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GYVULININKYSTĖS STRATEGINIS TIKSLAS

Patenkinti vartotojų poreikius gyvūninės kilmės maisto 

produktams  ir vystyti šią gamybą nedarant  žalos ateities kartoms.



GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI

2050 metais prognozuojamas gyventojų skaičius - 9,1 mlrd.

(šaltinis: UN ESA)

Jack H. Britt. Dairy farms 50 years in the future, EAAP 2017



PIENO IR JO PRODUKTŲ POREIKIS

Jack H. Britt. Dairy farms 50 years in the future, EAAP 2019



MĖSOS SUVARTOJIMAS
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PROGNOZUOJAMI POKYČIAI GYVULININKYSTĖJE 

Livestock: The Revolution continues, Delgado et al (2017)
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MĖSOS GAMYBOS POKYČIAI SKIRTINGOSE 

SISTEMOSE BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE

Livestock : The Next Food Revolution, a joint IFPRI, FAO, ILRI study.



GYVULININKYSTĖS POVEIKIS

POZITYVUS:

Tiesioginis:

o Maistas pagamintas “žemėje” netinkamoje 

maistinių grūdų auginimui;

o Aukštos maistinės vertės maisto produktai;

o Mėšlo panaudojimas dirvos gerinimui;

o Pozityvus poveikis aplinkai (nuganant ...)

Netiesioginis:

o Anglies sekvestracija ganyklose;

o Dirvožemio gerinimas, C ir N išsaugojimas 

pakeičiant trąšas...

NEGATYVUS:

Tiesioginis:

o Negatyvus poveikis aplinkai;

o Gyvūnų ligos perduodamos per maistą ir 

tiesiogiai žmonėms;

o Grūdų sunaudojimas gyvulių šėrimui...

Netiesioginis:

o ŠESD emisijos;

o Miškų išpjovimas ganyklų įrengimui ar 

pašarų gamybai...



KLIMATO KAITOS IŠŠŪKIAI

Maisto poreikių ir galimybės juos patenkinti subalansavimas.

(planuojamas  augimas per 40 metų 100 %)

Ž. K.: Užtikrinti pakankamai įperkamo ir maistingo maisto. Skatinti 

tvaresnį maisto vartojimą ir sveiką mitybą.

Ekosistemų tvarumo užtikrinimas;

Tvarių maisto sistemų nuo gamybos iki vartojimo vystymas;

Bioįvairovės išsaugojimas. Gyvūnų gerovės užtikrinimas.

ES žemės ūkio konkurencingumo pasaulyje užtikrinimas.



Maisto gamybos ženklus padidinimas nepanaudojant šiam tikslui 

daugiau žemės, nepanaudojant daugiau resursų ir užtikrinant 

poveikio klimatui neutralumą 



ŽALIASIS KURSAS

ES ilgalaikė vizija - iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą ES ilgalaikė vizija - iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui 

neutralumą.

ES - tapti pirmąja neutralaus poveikio klimatui ekonomika ir 

visuomene.

Iki 2030 m. ES išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 proc.



TVARI  INTENSIFIKACIJA



MAISTO PRODUKTAI IR KLIMATO KAITA

H. Charles J. Godfray et al. Science 2018;361:eaam5324



GYVULININKYSTĖS PASIEKIMAI 

Ūkių koncentracija, intensyvių technologijų plėtojimas.

Specializuotų veislių išplitimas. 

Darbo našumo gerinimas ir gyvulių sveikatingumo stiprinimas.

Pašarų virškinamumo gerinimas ir  produkcijos savikainos 

mažinimas.

Kryžminimas ir heterozės efekto panaudojimas. 

Gyvulininkystės produkcijos kokybės ir saugos gerinimas.

ŠESD išskyrimo požymių identifikacija  ir ŠESD emisijų mažinimo 

būdų paieška.

Pavojingų ligų plitimas ir efektyvių gydymo būdų paieška bei ligų 

kontrolės sistemų kūrimas.

2022-05-24



GYVULININKYSTĖS PLĖTRA ATEITYJE?



VARTOTOJŲ DISKUSIJOS IR NESUTARIMAI

 Gyvūnų auginimo sistemų tinkamumas;

 Klimato kaita (ŠESD emisijos, kvapai);

 Gyvūninės produkcijos įtaka vartotojų sveikatai;

 Gyvulininkystės sauga (epizootinės situacijos, zoonozės);

 Gyvensenos ir mitybos įpročiai, vegetarų ir veganų požiūriai



DIDŽIAUSIĄ KARVIŲ SKAIČIŲ TURINČIOS ŠALYS 



ŠESD EMISIJOS KG PIENO



GAMYBOS SISTEMŲ DARNUMO DIAGRAMA

Gamybos atsinaujinimas
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PAGRINDINĖS KRYPTYS  GYVULININKYSTĖS VYSTYMUI 

LIETUVOJE

• Intensifikacija: inovatyvių technologijų diegimas.

• Didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą.

• Didinti darbo našumą vidutinio dydžio ūkiuose.

• Resursų taupus naudojimas.

• Prisitaikyti prie klimato kaitos ir kitų aplinkos 

pokyčių. 

• Vietinių žaliavų platesnis panaudojimas.

• Biologinės įvairovės išsaugojimas.

• Ligų prevencija.



MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS GYVULININKYSTĖS 

TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMUI, SPRENDŽIANT

ŽALIOJO KURSO  UŽDAVINIUS

 Išauginamos produkcijos  kokybės gerinimas sveikos mitybos požiūriu.

 Pašarų kokybės gerinimas ir racionų optimizavimas, gerinant pašarų virškinamumą
ir mažinant ŠESD emisijas.

 Gyvūnų veislinių savybių gerinimas, ypatingą dėmesį skiriant funkciniams 
požymiams ir gyvūno genotipo sąryšiui su ŠESD išskyrimu.

 Laikymo technologijų optimizavimas, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę ir 
sumažinti ŠESD ir kitų teršalų emisijas.

 Mėšlo tvarkymo technologijų tyrimai ir tobulinimas, aplinkos taršos mažinimas ir 
gamybos technologijų tvarumo užtikrinimas, prisidedant prie eutrofikacijos procesų 
mažinimo. 

 Žemės ūkio gyvūnų fiziologinės būklės algoritmų tyrimai, naudojant 
skaitmenizuotas analizės sistemas ir jų pritaikymas biologinių procesų 
reguliavimui.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


