
 

  

                   

Inovatyvių priemonių taikymas veršiavimosi laikui nustatyti mėsinių ir 

pieninių galvijų ūkiuose 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija (LSMU VA) pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ 

veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ paramos sutartį Nr. 

14PA – KK – 18 – 1 – 03471 – PR001 iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 

valstybės biudžeto lėšų nuo 2019 m. vasario 1 d. įgyvendina projektą „Inovatyvių priemonių 

taikymas veršiavimosi laikui nustatyti mėsinių ir pieninių galvijų ūkiuose“. 

Pagal projekto idėjos autorių - LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovą dr. A. 

Rutkauską - pagrindinis projekto tikslas - diegti inovatyvias gyvulininkystės technologijas 

Lietuvos pieninės ir mėsinės gyvulininkystės ūkiuose, pritaikant pažangią artėjančio veršiavimosi 

laiko nustatymo sistemą „SmartVEL“. Projekto uždaviniai – supažindinti ūkių savininkus bei 

žemės ūkio bendrovėse dirbančius gyvulininkystės specialistus su inovatyviomis veršiavimosi 

laiko nustatymo technologijomis bei skatinti šių technologijų diegimą ūkiuose, siekiant:  

  - mažinti laiko nuostolius veršiavimosi laiko nustatymui; 

 - sumažinti laikomų gyvulių brokavimą dėl ne laiku suteiktos veršiavimosi pagalbos; 

 - užtikrinti krekenų sugirdymą veršeliams per  1 val. po apsiveršiavimo;  

 - pagerinti galvijų ūkio produktyvumo ir reprodukcinius rodiklius; 

 - garantuoti laikomų gyvulių sveikatingumą bei gerovę. 

 Įgyvendinant projektą parodomieji bandymai bus vykdomi: LSMU Praktinio mokymo ir 

bandymų centre (Kauno r.), Marijampolės savivaldybės žemės ūkio bendrovėje „Padovinys“, 

Šakių rajono žemės ūkio bendrovėje „Grinaičiai“, Antano Šakio ūkyje (Telšių r.), Evaldo Rumšo 

ūkyje (Telšių r.) ir Rasos Rutkauskienės ūkyje (Kelmės r.). Parodomojo bandymo metu 

kiekviename ūkyje bus analizuojami karvių ir telyčių sveikatingumo, reprodukcijos bei veršelių 

gaištamumo rodikliai per 1 metų laikotarpį iki bandymo pradžios. Išanalizavus šiuos duomenis, 

bus vykdomas gyvulių atrinkimas parodomajam bandymui. Parodomojo bandymo metu gauti 

duomenys leis parodyti inovatyvių priemonių pranašumą ir naudą mažinant gyvūnų sergamumą, 

brokavimą bei produkcijos gamybos kaštus.  

Lietuvos pieninių ir mėsinių galvijų ūkiuose, kuriuose bus įdiegtas parodomasis bandymas, 

bus skaičiuojama kiek sumažės veršelių netekimas, karvių brokavimas bei veršelių susirgimai dėl 

laiku nesugirdytų krekenų po apsiveršiavimo. Sumažėjus veršelių ir jų motinų sergamumui po 

apsiveršiavimo turi mažėti veterinarinių preparatų sunaudojimas bei laiko nuostoliai veršiavimosi 

laiko identifikavimui. Sumažinus šias išlaidas, sumažės produkcijos savikaina, bus išsaugoma 

daugiau aukštos genetinės vertės veršelių ir banda taps produktyvesnė.  

Susipažinti su projekto „Inovatyvių priemonių taikymas veršiavimosi laikui nustatyti 

mėsinių ir pieninių galvijų ūkiuose“ rezultatais galės visi norintys pieninius ir mėsinius galvijus 

laikantys ūkiai. LSMU VA mokslininkai ir po projekto įgyvendinimo teiks metodinę ir 

konsultacinę pagalbą parodomojo bandymo metu pademonstruotos inovacijos diegimo klausimais. 

 

LSMU Veterinarijos akademijos darbuotojai konsultuoja ūkininkus ir žemės ūkio 

bendroves galvijų sveikatingumo, veršingumo nustatymo bei kitais reprodukcijos gerinimo 

klausimais. Dėl pagalbos ar konsultacijų prašome kreiptis el. paštu: tmc@lsmuni.lt, tel. 8 37 

361912, arba mob. tel. 8 616 19245. 
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