
                                                       

 

 

„Pieno kokybės gerinimas, mažinant somatinių ląstelių skaičių, bei ūkio konkurencingumo 

didinimas, panaudojant imuninę sistemą stiprinančias medžiagas“ (PKGS)  

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi su Nacionaline mokėjimo agentūra 

prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. balandžio  8 d. pasirašyta sutartimi Nr. 14PA-KK-20-1-09730-

PR001, įgyvendina projektą „Pieno kokybės gerinimas, mažinant somatinių ląstelių skaičių, bei ūkio 

konkurencingumo didinimas, panaudojant imuninę sistemą stiprinančias medžiagas“.  

         Didėjanti konkurencija ir mažėjanti pelno dalis įpareigoja pieno gamintojus gerinti pieno 

kokybę ir didinti jo gamybos efektyvumą. Aukštos kokybės pieno gamyba yra pagrindinis pieno ūkio 

pelningumas. Kiekvieno pieno ūkio savininko, pieno ir pieno produktų gamintojo tikslas – sveika 

karvių banda. Somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimas piene ūkiams sukelia daug problemų. Naujų 

tvarių metodų dėka dabar galima geriau kontroliuoti somatinių ląstelių kiekį piene.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-08 – 2024-04-26. 

 

Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama 

parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. 

 

Projekto tikslas – atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, perteikti žemdirbiams 

moksliniais tyrimais paremtas pažangias technologijas, siekiant sumažinti antibiotikų panaudojimą 

ūkiuose, padidinti produktyvumą, stiprinti gyvulio imuninę sistemą ir sumažinti ekonominius 

nuostolius. 

 

Projekto uždaviniai:  

- pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus tradiciniuose skirtingų šalies regionų pienininkystės 

ūkiuose atliekant parodomuosius gamybinius bandymus; 

- vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą (lauko dienų, seminarų, konferencijos  

organizavimas); 

- parengti ir laikraštyje bei internete publikuoti informacinius straipsnius apie įgyvendinamą 

projektą; 

- tobulinti žemdirbių kvalifikaciją, supažindinant juos su pienininkystės srityje atliktais 

moksliniais tyrimais. 

 

          Projekto veiklos:  

- suburti penkias dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupes; 

- dešimtyje ūkių įrengti bei atlikti  parodomuosius bandymus, panaudojant skirtingus pašarų 

papildus, mažinančius somatinių ląstelių skaičių piene, gerinančius pieno produkciją, 

karvių sveikatingumą, stiprinančius gyvulio imuninę sistemą; 

- atlikti pirkimus, susijusius su projekte numatoma veikla; 

- paskaičiuoti pašarinio papildo įtaką somatinių ląstelių skaičiaus kitimui, gydymo išlaidų 

mažinimui, pieno kokybės gerinimui, technologijos efektyvumui; 



                                                       

 

- vykdyti projekto administravimo darbus; 

- atlikti rezultatų sklaidą ir viešinimą.  


