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Dalyko programos aprašas:
1. Dalyko programos poreikis:
Siekiant užtikrinti maisto kokybę, reikia kontroliuoti maisto ir pašarų saugą nuo pirminės
gamybos iki galutinio produkto. Dioksinas vištienoje, hormonai jautienoje, gyvūnų infekcinės ligos
- labai padidino maisto saugos ir kokybės svarbą Europos ir Lietuvos vartotojams. Tai rodo, kokia
svarbi ir jautri yra maisto gamybos sritis, prasidedanti nuo lauko ir augalų, tvarto bei gyvūnų
auginimo ir pasibaigianti paruošto produkto vartojimu. Tam, kad vartotojams tiekiamas maistas
tikrai būtų saugus ir gamintojai būtų ramūs dėl savo produkcijos atitikimo maisto saugos
reikalavimams, būtina žinias pagilinti per kompleksines, integruotas disciplinų studijas.
2. Dalyko programos tikslas:
Įgyti žinias apie naujausias gyvūnų laikymo technologijas ir jų poveikį saugiai produkcijai
gauti.
Programos uždaviniai:




pagilinti teorines žinias apie naujausius zoohigienos, agrarinės aplinkosaugos, gyvulių
laikymo technologijų poveikio gyvulininkystės produkcijai, jos kokybei klausimais.
supažindinti su užsienio šalių mokslinių tyrimų kryptimis, atliktų tyrimų rezultatais,
perspektyvomis.
supažindinti ir išmokyti dirbti doktorantus su zoohigienos, maisto produktų sanitarijos,
gyvulininkystės technologijų mokslinio tyrimo metodikomis.




išmokyti moksliškai zoohigieniniu, gyvūnų gerovės, agrarinės aplinkosaugos požiūriu
vertinti gyvūnų naujas laikymo technologijas. I
išmokti analizuoti ekologinės gyvulininkystės principus, technologijas, bei gebėti jas
panaudoti saugiai produkcijai gauti.
3. Baigę studijų programą, doktorantai įgis kompetenciją:





Įvertinti ir susieti žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijas su gyvūnų
sveikatingumu ir maisto produktų sauga;
Analizuoti ir vertinti tyrimus žemės ūkio paskirties gyvūnų higienos, maisto produktų
sanitarijos srityse;
Taikyti įgytas žinias planuojant ir vykdant mokslo tiriamąją veiklą.
4. Dalyko programos turinys:

Programą sudaro 2 privalomi moduliai:
1. Zoohigiena ir agrarinė aplinkosauga – (80 val.): paskaitos – 20 val., praktiniai užsiėmimai – 10
val., savarankiškas darbas – 50 val.
2. Naujausios žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijos ir jų poveikis produkcijai – (80
val.): paskaitos – 20 val., praktiniai užsiėmimai – 10 val., savarankiškas darbas – 50 val.
5. Įvertinimas:
Suminis balas: 100% balo sudaro: 50% auditorinio darbo + 30% savarankiško darbo + 20%
baigiamojo teorinio ir praktinio patikrinimo. Baigiamasis patikrinimas – 2 teoriniai klausimai
(vienas fundamentinės ir vienas specialiosios dalies) atsakomi raštu.
1.

Modulis. Zoohigiena ir agrarinė aplinkosauga
TEORINĖ DALIS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Paskaitos pavadinimas
Atskirų žemės ūkio paskirties gyvūnų rūšių laikymo
technologijų vystymosi istorija. Žemės ūkio paskirties
gyvūnų laikymo technologijų naujovės
Gyvūnų gerovės koncepcijų mokslinis pagrindimas.
Žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijų
vertinimas gyvūnų gerovės aspektu
Gyvūnų adaptacijos ir aklimatizacijos mokslinės teorijos.
Gyvūnų streso mechanizmo susieto su aplinkos poveikiu
mokslinė teorija.
Lietuvoje ir ES šalyse priimtų technologinių gyvulių ir
paukščių laikymo sąlygų reikalavimai
Gyvulininkystės pastatų, statybinių konstrukcijų
higieninės charakteristikos ir jų vertinimo kriterijai
Žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijų
įtaka
produktyvumui
ir
produkcijos
kokybei.
Koreliaciniai ryšiai tarp gyvulio sveikatos, gerovės ir
laikymo sąlygų
Ekologinės gyvulininkystės produkcijos kokybės
gerinimui
prielaida.
Ekologinės
gyvulininkystės

Trukmė
(val.)
2 val.

Dėstytojai
Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

8.

9.
10.

principai ir taisyklės
Biologinių aplinkos veiksnių priklausomybė nuo žemės
ūkio paskirties gyvūnų skirtingų laikymo technologijų
ypatumų. Sanitarinės – higieninės priemonės produkcijos
kokybės saugai
Rizikos veiksniai susieti su gyvūnų šėrimui naudojamų
pašarų kokybe
Rizikos veiksnių analizės svarbiausių valdymo taškų
(RVASVT) sistemos esmė ir įdiegimo principai
IŠ VISO

2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Dr. V.
Baliukonienė
Dr. V.
Baliukonienė

2 val.
20 val.

PRAKTINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

Praktinio užsiėmimo pavadinimas
Technologinių laikymo sąlygų įtaka žemės ūkio
paskirties gyvūnams
Gyvulių ir paukščių laikymo technologijų vertinimas
gyvūnų gerovės aspektu
Gyvulininkystės pastatų ventiliacijos sistemos ir
skirtingos oro apykaitos skaičiavimo principai bei
metodikos
Higieninė - sanitarinė fermų aplinkos būklės
priklausomybė nuo fermose susidarančių atliekų
utilizavimo ir kaupimo technologinių procesų. Skysto,
tiršto mėšlo, srutų bei nuotekų tvarkymo ypatumai
Pašarų kokybė ir jų sanitarinė apsauga
VISO

Trukmė
(val.)
2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Dr. V.
Baliukonienė

Dėstytojai

10 val.

2. Modulis Naujausios žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijos ir jų poveikis
produkcijai
TEORINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

Paskaitos pavadinimas
Šiandieninės zoohigieninės problemos Lietuvoje ir šios
mokslo šakos būklė pasaulyje
Gyvūnų adaptacijos, aklimatizacijos, grūdinimo
mechanizmų įtaka augimui, sveikatingumui,
produktyvumui
Streso indikatorius. Endogeninių streso veiksnių įtaka
gyvulininkystės produkcijos kokybei principai
Atskirų egzogeninių (cheminių, fizikinių, mechaninių,
biologinių) veiksnių įtaka gyvulių sveikatingumui ir
produktyvumui
Higieniniai – sanitariniai reikalavimai taikomi Lietuvos ir
kitų šalių gyvulininkystės objektų aplinkai

Trukmė
Dėstytojai
(val.)
2 val. Prof. B. Bakutis
2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Prof. B. Bakutis

4 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Doc. G. Gerulis

6.

Pašarų ir gyvūnų mitybos higieniniai sanitariniai
reikalavimai. Atskirų pašarų kokybės įtakos gyvulių
sveikatingumui, produktyvumui, produkcijos kokybei
mechanizmai. Pašarų laikymo sąlygų veterinariniai –
higieniniai reikalavimai
7. Biologinių aplinkos veiksnių priklausomybė nuo skirtingų
žemės ūkio paskirties gyvūnų laikymo technologijų ir
sanitarinės – higieninės priemonės produkcijos saugai
atskirose technologinėse grandyse
8. Cheminių, biologinių, mechaninių teršalų emisijos iš
gyvulininkystės objektų procesų valdymas.
IŠ VISO

4 val.

Dr. V.
Baliukonienė

2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Dr. V.
Baliukonienė

20 val.

PRAKTINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.

Praktinio užsiėmimo pavadinimas

Gyvulininkystės pastatų, statybinių konstrukcijų
higieninės charakteristikos ir vertinimo kriterijai.
Gyvulininkystės pastatų ir statybinių konstrukcijų
termodinamikos pagrindai
2.
Gyvulių ir paukščių laikymo technologijų vertinimas
gyvūnų gerovės aspektu
3.
Rizikos veiksnių analizės svarbiausių valdymo taškų
(RVASVT) sistemos esmė ir įdiegimo principai pieno
(galvijininkystės) ūkiuose
4.
Rizikos veiksnių analizės svarbiausių valdymo taškų
(RVASVT) sistemos esmė ir įdiegimo principai mėsos
(kiaulininkystės) ūkiuose
5.
Ekologinės gyvulininkystės taisyklės ūkiams
auginantiems galvijus, kiaules, žemės ūkio paskirties
paukščius, avis, arklius.
IŠ VISO

Trukmė
Dėstytojai
(val.)
2 val.
Doc. G. Gerulis

2 val.

Prof. B. Bakutis

2 val.

Dr. V. Baliukonienė

2 val.

Doc. G. Gerulis

2 val.

Prof. B. Bakutis

10 val.

Rekomenduojama literatūra:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Leidinio pavadinimas
Gyvulininkystės
patalpų
mikroklimatas
Gyvulių auginimo sąlygų įtaka
sveikatingumui
Ekologinio
ūkio
privalumai
gyvulininkystėje

Leidinio autorius
Bakutis B.
Bakutis B.
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Ekologinė gyvulininkystė
Bakutis B.,
Rutkovienė V.
Sustainable Animal Production The A. Aland and F.
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food quality interaction studies
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Partners
Broom
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Johnson
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1999
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