
Kontrolinis auginimas 2019
Baltos Avies MTS



Grupė kontrolės pradžioje

kontroliuojamas skaičius - 15 buliukų
vid. amžius – 245 d.
vid. svoris – 351 kg

vid. augimo greitis – 1.28 kg/d
vid. 210d svoris – 308 kg



Kontroliuojamu periodu

kontrolės pradžia – 2019.05.23
kontrolės pabaiga – 2019.09.26

kontroliuota dienų – 126
vid buliukas priaugo – 205 kg
vid. augimo greitis – 1.62 kg/d



Grupė kontrolės pabaigoje

kontroliuojamas skaičius - 15 buliukų
vid. amžius – 371 d.
vid. svoris – 556 kg

vid. augimo greitis – 1.40 kg/d
vid. 210d svoris – 548 kg



7 vnt

502

1.30

1 vnt

205 kg

1.63 kg/d

1 vnt

267 kg

1.14 kg/d

t.sk. Tamtamo palikuonys

210 d. / kontrolėje priaugta / 365 d., kg

paros prieaugis, kg/d

7 vnt

539 kg (min 455, max 616)

1.36 kg/d (min 1.15, max 1.56)

7 vnt

207 kg (min 188, max 232)

1.65 kg/d (min 1.49, max 1.84)

7 vnt

298 kg (min 243, max 344)

1.23 kg/d (min 0.98, max 1.42)

t.sk. Hedebio palikuonys

210 d. / kontrolėje priaugta / 365 d., kg

paros prieaugis, kg/d

7 vnt

565 kg (min 505, max 647)

1.44 kg/d (min 1.30, max 1.65)

7 vnt

205 kg (min 166, max 237)

1.60 kg/d (min 1.32, max 1.88)

7 vnt

323 kg (min 290, max 365)

1.36 kg/d (min 1.22, max 1.53)

t.sk. BEP Haens palikuonys

210 d. / kontrolėje priaugta / 365 d., kg

paros prieaugis, kg/d

15 vnt

548 kg (min 455, max 647)

1.40 kg/d (min 1.15, max 1.65)

15 vnt

205 kg (min 166, max 237)

1.62 kg/d (min 1.32, max 1.88)

15 vnt

308 kg (min 265, max 365)

1.28 kg/d (min 0.98, max 1.53)

Viso, vnt

210 d. / kontrolėje priaugta / 365 d., kg

paros prieaugis kg/d

Pabaigoje (365)PrieaugisPradžioje (210d)

Rezultatai pagal reproduktorius



Racionas

Šienainis – sočiai
Grūdų mišinys* – 1 kg / 100 kg gyvo svorio

Pašaras paduodamas tris kartus per dieną, griežtai pagal grafiką
Tarpuose tarp šėrimų – pašaras pristuminėjamas

Šiaudais kreikiama vieną kartą per dieną

* Grūdų mišinio sudėtis: kukurūzas 40%, avižos 19.5%, miežiai 17%, žirniai 12%, kviečiai 10%, druska 1.5%



Kontrolė

Kontroliniai jautukų svėrimai – kiekvieną penktadienį, 2 val po rytinio svėrimo
Pašaro kontrolinis svėrimas – vieną kartą per mėnesį, dvi dienas iš eilės*

Veterinarinė kontrolė – pastoviai stebint darbuotojams ir svėrimo metu dalyvaujant vet. gydytojai

* Pašaro kontrolės rezultatai (šienainio kg per parą jaučiui):
Liepos 24-25:    12.6 kg/d ir 16.8 kg/d

Rugpjūčio 24-25:    22.0 kg/d ir 21.0 kg/d
Rugsėjo 24-25:    13.7 kg/d ir 12.7 kg/d



Penėjimo savikainos kintama dalis parai

* Vidutinis buliaus svoris penėjimo metu – 453kg (nuo 351 iki 556)
** 1,5 rulono šienainio penėjimo stočiai per parą (stotyje 100 galvijai). Atitinka praktiką

*** 3 rulonai šiaudų penėjimo stočiai per parą (100 galvijų). Atitinka praktiką

1,78 eur
2,01 eur/kg

Viso:

0,45 eur15 eur/rul0,03 rulonoŠiaudai***

0,56 eur28 eur/rul0,02 rulonoŠienainis**

0,77 eur
1,00 eur/kg

0,17 eur/kg
0,22 eur/kg

4,53kgGrūdai*

SumaKainaKiekis



Penėjimo savikainos pastovi dalis parai

* 300’000 eur (400 eur/m²), 15 metų, 75% apkrovimo (75 galvijai). Penėjimo stočiai t.b. 250 eur/m² ir atitinkamai
** traktorius, pašarų dalintuvas, šiaudų skleistuvas, grūdų bokštas. 7 metai, 75 galvijai

*** 2 darbuotojai, kiekvieno biudžetas 1200 eur/mėn
Turi būti: stoties vertė 250 eur/m², penėjimo vietų 200, apkrovimas 75%

0,53 eur
1,05 eur

28’800 eurPersonalas***

0,07 eur2’000 eurKuras, elektra

1,29 eur
2,30 eur

Viso:

0,23 eur
0,45 eur

12’357 eur86’500 eurNusidėvėjimas technikos**

0.46 eur
0,73 eur

20’000 eur300’000 eurNusidėvėjimas pastato*

jaučiui dienaimetamsinvesticija



Vienkartiniai kaštai jaučiui

20 eur15300 eurTransportas, kita

51 eurViso:

16 eur15240 eurDuomenų analizė

15 eurGydymas, vakcinavimas

jaučiuijaučių grupėjeviso



Ir matematika
Smulkiomis raidėmis – 2019 faktas

* 351 kg minus paruošimo periodas (30d x 1,28kg/d)
** 126 dienos kontrolės + 30 paruošimo + 30 realizavimui po kontrolės

*** 556 kg plius realizavimo periodas (30d x 1,4kg/d)

100 eurSubsidija

1’196 eur
1’076 eur

2,00 eur/kg
1,80 eur/kg

598 kgPardavimo pajamos***

51 eurVienkartiniai kaštai

239 eur
428 eur

1,29 eur/d
2,30 eur

186 dPastovūs kaštai (186d)

1’454 eur
1’703 eur

Viso savikaina

-158 eur
-527 eur

Rezultatas:

331 eur
373 eur

1,78 eur/d
2,01 eur

186 dKintami kaštai (186d**)

833 eur
851 eur

2,66 eur/kg
2,72 eur/kg

313 kgPirkimas*

Sumakainakiekis



160018005961.6431.550/1.381/1.436DE0005377536158/8/8, 1402018-09-06LT000008091083

140015905261.6751.087/0.991/1.218LT0000064690697/7/7, 1202018-09-09LT000008091085

170019006361.8411.618/1.401/1.530DE0005373736828/8/8, 1452018-09-12LT000008091090

145016505541.6901.413/1.207/1.396DE0005367986898/8/8, 1392018-09-26LT000008091093

Hedebio (LT000006681803) palikuonys

145016505421.6981.110/1.155/1.385DE0015015588488/7/7, 1282018-10-08LT000007840468

165018505841.6591.519/1.505/-.---DE0015015588768/8/7, 1412018-10-10LT000007840469

BEP Haens (DE001501567174) palikuonys

145016505341.6271.194/1.009/1.289LT0000070862208/8/7, 131
(čiurna)

2018-09-11LT000008091089

Tamtamo (LT000007523937) palikuonys

ID Gimimas
Preliminarus 

vertinimas
Motina

Augimas

120/210/365

Kontrolės 

laikotarpiu

Svoris 

10.04
Kaina

Aukciono 

pradinė

Pardavimui




