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MALONUMAS ŠVARIA SĄŽINE   
Jautiena iš Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – lankų. 
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PRADINĖ PADĖTIS

•	 Klimato	pokyčiai	visame	pasaulyje	daro	įtaką	maisto	ir	žemės	ūkio	produktų	gamybai;	
•	 Didėjanti	bioetanolio	produktų	paklausa	(naftos	ir	dujų	kaina);
• CO2	emisijos	mažinimas;
•	 Maisto	produktų	kainų	didėjimas	visame	pasaulyje.	
•	 Žmonės	renkasi	tarp	jautienos,	kuri	yra	užaugintą	koncentruotų	pašarų	pagrindu,	arba	nenau-

dojant	koncentruotų	pašarų.
•	 Didėja	maisto,	gaminamo	ekologišku	ir	gyvuliams	nekenksmingu	būdu,	paklausa;
•	 Vakarų	Europoje	užauginama	vis	mažiau	jautienos,	kurios	kiekis	nebegali	patenkinti	vidinio	

vartojimo	poreikio;
•	 Didėjanti	paklausa	(gerovė	Kinijoje,	Indijoje	ir	Rytų	Europoje)	>	kainų	kilimas	Pietų	Amerikoje.

•	 Arealui	tinkama	produkcija	(stambiaisiais	pašarais	šertų	gyvulių	mėsa);
•	 Maistas	gaminamas	ekologišku,	gyvuliams	nekenksmingu	būdu;	
•	 Aukštos	kokybės	produktų	propagavimas	(skerdena	ir	vartojimas);
•	 Karvių	žindenių	gyvulininkystės	įtvirtinimas	(jautienos	produkcija);
•	 Teigiamo	importuojamos	jautienos	poveikio	klimato	pusiausvyrai	rėmimas.	

•	 Pagrindas	–	natūralūs	pašarai;
•	 Stambieji	pašarai,	tai:	žolė,	šienas	ir	silosas;
•	 Veršeliai	maitinami	motinų	pienu;
•	 Jokio	papildomo	maitinimo	pienu;
•	 Jokių	GMO;
•	 Jokių	cheminių	ir	sintetinių	priedų;
•	 Jokio	karbamido;	
•	 Jokių	gyvulinės	kilmės	baltymų	ar	riebalų;	
•	 Jokios	importuojamos	sojos.	

Baltijos	šalys	yra	miškingos,	joms	būdingos	kopos	
ir	morenos.	Apie	40	%	paviršiaus	sudaro	miškai,	
dar	40	%	ploto	naudojama	ūkininkauti.	Didelė	dalis	
lankų	yra	netinkamos	kultivuoti	dėl	su	klimatu	su-
sijusių	priežasčių,	todėl	mėsinių	galvijų	auginimas	
yra	puikus	būdas	tinkamai	išnaudoti	lankas.

TIKSLAI

FILOSOFIJA

BALTIJOS ŠALYS Estonia
Latvia
Lithuania
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KARVIŲ ŽINDENIŲ GYVULININKYSTĖ

„Baltijos lankų jautiena“ išsiskiria kokybiška mėsa, kuri ruošiama iš karvių žindenių palikuonių, 
sulaukusių maždaug 20 mėnesių amžiaus. Dėl mėsinių galvijų veislių paskirties mėsos kokybė 
yra nepriekaištinga. Dėl mėsinių galvijų veislės mėsos kokybė yra nepriekaištinga.

„Baltijos	lankų	jautiena“	išsiskiria	išsamiais	gyvulininkystės	ir	šėrimo	reglamentais,	dėl	kurių	
atsiranda	natūraliai	gamtai	artima,	gyvuliams	nekenksminga	galvijų	ūkio	forma.	Veršeliai	lieka	
karvidėse	arba	pievose	kartu	su	savo	motinomis.	Galvijams	užtikrinama	galimybė	laisvai	ganytis	
vasaros	ganyklose	ir	ganymasis	žiemos	metu.	Gyvuliai	daug	laiko	praleidžia	ganydamiesi	lankose	
ir	ganyklose.	

Galvijų	mitybos	pagrindą	sudaro	motinos	pienas,	kurį	vėliau	papildo	šėrimas	žole	ir	šienu.	Po	
8–10	mėnesių	veršeliai	yra	atjunkomi,	tada	privaloma	juos	perkelti	į	aptvarus,	po	atviru	dangumi.	
Vegetavimo	laikotarpiu	galvijai	gali	būti	perkeliami	į	ganyklas.	Draudžiama	naudoti	augimą	skati-
nančius	priedus,	augalinius	baltymus	ar	riebalus	ir	genetiškai	modifikuotus	pašarus.	

Šia	mėsa	galima	mėgautis	švaria	sąžine.		Projekto	„Baltijos	lankų	jautiena“	mėsa	ruošiama	atsi-
žvelgiant	į	ekologiškos,	ekonomiškos	ir	tvarios	plėtros	principus.	Vienas	pagrindinių	projekto	tiks-
lų	yra	atidus	ir	dėmesingas	elgesys	su	natūraliais	ištekliais	ir	aplinka.	Visų	svarbiausia	yra	gyvulių	
gerovė	ir	išskirtinė	mėsos	kokybė.	

Garantuojame puikaus skonio ir kokybės mėsą ir užtikriname:

BALTIJOS LANKŲ JAUTIENA 

GYVULIAMS NEKENKIANČIĄ, KUO PANAŠESNĘ Į JŲ AUGINIMĄ NATŪRALIOJE 
GAMTOJE, GYVULININKYSTĘ vešliose	žaliose	Baltijos	šalių	lankose.

AUKŠTOS KOKYBĖS REGLAMENTŲ, sukurtų	remiantis	Šveicarijos	standartais, LAIKYMĄSI.

NEPERTRAUKIAMĄ GANYMĄ galvijų	auginimo	laikotarpiu.

ŽOLĘ IR ŠIENĄ – pagrindinį	galvijų	pašarą.

SOJOS VENGIMĄ galvijų	pašaruose.

GERO SKONIO MĖSĄ dėl	natūralaus	galvijų	auginimo.

GERIAUSIĄ MĖSOS KOKYBĘ, kuri	užtikrinama	dėl	išskirtinių	telyčių	ir	jautukų.

OPTIMALŲ MĖSOS MARMURINGUMĄ dėl	tinkamai	atrinktų	mėsinių	galvijų	veislių.

AUKŠČIAUSIĄ KOKYBĘ IR ATSEKAMUMĄ fermose	bei	transportuojant	galvijus.

KONTROLIUOJAMĄ SKERDIMĄ moderniausiose	skerdyklose	Baltijos	šalyse.
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1. BENDROJI INFORMACIJA

a „Baltijos lankų jautiena“ (toliau – BLJ) yra kokybiška mėsinių galvijų veislių, auginamų karvių 
žindenių fermose ir maitinamų stambiaisiais pašarais, mėsa.

B Mėsinių galvijų genetika:
– Veisliniai patinai yra mėsinių veislų buliai pripažinti vadovaujantis oficialia mėsinių galvijų  
 kilmės knyga.
– Projekto pradžia – gyvulių motinos turi būti kryžminių F1 veislių mėsiniai galvijai. 
– Galutinė produkcija – gyvulių motinos turi būti kryžminių F1 veislių mėsiniai galvijai, o jų  
 kilmė turi būti įregistruota. 

c Karvių žindenių gyvulininkystė. Vykdant projektą „Baltijos lankų jautiena“ privaloma vadovau-
tis karvių žindenių gyvulininkystės principais. Veršeliai žinda motinų pieną iki pat atjunkymo. 
Veršelius atjunkius, jie yra penimi šeriant stambiaisiais pašarais.  

d Gyvuliams nekenksmingos laikymo sąlygos:
 – Projekto pradžia – pageidautina užtikrinti gyvuliams nekenksmingas laikymo sąlygas  

 vadovaujantis 4. a–c punktais.
 – Galutinė produkcija – privaloma užtikrinti gyvuliams nekenksmingas laikymo sąlygas  

 vadovaujantis 4. a–c punktais.

E Ganyklos: Vegetacijos laikotarpiu, kuris aprašytas 4 punkte, karves ir veršelius privaloma laikyti 
ganyklose. 

BLJ ūkiai turi laikytis dabartinių įstatymų, reglamentų ir direktyvų versijų, galiojančių Europos 
Sąjungoje ir susijusių specifinių konkrečios šalies įstatymų dėl:

a  gyvulių gerovės;
b vandens apsaugos; 
c gyvulių identifikavimo / transportavimo kontrolės;
d veterinarinio gydymo ir vaistų; 
e maisto ir pašaro saugumo; 
f gyvulių transportavimo.

2. TEISINĖS SĄLYGOS

PRODUKCIJOS REGLAMENTAI
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3. GYVULIAI

a. Kilmė
 
• Projekto pradžia: Gyvulius ne trumpiau kaip 6 mėnesius reikia laikyti patvirtintoje BLJ fermoje. 

Visi gyvuliai, 6 mėnesius iki jų pripažinimo laikyti BLJ fermoje, yra pripažįstami tinkamais projek-
tui „Baltijos lankų jautiena“.

• Galutinė produkcija: Galvijai nuo jų gimimo iki skerdimo turi būti nuolatos (nuo jų gimimo iki 
skerdimo) laikomi patvirtintose BLJ fermose arba patvirtintose BLJ galvijų penėjimo fermose. 
Galvijai gali būti perkeliami iš vienos BLJ patvirtintos į kitą BLJ patvirtintą fermą.

• Karvių žindenių gyvulininkystė. Auginant „Baltijos lankų jautieną“ privaloma užsiimti karvių 
žindenių gyvulininkyste. Pagrindinis tokio tipo gyvulininkystės principas yra veršelio žindymas jo 
motinos pienu iki atjunkymo laikotarpio. Veršelius atjunkius, jie yra penimi, šeriant juos stam-
biaisiais pašarais. 

• Nudvėsusių veršelių keitimas. Naujieji veršeliai turi būti kryžminės mėsinių galvijų veislės ir 
kilę iš oficialiai patvirtintos mėsinių galvijų bulių veislės. Jei tokie veršeliai yra perkami iš kitos 
fermos, jie negali būti vyresni nei 8 savaičių amžiaus. 

b. Veislės ir kilmė

• BLJ produkcijai parenkamos veislės turi būti pritaikytos atitinkamam klimatui, galvijai turi 
būti šeriami stambiaisiais pašarais, taikant karvių žindenių gyvulininkystės principus. Veislės 
pasirinkimas priklauso nuo fermos veiklos intensyvumo ir kiekvienoje fermoje tiekiamo pašaro 
kokybės. 

• Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas dėl BLJ galvijų motinų.

 Didelis privalumas, jei karvės lengvai atsiveda jauniklius, o jų primilžis geras. Tinkami yra an-
gusų, aubrakų, rudųjų (švicų), šarolė, herefordų, limuzinų, salerių, simentalių ir Tirolio pilkųjų 
galvijų veislės ir kryžminės jų veislės. 

 Veislinio patino veislės pasirinkimas labai priklauso nuo fermos veiklos intensyvumo. Didelį dė-
mesį reikia skirti veislinio patino raumeningumui. 

 BLJ galvijai turi būti kilę iš grynaveislio mėsinio galvijo veislinio patino, kuris yra patvirtintas ofi-
cialioje mėsinių galvijų kilmės knygoje.

 BLJ galvijų motinos turi būti bent F1 kryžminės mėsinių galvijų veislės.

Galutinė produkcija – BLJ galvijų ir jų motinų kilmę registruoja atsakinga šalies institucija.

Galvijų veislės išvedamos perkeliant embrioną ir tos, kurios yra kilusios iš Belgų mėlynųjų bulių 
nėra tinkamos BLJ. Tokios galvijienos negalima tiekti į rinką su BLJ ženklu. 
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3. GYVULIAI

c. Lytis
 
• Projekto pradžia – BLJ projektui tinka abiejų lyčių gyvuliai. Pirmenybė teikiama telyčioms ir jau-

tukams. 

• 2016-01-01 BLJ projekto galvijienai galima skersti tik telyčias ir jautukus (kastruotus vyriškosios 
lyties galvijus).

• BLJ projekto galvijienai buliai nėra tinkami. 

d. Amžius
 
• BLJ galvijai skerdimo dieną negali būti vyresni nei 24 mėnesių. 

e. Skerdena
 
• Projekto pradžia – BLJ skerdenos svoris turi būti nuo 240 iki 330 kg. Numatytas skerdenos svo-

rio tikslas yra 280 kg.

• Galutinė produkcija – BLJ skerdenos svoris turi būti nuo 260 iki 300 kg. Numatytas skerdenos 
svorio tikslas yra 280 kg.

• BLJ skerdenos klasė turi atitikti O ir E skalės ribas vadovaujantis EUROP klasifikacijos sistema. 

• BLJ riebalų klasė turi patekti tarp 2 ir 4 skalės ribų vadovaujantis EUROP klasifikacijos sistema.  
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4. GYVULININKYSTĖ

• Galvijai auginami grupėmis vadovaujantis ganyklinės gyvulininkystės principais.

• Vegetaciniu laikotarpiu (maždaug nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d., su galimomis išimtimis dėl 
blogų oro sąlygų priklausomai nuo geografinės fermos padėties) galvijus reikia laikyti ganyklose. 
Ši taisyklė netaikoma penimiems galvijams, kurie laikomi 4a punkte nurodyto tipo aptvaruose.

• Ne vegetacinio sezono metu, kai galvijai turi būti laikomi karvidėse ar panašaus tipo laikymo 
vietose (maždaug nuo spalio 16 d. iki gegužės 14 d., atsižvelgiant į geografinę fermos padėtį) 
galima rinktis įvairius laikymo būdus. Daugelių atvejų rekomenduojamos 4a punkte nurodyto 
tipo pastogės.

• Laikymo vietose galvijai turi būti apsaugoti nuo šalčio, vėjo ir purvo. Laikymo vietos turi būti 
patogios galvijams.

• Visi galvijai turi galėti laisvai prieiti prie maitinimo zonų ir girdyklų bet kuriuo metu.

• Tai būtinosios sąlygos galutinei „Baltijos lankų jautienos“ produkcijai ruošti. Šių sąlygų reikia 
laikytis nuo projekto pradžios ir dėti visas pastangas tam pasiekti.
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4. Gyvulininkystė

a. KOMBINUOTOS LAIKYMO SĄLYGOS > KARVIDĖS IR LAUKO APTVARAI
 
KARVIDĖS IR LAUKO APTVARAI:
• Galvijai, laikomi kombinuotose laikymo vietose, turi galėti bet kada laisvai išeiti į lauko aptvarą 

ar į žiemos ganyklą. 

KARVIDĖS:
• Apšvietimas: Karvidėse reikia pasirūpinti bent 15 liuksų dieniniu apšvietimu.

• Kraikas: Dideliuose tvartuose reikia pasirūpinti pakankamu kiekiu kraiko. Kraikas negali būti 
žemėtas ar drėgnas. Garduose kraiką galima keisti paklotais. 

Karvidės – dideli tvartai

Plotas 

Karvėms 8 m2

iš kurių bent 5 m2 kraiko

Veršeliams (0–12  mėn.) 4 m2

iš kurių bent 2.5 m2 kraiko

Penimiems galvijams (12–24 mėn.) 5 m2

iš kurių bent 3 m2 kraiko
Karvidės – gardai

Gardai 

Karvėms Plotis 125 cm
Gylis  260 cm

Veršeliams (0–12  mėn.) Plotis 90 cm
Gylis  210 cm

Penimiems galvijams (12–24 mėn.) Plotis 100 cm
Gylis  240 cm

Visos karvidžių sistemos

Paviršiaus (grindų)  
perforacija 

Veršeliams (0–6 mėn.) Ne daugiau nei 30 mm

Karvėms ir penimiems galvijams Angos ne daugiau nei 35 mm 
skylės ne daugiau nei 55 mm

Laiptai / kanalai 
Karvėms 260 cm
Penimiems galvijams (12–24 mėn.) 175 cm

Lauko aptvaras 

Plotas 
Veršeliams (0–12 mėn.) 1.5 m2

Karvėms 2.5 m2

Penimiems galvijams (12–24 mėn.) 2 m2

ŽIEMOS GANYKLOS.
• Žiemos ganyklas galima įrengti tik ant žemės, kur yra gera drenažo sistema. Vadovaukitės 4c 

punkte išdėstytais žiemos ganyklų reikalavimais. 
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4. GYVULININKYSTĖ

b. VISIŠKAI STOGU UŽDENGTOS LAIKYMO VIETOS 

• Visiškai stogu uždengtos laikymo vietos yra leidžiamos tik, jei karvidėse yra pakankamai šviesos 
ir gryno oro. 

 
• Kraikas: Reikia parūpinti pakankamą kiekį kraiko. Jis negali būti žemėtas ir drėgnas. 

Visiškai stogu uždengtos laikymo vietos

Plotas

Karvėms 10.5 m2

Iš kurių bent 5 m2 kraiko

Veršeliams (0–12  mėn.) 5.5 m2

Iš kurių bent 2.5 m2 kraiko

Penimiems galvijams (12–24 mėn.) 7 m2

Iš kurių bent 3 m2 kraiko

c.  VISAIS METŲ LAIKAIS NAUDOJAMOS LAIKYMO VIETOS BE STOGO / 
NUOLATINĖS GANYKLOS

• Apsauga nuo vėjo: Gyvuliai turi turėti pakankamą apsaugą nuo vėjo. Tai gali būti medžiai, pa-
prasta atvira daržinė ar siena. 

 
• Dirvožemio kilmė: Dirvožemis turi turėti natūralią drenažo sistemą, idealu, jei žemė būtų sausa 

ir smėlėta. Dumblinas smėlis tam nėra tinkamas. 

Nuolatinės ganyklos

Plotas 
Karvėms 0.02 ha
Veršeliams (0–12  mėn.) 0.01 ha
Penimiems galvijams (12–24 mėn.) 0.015 ha
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5. Šėrimas

a Pašarai daugiausiai auginami pačioje fermoje. BLJ produkcijai ruošiami galvijai šeriami stam-
biaisiais pašarais. Veršeliai papildomai maitinami savo motinų pienu. 

b Draudžiama naudoti pieninių galvijų pieną, pieno miltelius ar kitus pieno subproduktus. 

c Ūkininkas privalo pasirūpinti subalansuota galvijų mityba.  Galima papildomai duoti mine-
ralų, mikroelementų ir vitaminų. Galvijų mityboje negali būti jokių GMO, cheminių ir sintetinių 
priedų, augalinių baltymų ar riebalų. 

 Galutinė produkcija – galvijų pašarams gaminti negali būti naudojama importuota soja.

a Kiekvienam galvijui atliekamas BLJ sertifikavimas, kurį atlieka atsakinga šalies institucija 

B Galvijai laikomi tinkamais sertifikuoti, jei jie atitinka kiekvieną produkcijos / gamybos regla-
mento punktą. Nesertifikuotų gyvulių negalima tiekti į rinką su BLJ ženklu. 

Visos fermos, auginančios galvijus projektui „Baltijos lankų jautiena“, įsipareigoja tiekti savo pro-
dukciją į rinką per "Baltic Vianco Trading" arba „Baltijos galvijiena“ (BG).

6. SERTIFIKAVIMAS

7.  PARDAVIMAS
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8. PATIKRINIMAS

a Tikrinanti institucija. Fermas, tinkamas projekto „Baltijos lankų jautiena“ tikslams įgyvendinti, 
tvirtina „Baltic Vianco Trading“ arba „Baltic Cattle“ (priklausomai nuo fermos vietos). Patvirti-
nimas galioja tik konkrečiai patikrintai vietai. Ūkininkas pasirūpina, kad patikrinimą atliekančios 
institucijos atstovai galėtų laisvai patekti į karvides bet kuriuo metu ir pateikti atstovams visus 
su BLJ produkcija susijusius dokumentus.

B Dokumentacija: Kiekviena ferma, vykdanti BLJ tikslus, įsipareigoja registruoti visus veterinarinio 
gydymo atvejus tam skirtame žurnale. Galvijai yra tinkami sertifikuoti, jei atitinka visus produk-
cijos reglamentų punktus. Nesertifikuoti galvijai negali būti parduodami su BLJ ženklu.  

• Galioja nuo 2012 m. birželio 18 d., atnaujinta 2014 m. rugsėjo 20 d.
• Su galutine produkcija susiję reglamentai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

9. GALIOJIMAS



BaLTIC VIANCO prekyba uab
Darius Dzekciorius
Direktorius	/	CEO	

K.	Donelacio	2	 Mob	 +370	614	69	508
Kaunas	44213 darius.dzekciorius@balticvianco.lt
www.balticvianco.lt	 www.balticgrassland.com 


