
Baltos Avies kooperatyvas, 2021.02.03

Ko Nori Pirkėjas
ir pirkėjo norų išpildymo kaina



• Ūkininkas

• Penėjimo stotis

• Skerdykla

• Distributorius

• Restoranai, mėsinės supermarketai pramonė

Premium beef stabilumas a) specifikacija
b) “karviena”

Vartotojas. Kas jis?



Parametrai. 365 *

Amžiaus ir lyties kategorija
veršelis, buliukas iki 16 mėn, buliukas iki 24 mėn, telyčia, kastratas, jautis, karvė

Skerdenos kategorija
Riebalo padengimas

Svoris
pH

Spalva
Marmuringumas

Riebalo storis
Riebalo spalva

Skerspjūvio plotas
Šonkaulių riebumas

* Kaina – tik ten, kur yra reikalavimai !



Pirkėjas 1

AU (<24m) – 3.15 eur/kg
gyvas svoris 3.15 x 0.64 = 2.02 eur/kg 

BU (<30m) – 2.95 eur/kg
gyvas svoris 2.95 x 0.64 = 1.89 eur/kg 

BU (>30m) – 2.80 eur/kg
gyvas svoris 2.80 x 0.64 = 1.79 eur/kg

Iš laiško 2021.01.26: 
<…>

Kainoraštis taikomas augintojams, su kuriais suderintas pirkimas būtent U kategorijos buliams.
Deja, bet vis dar susiduriame su nepastovaus ir fragmentinio tiekimo iššūkiu, nes net ir turint kelis tiekėjus, kurie augina

tinkamą kokybę, negali užtikrinti pastovaus kiekio kiekvienai savaitei. Jeigu galėtume turėti pastovius tiekėjus, kurie garantuotų
reikiamą kiekį ir kokybę kiekvieną savaitę, tuomet būtų galima diskutuoti apie palankesnę augintojui kainodarą. 

<…>



Pirkėjas 2

AU (<24m) – 3.10-3.20 eur/kg
gyvas svoris 3.20 x 0.64 = 2.05 eur/kg 

Iš telefoninio pokalbio 2021.02.02: 
<…>

– Jei šiandien paspausčiau rimtai parduodamas grupę galvijų, ar gaučiau papildomus 10 cnt?
– Tikrai taip.

– Ką galėtumėte parekomenduoti ūkininkams, siekiantiems gauti aukštesnę kainą?
– Auginti daugiau U+ kategorijos jaučių

<…>



Pirkėjas 3

S,E,U 2-3-4 >310kg – 2.82 eur/kg
gyvas svoris 2.82 x 0.64 = 1.80 eur/kg 

Iš susirašinėjimo laiško 2021.01.27. Аš:
– O U kategorijos 350-400 neturite? Nes 310+ netipinis reikalavimas U kategorijai? 

Taip pat buliai <600 gyvo - čia labiau brokas, nei jautiena :-) 
Ar turite kokybiškiems galvijams kainoraštį, ar tikrai žaidžiate tik šitoje š rinkoje? 

Pirkėjo atsakymas:
– Normaliems mėsiniams galvijams (skerdena 360+, kategorija min U3) atskiro kainoraščio neturime. Jei ūkis yra progresyvus
ir augina aukštos pridėtinės vertės galvijus – kaina su ūkiu yra suderinama individualiai. Kaip ir pas Patį _________ kai perka. 

<...> Taip ir dabar ar tai būtų Vaiteliai, ar tai būtų Stačkūnas ar dar kuris kitas iš gerą kokybę užtikrinančių ūkių.
Šiuo metu jei buliukai būtų 360+ skerdenos ir nemažiau U3 kategorijos – ir dabar mokame virš 3 EUR/kg skerdena.
Telyčios taip pat, jei tai yra 340+ skerdena ir kategorija tikėtina nemažiau U3 – kaina bus 2.90 EUR/kg skerdena.

Šitas kaininkams masiniam produktui – kuris deja LT kokybe nepasižymi. 
O ūkininkas žiūri tik į galvijo svorį ir nieko nenori girdėti apie tai kas po oda ir kad tai nemažiau svarbu nei skerdenos svoris.



Kaštai *

1.06 eur/d + 1.38 eur/d
(Pastovūs kaštai) ir (Kintami kaštai)

Atneša

3 eur/d
1.5 kg/d x 2 eur/kg

* http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-17-zolinis-kombinuotas-intensyvus-finansine-dalis.pdf



EBV indeksai
Calving Ease DIR (Direct) - Tiesioginis veršiavimosi lengvumas

Calving Ease DTRS (Daughters) - Dukterų veršiavimosi lengvumas
GL (Gestation Lenght) - Nėštumo trukmė

BWT (Birth Weight) - Gimimo svoris
200 Day Weight - 200 dienų svoris
400 Day Weight - 400 dienų svoris
600 Day Weight - 600 dienų svoris

MWT (Mature Cow Weight) - Brandžios karvės svoris
MILK - Pieningumas

Scrotal Size - Kiaušių dydis
Carcass Weight - Skerdenos svoris

Eye Musc Area - Nugaros raumens plotas
Rib Fat - Šonkaulių riebumas
Rump Fat - Kumpio riebumas

RBY (Retail Beef Yeld) - Prekinės jautienos išeiga
IMF (Intramuscular Fat) - Marmuringumas

Docility - Romumas, paklusnumas
Flight Time - „Skrydžio laikas“



MILK
Pieningumas

Calve weight at weaning influenced by* 
70% - non genetic factors (eg. nutrition, disease)

20% - calf’s genetics for growth
10% - maternal contribution by the cow (milk)

MILK index is using 200 days weight for calculations, but 
those calculations requires large amount of data and are complicated 
when calculation method eliminates non-genetic and genetic factors

*from Milk EBV description by Breedplan



Kokios norime galvijininkystės Lietuvoje*

1. Tvarus žalias ūkininkavimas
Galvijininkystės subproduktas (mėšlas) – nepamainoma tvaraus žalio ūkininkavimo dalis

2. CO2 ir CH4 emisijos mažinimas
Intensyvinant gyvulininkystę trumpiname auginimo ciklą, kas iš esmės prisideda prie CO2 emisijos mažinimo

Didžiausią efektą pasieksim vien tik atsisakant apsileistinai neefektyvaus ūkininkavimo

3. Gamyba lokaliai Lietuvoje

Lietuvos vardas turi nešti pridėtinę vertę augintojams

* Visos paramos ir išmokų programos turi būti derinamos prie išsikeltų tikslų, o ne tenkinami (paprasti) ūkininkų norai “duokite pinigų”



Nuorodos:
Skirtingų racionų įtaka penėjimui su savikainos skaičiavimais (kontrolinis auginimas 2020)

http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-17-zolinis-kombinuotas-intensyvus-finansine-dalis.pdf

Pagrindiniai motininės bandos KPI (Key Performance Indicators) rodikliai
http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2019/10/KPI.pdf

Atjunkytų veršelių ekonomika ir vertės didinimas
http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-23-atjunkytu-verseliu-ekonomika-vertes-didinimo-galimybes.pdf

Kontrolinis auginimas 2019
http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-23-Angus-kontrolinis-auginimas-2019.pdf

EBV pristatymas
http://aberdeen-angus.lt/wp-content/uploads/2020/08/ANGUS-2019-04-04-EBV.pdf

Trumpai apie jautienos vertinimo standartus
http://aberdeen-angus.lt/jautienos-skerdenos-vertinimas/

Angusų Augintojų asociacijos puslapis (ir tikslai Angusų augintojams)
http://aberdeen-angus.lt/




