant išvengti 
pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti, nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti po-
veikio aplinkos elementams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, 
atliekų deginimo įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį, atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus 
kriterijus, arba aplinkos ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis. Įrengi-
nio, kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio, bendro atliekų deginimo įrenginio sąvokas apibrėžia 
aplinkos ministras.

Taršos leidimas – rašytinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, atitinkantį 
aplinkos ministro patvirtintose Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus 
kriterijus, arba aplinkos ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis, kuriems 
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netaikomas reikalavimas turėti šio straipsnio 23 punkte nurodytą leidimą, bet kurių taršos šaltinius būtina kontro-
liuoti, ir kuriame nustatomos aplinkosauginės sąlygos nurodytiems įrenginiams eksploatuoti.

Teršimas – medžiagų, preparatų, organizmų ir mikroorganizmų ar jų junginių (toliau – teršalų) išmetimas 
(išleidimas, paskleidimas) į aplinką kaip žmonių veiklos rezultatas.

Tirštasis mėšlas – mėšlas, turintis ne mažiau kaip 20 proc. sausųjų medžiagų.
Tranšėjinė silosinė – įleista į žemę arba antžeminė silosinė su dviem arba trimis sienelėmis pašarams 

rauginti ir laikyti.
Tręšimo norma – didžiausias leidžiamas maisto medžiagų kiekis mėšlu ir srutomis tręšiamo lauko ploto 

vienetui (kg/ha), kuris gali patekti į dirvožemį tręšiant. Tręšimo norma gali būti metinė ir vienkartinė.
Tirštojo mėšlo mėšlidė – atvira ar dengta mėšlidė, įrengta kaip aikštelė su sienelėmis (būtina mėšlui, tu-

rinčiam mažiau kaip 25 proc. sausųjų medžiagų) arba borteliais (galima mėšlui, turinčiam daugiau kaip 25 proc. 
sausųjų medžiagų) ir srutų kauptuvu tirštajam mėšlui kaupti ir laikyti.

Tvartas – pastatas ūkiniams gyvūnams, išskyrus bites, laikyti. Pagal ūkinių gyvūnų laikymo ir mėšlo 
šalinimo būdą tvartas gali būti seklusis, pusgilis ir gilusis.

Tvarto sekcija – pertvara atskirta tvarto dalis, kurioje laikomi to paties amžiaus ar lyties gyvuliai.
Tvartas su nuožulniomis grindimis – tvartas, kuriame įrengtos kreikiamos 8–10 proc. nuolydžio grindys 

gyvuliams vaikščioti ir gulėti.
Tvarto technologinė įranga – poilsio boksų, perdarynių atitvaros, gardų tvoros, ėdžios, šėrimo, girdymo, 

melžimo, kreikimo, mėšlo šalinimo įrenginiai, guoliavietės, šėrimo ir ėdimo takai ir kt.
Užtrūkusi karvė – dėl veršingumo ar kitų priežasčių pieno neduodanti karvė.
Ūkis – Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas arba kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas 

ūkio subjektas, vykdantis žemės ūkio veiklą.
Ūkinės paskirties gyvūnas – bet kuris gyvūnas (įskaitant žuvis, roplius ar varliagyvius), auginamas arba 

laikomas maisto, vilnos, odos ar kailių gavybai arba kitais ūkininkavimo tikslais.
Ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, 

darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.
Ūkininko sodyba – nuosavybės teise priklausiančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios 

paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos (ūkio, šiltnamių) paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai 
vykdyti.

Ūkinė veikla – ūkinė ir kitokia veikla, kuri turi ar gali turėti įtakos aplinkai.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

(toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys
Vandens nuotėkis – per tam tikrą laikotarpį upe ar kanalu nutekančio vandens kiekis.
Vandens telkinio savininkas – fizinis asmuo, kurio nuosavybė yra paviršinio vandens telkinys.
Vandens telkiniai – paviršinio arba požeminio vandens telkiniai (vidaus vandenys).
Vandenvietės sanitarinė apsaugos zona – saugoma apie vandenvietę teritorija, kuriai nustatytos žemės 

naudotojų veiklą ribojančios sąlygos.
Veislinio gyvulio genetinis įvertinimas – veislinio gyvulio genetinio potencialo nustatymas lyginant su 

kitais veisliniais gyvuliais.
Veršelis – galvijas iki šešių mėnesių amžiaus.
Veršidė – veršelių laikymo vieta.
Veršidė – tvartas veršeliams iki 6–8 mėnesių amžiaus laikyti.
Vieninis gardas – gardas vienam gyvūnui laikyti.
Veršiavimosi gardas – gardas veršingoms telyčioms ir karvėms veršiuotis.
Veršiavimosi patalpa – patalpa veršingoms telyčioms ir karvėms veršiuotis.
Veislė – veisimas, veisimasis: biol. vienos rūšies gyvulių, paukščių ar augalų grupė su vienodomis pavel-

dimomis savybėmis.
Verslinis gyvūnų augintinių veisimas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių daugi-

nimas verslo tikslais.
Vienadieniai paukščiukai – ne vyresni kaip 72 valandų nelesinti paukščių jaunikliai (paprastųjų musku-
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sinių ančių (Cairina moschata) ar jų mišrūnų jaunikliai gali būti palesinti). 
Vienkartinis pieno mėginys – iš bet kurios pieno siuntos ar bendros pieno supirkimo punkto talpyklos 

paimtas pieno mėginys, į kurį įdedama arba nededama konservanto.
Višta dedeklė – subrendusi dėslioji višta, dedanti kiaušinius, neskirtus perinti.
Žala aplinkai – tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradęs neigiamas aplinkos ar jos elementų (įskaitant ir saugo-

mas teritorijas, kraštovaizdį, biologinę įvairovę) pokytis arba jų funkcijų, turimų savybių, naudingų aplinkai ar 
žmonėms (visuomenei), pablogėjimas.

Žalias karvių pienas – natūralus karvių pienas, kuris nebuvo pašildytas iki aukštesnės kaip 40 °C tem-
peratūros ir neapdorotas kitu tos pat vertės efektyvumo metodu, be priedų, nepakeistos pirminės sudėties (riebalų 
kiekis 2–7 proc., baltymų kiekis 2–5 proc., laktozės kiekis 3–6 proc.). Pirminiai pieno kokybės rodikliai – pieno 
spalva, kvapas, konsistencija, temperatūra, skonis, rūgštingumas, švarumas, tankis, neutralizuojančios ir inhibito-
rinės (slopinančiosios) medžiagos. Pieno sudėties rodikliai – riebalų ir baltymų kiekis piene procentai.

Žemė – Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe 
Baltijos jūroje esantys sausumos plotai, paviršiniai vidaus ir teritoriniai vandenys.

Žemės administravimas – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikla, kai įgyvendinami teisės 
aktų joms suteikti įgaliojimai žemės tvarkymo, naudojimo ir žemės informacinės sistemos kūrimo, valdymo ir 
tvarkymo srityje. 

Žemės informacinė sistema – informacijos apie žemę (žemės išteklius) tvarkymo ir teikimo vartotojams 
sistema.

Žemės konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamo-
sios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos 
racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyven-
dinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai. 

Žemės naudmenos – žemės plotai, kurie nuo kitų žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis 
savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.

Žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridi-
nio asmens ar užsienio organizacijos filialas, kurie naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendi-
mų, sandorių ar kitu teisiniu pagrindu.

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais žemės išpirkimas (tei-
singai atlyginant) iš žemės savininkų, kai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priima spren-
dimą, kad ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams.

Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu 
ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant 
užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo 
turto registre. 

Žemės sklypo atidalijimas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš bendrosios nuosavy-
bės teise valdomo žemės sklypo vieno ar daugiau bendraturčių reikalavimu atskiriamos bendraturčiams priklau-
sančios žemės sklypo dalys ir iš jų suformuojami atskiri žemės sklypai.

Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nuro-
dyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemėje.

Žemės sklypo padalijimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai vienas žemės sklypas 
padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų.

Žemės sklypo riba – riba tarp žemės sklypų, paženklinta riboženkliais vietovėje arba sutapdinta su nuo-
latiniais kraštovaizdžio elementais ir grafiškai pažymėta žemės sklypo plane.

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės sklypų 
projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje, kadastro duomenų nustatymą ir jų įrašymą į Nekilnojamojo 
turto kadastrą.

Žemės sklypų perdalijimas (amalgamacija) – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo 
dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.
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Žemės sklypų sujungimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš dviejų ar daugiau ben-
drą ribą turinčių tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties sklypų suformuojamas vienas žemės sklypas.

Žemės tvarkymas – teisės aktų reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės 
sklypų priklausinių vietos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo nustatymas ir pakei-
timas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačiuosius ir viešuosius interesus.

Žemės ūkio naudmenos – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti 
žemės ūkio augalams auginti. 

Žemės valda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susiję keli žemės sklypai.
Žemės valdytojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio 

asmens ar užsienio organizacijos filialas įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo 
nustatytu pagrindu įgiję teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyven-
dinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise.

Žemės valdos projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, nustatantis žemės sklypo (sklypų) for-
mavimą, pertvarkymą, paėmimą visuomenės poreikiams, konsolidaciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, ap-
ribojimus, servitutus ir panašiai).

Žemėtvarkos projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta kaimo vietovių žemės 
naudojimo ir apsaugos koncepcija ir konkrečios tvarkymo priemonės.

Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, kuriame valstybės, 
savivaldybės ar vietovės lygmeniu įvardijami kaimo vietovių žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai.

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

SV – struktūrinė vertė;
NDF – neutralių detergentų ląstelienos;
ADF – rūgštinių detergentų ląstelienos; 
KBM – kukurūzų grūdų burbuolių mišiniai;
NFC – neskaidulinių angliavandenių frakcija;
TMR – (total mix ration) šėrimas visų raciono pašarų mišiniu (angliškas sutrumpinimas).
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3 . 2 0 .  S AV I K O N T R O L Ė S 
K L A U S I M Ų  AT S A K Y M A I

3.1. ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISIMO PAGRINDAI: VEISIMO METODAI IR BŪDAI, SKIRTINGŲ 
ŪKINIŲ GYVŪNŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI YPATUMAI BEI ŪKINIO NAUDOJIMO 
VEISIMUI TRUKMĖ

3.1.1. Kokie veisimo būdai taikomi gyvulininkystėje?
Gyvulininkystės praktikoje taikomi šie veisimo metodai: grynasis veisimas, kryžminimas ir 
hibridizacija.
3.1.2. Kokie kryžminimo būdai dažniausiai taikomi gamybinėse bandose?
Nustelbiamasis, įterpiamasis, kuriamasis (selekcinis), kintamasis (rotacinis), gamybinis 
(pramoninis).
3.1.3. Ką vadiname heterozės efektu?
Heterozės efektas – tai reiškinys, kai mišrūnų kuris nors požymis ar požymiai išreikšti labiau 
negu kiekvieno iš tėvų.
3.1.4. Kokios yra poembrionino vystymosi stadijos (periodai)?
Poembrioninuo vystymosi stadijos: naujagimio, pienu maitinimo, lytinio brendimo, brandos 
ir senatvės. 

3.2. ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLĖS, IŠ JŲ GAUNAMA PRODUKCIJA, 
PRODUKTYVUMAS, PRODUKCIJOS KOKYBĖ IR JOS GERINIMO BŪDAI

3.2.1. Kokios pagrindinės pieninių galvijų veislės veisiamos Lietuvoje?
Lietuvos juodmargiai, Lietuvos žalieji, holšteinai.
3.2.2. Kokia pieninių galvijų veislė yra produktyviausia?
Holšteinai.
3.2.3. Kokios veislės mėsiniai galvijai yra stambiausi?
Belgų mėlynieji ir šarolė veislių galvijai yra stambiausi.
3.2.4. Kokios veislės mėsiniai galvijai geriausiai adaptuojasi ir yra ištvermingiausi bei 
priskiriami prie ekstensyvios gamybos veislių?
Ekstensyvių veislių galvijai – tai hailendai ir galovėjai. 

3.3. VEISLININKYSTĖS SISTEMA LIETUVOJE. ŪKINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ 
NUOSTATOS

3.3.1. Kas sudaro veislininkystės sistemą Lietuvoje? 
Gyvulių veislininkystės sistemą sudaro Žemės ūkio ministerija, formuojanti valstybės po-
litiką veislininkystės srityje, organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti šios politikos 
įgyvendinimą, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, įgyvendinanti valsty-
bės politiką gyvulių veislininkystės srityje ir vykdanti valstybinę gyvulių veislininkystės 
priežiūrą, veislinių gyvulių augintojai, pripažintos veislininkystės institucijos (20 asocia-
cijų), Žemės ūkio rūmai, veislininkystės paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.3.2. Kokios pagrindinės galvijų kilmės knygos vedimo nuostatos?
Geriausi gyvuliai įrašomi į kilmės knygas, kuriose pateikiami duomenys apie kilmę, produk-
tyvumą ir gyvulių veislinę vertę. Kilmės knygų duomenys plačiai naudojami sudarant veislių 
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ir atskirų bandų tobulinimo perspektyvinius planus.
Kilmės knygos skirstomos į atviras ir uždaras. Į uždaras kilmės knygas įrašomi tik tie  
gyvuliai, kurių tėvai buvo įrašyti į jas, o į atviras – visi gyvuliai, atitinkantys visus reika-
lavimus. Kilmės knygas dažniausiai leidžia atskirų veislių veisimo asociacijos arba kitos 
turinčios teisę jas vesti institucijos arba organizacijos. 

3.4. GALVIJŲ, AVIŲ IR OŽKŲ PIENO PRODUKCIJA. ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA 
PIENO PRODUKTYVUMUI IR PIENO SUDĖČIAI BEI KOKYBEI. GYVULIŲ 
PRODUKTYVUMO KONTROLĖS SISTEMA, GYVULIŲ PRODUKTYVUMO APSKAITA

3.4.1. Kokie Lietuvoje gaminami populiariausi pieno produktai?
Pienas, rauginto pieno gėrimai (kefyras, rūgpienis, pasukos), sūris (varškės sūris, nebrandin-
tas sūris, brandintas sūris, pelėsinis sūris, fermentinis sūris, lydytas sūris), grietinėlė, grietinė, 
sviestas, varškė, valgomieji ledai, kiti pieno produktai (kondensuotas pienas, pieno milteliai, 
pieno koncentratai, kazeinas), avių pieno produktai (avių pienas varškė, įvairių rūšių sūriai, 
jogurtas), ožkų pieno produktai (ožkų pienas, ožkų pieno sūriai, sviestas bei kiti produktai). 

3.4.2. Kokie veiksniai lemia pieno kokybę?
Metų laikas, paros laikas, melžimo dažnumas, tešmens masažas, melžimo greitis, melžimo 
eiga, kiti veiksniai (tvartų mikroklimatas: oro drėgnumas, temperatūra ir apšvietimas).

3.4.3. Kaip Lietuvoje vykdoma gyvulių produktyvumo kontrolė?
UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ – valstybės valdoma įmonė, kuri visoje Lietuvos 
teritorijoje kontroliuojamų gyvulių bandose tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, 
pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, orga-
nizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. 
Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, 
konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gy-
vulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais ir šiomis temo-
mis organizuoja mokymus.

3.5. GALVIJŲ MĖSOS PRODUKCIJA. GALVIJŲ MĖSOS PRODUKCIJOS 
FORMAVIMASIS IR JOS APSKAITA
3.5.1. Kiek per parą gali priaugti galvijų prieauglis?
Augimo intensyvumas vienodomis šėrimo ir laikymo sąlygomis priklauso nuo daugelio 
veiksnių: veislės, individualių savybių, lyties ir kt. Greičiausiai auga stambių mėsinių veislių 
galvijai. Pavyzdžiui, šarolė ir kiano veislių gausiai ir visaverčiais racionais šeriami buliukai 
intensyvaus augimo laikotarpiu per parą priauga po 2000–2500 g ir 12 mėn. amžiaus jau sve-
ria 500–560 kg. Intensyviai auga ir daugelio pieninių bei pieninių-mėsinių veislių galvijai. 
Simentalių, holšteinų, juodmargių ir kitų veislių penimi buliukai per parą priauga iki 1500 g. 
Gerai šeriami ir tinkamai laikomi Lietuvos juodmargiai bei Lietuvos žalieji buliukai per parą 
priauga po 1100–1300 g. Tačiau ir tos pačios veislės galvijų, laikomų vienodomis sąlygomis, 
augimo intensyvumas nevienodas. Todėl selekcionuojant bet kurios veislės galvijus labai 
vertinama gyvulių augimo sparta. 
Gyvulio lytis lemia organizmo fiziologines funkcijas ir augimo intensyvumą. Greičiausiai 
auga buliukai. Jų priesvoriai būna 11–18 proc. didesni negu telyčių ir 10–15 proc. negu 
kastratų.
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3.5.2. Kokie veršelių kūno audiniai intensyviausiai formuojasi gimus naujagimiui 
(poembrioniniu laikotarpiu)?
Poembrioniniu laikotarpiu intensyviausiai auga tie raumenys, kurie tik atvesto veršelio yra 
mažiausiai išsivystę, palyginti su suaugusio galvijo raumenimis. Gausiai ir visaverčiais ra-
cionais šeriamiems veršeliams labiausiai raumenys auga per pirmuosius 12–15 gyvenimo 
mėnesių. Vėliau, kai organizmas pradeda blogiau įsisavinti azotą, jų augimo energija staigiai 
mažėja.
3.5.3. Kada intensyviausiai formuojasi tarpraumeniniai riebalai?
Pirmaisiais gyvenimo metais galvijo kūne sparčiau didėja raumeninio ir riebalinio  
audinio negu kaulinio ir jungiamojo audinio masė. Vėliau pradeda intensyviai kauptis rieba-
lai, santykinai mažėja raumenų, kaulų ir sausgyslių masė. 

3.5.4. Iki kokio amžiaus tikslingiausia penėti prieauglį?
Remiantis mokslininkų atliktais tyrimais galima teigti, kad tikslingiausia galvijų prieauglį 
intensyviai auginti ir penėti iki 15–18 mėnesių. Tokių gyvulių skerdena būna pakankamai 
sunki, raumeninga, mėsoje daug baltymų ir pakankamai riebalų. Be to, iki tokio amžiaus 
prieauglis efektyviausiai naudoja pašarus ir jų mažiausiai reikia priesvorio vienetui. To-
dėl sudarant galvijienos gamybos technologijas bei prieauglio auginimo ir penėjimo sis-
temas reikia būtinai atsižvelgti į prieauglio augimo ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais.  
Gyvuliai turi būti šeriami ir laikomi taip, kad iš jų būtų galima gauti kuo daugiau geros mė-
sos su mažiausiomis pašarų ir lėšų sąnaudomis.

3.6. EKOLOGINĖ GYVULININKYSTĖ
3.6.1. Koks didžiausias leidžiamas penėjimui skirtų veršelių skaičius viename hektare?
5 veršeliai. 
3.6.2. Kokie gyvūnų gerovės reikalavimai ekologiniame ūkyje?
Gyvūnų gerovė – tai humaniško gyvūnų naudojimo koncepcija, siekianti sumažinti bet kokį 
gyvūnų skausmą, stresą, kančias ir pagerinti gerovę visais jų gyvenimo etapais. O tai yra 
ypač svarbu visų šalių gyvūninės kilmės maisto vartotojams, kadangi streso paveiktų gyvūnų 
mėsa yra labiau užteršta (streso metu padidėja adrenalino kiekis kraujyje, kas taip pat lemia 
laisvųjų radikalų pagausėjimą ir audinių bei kraujagyslių pažeidimą). Gyvūnų gerovė re-
glamentuojama gyvūnų apsaugos įstatymais, taisyklėmis, ūkinės paskirties gyvūnų laikymo 
zoohigieniniais normatyvais ir daugeliu nerašytų taisyklių, kurių esmė – siekti, kad gyvūnai 
nepatirtų žiauraus ar netinkamo elgesio. 

3.6.3. Kokie yra galvijų laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
ES Gyvulininkystės reglamentas ekologiniuose ūkiuose rekomenduoja palaidą galvijų laiky-
mą. Galvijai turi turėti galimybę laisvai judėti, ilsėtis, tenkinti visus dar išlikusius instinktus. 
Šiuo metu ekologiniuose ūkiuose gali būti taikomi tokie galvijų laikymo būdai: palaidas 
laikymas; pririštų galvijų laikymas. 

3.6.4. Kokie yra kiaulių laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
Ekologinių ūkių tvartuose kiaules ekonomiškiausia laikyti ant storo šiaudų kraiko. Taip lai-
kant žiemą nereikia papildomai šildyti tvartų, gaunama daug gero mėšlo. Vienam bekonui 
išauginti (įskaitant paršavedžių ir kuilių kraiką) reikia apie 480 kg sausų šiaudų. Jei nėra 
specialiai įrengtų kiaulidžių, galima sėkmingai auginti kiaules įvairiose pastatuose ir vasaros 
stovyklose. Tada 80 proc. ar net daugiau paršelių reikėtų gauti pavasarį ir vasarą vasaros 
stovyklose. Gegužės mėnesį atvestos kiaulaitės kergiamos sausio mėnesį, kad jos taip pat 
paršiuotųsi pavasarį.
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3.6.5. Kokie yra paukščių laikymo reikalavimai ekologiniame ūkyje?
Paukščių laikymo būdai yra du: palaidai ir narveliuose. Ekologiniuose ūkiuose paukščius 
draudžiama laikyti narveliuose. Vištoms reikalingos smėlio vonios, vasaros metu dideli 
diendaržiai. Vištos dažniausiai laikomos aptvaruose. Šiuo atveju prie vištidės įrengiami di-
deli pasivaikščiojimo diendaržiai. Vienai vištai turi tekti ne mažiau kaip 4 m2 diendaržio 
ploto. Vištos taip pat turi turėti vietą, kur galėtų pasislėpti nuo tiesioginių saulės spindulių ar 
lietaus. Pavėsinė įrengiama tarp diendaržio ir vištidės. Dešimčiai vištų turi tekti 1 m2 pavė-
sinės ploto. Pavėsinė gali būti įrengta paprasčiausiai pratęsus vištidės stogo šlaitą. Vištidėje 
reikia laikytis talpumo normų: 1 m2 grindų ploto skiriama ne daugiau kaip 6 vištoms. Ne 
mažiau kaip 30–50 proc. vištidžių ploto turi būti kreikiama, kad vištos galėtų pasikapstyti. 
Penkioms vištoms turi tekti 1 m ilgio tupėjimo strypo (laktos) nakties metu. Vištidės turi būti 
apšviestos natūralia šviesa. Apšvietimo trukmė neturi viršyti 15 valandų per parą. Naujai 
statomų pastatų langų stiklų ir grindų ploto santykis (šviesos koeficientas) turi būti 1:10, o 
anksčiau statytų 1:15. 

3.7. PAŠARAI IR ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŠĖRIMAS. PAŠARŲ ĮTAKA PRODUKCIJOS 
KOKYBEI IR JŲ VERTINIMO BŪDAI. PAŠARŲ PARUOŠIMO TECHNOLOGIJOS

3.7.1. Kokie pašarai naudojami ūkinių gyvūnų šėrimui?
Galvijų šėrimui naudojami stambieji (šienas, vasarinių javų šiaudai, pelai), sultingieji 
(žolė, silosas, šienainis, šakniavaisiai, rečiau stiebagumbiai), koncentruotieji, visaverčiai  
(kombinuotieji) pašarai, biologiškai aktyvios medžiagos (vitaminai, fermentai) ir kt. Sultin-
giesiems pašarams priklauso žalieji pašarai, silosas, šienainis, šakniavaisiai, šakniagumbiai 
ir pramonės įmonių sultingos atliekos. Sultinguosiuose pašaruose yra 40–97 proc. vandens.
3.7.2. Kokie įrenginiai ir įrengimai sudaro kiaulininkystės ūkio šėrimo techniką?
Šėrimo technikai priskiriami ne tik pašarų perdirbimo įrengimai, bet ir specialūs pašarų lai-
kymo (sandėliavimo) ir transportavimo įrenginiai.
3.7.3. Kaip laikomi ir transportuojami sausieji pašarai?
Sausieji pašarai paprastai laikomi silosinėse iš cinkuotos skardos, stiklaplastikio. Skystieji 
komponentai laikomi metalinėse arba stiklapastikinėse cisternose. Silosinės, skirtos šiltų su-
dėtinių medžiagų laikymui, turi būti izoliuotos papildomai. Silosinės iš treviro prisitaiko prie 
patalpų sąlygų, todėl jų panaudojimas labai platus. Silosines ypač paprasta išvalyti iš vidaus. 
Be to, galima lengvai atpažinti sudėtas pašarų partijas. Tačiau įvairių dydžių silosines be 
papildomos dangos galima naudoti tik patalpose. 

3.7.4. Kokios šėrimo technologijos taikomos kiaulininkystės ūkiuose?
Svarbu laikytis šėrimo higienos principų: siekti, kad skystieji pašarai ilgai neužsistovėtų, 
reguliariai valyti įrangą arba įrenginius, skirtus maišymo talpos valymui. Šio penėjimo pro-
ceso metu skystieji pašarai padalijami arba į skersinius lovius, kur kiaulės ir šėrimo vietos 
santykis yra 1:1, arba į mažesnius dubenėlius su jutikliu, skirtu kasdieniam pašaro padavi-
mui kelis kartus per dieną. Jei šėrimui iš skersinių lovių gardų geometrija yra tiksliai nusta-
tyta (vieta šėrimui – apie 30 cm), jutiklinis lovys gali būti pritaikomas pagal skirtingas gardų 
geometrijos. 
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3.8. PIEVŲ IR GANYKLŲ ĮRENGIMAS. ŽOLYNŲ PRIEŽIŪRA, GANYKLŲ 
VERTINIMAS IR TVARKYMAS GANIAVOS METU

3.8.1. Kokios paskirties gali būti žolynai?
Pagal ES standartus, yra skiriamos daugiametės pievos ir ganyklos pagal naudojimo trukmę: 
laikomos 5 ir daugiau metų, nuo 1 iki 5 metų ir iki 1 metų.

3.8.2. Kokios turi būti įrengtos pievos ir ganyklos mėsinių galvijų ūkiuose?
Galvijams yra reikalingos ganyklos ir kiti žoliniai pašarai žiemai. Be to, daugiamečiai žoli-
niai augalai yra ne tik pigus pašaras, bet ir patikima dirvų apsaugos nuo erozijos priemonė. 
Prioritetas priklauso kalvotiems dirvožemiams.

3.8.3. Kokios daugiametės žolės naudojamos įrengiant daugiametes pievas?
Dvejų–trejų metų naudojimui pakanka dvikomponentinių mišinių. Visoms pupinėms žo-
lėms tinkamiausi komponentai yra pašariniai motiejukai, tikrieji eraičinai, daugiametės 
svidrės (dobilų 50– 60 proc. + 40–50 proc. varpinių žolių). Svidrinai ‘Punia’ šienavimui 
sėjami su ankstyvaisiais raudonaisiais dobilais ‘Vyliai’, o ganymui su baltaisiais dobilais  
‘Atoliai’ (60 + 40 proc.). Lengvose dirvose gali būti sėjamas ankstyvųjų raudonųjų dobilų 
ir paprastųjų šunažolių mišinys. (8–12 kg ha-1 + 7–5 kg ha-1). Žolynuose ankštinės žolės turi  
sudaryti didžiąją dalį 60, 70 ar net 80 proc. Toks jų kiekis pakankamas aprūpinti varpines žoles  
biologiniu azotu.
3.8.4. Kokių reikalavimų būtina laikytis norint įrengti pievą / ganyklą?
Tam, kad būtų tinkamai įrengtos pievos ir ganyklos, reikia laikytis keliamų reikalavimų ir 
juos tinkamai įgyvendinti. Pagal šlaitų nuolydį rekomenduojamas daugiamečių žolių plotas 
lauko sėjomainoje.
Jei šlaito nuolydis: iki 5° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau kaip 
35–40 proc.; nuo 5° iki 7° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau 50 proc. 
bendro ploto; nuo 7° iki 10° – daugiametės žolės jau turi sudaryti ne mažiau kaip 65–80 proc. 
bendro ploto; ten, kur nuolydis 10–15°, turi būti auginamos tik daugiametės žolės; šlaitus, 
statesnius kaip 15°, geriausia apsodinti mišku.

3.9. PAŠARŲ REIKMĖS APSKAIČIAVIMAS, RACIONŲ SUDARYMAS ĮVAIRIOMS 
GALVIJŲ, KIAULIŲ, AVIŲ, OŽKŲ GRUPĖMS

3.9.1. Kaip apskaičiuojama pašarų reikmės galvijams?
Norint užtikrinti gyvulių fiziologinius poreikius reikia daugiau žinių nei paskaičiuoti vienam 
gyvuliui skirto pašaro kiekiui per laikotarpį. Nes gyvulių fiziologiniai poreikiai yra skirtingi, 
t. y. priklauso nuo jų amžiaus, lyties, gaminamos produkcijos ir jos kiekio. Pvz., melžiamai 
karvei, kurios produktyvumas – 30 kg, reikia apie 21 kg SM, o užtrūkintai karvei – tik 12,50 
kg SM, 3–6 mėn. mėsai auginamiems veršeliams, priklausomai nuo priesvorio, – 3,6–4,4 kg 
SM, veislei auginamiems 4–6 mėn. buliukams – 6,7 kg SM, o tokio pat amžiaus telyčioms 
– 4,9 kg SM. 

3.9.2. Kaip šeriami veršeliai?
Priešpienis. Nenugriebtas pienas (su (be) valytuvo). Liesas pienas. Pienas su sviestu. Anks-
tyvo nujunkymo metodas – 6 savaitė, 8/9 savaitė. Gėrimo temperatūra – nuo šalto iki kūno 
temperatūros. Dozavimas/kiekis – ad libitum arba porcijomis. 
Išrūgos. Nulinis pakaitalas. Augalinių baltymų suspensijos. Standartinis metodas – 12 sa-
vaitė. Žindymo dažnumas – 1–8 kartus per dieną. Gėrimo pH vertė – rūgštus arba saldus. 
Išgavimo technika su (be) siurbliu.
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3.9.3. Kokie pagrindiniai pašarai duodami avims?
Normaliai šeriamos avys nuo ėringumo pradžios iki ėriavimosi turėtų priaugti 7 kg. Racione 
turėtų būti 0,5–1 kg šieno, 2–3 kg siloso ar šienainio, 0,2–0,4 kg koncentratų, 1 kg pašarinių 
runkelių ir nuolat vandens bei laižomosios druskos. 

3.9.4. Kokie pagrindiniai pašarai duodami kiaulėms?
Kiaulių šėrimo sektoriuje daugiausia naudojamos šios grūdų rūšys: miežiai, avižos, kukurū-
zai, rugiai, kvietrugiai ir kviečiai. Pagrindinis grūdų komponentas yra krakmolas. Jo kiekis 
svyruoja priklausomai nuo grūdų rūšies: tarp 40 proc. (avižose) ir 60 proc. (kukurūzuose).

3.10. KARVIŲ MELŽIMO TAISYKLĖS, MELŽIMO BŪDAI IR MELŽIMO ĮRANGA

3.10.2. Kaip taisyklingai melžiamos karvės rankomis? 
Prieš pradedant melžti rankomis arba prieš uždedant melžiklius (jei melžiama aparatu) teš-
muo turi būti nuplautas, nušluostytas ir pamasažuotas. Pienas būna geresnės kokybės, kai 
tešmuo nuplaunamas vandeniu su dezinfekuojančiu skysčiu, po to perplaunamas švariu van-
deniu ir nušluostomas. Prieš pradedant melžti pirmąsias pieno čiurkšles reikia numelžti į 
atskirą indą, nes su jomis iš spenių kanalų išmelžiamas labiausiai užterštas pienas. Be to, nu-
statoma, ar pienas normalus, ar nėra krešulių, dribsnių, t. y. mastito požymių. Nustačius, kad 
tešmens ketvirtis 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 jei tešmuo paruošiamas labai greitai – per 10 sek. 

3.10.2. Kokie naudojami melžimo įrenginiai?
Karvės melžiamos rankomis ir mechanizuotai. Priklausomai nuo dydžio, melžiant melžimo 
aparatais naudojami šie įrenginiai: nedidelėse karvidėse, kur laikoma 15–20 karvių, naudo-
jami mobilūs melžimo agregatai, vienu metu melžiantys 1–2 karves; stacionarūs melžimo 
įrenginiai su nešiojamais bidonėliais ir melžtuvėmis naudotini daugiau kaip 15 vietų kar-
vidėse; stacionarūs melžimo įrenginiai su nešiojamomis melžtuvėmis ir pieno linija – 20 ir 
daugiau vietų karvidėse.

3.10.3. Kokios yra karvių melžimo aparatais taisyklės?
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 pra-
deda atleisti pieną. Žiemą, kai šalčiai dideli, reikia melžiklius pašildyti 40 °C temperatūros 
vandenyje ir tik po to dėti ant spenių.  
Negalima nuimti melžiklių veikiant vakuumui, nes tai kenkia speniams (pažeidžiami spe-
nių kanalai). Todėl prieš nuimant nuo spenių melžiklius būtina uždaryti kolektoriaus vož-
tuvą ir paspaudus spenį ties melžiklio čiulpikliu įleisti oro. Melžikliai nusiims lengvai ir  
neskausmingai.
Melžiklių negalima perlaikyti ant išmelžto tešmens. Per ilgai laikant melžiklius sulėtėja mel-
žimo greitis, gyvuliai pripranta lėtai atleisti pieną. Nustatyta, kad nuolat perlaikant melži-
klius 3–5 min. pieno kiekis sumažėja 10,2 proc., melžimo greitis sulėtėja 0,15 l pieno per 
minutę. Speniai pasidaro skausmingi, karvės pradeda nerimti maunant melžiklius. 75 proc. 
karvių suserga subklinikiniais mastitais. Pamelžtų karvių spenius, ypač jų galus, būtina su-
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tepti specialiais antiseptiniais tepalais, apipurkšti arba įmerkti kelioms sekundėms į specia-
lius 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.
Kiekvienai karvei visos melžimo operacijos turi būti atliekamos griežtai viena paskui kitą 
Negalima plauti tešmenų kelioms karvėms iš eilės, o po to praėjus tam tikram laikui mauti 
melžiklius ir pradėti melžti. Taip dirbant nuolat ne tik mažėja pieno išmilžiai ir pieno riebu-
mas, bet ir karvės užtrūksta anksčiau laiko.

3.11. MECHANIZUOTO KARVIŲ MELŽIMO PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI. 
REIKALAVIMAI RANKINIAM MELŽIMUI

3.11.1. Kokius darbus turi atlikti melžėja melždama neautomatiniais įrenginiais?
Melždama neautomatizuotais įrenginiais melžėja visas melžimo operacijas pati atlieka ran-
komis: ruošia tešmenį, užmauna melžiklius ant spenių, stebi melžimo eigą, baigia melž-
ti melžtuvu ir nuima melžiklius, dezinfekuoja spenius. Neautomatizuoti yra visi mobilieji 
melžimo agregatai karvėms melžti stovėjimo vietose į melžtuves ir visi šalyje naudojami 
sovietiniai arba senesnės modifikacijos melžimo įrenginiai melžti aikštelėse, ganyklose arba 
stovėjimo vietose.

3.11.2. Ką turi patikrinti melžėja norėdama karvę melžti mechanizuotai?
Prieš pradedant melžti tikrinama, ar karvės tinkamos melžti mechanizuotai, ar neserga 
mastitu. Karvės turi būti tvirtų kojų, taisyklingos stovėsenos. Slapti mastitai nustatomi ne-
tiesioginiu, ekspres diagnostikos metodu. Dažniausiai naudojami šie testai: CMT (Califomia 
Mastitis Test), „Mastestas“, „Mastirapid“, „Mastitis Test“, „Profilac Reagent“, „Bernberg 
Reagent“ ir kiti. Reagentų mišinys keičia pieno spalvą ir parodo mišinio klampumą. Pagal 
šiuos rodiklius vertinamas karvių tešmens sveikatingumas.

3.11.3. Kokie veiksmai reikalingi, jeigu melžimo metu pastebėti tešmens, spenių ar 
pieno pakitimai?

Jeigu išmelžiant pirmąsias pieno čiurkšles pastebimi ryškūs tešmens, spenių ar pieno paki-
timai, tokią karvę reikia melžti paskutinę. Sergančios karvės į melžtuvę melžiamos atskiru 
melžtuvu, kuriuo negalima melžti sveikų karvių. Sveikų tešmens ketvirčių pienas išmel-
žiamas melžtuvu, o ligotų su ryškiais pieno pakitimais – rankomis į atskirą indą. Pamelžus 
sergančią karvę kiekvieną kartą melžikliai merkiami į specialų dezinfekuojamąjį tirpalą ir 
vėl praplaunami švariu vandeniu. Melžėja plauna rankas antiseptiniu tirpalu.

3.12. KOKYBĖS REIKALAVIMAI PARDUODAMAM PIENUI. PIRMINIS PIENO 
PERDIRBIMAS. REIKALAVIMAI KITAI PARDUODAMAI 
PRODUKCIJAI – PAUKŠTIENAI, MĖSAI, KIAUŠINIAMS IR KT.

3.12.1. Kokie yra kokybės reikalavimai parduodamam pienui?
Lietuvoje pieno pramonės įmonės žalią pieną iš pieno gamintojų superka ir už jį atsiskai-
to pagal Pieno supirkimo taisykles. Pagal šias taisykles pramonės įmonės superka sveikų 
karvių natūralų, be inhibitorinių (slopinančių) medžiagų, nefalsifikuotą pieną. Jis negali būti 
pašildytas iki aukštesnės kaip 40 °C temperatūros ar apdorotas kitu tos pačios vertės efek-
tyvumo metodu, turi būti be priedų, nepakeistos pirminės sudėties (riebalų kiekis 2–7 proc., 
baltymų kiekis 2–5 proc., laktozės kiekis 3 proc.).
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3.12.2. Kokiu būdu šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi užtikrinti gautos šviežios 
mėsos atsekamumą?

Šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjas turi užtikrinti gautos šviežios mėsos atsekamumą:
1. Paskerdęs vienos rūšies gyvūnus, skerdimo datą, gyvūnų rūšį, paskerstų gyvūnų skaičių, 
šviežios mėsos svorį (toliau – partija) ir tinkamumo vartoti terminą turi nurodyti žurnale; 
kiekvienai partijai turi būti skiriamas atskiras žurnalo lapas.
2. Užpildęs žurnalą turi surašyti deklaraciją 2 egzemplioriais, iš kurių vieną turi pasilikti sau, 
o antrą įteikti galutiniam vartotojui ar vietiniam mažmeninės prekybos subjektui; deklaraci-
jai numeris turi būti suteiktas eilės tvarka ir nurodytas žurnale.
3. Norėdamas tiekti šviežią mėsą žurnale turi nurodyti šviežios mėsos išvežimo datą, vežamą 
kiekį ir paskirties vietą. Tiekdamas skirtingų partijų šviežią mėsą surašo tiek deklaracijų, 
kiek šviežios mėsos skirtingų partijų tiekiama.

3.12.3. Kokia informacija pateikiama ant kiaušinio žymens?
Kiaušiniai pagal kokybę yra skirstomi į A ir B klases. A klasės kiaušiniai dar skirstomi į 
svorio kategorijas: XL – labai dideli (73 g ir didesni); L – dideli (63–73 g); M – vidutiniai 
(53–63 g); S – maži (iki 53 g).  
Kiaušiniai, skirti žmonių maistui, turi būti tinkamai suženklinti. Ženklinimo išimtys yra tai-
komos 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 patvir-
tintų 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, 
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.

3.13. KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMAS IR PERSPEKTYVOS

3.13.1. Kokie kailiniai gyvūnai auginami kailiams?
Kailiams laikomos kanadinės audinės (lot. Mustela vison), naminiai (juodieji, baltieji) šeš-
kai (lot. Mustela putorius), rudosios lapės (lot. Vulpes vulpes), poliarinės lapės (lot. Alopex 
lagopus), nutrijos (lot. Myocastor coypus), trumpauodegės šinšilos (lot. Chinchilla brevi-
caudata), ilgauodegės šinšilos (lot. Chinchilla lanigera), usūriniai šunys (lot. Nyctereutes 
procyonoides). 
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3.13.2. Kokie kailiniai gyvūnai auginami maistui?
Nutrijos (lot. Myocastor coypus), trumpauodegės šinšilos (lot. Chinchilla brevicaudata), il-
gauodegės šinšilos (lot. Chinchilla lanigera).

3.14. PAUKŠTININKYSTĖ. PASODYBINĖ PAUKŠTININKYSTĖ. NAMINIŲ 
PAUKŠČIŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

3.14.1. Kokie gali būti paukščių laikymo būdai?
Paukščių laikymo būdai: ant (kreikiamų ir kt.) grindų; ant (kreikiamų ir kt.) grindų su išėji-
mu į lauko aptvarus; paukščiai laikomi narvuose.

3.14.2. Kokie paukščiai vadinami ratitae paukščiais?
Ratitae – aves klasės paukščiai, priklausantys beketerių, arba strutinių, paukščių antbūriui 
(stručiai, emu, nandu, kazuarai, kiviai).

3.15. AVININKYSTĖ IR OŽKININKYSTĖ LIETUVOS SĄLYGOMIS 
TINKAMIAUSIOS AUGINTI AVIŲ VEISLĖS

3.15.1. Kokios avių veislės tinkamiausios auginti Lietuvoje?
Lietuvoje auginamos net 35 veislių avys. Tačiau tarp augintojų populiarios mėsinės  
veislės: Lietuvos ir Vokietijos juodgalvės bei sufolkų. Lietuvos juodgalvės – mėsingos,  
greitai auga ir bręsta. Suaugę avinai sveria 85–100 kg, ėriavedės – 60–70 kg. Sufolkų veislės 
avių skerdiena yra geros kokybės. Veisliniai avinai sveria 100–140 kg, ėriavedės – 70–90 kg. 
Populiarios ir nelepios Romanovų veislės avys. Jų mėsa skania, turi mažai lajaus. Tai bene  
visliausios avys. Jos atsiveda 2–5 ėriukus. Suaugę avinai sveria 65–80 kg, ėriavedės – 45–55 
kg. Ūkininkai taip pat augina Vokietijos baltagalvių bei merinosų, Berišon diušer, vilšyrhor-
nų, tekselių, Lenkijos žemumų, ostfryzų, šarolė, Oksfordo žemumų, skudų ir kitų veislių 
avis. Vis daugiau auginama ostfryzų ir lakonų veislės melžiamų avių.

3.15.2. Kokios auginamos mėsinių-vilninių avių veislės Lietuvoje?
Lietuvos juodgalvės, Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės, prekosai, Romanovo, Latvijos tam-
siagalvės, Vokietijos juodgalvės, sufolkai, Berrichon du cher, tekseliai, mėsiniai merinosai, 
dorperiai, šarolė, Lenkijos žemumų, Vokietijos baltagalvės, Oksfordo žemumų, jakobai, vil-
šyrhornai, landrasai, mišrūnai, Vokietijos merinosai, Lenkijos baltgalvės, Kerry Hill, Palsfar, 
Kveslando salos, Gotlando, Ile de France.
3.15.3. Kokios avių veislės auginamos pieno gavybai ir jo produktų gaminimui?
Ostfryzai, Lacaune.

3.16.  ALTERNATYVIOJI GYVULININKYSTĖ

3.16.1. Ką vadiname alternatyviąja gyvulininkyste?
Alternatyvioji gyvulininkystė – tai ūkiuose Lietuvoje neįprastų gyvūnų auginimas maistui. 

3.16.2.  Kokios alternatyviosios gyvulininkystės sritys paplitusios Lietuvoje?
Lietuvoje plačiausiai žinomos šios gyvulininkystės rūšys – elnių auginimas, sraigininkystė, 
stručių auginimas, fazanų auginimas ir kt. 
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3.16.3. Ką žinote apie sraigių auginimą?
Sraigės nuo seno žinovų vertinamos ir buvo plačiai žmonių vartojamos kaip delikatesinis 
patiekalas. Turtinguose rūmuose šis delikatesas būdavo patiekiamas tik šventiniam stalui, 
o vienuolynuose jos būdavo valgomos pasninko metu. Žinovai sraiges maitindavo aroma-
tingais augalais tam, kad patiekalas įgautų pikantišką prieskonį. Vynuoginė sraigė laikoma 
aborigenine rūšimi Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Danijoje. Į Lietuvą iš Prancūzijos 
šie moliuskai atvežti XVI šimtmetyje.

3.17. ŪKINIŲ GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMAI. SKIRTINGOS ŪKINIŲ 
GYVŪNŲ LAIKYMO TECHNOLOGIJOS

3.17.1. Kas yra gyvūnų gerovė?
Gyvūnų gerovė – optimalus gyvūnų fiziologinių ir etologinių (elgesio) poreikių tenkinimas, 
o gyvūnų apsauga – priemonės gyvūnų gerovei užtikrinti.

3.17.2. Kokiais teisės aktais vadovaujamasi auginant veršelius?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtinti Veršelių laikymo reikala-
vimai ir Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai.

3.17.3. Kokiais teisės aktais vadovaujamasi auginant kiaules?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtinti Kiaulių laikymo reikala-
vimai ir Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai.

3.18. MĖŠLO TVARKYMAS IR LAIKYMAS

3.18.1. Kaip šalinamas mėšlas iš tvartų?
Kraikinio mėšlo šalinimas iš tvartų. Kraikinio mėšlo šalinimui naudojami įvairūs  
mechaniniai įrenginiai. Sekliuose tvartuose iš atvirų gyvulių vaikščiojimo takų mėšlas ša-
linamas skreperiniu (grandikliniu) transporteriu su lynine ar hidrauline pavara, traktoriniu 
buldozeriu. Iš gilių ar pusiau gilių gardų, veršiavimosi, sanitarinio aptarnavimo gardų –  
traktoriniu krautuvu, buldozeriu. Iš mėšlo kanalų rišamų galvijų tvarte – strypiniu  
transporteriu.
Iš seklių tvartų mėšlas šalinamas 2–3 kartus per dieną. Tinkamiausia priemonė yra  
skreperinis (grandiklinis) transporteris. Pagal judėjimo būdą skreperiniai transporteriai 
būna šių tipų: pirmyn ir atgal judantis transporteris (strypinis transporteris); uždaru ratu  
judantis transporteris (žiedinis transporteris); transporteris su darbine ir tuščiąja eiga (pvz., 
delta skreperis, mechaninis semtuvas).
Skystojo mėšlo šalinimas iš tvartų. Skystasis mėšlas tekus, jį galima pumpuoti. Todėl jam 
šalinti naudojami mechaniniai ir hidrauliniai įrenginiai. Hidraulinę mėšlo šalinimo siste-
mą sudaro grotelėmis uždengti išilginiai ir skersiniai kanalai. Išilginiai surinkimo kanalai  
išbetonuojami išilgai karvidžių arba išilgai kiaulių gardų. Išilginiai kanalai sujungia-
mi skersiniu kanalu. Ši sistema tinkamiausia didelėse fermose, nes lengva mechanizuoti  
skystojo mėšlo tvarkymą. 

3.18.2. Kokios yra mėšlo šalinimo sistemos?
Cirkuliacinė. Mėšlo kanalai sujungiami žiedu, kad cirkuliacinis propelerinis maišiklis mėšlą 
galėtų išmaišyti kiekvieną dieną. Maišiklis ir siurblys sumontuojami už tvarto esančiame  
šulinyje. Eksploatacijos pradžioje kanalai užpildomi vandeniu, o cirkuliacinis maišiklis jun-
ginėjamas nuo pirmosios eksploatacijos dienos. Šulinys, kuriame įrengtas propelerinis cir-
kuliacinis maišiklis ir siurblys, pumpuojantis mėšlą į rezervuarą, uždengiamas dangčiu bei 
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aptveriamas tvora, kad neprieitų žmonės, nes iš jo sklinda kenksmingos dujos.
Su savaiminio tekėjimo kanalais. Iš išilginio kanalo mėšlas išteka į skersinį kanalą arba tie-
siai į duobę. Kanalo dugno nuolydis 1–3 proc. Jo gale įrengiamas 8–20 cm aukščio slenkstis. 
Eksploatacijos pradžioje kanalas iki slenksčio viršaus užpildomas vandeniu. Kad kenksmin-
gos dujos iš duobės nesklistų į tvartą bei nepūstų vėjas, įrengiama užtvara. 
Su vandens srove išplaunamais kanalais. Kanalo gale įrengiama sandariai užsidaranti  
sklendė. Prisipildžius kanalui sklendė atidaroma. Išbėgus mėšlui kanalas išplaunamas van-
dens srove.
Skystąjį mėšlą transportuojant į siurblinę transporteriais siurblinėje būtina numatyti mai-
šymo – homogenizavimo įrenginį. Negalima skysto mėšlo tiesiogiai transporteriais tiekti į 
kaupimo rezervuarus. 
Kai skystasis mėšlas šalinamas per grotas į po jomis įrengtus mėšlo sukaupimo kanalus, 
kanaluose gali būti visas norminis laikotarpio arba 1–2 mėnesių mėšlo kiekis. Kanaluose tal-
pinant viso norminio laikotarpio skystą mėšlą kaupimo laikotarpiu jis nemaišomas, tik prieš 
išvežant į tręšimo laukus jis išmaišomas ir homogenizuojamas specialiu maišytuvu. Mėšlo 
maišymo metu gyvuliai turi būti išleisti į lauką, visos tvarto vėdinimo sistemos įjungtos, o 
vartai į tvartą arba durys užrakintos ir iškabinti perspėjimo ženklai. Maišant skystąjį mėšlą 
išsiskiria amoniakas ir sieros vandenilis. Ypač reikia kontroliuoti sieros vandenilio koncen-
traciją. Kai ji viršija 5 ppm, taršos zonoje neturi būti nei žmonių, nei gyvulių. 

3.18.3. Kaip vykdoma fermų aplinkos priežiūra?
Aplinkos monitoringas, kurį sudaro taršos šaltinių ir poveikio aplinkai monitoringas, turi 
būti vykdomas fermose, didesnėse kaip 500 SG. Aplinkos monitoringą ūkiuose gali vyk-
dyti ūkio subjektai ir laboratorijos, turinčios Aplinkos ministerijos leidimus laboratorinėms  
analizėms atlikti. Vykdant aplinkos monitoringą, turi būti surenkami duomenys apie:
- ūkyje suvartojamo vandens kiekį gyvūnų girdymui, šėrimui, plovimui ir kitoms reikmėms;
- mėšlo ir srutų išeigą ir sudėtį, o jeigu fermoje mėšlas frakcionuojamas – apie tirštųjų bei 
skystųjų frakcijų išeigą ir sudėtį. Tyrimais kartą per pusmetį nustatomas: pH, maisto medžia-
gų ir sausųjų arba skendinčiųjų medžiagų (toliau – SM) kiekis;
- ūkyje susidarančių paviršinių nuotekų nuo potencialiai teršiamų fermos teritorijų kiekį, 
jų sudėtį. Tyrimais kartą per pusmetį nustatoma paviršinių nuotekų: pH, Nb , Pb (bendrasis 
fosforas), SM;
- laukų, skirtų mėšlui arba jo frakcijoms, taip pat nuotekoms paskleisti, plotus, jų vietas bei 
naudojamas skleidimo technologijas;
- laukų dirvožemio pagrindines agrochemines savybes: pH, organinę medžiagą (humusą), 
Nmin, judrųjį fosforą (P2O5) ir kalį (K2O);
- metines ir vienkartines laukų tręšimo Nb ir Pb kiekį, MSA, VSA bei tręšimo režimą;
- laukams tręšti papildomai naudojamas mineralines trąšas, chemines medžiagas, jų kiekį, 
naudojimo terminus;
- pasėlių struktūrą ir derlingumą.
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