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Projekto „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo 
pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“ (Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001) pasidalijimo 
patirtimi grupių susitikimai leis susipažinti su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis 
susiduria ūkininkai pereidami į tvartinį laikotarpį. Priklausomai nuo šalies klimato sąlygų, 
galvijų šėrimas ūkiuose skirstomas į du laikotarpius: ganyklinį (vasaros) ir tvartinį (žiemos). 
Siekiant didelio karvių produktyvumo ir sveikos bandos, tvartinis laikotarpis visuomet būna 
sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau žinių ir darbo. Žiemą sunaudojamos gyvulių 
organizme per vasarą sukauptos mineralinių medžiagų, vitaminų atsargos, prastesni pašarai 
ar jų stoka gyvulius išsekina, o šėrimo klaidos mažina jų produktyvumą. 

Geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai produktyvios pieninės karvės gauna gerai 
subalansuotus pašarus. Visais metų laikais pieninių galvijų raciono pagrindą sudaro žoliniai 
pašarai, tačiau tvartiniu laikotarpiu juos naudoja silosuotus (vytintos žolės silosą, kukurūzų 
silosą, javainį) arba džiovintus (šieną, šiaudus). Konservuoti žoliniai pašarai maistingumu 
neprilygsta žolei, bet tinkamai paruoštuose dauguma maisto medžiagų išlieka per žiemą ir 
užtikrina maksimalų karvių produktyvumą bei sveikatą. Apie tai ir bus diskutuojama per 
pasidalijimo patirtimi grupių susitikimus. 



Moderatorius  dr. Jurgita Cesevičienė. 
 
 
 Informaciją teikia 
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 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį  

„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ 

 
ATMINTINĖ  

Lauko dienų, seminarų, pasidalijimo patirtimi 
grupių, kitų informavimo renginių dalyviams 

 
 

1. Reikia žinoti ir (arba) atsivežti užsirašius valdos atpažinties kodą ir (arba) 
institucijos ar įmonės kodą (jeigu nėra valdos atpažinties kodo) ir (arba) 
tautinio paveldo produkto sertifikato datą ir numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto 
adresą. 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens kodas. 

3. Pasidalinimo patirtimi grupių dalyviai, patys negalintys dalyvauti susitikime, 
vietoj savęs gali atsiųsti įgaliotąjį asmenį su įgaliojimu. Įgaliojimo forma 
prikabinama kartu su informacija ir programa. 
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