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Veiksminga veršelių priežiūra

Kad ir kokia ūkio veikla užsiimate, labai svarbu 
tinkamai prižiūrėti veršelius. Tinkama priežiūra 
padidins ūkio produktyvumą ir pelningumą. 
Netinkama priežiūra sumažins ūkio produktyvumą 
ir sudarys nereikalingų išlaidų. 

Šiame kataloge aprašomi produktai ir priemonės, 
padėsiančios auginti veršelius, taip pat pateikiama 
su tuo susijusių naudingų patarimų ir gudrybių. 
Daugiau informacijos apie tinkamą veršelių 
priežiūrą galite rasti „DeLaval“ internetinėje 
svetainėje www.delaval.lt 
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Tinkama priežiūra
Puikiai prižiūrėta telyčia, jei ji yra sveika ir vaisinga, veršiuotis pradeda 
būdama 24 mėnesių ir sveria kiek daugiau nei 600 kg*. Ji taip pat visą 
produktyvaus gyvenimo laikotarpį duoda daug aukščiausios kokybės 
pieno. Tai pasiekiama tinkamai prižiūrint karves nuo pat pirmųjų jų gyvenimo 
dienų. Tinkama priežiūra apima karvių veisimą tvarkingoje tvarto aplinkoje, 
aprūpinimą reikiamomis maistinėmis medžiagomis ir papildais bei reikalingų 
pašarų kiekiu kasdien, taip pat  greitą bei veiksmingą gydymą susirgus.

Greito augimo pranašumai
• Veršeliams greičiau augant ankstyvajame amžiuje (iki 

atjunkymo), sumažinama jų gaištamumo rizika.
• Greičiau augusios ankstyvajame amžiuje karvės pirmosios ir 

antrosios laktacijos laikotarpiais duoda daugiau pieno.
• Nustatyta, kad greičiau užauginus padidinamas ir telyčių, ir 

pirmaveršių karvių vaisingumas.
• Greičiau užauginus, telyčios pirmą kartą veršiuojasi anksčiau 

(būdamos 24–25 mėnesių), todėl produktyvaus gyvenimo 
laikotarpiu padidėja duodamo pieno kiekis.

• Greičiau užaugintos karvės anksčiau pradeda veršiuotis, 
todėl auginant reikia mažiau pašarų ir darbo.

Veisiant didesnių veislių gyvulius, rekomenduojama, kad auginimo 
laikotarpiu per dieną jie priaugtų ne mažiau kaip 750 g svorio. Veisiant 
mažesnius, pavyzdžiui, džersių veislės, gyvulius, rekomenduojama, kad 
per dieną jie priaugtų ne mažiau kaip 500 g svorio.

 Veršiavimasis: tinkama priežiūra nuo pat pradžių
Veršiavimasis yra ir karvei, ir veršeliui pavojingas procesas. Iš esmės 
veršeliai gimsta be imuninės sistemos arba neturėdami natūralios 
apsaugos. Todėl labai svarbu, kad gaunami pašarai palengvintų pirmąsias 
dienas ir veršeliai gautų tiek apsaugos ir maistingųjų medžiagų, kad 
išaugtų į stiprias ir produktyvias karves. Šiuo laikotarpiu labai svarbų 
vaidmenį veršelių gerovei atlieka krekenos. Per pirmąsias 2 veršelio 
gyvenimo valandas sugirdykite jam bent 4 l (arba 10 % kūno 
svorio) aukštos kokybės krekenų; taip sumažinsite viduriavimo riziką 
(viduriavimas yra dažniausia naujagimių veršelių gaišimo priežastis). Nuo 
antrosios veršelio gyvenimo dienos galite mėginti jį atjunkyti ir pratinti prie  
įprasto pieno arba jo pakaitalo.

 Ketvirtoji diena: tinkama priežiūra ir toliau
Didysis prieskrandis dar nėra tinkamai išsivystęs, todėl būtina kontroliuoti 
pašarus, kad kiltų kuo mažiau skrandžio problemų. Šiuo metu veršeliams 

reikia duoti daug pieno, o augant veršelių svoriui, pieno kiekį reikia 
didinti tolygiai. Šiuo laikotarpiu veršeliams reikia duoti ir po saują kieto 
pašaro, siekiant pamažu pripratinti skrandį. Veršeliai turi turėti švaraus 
vandens, kad galėtų atsigerti, kada tik panorėję. Veršeliams taip pat 
turi būti sudarytos sąlygos vaikščioti ir žaisti, kvėpuoti geros kokybės 
oru ir gyventi reguliariai valomoje patalpoje, nuolat kreikiamoje švariais 
pakratais.

 Pirmosios savaitės: ruošimas ateičiai
Praėjus savaitei nuo gimimo, veršelių didysis prieskrandis būna jau 
kur kas labiau išsivystęs. Tai reiškia, kad jie jau pasiruošę pradėti ėsti 
kietąjį pašarą. Veršeliai vis dar vartos daug skysčių gerdami vandenį. 
Jei veršeliai neturės galimybės išgerti pakankamai vandens, startinio 
pašaro jie gali suvartoti trečdaliu mažiau, todėl priaugs daugiau nei 
trečdaliu mažiau svorio. Tinkamas suvartojamų pašarų ir skysčių kiekis 
yra labai svarbus veiksnys siekiant, kad karvės priaugtų reikiamo svorio ir 
subrendusios duotų maksimalų kiekį pieno.

Veršeliai per dieną turėtų priaugti daugiau nei 750 g (mažesnių 
veislių gyvuliams reikia priaugti mažiau svorio; žr. puslapio 
apačioje pateiktą lentelę), todėl jie turi būti aprūpinti reikiamu 
kiekiu kokybiškų pašarų ir gyventi tinkamomis sąlygomis. 
Pavyzdžiui, veršeliui, auginamam 20 °C temperatūroje, per 
dieną reikia apie 6–7 litrų pašarų; jei veršelis auginamas -25 °C 
temperatūroje, jam reikės beveik dvigubai daugiau pašarų.

 Trys mėnesiai: kiti veiksmai
Kadangi jauni veršeliai imlesni ligoms, pirmąsias aštuonias savaites 
rekomenduojama juos laikyti atskirai. Taip sumažinsite ligos plitimo tarp 
veršelių riziką. Po to, veršelius galima suleisti į bendrą patalpą, bet būtina 
sąlyga – jie turi turėti švaraus, šviežio vandens, o patalpa turi būti tinkamai 
vėdinama (jeigu įėję į tvartą jaučiate amoniako kvapą, patalpa nėra 
pakankamai vėdinama ir tai kenkia jūsų gyvuliams).

Augimo tempas ir iki atjunkymo suvartotas maistingųjų 
medžiagų kiekis daro didesnę įtaką duodamo pieno kiekiui nei 
genetinė atranka. Dėl genetinės atrankos laktacijos metu karvės 
duoda apie 70–120 kg pieno. Palyginti su genetine atranka, prieš 
atjunkymą duodamos maistingosios medžiagos ir veiksminga 
priežiūra gali padidinti duodamo pieno kiekį pirmosios ir 
antrosios laktacijos metu nuo keturių iki aštuonių kartų.

 

Svoris pagal amžių
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Amžius (mėnesiais) Holšteinų-fryzų veislės gyvuliai Džersių veislės gyvuliai

Gyvulio svoris
kg

Ūgis ties ketera
cm

Gyvulio svoris
kg

Ūgis ties ketera
cm

0 40 77 27 66

2 85 86 60 76

4 130 94 88 86

6 180 104 118 99

Siekiamas veršelio svoris ir ūgis ties ketera auginant holšteinų-fryzų ir džersių veislės veršelius
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Idealios patalpos veršeliams

1

Veršelius galima laikyti grupėmis arba po 
vieną, patalpoje arba lauke. Jei vieną ar du 
kelių savaičių ar mėnesių veršelius laikysite 
atskiruose garduose, jie turės pakankamai 
vietos vaikščioti ir sumažės ligų plitimo rizika. 
Taip bus ir kur kas lengviau kontroliuoti šėrimą, 
nes galėsite nesunkiai stebėti, kiek pašarų 
suvartoja kiekvienas veršelis.

Vyresnius nei aštuonių savaičių veršelius galite 
suvaryti į tvarte esančius gardus. Reikiamo 
dydžio gardai ir tinkama prieiga prie pašarų 
bei vandens reikšmingai pagerins jūsų veršelių 
gyvenimo kokybę.  „DeLaval“ gardai sukurti 
taip, kad puikiai tiktų veršeliams auginti (veršelių 
auginimo patalpos turi atitikti specialius vietos ir 
šalies įstatymus).

1. „DeLaval“ veršelių namelis CB1 – gardas
Naudojant šį tvirtos konstrukcijos gardą, stebėti 
veršelius visai paprasta.
Dėl tvirtų šėrimo durų su plieniniu rėmu prie 
veršelių kur kas patogiau prieiti. „DeLaval“ 
CB1 gardas padarytas iš patvaraus, storo, 
sutvirtinto, išcentriniu būdu pagaminto plastiko, 
todėl nesunkiai galima jį visą išplauti.

2. „DeLaval“ veršelių gardas CB10
„DeLaval“ veršelių namelį CB10 nesunku valyti, 
be to, jis palengvina atskirai laikomo veršelio 
priežiūrą: yra patogi vieta atsigulti, apsauga nuo 
infekcijų, tinkamas vėdinimas ir paprasta prieiga 
prie pašarų ir vandens. Matmenys:
• Plotis: 1000 /1100 arba 1300 mm
• Ilgis: 1200 / 1400 arba 1600 mm
• Aukštis iki namelio viršaus: 1200 mm



Veršelių priežiūros priemonių katalogas 5 

2

3

4

Tai tik keletas „DeLaval“ 
veršelių laikymo sprendimų 
pavyzdžių; kiti pavyzdžiai 
pateikiami 
delaval.lt interneto 
svetainėje.

3. „DeLaval“ guoliavietės pertvara CC1800
CC1800S pagaminta pagal tokį patį išbandytą 
modelį kaip ir CC1800 ir yra tinkama naudoti 
auginant veršelius (nuo keturių mėnesių amžiaus), 
jaunus galvijus ir telyčias. Ergonomiška guoliavietės 
pertvaros konstrukcija suteikia gyvuliams 
pakankamai vietos natūraliai atsigulti, išsitiesti ir 
atsistoti. Galima įsigyti trijų dydžių pertvaras: 1050 
mm, 950 mm ir 850 mm

4. „DeLaval“ šėrimo atitvaras HL10, skirtas
jauniems galvijams
„DeLaval“ šėrimo atitvaras HL10 – tai lankstus
šėrimui pritaikytas atitvaras. Kadangi dalys
sujungiamos varžtais, galima keisti atitvarų dydį
ir pritaikyti pagal gyvulių dydį bei šėrimo vietos
plotį. Šėrimo atitvaras gali būti montuojamas
tiesiai arba kampu, be to, jį nesunku įrengti
anksčiau pastatytose tvartuose ir veršiavimosi
garduose. Judančios detalės pagamintos taip,
kad veiktų veiksmingai ir tyliai.

5. ,,DeLaval”apsauginiai sienų skydai 
WPP„DeLaval“ apsauginis sienos skydas WPP 
gaminamas iš kokybiško 100 procentų PVC. Jis 
gali būti dviejų dydžių ir dviejų spalvų.

Šie skydai atsparūs rūgštiniams ir šarminiams 
plovikliams, naudojamiems ūkiuose. Lygiame 
paviršiuje negali veistis bakterijos ir mikrobai. 
Sienas galima plauti, be to, joms nekenkia 
valymas dideliu slėgiu. Skydai yra atsparūs 
gyvulių ir įrankių smūgiams. Rinkitės mėlynus 
arba baltus skydus su skirtingais priedais 
kampams, briaunoms ir grindims sujungti. 
Skydus lengva sujungti ilgo poveikio specialiais 
klijais ir (arba) specialiais pritaikomaisiais 
atitinkamos spalvos varžtais. 

Patvarų „DeLaval“ apsauginį sienos skydą WPP 
greitai sumontuosite tiesiai ant plytų, betono 
ar medinės sienos. Senas tamsias patalpas jis 
paverčia švaria, gaivia, šviesia ir higieniška erdve. 

5
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DeLaval“ SC1 ir DC2
„DeLaval“ SC1 ir DC2 yra plastikiniai pašarui 
laikyti tinkami vandens loviai, naudojami palaido 
laikymo tvartuose  arba ganyklose. Galima įsigyti 
vienos kameros (SC1) 18 litrų arba dviejų kamerų 
(DC2) 36 litrų talpos lovius.
Šių lovių sienelės pasižymi dviguba šilumine 
izoliacija, todėl juos galima naudoti lauke net ir 
šaltuoju metų laiku.
Kartu su loviu gausite ir panardinamąjį šildytuvą, 
kuris neleis vožtuvui užšalti.
Lovys turi angą su paprastu naudoti uždoriu, 
todėl prireikus atlikti vožtuvo ar šildytuvo 
techninę priežiūrą tai galėsite padaryti greitai ir 
paprastai. Spaustukus lengva atidaryti, todėl 
nereikia jokių įrankių.

„DeLaval“ girdykla C10
C10 girdykla yra skirta užtikrinti, kad telyčios 
visada turėtų reikiamą kiekį vandens. Jos 
našumas 10 l/min., todėl  ji optimizuoja 
būsimų karvių augimą.

„DeLaval“ girdykla CF7
DeLaval“ CF7 plūdinė girdykla skirta jauniems 
galvijams. Naujos konstrukcijos CF7 girdykla yra 
lengvesnė nei senesni modeliai ir turi kištuką, 
palengvinantį valymo darbus. Plūdinio vožtuvo 
našumas 5 l/min.

Gyvybiškai svarbu, kad veršeliai (ir, žinoma, 
visos karvės) visada turėtų švaraus, šviežio 
vandens. Vanduo ir pašaruose esantys 
mikroorganizmai padeda vystytis sveikam 
didžiajam prieskrandžiui. Šiltomis dienomis 
vandens poreikis padidėja.

Šviežias vanduo

„DeLaval“ girdykla C5
„DeLaval“ girdykla C5 skirta veršeliams ir 
telyčioms. Juodo emalio sluoksnis ir rūgštims 
atsparus paviršius užtikrina optimalią higieną.

Tai tik keletas „DeLaval“ 
veršelių laikymo sprendimų 
pavyzdžių; kiti pavyzdžiai 
pateikiami 
delaval.lt interneto 
svetainėje.

„DeLaval“ girdykla E300
,,DeLaval“ girdykla, tinkama veršeliams
girdyti žiemą.
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Veršiavimosi procese labai svarbų vaidmenį atlieka 
pašarai. Jie užtikrina tinkamą veršelių sveikatą nuo 
pat pirmųjų dienų ir ilgą produktyvaus gyvenimo 
laikotarpį. Veršeliai turi gauti visko, ko reikia, tinkamu 
laiku, todėl turi būti aprūpinti kokybiškais papildais 
ir maistinėmis medžiagomis. Tuomet jų virškinimo 
sistema vystysis tinkamai, o svoris nuolat augs.

Pelningą ūkininkavimo ateitį 
užtikrinantis veršelių šėrimas
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„Feedtech™ Colostrum supplement“
Pirmąsias 24 veršelių gyvenimo valandas 
aprūpina juos trūkstamomis maistinėmis 
medžiagomis.

Pagrindiniai pranašumai
• Papildyta natūraliais kiaušinių antikūnais 
ir selenu
• Sudėtyje yra vitaminų ir probiotikų

Krekenų matuoklis
Krekenų matuokliu išmatuosite antikūnų kiekį 
krekenose. Svarbu naudoti „Feedtech™“ 
papildą „Colostrum supplement“, ypač tuo 
atveju, jei krekenų matuokliu nustatyta, kad 
krekenos yra žemos kokybės.

Feedtech™ Calf milk supplement”
Tai organinių rūgščių ir vitamino E mišinys. Jis 
gerina nenugriebto pieno ar pieno pakaitalo 
suvirškinimą, išlaikant pieną šviežią 24 valandas.

Pagrindiniai pranašumai
• Pienas išlieka šviežias 24 val.
• Skatina maisto medžiagų pasisavinimą
• Pagerina virškinimą

„Feedtech™ Electro balance“
Veršeliams skirtas aukščiausios kokybės 
dietinis pašaro papildas, stabilizuojantis 
vandens ir elektrolitų pusiausvyrą ir gydantis 
bei apsaugantis veršelius nuo viduriavimo.
Pagrindiniai pranašumai
• Tirpus ir piene, ir vandenyje
• Sudėtyje yra natrio, kalio ir chloro
• Didelis kiekis gliukozės suteikia daugiau 
energijos
• Psiliumas pristabdo tranzitą virškinamuoju 
traktu 
• Labai skanūs
• Galima įsigyti 1,5 kg, 3 kg ir 5 kg kibirėliuose 
su matavimo semtuvėliu

„Feedtech™ Calf care“
Ekonomiškas dietinis pašaro papildas, skirtas 
veršeliams, kuriems sutrikusi virškinimo trakto 
veikla arba kurie sveiksta po viduriavimo.
Pagrindiniai pranašumai
• Atkuria skysčių pusiausvyrą ir aprūpina 
maistingosiomis medžiagomis
• Padeda stabilizuoti vandens ir elektrolitų 
pusiausvyrą
• Sudėtyje yra natūralių kiaušinių antikūnų
• Parduodama 2 kg kibirėliuose su matavimo 
semtuvėliu

Feedtech™ Bio milk stabilizer
Pašaro papildas, apsaugantis ir parūgštinantis 
veršeliams skirtą pieną.
Pagrindiniai pranašumai
• Sudėtyje yra organinių rūgščių ir pieno 
rūgščių bakterijų
• Sudėtyje – tik patvirtintos organinės 
sudedamosios dalys
• Galima įsigyti 10 kg kibirėliuose su matavimo 
semtuvėliu
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„Feedtech™ Colostrum booster“
Mūsų standartinis papildas stiprina naujagimių
veršelių, kurie gauna prastos kokybės arba
nepakankamą kiekį karvės krekenų, imunitetą.

Pagrindiniai pranašumai
• Sudėtyje yra džiovintų krekenų
• Galima įsigyti 1,2 kg pakuotėje, 
kurią sudaro 6 vnt. aliuminio pakelių po 200 g

                             

Veršiavimosi laikotarpiu įvairių grėsmių kyla ir karvės, 
ir veršelio sveikatai. Todėl siūlome didžiulį pasirinkimą 
pašarų papildų. Šis naujų gaminių asortimentas nuolat 
papildomas, kad jūsų gyvuliai, o kartu ir jūs 
gautumėte reikiamą pagalbą tada, kai labiausiai reikia.

„Feedtech™ Good start“
Papildomi pašarai užtikrina veršeliams 
optimalią sveikatą pirmąsias dvi ar tris jų 
gyvenimo savaites.

Pagrindiniai pranašumai
• Sudėtyje yra natūralių kiaušinių antikūnų
• Didelė probiotikų koncentracija
• Sudėtyje yra elektrolitų ir vitaminų A, C, 
D ir E
• Parduodama 2 kg kibirėliuose su 
matavimo semtuvėliu

„Feedtech™ Good start S“
Standartinis papildas užtikrinantis veršelių 
sveikatingumą pirmąsias dvi ar tris jų gyveni-
mo savaites. 

Pagrindiniai pranašumai
• Pagaminta specialiai pagal „DeLaval“ 
formulę
• Didelė probiotikų koncentracija
• Sudėtyje yra optimalus kiekis vitaminų, 
mineralų ir mikroelementų
• Parduodama 2 kg kibirėliuose su vienadoziu 
matavimo semtuvėliu

Veršeliams skirti Feedtech™ gaminiai

NAUJIENA

Tai tik keletas „DeLaval“ 
veršelių laikymo sprendimų 
pavyzdžių; kiti pavyzdžiai 
pateikiami 
delaval.lt interneto 
svetainėje.

Nuo gimimo iki 
pirmųjų 24 valandų

Nuo 2 dienų 
iki 3 savaičių

Iki 3 mėn.
amžiaus

6 mėn. ir 
vyresniems

Feedtech™ Colostrum 
supplement

Feedtech™ 
Good start

Feedtech™ Colostrum 
booster

Feedtech™ Good 
start S

Feedtech™ Colostrum 
booster P Feedtech™ Bio milk stabilizer

Feedtech™ Calf milk supplement 

Feedtech™ Calf care – simptominis gydymas: visada, kai reikia

Feedtech™ Electro balance – simptominis gydymas: visada, kai reikia

FeedtechTM Carbogel
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Paprastesnis ir geresnis šėrimas

Nesvarbu, ar ką tik gimusį veršelį girdote 
krekenomis, ar kelių mėnesių veršelį šeriate 
koncentruotais pašarais – galite įsigyti tinkamų 
darbą palengvinančių įrenginių. O veršeliams 
augant galite naudoti automatines šėrimo 
sistemas, pasižyminčias optimaliu valdymu ir 
veiksmingumu.

1. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF150X
„DeLaval“ veršelių šėrykla CF150X sujungia 
pieno tiekimo stotelę su visapusiškai integruota 
koncentruotų pašarų tiekimo stotele arba 
su antrąja pieno tiekimo stotele. „DeLaval“ 
pašarų ruošimo įrenginyje FP204X įdiegta 
veršelių šėrimo programa leidžia sudaryti visą 

šėrimo planą veršelių grupei arba atskiriems 
veršeliams. Atjunkymas gali būti atliekamas 
automatiškai, pagal suvartojamą koncentrato 
kiekį. Remiantis informacija apie suvartojamą 
pieno ir koncentrato kiekį, lengviau nustatyti 
galimas sveikatos problemas, prieš joms 
užklumpant veršelius. „DeLaval“ veršelių 

1

2 3 4

Jei norite, kad per dieną veršeliai 
priaugtų reikiamą kiekį svorio 
ir užaugę visą produktyvaus 
gyvenimo laikotarpį būtų sveiki 
bei produktyvūs, labai svarbu 
kontroliuoti, kokius pašarus jiems 
duodate, ir jų kiekį. Visa tai galite 
pasiekti naudodami „DeLaval“ 
šėryklas.
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„DeLaval“ nerūdijančiojo plieno kibiras
Pirmomis veršelio gyvenimo dienomis 
higieniškas nerūdijančiojo plieno kibiras padės 
išlaikyti pieno kokybę. Galima rinktis 7 arba 12 
litrų talpos kibirus.

Veršelių pieno girdykla N1
6 litrų kilnojama pieno girdykla su vienu 
apkeičiamuoju žinduku. Apkeičiamasis reiškia, 
kad žinduką galima uždėti ant girdyklos jos 
priekyje arba gale, todėl šią girdyklą nesunku 
pritaikyti konkrečioms reikmėms.
Matmenys: 320 (aukštis) x 240 (plotis) x 310 
(skersmuo) mm.

8. Veršelių pieno girdykla N5
Šia pieno girdykla su 5 žindukais galima 
pagirdyti iki 5 veršelių. Tiektuvo kraštai 
užapvalinti, todėl veršeliams paprasčiau prie jo 
prieiti. Talpa: 30 litrų. Matmenys: 275 (aukštis) x 
250 (plotis) x 700 (ilgis) mm.

Veršelių pieno girdykla CN3
Girdykla, padalinta į skyrius, su 3 žindukais, 
talpinanti 16 litrų skysčio.
Matmenys: 250 (aukštis) x 240 (skersmuo) x 
420 (ilgis) mm.

Įsukamieji žindukai (10 vienetų)
Įsukamųjų žindukų unikalus patentuotas vidinis 
vožtuvas su sulankstomomis sklendėmis 
sulaiko pieną žinduke, todėl jis geriau reaguoja 
į veršelio poreikius. Jis sukurtas taip, kad 
funkcionuotų panašiai kaip tikras karvės 
spenys, todėl veršeliui jį čiulpiant, jis visą 
laiką juda ir nesustoja. Tai reiškia, kad spenys 
savaime išsivalo ir yra atsparus užsikimšimui.

„DeLaval“ veršelių kibirai
7 litrų talpos lengvas veršelių kibiras. 
Tinka naudoti įvairiems tikslams.

šėrykla CF150X tinka pienui, pieno pakaitalui ir 
jų abiejų mišiniui duoti veršeliams. Prie vienos 
CF150X šėryklos vienu metu gali tilpti maždaug 
25 veršeliai. 

Jei norite pašerti daugiau veršelių, prie vieno 
pašarų ruošimo įrenginio FP204X galite 
prijungti net keturias stoteles; tuomet galėsite 
pašerti apie 100 veršelių. Kelis pašarų ruošimo 
įrenginius galite sujungti tarpusavyje su „PC 
Link“ kompiuterine programa ir taip dar labiau 
padidinti sistemos našumą.

2. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF500+ ir
3. „DeLaval“ veršelių šėrykla CF1000+
„DeLaval“ CF500+ ir „DeLaval“ CF1000+ 
šėryklas galite įsigyti su autonominio valdymo 
arba su prie „DeLaval“ bandos valdymo 
sistemos prijungiama valdymo sistema. 
Sujungimas su bandos valdymo sistema 
suteikia daugybę pranašumų, tačiau naudojant 
autonominio valdymo sistemoje įrengtą 
modernų pašarų ruošimo įrenginį galima irgi 
tinkamai valdyti veršelių šėrimo procesą.

Šviežiai paruošta
Veršeliui atėjus į pieno tiekimo stotelę, CF500+ 
ir CF1000+ netrukus paruošia tikslų tinkamos 
temperatūros šviežio pieno kiekį, skirtą veršeliui 
išgerti. Pieno tiekimo stotelė atpažįsta kiekvieną 
veršelį pagal elektroninį radioatsakiklį ir gauna 
informaciją apie veršelio šėrimo planą, apie tai, 
ko ir kiek jam reikia sugirdyti. CF500+ šėrykla 
gali valdyti 2 įrenginius su speniais, todėl 
tiektuvu gali naudotis apie 50 veršelių. CF1000+ 
šėrykla gali valdyti keturis įrenginius su speniais 
ir ja galima girdyti apie 120 veršelių. Galima 
naudoti pieną, miltelinius pašarus arba įvairius 
mišinius. Mišinius galima ruošti iš šviežio pieno, 
miltelinių pašarų ir vandens.

4. „DeLaval“ mobilusis veršeliams skirto 
pieno įrenginys CMM200+
Galima įsigyti 100, 180 ir 200 litrų talpos 
mobilius pieno įrenginius. Pieno vežimėlyje 
galėsite paruošti ir paskirstyti tinkamos 
temperatūros pieną (tiek šviežią, tiek paruoštą 
iš miltelių). Naujasis CMM200+ modelis 
praplėtė asortimentą papildydamas jį bazine 
versija, kurios talpa – 200 litrų. Įrenginys turi 
motorizuotus ratukus, todėl pienas paskirstomas 
kur kas paprasčiau. O įrenginyje įdiegta 
dozavimo siurblio valdymo funkcija užtikrina, 
kad būtų paskirstytas tikslus kiekis pašaro.
Pašarų tiekimas veršeliams atima nemažai 
laiko, todėl mobilių „DeLaval“ tiektuvų 
cisternos yra patvarios, higieniškos ir lengvai 
transportuojamos net nelygiomis grindimis. 
Pagaminti iš nerūdijančio plieno, šie pašarų 
vežimėliai yra patvarūs, be to, juos paprasta 
valyti. „DeLaval“ pieno įrenginio CMM200+ 
talpa – 200 litrų, be to, jame yra įrengta maišymo 
ir šildymo sistema. „DeLaval“ CMM200+ turi 
nuosavą varantįjį mechanizmą, valdymo sistemą, 
paprastą naudoti vartotojo sąsają, galingą 
dozavimo siurblį ir cisternos dangtį. Be to, visus 
modelius galima naudoti pieno surinkimui iš su 
„DeLaval“ VMS sistema susietų įrenginių.

Veršelių girdymo kibiras
Praktiškas 8 litrų kibiras yra pristatomas su vienu 
minkštu guminiu žinduku ir pakabinimo laikikliu. 
Palengvina veršelių šėrimą palaido laikymo 
garduose. Naudojant šį kibirą, taupomas laikas 
ir mažinamos darbo sąnaudos, be to, gyvuliai 
tampa ramesni. Jis yra higieniškas ir jį paprasta 
valyti.

Veršeliams skirtas buteliukas su čiulptuku
Šis 2 litrų talpos buteliukas padeda veršeliui 
pirmąjį pieną žįsti nekeičiant natūralios elgsenos. 
Ant dangtelio esantis spaustukas palengvina 
naudojimą, o papildomas laikiklis skirtas tam, kad 
veršelis galėtų pieną gerti pats ir buteliuko nereikėtų 
laikyti.

Tai tik keletas „DeLaval“ 
veršelių laikymo sprendimų 
pavyzdžių; kiti pavyzdžiai 
pateikiami 
delaval.lt interneto 
svetainėje.
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Veiksmingas stebėjimas
Kiekvienas veršelis atspindi jūsų verslo 
investicijas. Todėl juos reikėtų reguliariai 
stebėti, ypač pirmosiomis gyvenimo 
dienomis. Nuotolinio karvių stebėjimo 
kamera puikiai tiks, jei negalite būti tvarte, 
ypač – veršiavimosi vietoje.

„DeLaval“ ūkio stebėjimo 
kamera FMC-IP1
Naudodami mūsų IP kamerą, per savo išmanųjį telefoną ar kompiuterį 
galėsite stebėti labiausiai rūpimus aspektus: pirmaveršes karves ir 
naujagimius veršelius, automatines šėryklas ir melžimo įrenginius. FMC-
IP1 yra atspari purvui ir tvarte vyraujančiai drėgmei bei ekstremalioms oro 
sąlygoms dideliuose lauko plotuose. Savaiminio diegimo vaizdo kamera 
pasižymi profesionalams skirta kokybe, itin didele raiška ir ją paprasta 
įrengti, todėl iš pradžių galite įsigyti vieną arba dvi kameras, o vėliau – 
tiek, kad atitiktų poreikius.

NAUJIENA



Veršelių priežiūros priemonių katalogas 13 

210 denjė labai atsparus vandeniui 
nailono poliesteris

Uretanas, 4 mm storio

Labai patogi ir orui 
pralaidi poliesterio vilna

„DeLaval“ veršelio apsiaustas
Naujagimius veršelius esant šaltam orui
reikia laikyti šiltai. Šį apsiaustą galima naudoti ir 
sergantiems arba per anksti gimusiems veršeliams. 
Be to, jį galima naudoti sveikiems veršeliams ir taip 
pagerinti jų augimą bei produktyvumą.

Higiena ir komfortas
Būtina reguliariai valyti ir sterilizuoti 
gardus, jei norite užtikrinti gerą 
veršelių savijautą. Taip pat svarbu, 
kad veršeliai galėtų kvėpuoti grynu 
oru: jei užuodžiate amoniako 
kvapą, tai kenkia jūsų veršeliams. 
Efektyvi tvarto vėdinimo sistema 
padės veršeliams užaugti 
sveikiems ir stipriems.

„DeLaval“ melžimo aikštelės ventiliatorius 
PV600
Šis ventiliatorius gali būti naudojamas melžimo 
aikštelėse ir gyvulių vasaros stoginėse, siekiant 
pagerinti laikymo aplinką. Jis ypač naudingas 
norint sumažinti musių kiekį melžimo aikštelėse. 
Ventiliatoriaus sukimosi greitis gali būti 
nustatomas, atsižvelgiant į oro temperatūrą, kad 
būtų nei per šalta, nei per šilta.

„DeLaval“ „PeraDis™“
Naudodami „DeLaval PeraDis“ dezinfekavimo 
priemonę, galite apsaugoti veršelius nuo 
viduriavimą sukeliančių patogenų. Ją naudoti 
paprasta ir saugu.
„DeLaval“ „PeraDis“ – tai 5 % peracto rūgšties 
pagrindu pagamintas tirpalas 20 litrų talpose.               

Tai tik keletas „DeLaval“ 
gyvulių laikymo sprendimų 
pavyzdžių; kiti pavyzdžiai 
pateikiami 
delaval.lt interneto 
svetainėje.

MSB šepetys veršeliams
MSB šepetys yra greitas ir ekonomiškas būdas 
užtikrinti gerą veršelių pradžią iki produktyvaus 
gyvenimo. Šepetys skirtas veršelių savijautai 
gerinti, kraujotakos stimuliacijai, skatina 
augimą, produktyvumą. Siūbuojantis veršelių 
šepetys sukasi gyvuliui tinkamu greičiu, laisvai 
svyruoja visomis kryptimis.
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1. Ant neapsaugotų šėrimo paviršių gali 
būti nesuskaičiuojama daugybė mikrobų 
ir bakterijų, be to, jie gali būti išėsdinti 
rūgščių. Tai gali pakenkti karvių sveikatai ir 
sumažinti primilžį.  Praktinė patirtis rodo, kad 
karvėms patinka ėsti švariose, higieniškose 
ir bakterijomis neužkrėstose šėrimo vietose. 
Būtent tokias sąlygas ir užtikrina ši šėrimo 
stalo danga. Ją lengva valyti. Švara padeda 
išsaugoti pašarų kokybę ir skatina karves 
daugiau ėsti: ėsdamos daugiau, karvės duoda 
daugiau pieno. Silosas slysta lygiu paviršiumi, 
todėl jį galima paskirstyti greitai ir labai 
paprastai. Unikalus aliumininis profilis dangą 
tvirtai laiko reikiamoje vietoje. Dėl patentuotos 
„BI-Orientation™“ technologijos šėrimo stalo 
danga yra tris kartus atsparesnė rūgštims 
ir šarmams nei kiti plastikiniai paviršiai. 
„DeLaval“ FTC atlaiko didelę traktorių ir 
šėrimo vagonėlių apkrovą. Šią dangą galima 
įrengti ant bet kokio plokščio paviršiaus ir 
naudoti iškart – nereikia apdoroti.

„DeLaval“ 
šėrimo stalo 
danga FTC 
Veršeliai noriai ėda 
nuo šios lygios, 
lengvai valomos 
šėrimo stalo 
dangos.

Guoliaviečių 
grindų dangos 
 
2. „DeLaval“ CR17S – tai vientisa danga, 
kurią galima naudoti palaido laikymo tvartų 
guoliavietėse su laisvai kabančiais skyrikliais. 
Viršutinis dangos sluoksnis pasižymi trikampiu 
„DeLaval“ raštu, užtikrinančiu geresnį 
sukibimą. Apatinė dangos dalis turi smeiges, 
todėl dangą galima tinkamai nusausinti ir taip 
užtikrinti optimalų komfortą. Tinka naudoti 
auginant jaunus galvijus ir telyčias. 

3. „DeLaval“ gardo kilimėlis PM30P. Daug 
priežiūros nereikalaujantis „DeLaval“ gardo 
kilimėlis PM30P specialiai sukurtas tam, 
kad veršelių ir veršiavimosi gardai būtų 
patogūs. Neslidus „DeLaval“ PM30P kilimėlio 
paviršius yra storas ir pagamintas iš patvarios 
medžiagos, todėl gyvuliai gali natūraliai stovėti 
ir atsigulti bei atsikelti be skausmo.

1

2

3
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Specialiai 
veršeliams
pritaikyta guminė 
danga
 
Labai svarbu, kad jūsų veršeliai jaustųsi 
patogiai ir gerai. „DeLaval“ SFC-C danga jūsų 
būsimoms melžiamosioms karvėms užtikrina 
labai minkštą ir neslidų vaikščiojimo paviršių. 
Todėl karvės galės  nebijodamos vaikščioti, 
o kartu suėsti daugiau pašarų bei išgerti 
vandens.

Geresnis sukibimas – mažiau sužalojimų
„DeLaval“ SFC-C danga pasižymi efektyviu 
sukimbančiu raštu ir žemo profilio apsaugomis 
galuose, todėl veršeliai gali tvirtai stovėti ir 
taip sumažinama sužalojimų rizika.

Užtikrina tinkamą veršelių augimą
„DeLaval“ SFC-C pasižymi savybėmis, kurios 
padės veršeliams tinkamai augti, o jums – 
gauti didesnį pelną.

Minkštumas sumažina šlubavimo riziką
Minkštas, specialiai veršeliams pritaikytas 
paviršius sumažina šlubavimo ir sąnarių 
sutinimo riziką.

Kampu lenktus paviršius paprasta valyti
„DeLaval“ SFC-C danga turi kampu lenktą 
paviršių, todėl jį paprasta valyti, jis lieka 
neslidus ir užtikrina, kad nagos būtų sveikos.

Drenažo kanalai
Po danga esantys kanalai užtikrina efektyvų 
nusausinimą, todėl nagoms suteikiamas dar 
didesnis minkštumas.



Veiksminga veršelių priežiūra
su „DeLaval“

 yra registruotasis „Tetra Laval Holdings“ ir „Finance S.A.“ prekės ženklas, o „DeLaval“ yra registruotasis „Delaval Holding AB“ prekės (paslaugos) ženklas. 
Gamintojas pasilieka teisę keisti dizainą.

UAB „DeLaval“
Ateities pl. 31, 
LT-52167 Kaunas 
Tel. 8-37 45 70 77
Faks. 8-37 40 69 08
www.delaval.ltwww.delaval.lt


