
 

 
 

 

Projektas „Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, 

antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui“ (SIMB) 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos 2018 m. gruodžio 10 d. pasirašyta paramos sutartimi Nr. 14PA-KK-18-1-03437-

PR001, pradėjo vykdyti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veikla“. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-10–2021-01-29. 

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas pieno ūkyje, regionuose 

didinti pieno ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, mažinti antibiotikų panaudojimą ir 

užtikrinti gyvūnų sveikatingumą, melžiamoms karvėms ir veršeliams duodant naujausius 

simbiotikus. 

Veiklos tikslas – atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, perteikti žemdirbiams 

moksliniais tyrimais paremtas pažangias technologijas, siekiant sumažinti antibiotikų naudojimą 

ūkiuose, didinti produktyvumą, stiprinti gyvulio imuninę sistemą, užauginti sveikus ir produktyvius 

palikuonis, mažinti ekonominius nuostolius. 

Dalyviai ir vieta. Projekte dalyvauja 24 pienininkyste užsiimantys ūkininkai iš skirtingų 

Lietuvos rajonų, kurie suburti į 4 atskiras pasidalinimo patirtimi grupes. Projekto metu numatyta 

įrengti 8 parodomuosius bandymus. Jie bus vykdomi Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir 

Panevėžio apskrityse. 

Projekto uždaviniai: 

 pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus tradiciniuose pienininkystės ūkiuose, atliekant 8 

parodomuosius gamybinius bandymus skirtinguose šalies regionuose; 

 vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą: suorganizuoti 8 lauko dienas, 16 seminarų 

produktui pristatyti (iš jų po vieną lauko dieną ir seminarą suorganizuoti žemės ūkio ar 

kaimo plėtros srities konsultantams, profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojams) 

užtikrinant 300 galutinių naudos gavėjų dalyvavimą; 

 parengti ir publikuoti 4 informacinius straipsnius laikraštyje ir internete apie įgyvendinamą 

projektą; 

 parengti 4 lankstinukus apie įgyvendinamą projektą; 

 suorganizuoti baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvautų ne mažiau kaip 100 galutinių 

naudos gavėjų; 

 tobulinti žemdirbių kvalifikaciją, supažindinant su simbiotikų (probiotikų ir prebiotikų) 

nauda.  

Projekto nauda. Intensyviai, gausiai ir dažnai be priežasties naudojant ūkiuose antibiotikus, 

vystosi atsparesni ligų sukėlėjai ir vaistų poveikis mažėja, todėl kartojasi susirgimai, didinamos 

dozės. Siekiant mažinti antibiotikų naudojimą ūkiuose, reikia diegti pažangesnes gydymo ir 

profilaktines priemones, kurios mažintų susirgimų skaičių, o reikalingo gydymo atveju – antibiotikų 

naudojimą. Viena iš priemonių būtų simbiotikų naudojimas. Simbiotikai (probiotikai kartu su 



 

prebiotikais) teigiamai veikia ir virškinimo, ir imunines sistemas, todėl turi didelės  reikšmės galvijų 

sveikatingumui ir produktyvumui. Patekę į virškinimo traktą, jie naikina patogeninius 

mikroorganizmus, neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusių organų veiklą, stimuliuoja audinių 

regeneracinius procesus ir imuninę sistemą. 

Projekto metu simbiotikų skyrimas melžiamoms karvėms ir veršeliams, remiantis moksliniais 

tyrimais ir bandymais, pagerins gyvulių sveikatingumą, pieno kokybę, palikuonių reprodukcines 

savybes, sumažins antibiotikų naudojimą, taip pat ir žarnyne fermentacijos metu susidarantį metano 

(CH4) kiekį, efektyviai mažins nepageidaujamą kvapą fermoje, gerins mėšlo konsistenciją ir tvarto 

mikroklimatą. Taigi bus įgyvendinta nemažai veiksnių, prisidedančių prie ŠESD emisijos mažinimo, 

ūkio konkurencingumo ir ekonominio naudingumo didinimo.  



Projekto rezultatai viešinti internete ir nacionalinėje žiniasklaidoje. 

 

https://www.agroakademija.lt/s/simbiotiku-naudojimas-verseliu-mityboje-13360/ 

https://www.agroakademija.lt/s/isbandyta-saugesne-alternatyva-gyvuliu-sveikatingumui-13596/ 

https://www.agroakademija.lt/s/gyvulininkyste/tirta-simbiotiku-itaka-pieniniu-galviju-sveikatingumui-ir-
produktyvumui-13848/ 

https://www.agroakademija.lt/s/ukininkams-pristatyta-saugesne-alternatyva-gyvuliu-sveikatingumui-
14033/ 

 

Video reportažas: 

https://www.agroakademija.lt/Video/AlbumoPerziura?VideoID=9567&TemaID=2 

 

Konferencijos įrašas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Due23z87R2s 
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Intensyviai, gausiai ir 
dažnai be priežasties gy-
vulininkystės ūkiuose nau-
dojant antibiotikus, vystosi 
atsparesni ligų sukėlėjai ir 
mažėja vaistų poveikis, to-
dėl kartojasi susirgimai, di-
dinamos vaistų dozės. Sie-
kiant mažinti antibiotikų 
naudojimą ūkiuose, reikia 
diegti pažangesnes gydymo 
ir profilaktines priemones, 
mažinančias susirgimų skai-
čių, o reikalingo gydymo 
atveju – antibiotikų naudoji-
mą. Viena iš priemonių būtų 
simbiotikų naudojimas.

Simbiotikai (probiotikai 
kartu su prebiotikais) teigiamai 
veikia ir virškinimo, ir imuninę 
sistemas, todėl turi didelės reikš-
mės galvijų sveikatingumui ir 
produktyvumui. Patekę į virški-
nimo traktą, jie naikina patoge-
ninius mikroorganizmus, neu-
tralizuoja ir kompensuoja sutri-
kusių organų veiklą, stimuliuoja 
audinių regeneracinius procesus 
ir imuninę sistemą. Simbiotikus 
naudojant kaip pašarų priedus 
racionuose, pastebimas gyvulių 
atsparumo ligoms, produktyvu-
mo ir sveikatingumo didėjimas, 
nes simbiotikai palaiko virški-
namojo trakto mikrofloros akty-
vumą ir balansą, todėl šie pašarų 
priedai yra gera alternatyva anti-
biotikų naudojimui.

Galvijų mitybos procese 
racionai dažnai papildomi sim-
biotikais. Jų sudėtyje yra vita-
minų, betagliukanų ir manamo-
sacharidų, fermentų ir kitų ele-
mentų, galinčių sąveikauti su 
gyvulio imunine sistema, daryti 
įtakos mikrofloros kitimui di-
džiajame prieskrandyje, mais-
to medžiagų virškinamumui ir 
metaboliniams procesams.

Ūkiuose bus tiriama simbiotikų įtaka 
gyvuliams ir ekonominė jų nauda

Bus atliekami 
gamybiniai bandymai

Konsultavimo tarnyba, va-
dovaudamasi su Nacionaline 
mokėjimo agentūra prie Žemės 
ūkio ministerijos 2018 m. gruo-
džio 10 d. pasirašyta paramos 
sutartimi Nr. 14PA-KK-18-1-
03437-PR001, pradėjo projektą 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
priemonės „Žinių perdavimo 
ir informavimo veikla“ veiklos 
sritį „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo 
veikla“ (Projektas finansuo-
jamas iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 

valstybės biudžeto). Projekto 
tikslas – atliekant gamybinius 
parodomuosius bandymus, per-

teikti žemdirbiams moksliniais 
tyrimais paremtas pažangias 
technologijas, siekiant suma-
žinti antibiotikų naudojimą 
ūkiuose, didinti produktyvumą, 
stiprinti gyvulio imuninę sis-
temą, užauginti sveikus ir pro-
duktyvius palikuonis, mažinti 
ekonominius nuostolius.

Projekte dalyvauja iš skir-
tingų Lietuvos rajonų 24 pieni-
ninkyste užsiimantys ūkininkai, 
kurie suburti į 4 atskiras pasi-
dalinimo patirtimi grupes. Pro-
jekto metu numatyta įrengti 8 
parodomuosius bandymus. Jie 
bus vykdomi Tauragės, Telšių, 
Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir 

Projekto uždaviniai:
l pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus tradiciniuose pieninin-

kystės ūkiuose, atliekant 8 parodomuosius gamybinius bandymus 
skirtinguose šalies regionuose;

l vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą: suorganizuoti 8 lau-
ko dienas, 16 seminarų produktui pristatyti (iš jų po vieną lauko 
dieną ir seminarą suorganizuoti žemės ūkio ar kaimo plėtros sri-
ties konsultantams, profesinių mokyklų ar kolegijų dėstytojams);

l parengti ir publikuoti 4 informacinius straipsnius laikraštyje 
ir internete apie įgyvendinamą projektą;

l parengti 4 lankstinukus apie įgyvendinamą projektą;
l suorganizuoti baigiamąją konferenciją, siekiant supažindinti 

žemdirbius su bandymų metu gautais rezultatais.

Simbiotikus naudojant kaip pašarų priedus 
racionuose, pastebimas gyvulių atsparumo 
ligoms, produktyvumo ir sveikatingumo 
didėjimas, nes simbiotikai palaiko 
virškinamojo trakto mikrofloros aktyvumą 
ir balansą, todėl šie pašarų priedai yra gera 
alternatyva antibiotikų naudojimui.

Panevėžio apskrityse.
Tikimasi, kad projekto metu 

simbiotikų skyrimas melžia-
moms karvėms ir veršeliams, 
remiantis moksliniais tyrimais 
ir bandymais, pagerins gyvulių 
sveikatingumą, pieno kokybę, 
palikuonių reprodukcines savy-
bes. Taip pat sumažės antibio-
tikų naudojimas, žarnyne fer-
mentacijos metu susidarančio 
metano (CH4) kiekis, efektyviai 
mažės nepageidaujamas kvapas 
fermoje, gerės mėšlo konsisten-
cija ir tvarto mikroklimatas.

Projekto vadovė vyriausioji                
gyvulininkystės specialistė    

Daiva Gurauskienė

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
www.zum.lt    www.nma.lt Nr. 161/7
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Simbiotikų panaudojimas 
veršelių mityboje

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
www.zum.lt    www.nma.lt Nr. 161/7

Aleksandra DRAZDOVA 
LŽŪKT Utenos r. gyvulininkystės 
konsultantė

Didelė problema pieni-
ninkystės ūkiuose yra aukš-
tas jaunų veršelių mirtingu-
mo lygis, kuris siekia viduti-
niškai 7,8 proc. Virškinimo 
trakto infekcijos ir dėl jų 
atsirandantis viduriavimas 
bei dehidratacija yra pa-
grindinės veršelių mirtingu-
mo priežastys. Viduriavimas 
dažnai siejamas su ekono-
miniais nuostoliais ūkyje dėl 
aukšto veršelių mirtingumo, 
priesvorių mažėjimo ir sulė-
tėjusio veršelių augimo bei 
vystymosi.
Saugo nuo patogenų

Dėl didelio prieskrandžio 
gleivinės epitelio paviršiaus ploto 
bei didelės mikroorganizmų įvai-
rovės bei skaičiaus, prieskrandis 
atlieka ne tik pagrindines virški-
nimo, bet ir iš dalies atlieka  imu-
ninės sistemos funkcijas – saugo 

gyvulius nuo patogeninių mikro-
organizmų, tokių kaip: Esche-
richia coli, Salmonella spp. ar 
Campylobacter spp. Dažniausiai 
šie patogenai sukelia žarnyno in-
fekcijas, kurios lemia viduriavi-
mo atsiradimą.

Veršelių, jaunesnių nei 
12 savaičių amžiaus, didysis 
prieskrandis dar nėra visiškai iš-
sivystęs ir funkcionuojantis, todėl 
mikroorganizmų skaičius jame 
yra mažesnis ir mikroflora lėčiau 
prisitaiko prie raciono pokyčių, 
veršeliai dažniau suserga infekci-

nėmis virškinimo sistemos ligo-
mis, viduriavimu.

Dėl viduriavimo gyvuliai pa-
sisavina nepakankamą maistinių 
medžiagų kiekį iš pašarų ir taip 
sumažėja raciono panaudojimo 
efektyvumas. Taip pat padidėja 
rizika, kad virškinamajame trakte 
padidėjęs patogeninių mikroor-
ganizmų išskiriamų mikotoksinų 
kiekis gali pabloginti natūralios 
virškinimo sistemos mikrofloros 
veiklą ir jauniems veršeliams su-
kelti kitas ligas.

Virškinamojo trakto infek-
cijos ir veiklos sutrikimai, suke-
liantys viduriavimą, yra viena iš 
pagrindinių jaunų veršelių mir-
tingumo priežasčių. Dažniausiai 
naudojami būdai viduriavimui 
gydyti yra taikant elektrolitų te-
rapiją siekiant sumažinti skysčių 
netekimą ar antibiotikų naudo-
jimas siekiant sunaikinti infek-
cijas sukėlusius patogeninius 
mikroorganizmus. Tačiau platus 
antibiotikų naudojimas gyvulių 
ligų prevencijai ir gydymui gali 
sukelti atsparumą antibiotikams 

turinčių patogeninių mikroor-
ganizmų atsiradimą, kuris lemia 
silpnėjantį veršelių imunitetą ir 
sveikatingumą. Šiais laikais gy-
vulių sveikatingumui užtikrinti 
nuolat didėja poreikis pigesnėms 
ir saugesnėms alternatyvoms, nei 
antibiotikai, kurios gali pagerin-
ti produkcijos gyvulių imuni-
nius-apsauginius mechanizmus ir 
sumažinti produkcijos gamybos 
savikainą. Viena iš alternatyvų – 
į gyvulių racioną įtraukti biotech-
nologijos produktus, kurie page-
rina žarnyno mikrofloros veiklos 

procesus ir riboja patogeninių 
mikroorganizmų augimą ir dau-
ginimąsi virškinamajame trakte.  
Dažnai naudojami 
kartu

Dažniausiai naudojami bio-
technologijos produktai – pro-

biotikai ir prebiotikai – dažnai 
naudojami kartu siekiant gauti 
optimalų rezultatą gerinant ver-
šelių sveikatingumą, ir kartu yra 
vadinami simbiotikais.  

VšĮ Lietuvos žemės ūkio kon-
sultavimo tarnyba įgyvendina 
projektą „Naujausių simbiotikų 

įtaka pieninių galvijų sveikatin-
gumui, produktyvumui, antibioti-
kų vartojimo mažinimui bei ūkio 
konkurencingumo didinimui“ pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės 
„Žinių perdavimo ir informavimo 
veikla“ veiklos sritį ,,Parama pa-
rodomiesiems projektams ir in-
formavimo veikla“. Bandymo – 
tikslas nustatyti simbiotikų įtaką 
veršelių sveikatingumui, produk-
tyvumui ir įvertinti technologijos 
efektyvumą. Parodomieji bandy-
mai vykdomi aštuoniuose ūkiuo-
se, skirtinguose regionuose. Ban-
dymui sudarytos dvi analogiškos 
veršelių grupės: kontrolinė ir 
bandomoji (žr. lentelė).
Simbiotikai veikia 
teigimai

Veršeliams nuo antros gimi-
mo dienos į pieno pakaitalą arba 
pieną įmaišomi simbiotikai po 5 
g kiekvienam. Šeriama 60 die-
nų. Bandymo metu bus stebimas 
veršelių sveikatingumas, apetitas, 
augimo sparta. Taip pat bus atlie-
kami kraujo tyrimai ir sveriami 
veršeliai: bandymo pradžioje ir 
po šešiasdešimties dienų. Šiuo 
metu turime keturių ūkių tarpi-
nius duomenis iš kurių matyti, 
kad simbiotikai veikia teigiamai. 
Simbiotikų veikimo efektyvumas 
priklauso nuo naudojamų mikro-
organizmų rūšies, jų prisitaikymo 
žarnyne, gyvulių laikymo sąlygų 
ir šėrimo. 

Maloniai lauksime visų kitais 
metais rengiamose lauko dienose 
bei seminaruose, kuriuose prista-
tysime ūkiuose gautus rezultatus.

Veršelių grupė         Šėrimo charakteristika tiriamuoju       Tyrimai
                                                      laikotarpiu
Kontrolinė (n=8)         Pienas, pieno pakaitalas 
Bandomoji (n=8) 

Kraujo biocheminiai rodikliai, 
imunoglobulinų kiekis serume, 
priesvoris, technologijos ekonominis 
efektyvumas.

Pienas, pieno pakaitalas, įdedant 
simbiotikų nuo 2-os gimimo dienos 
iki 62 dienos 

Virškinamojo trakto infekcijos ir veiklos 
sutrikimai, sukeliantys viduriavimą, 
yra viena iš pagrindinių jaunų veršelių 
mirtingumo priežasčių.

624 kv. cm
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Atkelta iš 1 p.

Pastaruoju metu nuolat 
didėja pigesnių ir saugesnių 
alternatyvų nei antibioti-
kai gyvulių sveikatingumui 
užtikrinti poreikis. Viena iš  
jų – į gyvulių racioną įtraukti 
biotechnologijos produktus – 
simbiotikus. Kad įsitikintų jų 
efektyvumu melžiamų karvių 
ir veršelių sveikatingumui, 
produktyvumui ir įvertintų 
technologijos efektyvumą, 
Konsultavimo tarnybos gy-
vulininkystės konsultantai ir 
specialistai 8 skirtingų rajo-
nų gyvulininkystės ūkiuose 
įrengė parodomuosius ban-
dymus.

Simbiotikai – tai biologiškai 
aktyvių organinių medžiagų – pro-
biotikų ir prebiotikų – derinys, ku-
ris stiprina gyvulio imunitetą, ge-
rina virškinimą ir teigiamai veikia 
visus virškinimo trakte esančius 
mikroorganizmus.

Simbiotikai, patekę į virški-
nimo traktą, naikina patogeni-
nius mikroorganizmus, neutrali-
zuoja ir kompensuoja sutrikusių 
organų veiklą, stimuliuoja audi-
nių regeneracinius procesus ir 
imuninę sistemą“, – sako Vytas 
Gudaitis, Konsultavimo tarny-
bos gyvulininkystės ekspertas.

Simbiotikai – kas tai?

Jų atsiradimą lėmė tai, kad 
paskutiniais dešimtmečiais gy-
vulininkystės ūkiuose antibioti-
kų buvo suvartota gerokai dau-
giau negu tų pačių ar analogiškų 
žmonėms gydyti skirtų prepa-
ratų. Beatodairiško antibiotikų 
vartojimo gyvulių profilaktikai, 
gydymui bei augimo stimulia-
vimui pasekmė – ligų sukėlėjų 
atsparumas antibiotikams.

 Pasak Konsultavimo tarny-
bos gyvulininkystės eksperto 
Vyto Gudaičio, simbiotiniai pre-
paratai, sukurti iš gyvūnų virš-
kinimo trakto mikroorganizmų, 
yra ekologiški produktai, sinteti-
nantys labai svarbias, biologiškai 
aktyvias medžiagas: vitaminus, 
fermentus, antibiotikus, amino-
rūgštis. Jie reguliuoja virškini-
mo trakto biologinius procesus, 
saugo nuo žarnyno ligų, skatina 
augimą. Šie preparatai turi tei-
giamos įtakos žarnyno metaboli-
niams pokyčiams, gerina maisto 
medžiagų pasisavinimą, didina 
organizmo atsparumą ir kartu 
antagonistiškai veikia kenksmin-
gą organizmo mikroflorą.

Bandymo pradžioje ir pabai-
goje buvo paimti kraujo mėgi-
niai iš abiejų karvių ir veršelių 
grupių. Vertinami ir kokybiniai 
pieno rodikliai (pieno riebalai, 

pieno baltymai, laktozė, urėja, 
somatinių ląstelių kiekis), žiū-
rima į gyvulio sveikatingumą 
apskritai, kaip jis suėda pašarą. 
Vertintas galvijų eksterjeras, ru-
jos pasireiškimas.

Bandymo metu įvertintas ir 
pašarų virškinamumo rodiklis, 
naudojant mėšlo praplovimo sie-
telius. Tirta 4 kartus: 14 dienų po 
apsiveršiavimo, po 1 mėn., po 2 
mėn. ir bandymo pabaigoje.

Pasak Vyto Gudaičio, iš 
galvijų išmatų ūkininkas gali 
sužinoti labai daug vertingos in-
formacijos apie pašaro virškina-
mumą ir galvijų sveikatingumą. 
„Pirmiausia, galima išsiaiškinti, 
kaip gyvulio virškinimo traktas 
sugeba suvirškinti pašarą. Jeigu 
ant pirmojo mėšlo plovimo sie-
telio lieka daug pašaro, vadina-
si, yra virškinamumo problemų. 
Galbūt tai acidozė, mikotoksi-

nai, gali būti nusilpę mikroorga-
nizmai. Nesuvirškintas pašaras 
rodo energijos arba ląstelienos 
trūkumą. Tai problema, kurią 
reikia spręsti. Jei viskas gerai, 
ant paskutiniojo, trečiojo, siete-
lio matome daugiausia suvirš-
kinto pašaro liekanų, tai viskas 
tvarkoje“, – aiškino LŽŪKT gy-
vulininkystės ekspertas.

Specialistui pritarė ir ūki-
ninkė Jovita Mikalauskienė, ku-
riuos ūkyje buvo vykdomas pa-
rodomasis bandymas: „Kai plau-
davome mėšlą prieš bandymą ir 
po mėnesio, panaudojus simbio-
tikus, tai pašaro virškinamumo 
rezultatai žymiai geresni. Prieš 
bandymą rasdavome daug nesu-
virškinto maisto dalelių. Situaci-
ja ženkliai pasikeitė pradėjus gal-
vijams duoti simbiotikus. Tai dar 
kartą patvirtina, kad kuo geriau 
suvirškintas pašaras, tuo dides-
nis primilžis ir sveikesnis gyvu- 
lys“, – patirtimi dalijosi ūkininkė. 
Ūkininkė pastebėjo, kad pradėję 
naudoti simbiotikus patyrė ma-
žiau problemų su karvių sėklini-
mu – daugiau nei pusė po ban-
dymo apsisėklino iš pirmo karto.

Detaliau apie gautus rezulta-
tus galėsite susipažinti apsilankę 
rengiamuose seminaruose, kurie 
vyks spalio mėnesį. Konkrečios 
datos skelbiamos LŽŪKT tin-
klalapyje. Maloniai lauksime 
Jūsų renginiuose.

Projektas ,,Naujausių sim-
biotikų įtaka pieninių galvi-
jų sveikatingumui, antibiotikų 
vartojimo mažinimui bei ūkio 
konkurencingumo didinimui“ 
įgyvendinamas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Žinių 
perdavimo ir informavimo vei-
kla“ veiklos sritį „Parama paro-
domiesiems projektams ir infor-
mavimo veikla“. 
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Žemaičiai naujovėms neabejingi, tad į seminarą-lauko dieną susirinko nemažas būrys pieno ūkio savininkų. 
Analogiški parodomieji gamybiniai bandymai atliekami pieno ūkiuose Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, 
Utenos ir Panevėžio apskrityse.

Plaunamas mėšlas.

Išdžiovinti svogūnai parga-
benami į sandėlius ir paruošiami 
prekybai. Specialia įranga yra 
nuvalomi, tik rankomis reikia 
atrinkti nekondicinius ir supilti į 
15 kg talpos maišus. Svogūnams 
laikyti sandėlių talpa nemaža – 
juose telpa 6 tūkst. tonų. Tačiau 
jų jau negana, todėl stato dar vie-
ną naują svogūnų sandėlį, kurio 

vertė – 2 mln. eurų. Ūkininkai 
mano, kad šis sandėlis atsipirks 
per dešimt metų. Moderniame 
sandėlyje bus reguliuojama tem-
peratūra, per specialias angas 
bus ištraukiamas oras, svogūnai 
bus ventiliuojami.

Rodydamas laukuose džiovina-
mus geltonuosius ir raudonuosius 
svogūnus, Julius kalbėjo, kad šiais 
metais jų ūkyje užaugo normalus 
derlius, jokių rekordų – iš vieno 
hektaro prikasė apie 40 t svogūnų. 
Jis prisiminė 2017 metus, kada iš 
hektaro prikasė po 55 t svogūnų. 
Ūkio savininkų siekiamybė – pri-
kasti iki 80 t/ha svogūnų.

Visą vasarą Šateikų daržinin-
kystės ūkio laukai buvo laistomi 
– 40 ha svogūnų laistė po žeme 
įrengta lašeline laistymo sistema, o 
kituose svogūnų plotuose veikė kil-
nojamieji laistymo įrenginiai.
Žaliuoja morkų 
plantacijos

Didžiulėse morkų plantacijo-
se žaliuoja vešlios morkos. Kiek 
akys užmato, per laukus tęsiasi 
labai ilgos ir kaip strėlės tiesios 

morkų vagos. Laukuose sultin-
gas šaknis nokina 120 ha mor-
kų. Nukasė tik ankstyvąsias, jų 
plotai buvo nedideli, tik 30 ha. 
Vidutinis derlius buvo 60 t/ha. 
Sandėlyje morkoms plauti yra 
įrengta automatinė linija, po to 
jos rūšiuojamos pagal storį, tik 
rankomis yra atrenkamos netin-
kamos prekybai ir supilamos į 
1ir 10 kg talpos maišelius.

Pasak jaunojo agronomo, visą 
rugsėjo mėnesį ir dar dvi spalio 
savaites laukuose sparčiai auga 
morkos – sultingos šaknys visuo-
se plotuose per dieną užauga apie 
vieną toną. Morkoms reikia daug 
drėgmės, todėl ir rudenį modernia-
me Šateikų daržininkystės ūkyje 
vešlių morkų plantacijos per parą 
laistomos po 13 valandų. 60 ha plo-
tas laistomas stacionaria purkštukų 
įranga, kurią laukuose prižiūri du 
budintys darbuotojai, o kituose plo-
tuose „šokinėja“ fontanai – veikia 
kilnojamoji laistymo sistema.

Vėlyvąsias morkas ūkininkas 
kasti pradės spalio antroje pusėje. 
Derliaus nuėmimo darbus planuo-
ja užbaigti iki lapkričio pradžios. 

Julius sako, kad vėlyvųjų morkų 
vidutinis derlius ankstesniais me-
tais būdavo apie 100 t/ha. Tokio 
pat derliaus tikisi ir šį rudenį. Mor-
koms laikyti turi užtektinai sandė-
lių, kurių talpa yra 12 tūkst. tonų.

Supirkimo 
kainos mažos

Šateikų ūkyje užaugintos mor-
kos ir svogūnai pristatomi į tris 
didžiuosius Lietuvos prekybos tin-
klus, dalį derliaus išveža parduoti į 
Estiją, taip pat yra pratęstos pardavi-
mo sutartys su pirkėjais iš Latvijos.

Jaunasis agronomas sakė, kad 
šį sezoną gana mažos daržovių su-
pirkimo kainos – prekybininkai už 
morkų ir svogūnų kilogramą moka 
po 0,16 Eur. Ūkininkai tikisi, kad 
po naujųjų metų daržovių supirki-
mo kainos bus nors kiek didesnės. 
Julius nusiteikęs gana optimistiškai, 
nesiskundžia, kad šį sezoną dar-
žoves tenka parduoti gana nebran-
giai – už savikainą. Be abejo, tenka 
skaičiuoti visas išlaidas, analizuoti 
finansinę padėtį. Jis sakė, kad apy-
vartinėms lėšoms pinigų užtenka, 
tik kas penkerius metus būna neblo-
gas pelnas. Be to, ūkininkai Šateikos 
dalį užaugintų daržovių parduoda 
perdirbėjams. Kiekvieną savaitę jie 
parduoda 15 t luptų svogūnų ir 15 t 
skustų morkų.

Autorės nuotraukos

Morkos Šateikų ūkyje laistomos ir rudenį

Prekybai paruošti svogūnai.

Jaunasis agronomas Julius rodo, 
kokie užaugo raudonieji svogūnai.
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Tirta simbiotikų įtaka pieninių galvijų 
sveikatingumui ir produktyvumui

Pastaraisiais dešimtme-
čiais gyvulininkystės ūkiuose 
antibiotikų buvo suvartota 
gerokai daugiau negu tų pa-
čių ar analogiškų žmonėms 
gydyti skirtų preparatų. Be-
atodairiško antibiotikų sky-
rimo gyvulių profilaktikai, 
gydymui bei augimui stimu-
liuoti pasekmė – ligų sukė-
lėjų atsparumas antimikro-
binėms medžiagoms. Blo-
giausia, jog kai kurių rūšių 
bakterijos perduoda atspa-
rumą ir kitoms jų kartoms. 
Žmonių, kurie vartojo ilgai 
antibiotikų gavusių guvu-
lių produktus su jų likučiais 
arba rezistentiškų bakterijų 
padermėmis, gydymas pana-
šiais ar tais pačiais prepara-
tais gali būti neveiksmingas. 
Be to, vartotojams susirūpi-
nus dėl produktų saugumo 
ir ekologiškumo, apribotas 
antimikrobinių preparatų 
naudojimas, tad iškilo kita 
problema, kuo juos pakeisti.
Tyrimais paremtos 
technologijos

Mokslininkai, bandydami ras- 
ti išeitį, sukūrė inovatyvius pre-
paratus – simbiotikus. Kad įsiti-
kintų jų efektyvumu melžiamų 
karvių ir veršelių sveikatingumui, 
produktyvumui ir įvertintų tech-
nologijos efektyvumą, Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tar-
nybos (LŽŪKT) gyvulininkys-
tės konsultantai ir specialistai 8 
skirtingų rajonų gyvulininkystės 
ūkiuose įrengė parodomuosius 
bandymus.

Atliekant gamybinius paro-
domuosius bandymus, norėta 
žemdirbiams perteikti moksli-
niais tyrimais paremtas pažangias 
technologijas, siekiant sumažinti 
antibiotikų naudojimą ūkiuose, 
didinti produktyvumą, stiprinti 
gyvulio imuninę sistemą, užau-
ginti sveikus ir produktyvius pa-
likuonis, mažinti ekonominius 
nuostolius.

Projekte dalyvavo 24 pieni-
ninkyste užsiimantys ūkininkai 
iš skirtingų Lietuvos rajonų, jie 
buvo suburti į 4 atskiras pasida-
lijimo ūkininkavimo patirtimi 
grupes. Projekto metu įrengti 8 
parodomieji bandymai skirtingo-
se apskrityse: Tauragės, Telšių, 
Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Pa-
nevėžio.
Racionai papildyti 
simbiotikais

Veršelių bei melžiamų karvių 
racionai buvo papildyti simbio-
tikais. Jų sudėtyje yra vitaminų, 
beta gliukanų ir monosacharidų, 
fermentų, kitų naudingų elemen-
tų, galinčių sąveikauti su gyvu-
lio imunine sistema, daryti įtaką 
mikrofloros kitimui didžiajame 
prieskrandyje, maisto medžiagų 
virškinimui bei metaboliniams 
procesams. Simbiotikai (probio-
tikai kartu su prebiotikais) tei-
giamai veikia virškinimo ir imu-
ninę sistemas, todėl turi didelę 
reikšmę galvijų sveikatingumui ir 
produktyvumui. Simbiotikai, pa-
tekę į virškinimo traktą, naikina 

patogeninius mikroorganizmus, 
kompensuoja sutrikusių organų 
veiklą, stimuliuoja audinių rege-
neracinius procesus ir imuninę 
sistemą.

Kiekvienam veršeliui nuo ant
ros gimimo dienos į pieno pakai-
talą arba pieną buvo įmaišyta po 
5 g simbiotikų. Taip šeriama 60 
dienų. Stebėtas veršelių sveika-
tingumas, apetitas, augimo spar-
ta. Taip pat atlikti biocheminiai 
kraujo tyrimai ir veršelių svėri-
mai (bandymo pradžioje ir po 60 
dienų). Pastebėta, kad simbiotikai 
teigiamai veikė veršelių virškini-
mo sistemą ir augimą. Ūkininkai, 
pradėję veršeliams duoti simbio-
tikų, džiaugėsi teigiamu povei-
kiu: veršeliai buvo gražesni, kai-
lis blizgėjo, o kritimų per bandy-
mo įgyvendinimo laikotarpį ne-
buvo. Veršeliai, gavę simbiotikų, 

neviduriavo, jei ir suviduriavo, 
sirgo lengvesne forma. Geresnis 
ir veršelių priesvoris.

Rezultatai skirtinguose ūkiuo-
se pateikti 1 pav. Vidutiniškai 
veršelių priesvoris per parą ban-
domosiose grupėse padidėjo 4,2 
proc., palyginti su kontrolinėmis 
grupėmis. Veršeliai buvo svei-
kesni, pasireiškė mažiau virškini-
mo trakto sutrikimų.

Bandymai buvo vykdomi 
ir su karvėmis. Bandomosios 
grupės karvėms papildomai per 
parą duota po 15–20 g simbioti-
kų (nuo 14 dienos po veršiavi-
mosi iki 104 dienos). Kartą per 
mėnesį pagal nustatytą grafiką 

atliktas kontrolinis karvių mel-
žimas. Jo metu buvo nustatomas 
karvių produktyvumas, pie-
no riebalų, baltymų, laktozės, 
šlapalo kiekis ir somatinių ląste-
lių skaičius. Bandymo pradžioje 
ir pabaigoje imtas kraujas, atlik-
ti virškinamumo tyrimai. Kie-
kviename ūkyje pasiekti skir-
tingi rezultatai, nes simbiotikų 
veikimo efektyvumas priklauso 
nuo naudojamų mikroorganiz-

mų rūšies, jų prisitaikymo žar-
nyne, gyvulių laikymo ir šėrimo 
sąlygų.

Karvių produktyvumą ir pie-
no kokybinius rodiklius (riebu-
mą, baltymingumą ir kt.) lemia 
daug veiksnių, iš kurių šėrimas 
geros kokybės pašarais ir suba-
lansuotais racionais yra vienas 
svarbiausių. Maisto medžiagų 
poreikį melžiamoms karvėms le-
mia įmitimas, produktyvumas ir 
kiti rodikliai.

Bandymo laikotarpiu pieno 
mėginiai buvo imami vieną kartą 
per mėnesį, kontrolinių melžimų 
metu, iš kontrolinės ir bandomo-
sios grupių karvių. Pieno mėgi-
niai buvo tiriami VĮ ,,Pieno ty-
rimai“. Nustatyti šie kokybiniai 
rodikliai: pieno riebalai, pieno 
baltymai, laktozė, šlapalas, so-
matinių ląstelių skaičius. Karvių 
produktyvumo duomenys pateik-
ti 2 pav.

Tikslai pasiekti
Iš bandymo rezultatų matyti, 

kad bandomosios grupės karvių 
produktyvumas 6 ūkiuose buvo 
didesnis per visą bandymo lai-
kotarpį nei kontrolinės grupės 
karvių. Melžiamų karvių pieno 
kiekis (kg) padidėjo nuo 1,6 iki 
6,23 proc. (vidutiniškai apie 4 
proc.). Pagerėjo ir pieno kokybės 
rodikliai: pieno riebumas viduti-
niškai padidėjo 4,65 proc., pieno 
baltymai – 2,25 proc., somatinių 
ląstelių skaičius sumažėjo apie 20 
proc. Pradėję naudoti simbioti-
kus, ūkininkai patyrė mažiau kar-
vių sėklinimo problemų: karvės 
greičiau pradėjo rujoti, sėkmin-
giau apsivaisino.

Taigi, simbiotikų naudojimas 
melžiamoms karvėms ir verše-
liams, remiantis moksliniais ty-
rimais ir LŽŪKT konsultantų bei 
specialistų atliktais bandymais, 
ne tik pagerino gyvulių sveikatin-
gumą, pieno kokybę, reprodukci-
nes savybes ir sumažino antibio-
tikų naudojimą, bet ir sumažino 
žarnyne fermentacijos metu susi-
darantį metano (CH4) kiekį, efek-
tyviai mažino nepageidaujamą 
kvapą fermoje, pagerino mėšlo 
konsistenciją ir mikroklimatą 
tvarte. Ūkio produkcijos didini-
mas ir gerinimas visiems ūkiams 
prieinamais metodais ir aiškiai 
matomais teigiamais rezultatais 
yra pagrindinis veiksnys, reika-
lingas šios dienos pieno ūkiams.

Išsamesnė informacija apie 
projekto rezultatus, geroji ūki-
ninkų patirtis ir mokslininkų bei 
specialistų rekomendacijos bus 
pateiktos baigiamojoje konfe-
rencijoje. Konkreti konferenci-
jos data bus skelbiama LŽŪKT 
tinklalapyje www.lzukt.lt, portale 
www.agroakademija.lt. 

1 pav. Vidutiniai veršelių priesvoriai per parą.

2 pav. Pieno primilžių dinamika.

Projektas vykdytas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veik  
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