
Konkurencingas ūkis  

Projekto paskirtis – padidinti inovatyvių mokslo ir technologijų žinių panaudojimą, pagerinti jų 

sklaidos kokybę ir darbo srautų bei atsakomybių pasidalijimą tarp mokslo ir studijų institucijų, 

konsultavimo institucijos ir ūkių kuriant, demonstruojant ir diegiant inovacijas ūkiuose per projektinę 

veiklą.  

Projekto bendrasis tikslas – Šėrimo inovacijos pieno ir mėsos galvijų produktyvumo didinimui 

ūkiuose mažinant gamybos sąnaudas ir produkcijos savikainą bei gerinant gaminamos produkcijos 

kokybę. 

Projekto uždaviniai: 

 Patobulinti pašarų gamybos bei gyvulių šėrimo procesą inovacinėmis technologijomis bei 

metodais, juos ištirti ir išbandyti gamybinėse sąlygose; 

 EIP veiklos grupės partnerystės ir projekto bandymų pagrindu pateikti inovacijų išbandymo 

gamybinėse sąlygose rezultatus plačiam demonstravimui ir pritaikymui šalies ūkiuose. 

Projekto veiklos: 

 Galvijų ūkių konkurencingumo ir inovacijų poreikių analizė.  

 Augalinių pašarų priedų auginimas, jų cheminės sudėties ir mikrobiologinės taršos 

nustatymas, paruošimas, mišinių sudarymas ir dozavimas  

 Racionų sudarymas. 

 Šėrimo bandymai. 

 Pieno ir mėsos kokybės tyrimai. 

 Gyvulių  sveikatingumo ir reprodukcinių savybių tyrimai. 

 Inovacijų ekonominio efektyvumo ir plataus inovacijų pritaikymo galimybių vertinimas.  

 EIP veiklos grupės bendradarbiavimas ir veiklos viešinimas.  

 Projekto veiklų koordinavimas ir administravimas. 

Laukiami rezultatai -  Padidėjęs karvių  produktyvumas (primilžis) vidutiniškai 10% esant tam 

pačiam gamybos kaštų lygiui, arba gamybos kaštų sumažėjimas 10% esant tam pačiam laukiamam 

produktyvumui); laukiamas  mėsinių galvijų kokybės pagerinimas  padidinantis vertę bent 10%. 

Parengtos išsamiais moksliniais tyrimais ir bandymais pagrįstos naujų galvijų šėrimo procesų ir 

technologijų bei jų elementų diegimo rekomendacijos  

Tikslinės grupės: 

 Pieno ūkiai: 57,5 tūkst, karvių laikytojų, bendras karvių skaičius – 314,3 tūkst., tame skaičiuje 

5,27 tūkst. ūkių, laikančių ne mažiau  kaip po 10 karvių, arba viso laikančių 198 tūkst. karvių;  

 Mėsos ūkiai: 26,9 tūkst. mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų laikytojų, laikančių 159,7 tūkst. 

mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų..  

Projekto vykdymo laikotarpis 2016 m. gruodis – 2019 m .gruodis 

Projekto vykdytojas – Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneriai: 



Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 

Viešoji įstaiga Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis 

Uždaroji akcinė bendrovė Upytės eksperimentinis ūkis 

Uždaroji akcinė bendrovė Šilutės veislininkystė 

Ūkininkas Feliksas Vaitelis 

Ūkininkė Dangirutė Kazakevičienė 

Ūkininkė Vaidutė Stankevičienė 

Asociacija Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija 

Lietuvos ūkininkų  sąjunga 

 

Projekte dalyvaujantys Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai 

Projekto vadovė – lekt.dr. Jurgita Baranauskienė 

Veiklų vykdytojas, mokslininkas ekonomistas - prof. dr. Astrida Miceikienė; 

 

Finansavimo šaltinis – Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos lėšos pagal priemonę 

„Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“  
 


