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Pieno verslą sudaro: 

•Veisimas 

•Pašarai 

•Technologijos 



Pagrindiniai veisimo 
sprendimai 

• Bandos ir gyvulio vizijos sukūrimas 

• Veislės (-ių) pasirinkimas 

• Veisimo metodo pasirinkimas 

• Reproduktorių pasirinkimas 

• Rezultatų analizė 
 



Kuri pieninių galvijų 
veislė geriausia? 



Veislių produkcijos 
potencialas 
VEISLĖ PIENO KG R % B % 

Amerikos Holšteinai 11 497 3.67 3.08 

Vikingų Holšteinai 10 204 3.97 3.42 

Vikingų Žalieji 9 009 4.33 3.46 

Montbeliarde 8 520 3.91 3.48 

Vikingų Džersiai 6 995 5.86 4.12 



Holšteinų veislė 
• Didelis produktyvumas  

• Mažėja vaisingumas 

• Medžiagų apykaitos ligos (ypač šviežiapienėms) 

• Sunkus veršiavimasis  

• Per savo gyvenimą karvės veršiuojasi vis mažiau kartų 

• Giminingas veisimas 

 



Montbeliarde 



Montbeliarde 
Sūrių gamybos lyderis 

 

Šios veislės pienas geriausiai tinka sūrių 

gamybai, dėl puikaus pieno riebalų ir baltymų 

santykio 

 



Montbeliarde 
Geros mėsinės savybės 

Vidutinis skerdienos svoris : 350  - 370 kg, 

18-os mėnesių 

VDP (Vidutinis dienos prieaugis) : nuo 1190 

iki 1210 g/per  dieną 

 

- Gerai penisi išbrokuotos karvės 
 



Veisimo metodai 
Grynasis veisimas Mišrinimas 

•Nustelbiamasis 

• Įterpiamasis 

•Kintamasis 



3 veislių rotacinė 
kryžminimo schema 

 Holšteinai 

Žalieji  Montbeliarde 



Kintamojo mišrinimo 
logika 

• Visos pieninių galvijų veislės turi pelningo gyvulio 
tipui būdingų savybių 

• Heterozė – papildoma pelningumo galimybė 

• Giminingo veisimo prevencija 

• Geriausių bulių panaudojimo galimybė 

• Paprastas veisimo valdymas 











Bandos valdymas 
• Kada pradėti sėklinti karves?  

• Kiek dienų turi praeiti nuo apsiveršiavimo iki 
pirmo sėklinimo? 

• Kada nustoti sėklinti? 

• Kada šalinti gyvulį iš bandos? 

• Kada gyvulį užtraukinti? 



Reprodukcijos 
valdymas 

•Rujų stebėjimas 

•Sėklinimas 

•Veršingumo tyrimas 



Pagrindiniai 
reprodukcijos rodikliai 
• Vaisos indeksas >20 % 

• Veršiavimosi intervalas yra 380 dienų 

• Telyčių pirmojo veršiavimosi amžius yra 24 mėnesiai 



Papildomi 
reprodukcijos rodikliai 

• Pirmo sėklinimo diena: apie 70-75 diena. 

• Veršingų karvių bandoje >40 % 

• Apvaisinimas iš pirmo karto: karvių >40 %; telyčių >50 % 

• Sėklinimo indeksas: karvių 2,0 – 2,5 d.; telyčių 1,5 – 1,7 d. 

• Veršiavimosi indeksas >1.1 

• Vidutinė laktacijos diena 160-180   

 



Vaisingumo gerinimo 
vadybiniai sprendimai 
• Ramybės periodas ne mažiau kaip 60 dienų 

• Rujų stebėjimas 

• Šviežiapienių karvių įmitinimas 

• Raciono kontrolė sekant pieno sudėtį 

• Vaisingumo problemų turinčių karvių brokavimas 

• Sėklinimo kokybė 



Žinutė namo 
• Žinokite, ko siekiate 

• Sekite pinigų srautą 

•Analizuokite bandos duomenis 

• Imkitės visų įmanomų priemonių, kad 
apsėklintumėte karvę laiku 

• Laiku nustokite sėklinti 



Ar turite klausimų? 

Aldutė Selvenienė 
+370 698 74508 
aldute@gameta.lt 
 


