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MANO 
ISTORIJA 

500 Holšteinų ir Džersių veislės karvės 
Mičigane (JAV) iki 2004 metų  

2005-2013 su šeima persikėliau į Vladimiro 
sritį Rusijoje ww.rozhdestvofarms.ru  
Čia vadovavau 2000 pieninių karvių ūkiui  



  

 Sėklinimo indeksas 

 Veršiavimosi intervalas 

 Vidutinė laktacijos diena 

 Servis periodas 

 Vidutinis telyčių veršiavimosi  

amžius 

 

 

Dažniausiai naudojami 
  rodikliai ūkiuose 

Tai  NEPARODO  
 kaip mums sekasi  

DABAR! 



  

Kokius matavimus naudoti? 
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I Sėklinimo rodiklis 

Apsivaisinimo proc. 

Vaisos indeksas 



  

 

 

Tinkamos sėklinimui karvės 
Brokuotos 

Užtrūkusios 

Veršingos 
Nesėklintos 

SNL 

 Neveršingos (nesėklintos,  

neveršingos, netirtos)  

 Savanoriškas nesėklinimo  

Laikotarpis (SNL) 

 Brokuotos 

 21 dienos periodas 

 



  

Veiksniai, kuriuos reikia įvertinti 

Apsivaisinimo proc. 

Vaisos 
indeksas 

Sėklinimo rodiklis 

Servis 
periodas 

Pirmo sėklinimo 
diena 

Pakartotinio sėklinimo 
intervalas 

Laikymasis, 
atitikimas 

(Compliance) 

Spermos 
kokybė 

Sėklinimas pagal 
rują 

Protokolinis sėkl. 

Rujos nustatymo tikslumas 
Protokolai 
Priemonės 

Nuo karvės priklausantys veiksniai 

Šėrimas 
Metų laikas 

Sėklinimo strategija 
Nuo karvės priklausantys veiksniai 

Valdymas 



  

Fermoje 

 Tiksliai skaičiuoti sėklinimus 

 Tiksliai skaičiuoti veršingumus 

 Kuo anksčiau nustatyti neveršingus gyvulius 

 Kuo skubiau imtis veiksmų su neveršingais 
gyvuliais 

 



  

Papildomi rodikliai 

Kiekvienos laktacijos kreivė 

Gimę negyvi %   <7% 

Vidutinis užtrūkinimo dienų skaičius 

Abortai % 

Dvyniai % 

  

 

 

  



Problemos Tikslas Standartinis statistinis metodas 

Karvių sergamumas 10% Šį mėnesį sergančių karvių skaičius/vidutinis šio mėnesio karvių skaičius ūkyje*100% 

Telyčių sergamumas (vyresnių nei 6 mėn.) 3% Šį mėnesį sergančių telyčių skaičius/vidutinis šio mėnesio telyčių skaičius ūkyje*100% 

Mastito atvejų 2% Šį mėnesį mastitu segančių karvių skaičius/vidutinis šio mėnesio karvių skaičius ūkyje*100% 

Gydomos karvės 80% Pagydytų karvių skaičius /(sergančių karvių skaičius mėnesio pradžioje + nauji susirgimai)*100% 

Gydomos telyčios 80% Pagydytų telyčių skaičius/(sergančių telyčių skaičius mėnesio pradžioje + nauji susirgimai)*100% 

Gydomas mastitas 90% 
Nuo mastito pagydytų karvių skaičius /(mastitu segančių karvių skaičius mėnesio pradžioje + 

nauji mastito atvejai)*100% 

Mastito pasikartojimo dažnumas 10% 
Antrą ir trečią kartą šį mėnesį pasikartojęs mastitas/bendras mastito atvejų skaičius šį mėn. 

*100% 

Karvių kritimo ir brokavimo rodiklis 32% 
Šį mėnesį kritusių ir išbrokuotų karvių skaičius /(vidutinis karvių skaičius ūkyje šį mėnesį/365) 

*100% 

Telyčių kritimo ir brokavimo rodiklis 10% 
Šį mėnesį kritusių ir išbrokuotų telyčių skaičius /(vidutinis telyčių skaičius ūkyje šį mėnesį /365) 

*100% 

Kritimas ir gaišimas per 20 dienų po 
apsiveršiavimo 

8% 
Kritusių ir išbrokuotų karvių skaičius per 20 dienų nuo apsiveršiavimo /per 20 dienų 

apsiveršiavusių karvių vidutinis skaičius ūkyje *100% 

Kritimas ir gaišimas per 60 dienų po 
apsiveršiavimo 

6% 
Kritusių ir  išbrokuotų karvių skaičius per 60 dienų nuo apsiveršiavimo /per 60 dienų 

apsiveršiavusių karvių vidutinis skaičius ūkyje *100% 

Užsilaikiusios nuovalos  (12 ar 24 val.） 10% 
Karvių su užsilaikiusiomis nuovalomis  skaičius šį mėnesį /bendras apsiveršiavusių karvių 

skaičius*100% 

Metrito dažnumas 8% Metrito  atvejų šį mėnesį /bendras apsiveršiavusių karvių skaičius *100% 

Šliužo dislokacija 2% Karvių su šliužo dislokacija skaičius šį mėnesį /bendras apsiveršiavusių karvių skaičius *100% 

Parezija (Milk Fver) 1% Parezijos atvejų per mėnesį/bendras apsiveršiavusių karvių skaičius *100% 

Ketozė atvejų per 50 dienų nuo apsiveršiavimo 5% Klinikinės ketozės atvejų šį mėnesį/bendras per 50 dienų apsiveršiavusių karvių skaičius *100% 



  


