VIETINIŲ PAŠARŲ BAZĖS FORMAVIMAS EKOLOGINEI KIAULININKYSTEI IR
PAUKŠTININKYSTEI
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) baigė įgyvendinti tarptautinį
Europos Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 7osios bendrosios programos CORE ORGANIC II finansuojamą ERA-NET projektą
„Vietinių pašarų bazės formavimas ekologinės kiaulininkystės ir paukštininkystės srityse“ (ICOPP). Projektas
įgyvendintas kartu su partneriais iš Austrijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Prancūzijos, Suomijos,
Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Koordinatorius – Orhuso universitetas Danijoje.
Projekto tikslas – išplėtoti ekonomiškai naudingas pašarų/šėrimo strategijas ir technologijas ekologinėje
kiaulininkystėje ir paukštininkystėje, siekiant naudoti tik ekologiškus pašarus, įvertinant jų prieinamumą ir
atliekant kompleksinį gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ekonomikos ir aplinkosaugos vertinimą.
Projekto įgyvendinimo metu išryškėjo dvi mokslinių tyrimų kryptys: viena jų – tradicinis kelias, kai
ieškoma galimybių eksperimentuojant su žinomais pašarais dalį koncentruotų pašarų keičiant stambiaisiais bei
bandant įvairias receptūras; kita – kai ieškoma naujų pašarų (vikšrų, sausų dumblių, midijų ir kt.) panaudojimo
galimybių kartais ar iš dalies ieškant sprendimų ir platesniame kontekste (pvz., galvojant apie Baltijos jūros
užterštumo mažinimą). Šio projekto rezultatai vienija 10 Europos šalių žinias ir patirtį formuojant vietinių
ekologiškų pašarų bazę: atskirų pašarų poveikį kiaulių ir paukščių augimui, sveikatingumui, gerovei ir aplinkai.
Netradicinių pašarų panaudojimo galimybėmis labiau domisi kitų šalių tyrėjai. Preliminarūs tyrimų
rezultatai rodo, kad inovatyvūs dalies baltyminių pašarų pakeitimai naujais (midijų pašaru ir vikšrais/lervomis) yra
galimi, tačiau ekonomiškai kol kas nenaudingi (pvz., midijų, skirtų pašarams, kilogramo kaina – 5 eurai). Todėl
midijų auginimas ir naudojimas kiaulių pašarui galėtų būti siejamas su jūros vandens švarinimo priemonėmis,
tokiu būdu būtų galima ieškoti ir ekonominės naudos. Švedai nuo 2009 m. eksperimentuoja augindami midijas,
kurios mažina eutrofikaciją (ekosistemos kitimą, sukeltą cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir
fosforo junginių, pertekliaus) pakrančių vandenyse. Manoma, kad ateityje šių jūros moliuskų mėsos miltai pakeis
dalį dabar naudojamų žuvų miltų. Tačiau susmulkintos midijų geldelės negali visiškai pakeisti vištų dedeklių
racione reikalingo kalcio. Suomijos mokslininkai tyrinėja musių lervučių (Hermetia illucens) ir jūros dumblių
(Spirulina algae) panaudojimą pašarams. Pastarųjų baltymai gali visiškai pakeisti ekologiškus baltymus,
esančius tradiciniuose jų šaltiniuose, viščiukų broilerių racione.
Projekto partnerių tyrimų rezultatai rodo, kad tradicinių pašarų optimizavimo paieška šiuo metu yra
perspektyvesnė. Kiaulėms atitinkamos siloso sudėties ir tinkamas dalies koncentruotų pašarų pakeitimas yra
naudingas, siekiant apsirūpinti vietinės gamybos pašarais, nors didelės ekonominės naudos tokiais sprendimais
nėra pasiekiama. Kadangi Europos kiaulienos ir paukštienos gamintojai nepakankamai apsirūpina savos
gamybos ekologiškais pašarais, tai duoda naudą. Tačiau reikia pažymėti, kad didesnė siloso dalis kiaulių
racione didina jų virškinimo trakto ligų skaičių. Be to, kinta kiaulių aktyvumas (natūraliai kovojama dėl geresnio
pašaro), todėl atsiranda daugiau odos pažeidimų dėl gyvūnų stumdymosi prie šėryklų. Deja, bet
paukštininkystėje tokie pakeitimai kol kas neduoda labai perspektyvių rezultatų.
Jungtinės Karalystės projekto partneriai atliko sojos pupelių, žirnių ir lauko pupų kaip baltyminių pašarų
šaltinių kiaulių šėrimo racionuose lyginamąją analizę. Nustatyta, kad nėra reikšminio skirtumo tarp šių baltyminių
pašarų naudojimo šėrimo racionuose kiaulėms auginti. Tyrėjų nuomone žirniai yra perspektyvi alternatyva sojos
pupelėms kaip baltymų šaltinis kiaulių pašarų racione. Taip pat buvo tirta dumblių, žirnių ir lubinų įtaka viščiukų
broilerių augimui ir gerovei. Įrodyta, kad kai kurie vietiniai, tik rečiau auginami augalai kaip baltymų šaltiniai,
pavyzdžiui, lubinai (Lupinus albus L. luteus L. angustifolius) ir plikosios avižos (Avena nuda), gali iš dalies
padengti maistinių medžiagų poreikį dedeklėms vištoms ir kiaulėms. Tačiau, sudarant racionus, reikia įvertinti
galimą virškinamojo trakto susirgimų riziką. Baltai žydinčių žirnių veislės tanino turi nedaug, todėl yra
tinkamiausios ir perspektyviausios sudėtinės dalys paukščių pašaruose. Nustatyta, kad viščiukų broilerių racione
jų gali būti 250–300 g/kg, dedeklių – 150–200 g/kg. Saldieji lubinai taip pat gali pakeisti sojos pupeles ir sudaryti
200 g/kg dedeklių racione.
Austrijos partneriai tyrinėjo retesnių augalų – sėjamųjų esparcetų (Onobrychis viciifolia) ir pelėžirnių
(Lathyrus sativus) – kaip baltymų šaltinio naudojimą nujunkytiems paršeliams šerti. Buvo atlikti bandymai žirnius
ir sojų pupelių išspaudas keičiant esparcetų neišlukštentomis ir išlukštentomis sėklomis. Nei pašarų suvartojimas
ir svorio prieaugis, nei pašarų konversijos koeficientas iš esmės nesiskyrė bandymuose. Tai rodo, kad esparcetų
sėklos, kaip baltymų šaltinis, gali pakeisti žirnius ir sojų išspaudas bei sudaryti 10–16 proc. nujunkytų paršelių
racionuose. Pelėžirniai taip pat gali sudaryti 20–30 proc. raciono, tik prieš naudojimą rekomenduojama juos
termiškai apdoroti (paskrudinti).
Tyrinėjant apsirūpinimą savos gamybos ekologiškais pašarais Lietuvoje buvo nagrinėjamos 2010–2013
m. vyravusios ekologiškų ankštinių augalų auginimo tendencijos (didesnį dėmesį skiriant lubinams ir sojoms) bei
technologijos, išaugintų grūdų supirkimo kainos bei supirkti kiekiai, jų importo ir eksporto apimtys, ekologinių

išmokų dydžiai už baltyminius augalus, baltyminių pašarų gamybos ir suvartojimo balansai. Rezultatai rodo, kad
Lietuva yra ekologiškų grūdų, įskaitant baltyminius, gamintoja ir gana stambi eksportuotoja, tokią išvadą tvirtino ir
Ekologinio žemės ūkio tyrimų institutas (FiBL) Šveicarijoje, nagrinėdamas Europos šalių bendrą apsirūpinimą
ekologiškai pašarais.
LAEI pateikė ir tam tikrus pasiūlymus dėl tokių pašarų ekonominio vertinimo krypčių: koncentruotų
pašarų dalies keitimo stambiaisiais pašarais neginčijamos ekonominės naudos fiksavimo, tolesnio gilinimosi į
midijų, kaip Baltijos jūros valymo potencialios priemonės, panaudojimo pašarams ir t.t. Siekiant suaktyvinti
ekologiškų baltyminių pašarų gamybą Lietuvoje, būtų tikslinga ankštinių augalų plotus sėjomainoje laipsniškai
didinti iki trečdalio, išlaikant esamą išmokų už ekologiškus baltyminius augalus lygį. Taip pat reikėtų didinti
ankštinių augalų pasėlių dalį daugiamečių žolių struktūroje, auginant ankštinius kaip įsėlį.
Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančių šalių komandos apie projekto rezultatus organizavo daugiau
kaip 60 įvairių viešinimo priemonių: paskelbė mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnius, pristatė rezultatus
įvairiose konferencijose ir seminaruose, išleido lankstinukų, dalis rezultatų patalpinta specializuotoje Core
Organic II (http://www.coreorganic2.org/) interneto svetainėje.

