Naujienlaiškis
2017 m. gruodis
LIETUVA
Projekte dalyvaujantys ūkiai
2017 m. lapkričio pabaigoje trijose Baltijos šalyse
vykstančiame projekte „Baltijos lankų jautiena“ („BLJ“)
dalyvauja apie 380 ūkių, kurių bendras žemės ūkio
paskirties naudingasis plotas viršija 120 000 ha ir kurie
augina daugiau nei 21 000 karvių žindenių. Lyginant su
ankstesniais metais, projektas padidėjo 40 ūkių, 20 000
ha ir 3000 karvių žindenių. „BLJ“ ūkių, laukiančių pirmojo
apsilankymo, sąrašas ilgas. Laikinai pripažintų
augintojų prašome numatomus pakartotinius vizitus
suderinti su „BLJ“ vykdytojais Lietuvoje .
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Raudonai pažymėtomis datomis didesnis skerdenos kiekis
reikalingas Šveicarijos „Coop“ akcijų kampanijoms.
„BLJ“ projekto informacija
Šveicarijos įmonės „Coop“, „Bell“, „VIANCO“ ir
„Mutterkuh Schweiz“ nusprendė pratęsti projekto
vystymą iki 2020 metų! Tai leis mums ir partneriams iš
Šveicarijos dar tinkamiau pasirengti savarankiškai
projekto eigai (šiuo metu ir pagal šį sprendimą iki 2020 m.
projektas finansuojamas partnerių iš Šveicarijos).

Kokybė ir rezultatai
Didelis dėmesys ir toliau turi būti skiriamas geram įmitimui.
Geriausiai mėsos kokybei būtina 3-ia arba 4-a skerdimui
skirtų gyvulių riebumo klasė. Paskutiniuosius 2–3 mėnesius
prieš skerdimą gyvulius būtina šerti aukščiausios kokybės
pašaru. Norint tiekti daugiau norimo riebumo gyvulių (3 arba
4 klasė), projekto vadovai nusprendė ženkliai sumažinti
atskaitymus už 5-ą riebumo klasę – kol kas iki 30 centų.
Genetika – kokybiški galvijai Jūsų bandai
2018 metais „BLJ“ karvių žindenių augintojai turi paskutinę
galimybę importuojamus gyvulius nusipirkti už paskolas,
kurias bus galima grąžinti per kelerius metus (maksimalus
paskolos terminas – 4 metai). Svarbus mėsinių galvijų
auginimo Baltijos šalyse ateities aspektas – vertingi
veisliniai galvijai. Geri, pakankamo pieningumo „Žalienų“
motininiai galvijai užtikrina geras pajamas pardavus
prieauglį pagal „BLJ“ numatytą projektą.
Ekologinė produkcija
Vakarų Europos rinkoje išaugo ekologiškos jautienos
produkcijos paklausa. „Baltijos lankų jautienos“ produkcija
iš ekologinių ūkių turi gerą paklausą ir gali būti parduodama
Vakarų Europoje už gerą kainą. Baltijos ganyklų
pertvarkymas į ekologinius ūkius yra labai paprastas.
Visose Baltijos šalyse einame teisingu keliu. „Baltic Vianco“
mielai Jums suteiks bet kokią reikiamą informaciją.

„BGB“ projekto mėsa/ vietinė rinka
Kaip jau buvo pranešta, Lietuvos vartotojai turi galimybę
įsigyti išskirtinės kokybės „BLJ“ mėsos prekybos
centruose „IKI“ su lietuvišku prekės ženklu „Baltijos lankų
jautiena“. Bendradarbiavimas nuolat plečiamas. Tas pats
taikoma ir prekybos centruose „RIMI“, kur galima įsigyti
„Feel the Beef“ ženklu pažymėtos „BLJ“ mėsos. Be to,
įmonė „Sanitex Promo Foodservices for HORECA“ savo
kokybiška gastronomija prekiaujančiuose centruose
tiekia aukštos kokybės „BLJ“ mėsą, pažymėtą „Cash &
Carry“.

Renginiai
Jautienos kokybė
Jei jautiena yra kaip „guminė“, taip gali būti dėl įvairių
priežasčių

–

pradedant

nuo

gyvulio

amžiaus,

gyvulininkystės, veislės, lyties, laikymo sąlygų ir
baigiant virėjo sugebėjimais virtuvėje. Pagrindinis
veiksnys, turintis įtakos jautienos kokybei, yra laikas

2018 m. „Baltic Vianco“ įmonę sutiksite daugelyje
Lietuvoje vykstančių renginių. 2018 m. kovo 22-23 d.
kartu su savo partneriais dalyvausime kasmetinėje
parodoje „Ką pasėsi 2018“. Be to, rugsėjo mėn.
pabaigoje vyks paroda „Veislininkystės pasiekimai
Lietuvoje 2018“. Kitame naujienlaiškyje pateiksime
išsamesnę informaciją apie abu renginius.

nuo gyvulių išvežimo iš ūkio iki skerdimo. Jei šis etapas
galvijams sukelia daug streso, mėsa gali pasikeisti, o
pH reikšmė per 24 valandas po skerdimo tapti per
didelė (> 6,0). Šios DFD mėsos (angl. dark, firm, dry -

Seminarai ir kursai
2018 m. vėl vyks kursai ir seminarai apie „BLJ“, „SGG“
ir galvijų auginimą. Informaciją pateiksime iš anksto.
„BLJ“ kursai

2018 m. kursų datas ir vietas
pateiksime artimiausiu metu.

„SGG“ seminarai

2018 m. 2, 3 ir 4 ketvirčių
seminarų datas bei vietas
pateiksime artimiausiu metu.

Galvijų auginimo
seminarai

2018 m. kursų datas ir vietas
pateiksime artimiausiu metu.

tamsi, kieta, sausa) negalima laikyti ir eksportuoti.
Tai, ar galvijai prieš skerdimą patiria didelį stresą,
priklauso nuo įvairių faktorių:
 Buliai yra jautresni stresui nei kiti galvijai ir kastratai.
 Gyvuliams,

reguliariai

kontaktuojantiems

su

žmonėmis, pasireiškia mažiau streso simptomų.
 Prieš pakrovimą į transportą gyvuliai turi būti
normaliai pašerti ir pagirdyti.
 Pakrovimas (be elektrinių varymo priemonių) ir
transportavimas turi vykti kaip galima švelniau.
 Po iškrovimo skerdyklos kieme gyvulių negalima
sumaišyti su kitomis galvijų grupėmis.
 Skerdimas turi vykti iš karto po iškrovimo.
Jautienos kokybė taip pat priklauso ir nuo daugelio kitų
veiksnių:
 Idealus galvijų amžius yra ne daugiau nei 24
mėnesiai; jei gyvuliai yra vyresni, mėsa bus
tamsesnė ir kietesnė.
 Skerdžiamų gyvulių svoris turi būti tarp 260 ir 300 kg.
 Skerdenos yra tolygiai padengtos riebalais.
 Atsižvelgiant į veislę, būtina pritaikyti pašarą, kad
būtų pasiektas pageidaujamas riebumas.
 Telyčių ir kastratų mėsa yra žymiai švelnesnė nei
bulių. Lengviau pasiekti reikalingą galvijų riebumą.

Konsultacijos ir galvijų prekyba
Jei turite bendro pobūdžio klausimų, norite parduoti
auginamus galvijus skerdimui arba ketinate įsigyti
veislinių galvijų, susisiekite su įmone „Baltic Vianco
prekyba UAB“ telefonu +370 614 69 508 arba el.
pašto adresu: darius.dzekciorius@balticvianco.lt ar
egidijus.zube@balticvianco.lt.

Labai dėkojame
Visų Lietuvos ir Šveicarijos projekto vadovybės vardu
labai norime padėkoti už Jūsų ištikimybę, kurią
demonstruojate mums nuo projekto pradžios 2011 m.
Tai nėra savaime suprantamas dalykas, todėl turi būti
pastebėtas. Savo kasdieniu darbu Jūs pagrindžiate
„BGB“ filosofiją „mėsa iš pievų – tai geras skonis
švaria sąžine“ ir prisidedate prie to, kad vis daugiau
Europos vartotojų perka ir skanauja kokybišką
jautieną iš karvių žindenių ūkių, įsikūrusių Baltijos
šalių pievose.
Linkime tolimesnės sėkmės Jūsų veikloje „BLJ“
projekto naudai. Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų
naujų 2018-ųjų metų!
„BALTIJOS LANKŲ JAUTIENA“
„VIANCO AG“

„BALTIC VIANCO
prekyba“ UAB

 Gerą jautieną būtina brandinti 3–4 savaites.
 Lemiamą įtaką turi veiksmai virtuvėje.

Projekto vadovas
Ivo Wegmann

„BLJ“ projekto
koordinatorius
Darius Dzekčiorius

