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ĮVADAS 

 
Atradęs Ameriką Kolumbas ir ispanų konkistadorai  parvežė 

europiečiams ne tik pomidorus , papriką , kukurūzus , bet ir kalakutų , 
kuriuos vienas smaguris pavadino geriausia Naujojo Pasaulio dovana 
senajam žemynui. 

Šis naminis paukštis yra kilęs iš laukinio kalakuto , gyvenančio Šiaurės 
ir Centrinėje Amerikoje. Į Europą kalakutai pateko XVI amžiuje. Jų mėsą iš 
karto pamėgo ispanai , vėliau anglai bei airiai. 

Pirmieji atvykėliai iš senojo žemyno , 1602 m. apsigyvenę Amerikoje , 
mielai maitinosi kalakutiena ir netrukus patys ėmė auginti šiuos paūksčius. 
Kalakutas buvo ir tebėra pagrindinis pietų patiekalas Padėkos dieną , kurią 
atvykėliai pradėjo švęsti antraisiais atvykimo metais , dėkodami Dievui už 
laisvę ir neįprastai gausų derlių , Amerikos žemės padovanotą po sunkios 
pirmosios žiemos. 

Europoje kalakutai taip pat tradicinis iškilmingų progų , Kalėdų ar 
Naujųjų metų valgis. 

Šiuo metu pasaulyje labai paplito sunkieji anglų BIG-6 ir BUT-9 veislių 
baltieji mėsiniai kalakutai. Jie labai greitai užauga , o mėsa pasižymi labai 
geromis savybėmis. Lietuvoje pirmieji BIG-6 veislės kalakučiukai pradėti 
auginti 1995 metais , o BUT-9 – 1996 metais Vilijos ir Vlado Baltuonių 
ūkyje , Kretingos rajone , Grūšlaukės kaime. Vėliau juos pradėjo auginti 
pavieniai ūkininkai , kurie per metus savo fermelėse užaugina nuo kelių 
šimtų iki keleto tūkstančių baltųjų kalakutų. 

Vienas Lietuvos gyventojas per metus suvalgo apie pusę kilogramo 
kalakutienos , o kitų Europos šalių gyventojai – po keliolika kilogramų šios 
vertingos mėsos. Tam yra keletas priežasčių: lietuviai nuo seno įpratę riebiai 
maitintis , be to , sunkiai skinasi kelią naujos tradicijos , kalakutams auginti 
reikia tam tikrų žinių , nes daug kas žino . kad šis paukštis yra ir gana lepus. 
Todėl šioje knygelėje aptarsime , į ką reikėtų atkreipti dėmesį auginant 
kalakutus. 
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KALAKUTŲ AUGINIMAS 

VIETOS PARINKIMAS NAUJAI FERMAI 

 
Intensyviai auginti mėsinius kalakutus , siekti gerų gamybinių ir 

ekonominių rezultatų įmanoma tik teisingai organizuojant fermos darbą ir 
apsirūpinant būtiniausiais įrenginiais. Kalakutų ferma gali būti iš vieno ar 
kelių statinių. Kalakutidės nuo kitu gyvulininkystės pastatų turi būti 
nutolusios mažiausiai 150 metrų. Atstumas iki skerdyklos neturėtu viršyti 50 
km. Parinkta vieta fermos statybai turi būti apsaugota nuo stiprių vejų , lygi , 
toliau nuo pelkėtų ir triukšmingų vietų , užteršto oro , pagal galimybę arčiau 
žaliųjų masyvų. Tinkamiausia dirva – priesmėlis , sugeriantis lietaus vandenį 
, lengvai sausinama  - geriausia su įrengta sausinimo sistema ir be infekcijos 
šaltinių. Kelio privažiuoti prie fermų reikia patogaus , su kieta danga , 
atitinkančia reikalavimus transportui , atvežančiam pašarus ir išvežančiam 
paukščius. 

Vanduo , atitinkantis geriamojo vandens normas , yra viena svarbiausių 
sąlygų intensyviam kalakutų auginimui. Jo atsargos turi visiškai užtikrinti 
kalakutų vandens poreikį. Prijungiant kalakutidę prie komunalinio 
vandentiekio būtina įrengti rezervuarus vandens slėgiui išlyginti , tada bus 
galima naudotis automatinėmis girdyklomis. Labai svarbu įrengti 
nenutrūkstamą elektros tiekimą. Didelėse fermose elektros energija naudoja 
iš dviejų nepriklausomų šaltinių arba iš vieno elektros tinklo su sąlyga , kad 
fermoje yra savas transformatorius ir veikiantis generatorius. Avarinis 
elektros tiekimas , reikalui esant, turi garantuoti katilinės darbą, vandens 
tiekimą , apšvietimą ir patalpų ventiliaciją. Jeigu firmoje tik viena patalpa , 
tada , turint atitinkamos talpos akumuliatorių , galima apšviesti paukštidę. 

Fermoje būtina pasistatyti krematoriumą kritusiems paukščiams deginti 
arba iškasti gilią duobę ir lavonėlius laidoti pagal veterinarijos reikalavimus. 
Kalakutidė turi būti aptverta , kad į teritoriją nepatektų kiti gyvūnai , galintis 
platinti užkrečiamąsias ligas ir parazitus. 
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PAUKŠTIDĖS ĮRENGIMAS 

 
Pirmiausia ant grindų beriama 7-10 cm švarių drožlių a kitokių pakratų, 

kuriose nebūtu jokių dulkių , juo labiau – pelėsių. Tada pastatomi ratai (1 
pav.), geriausia iš 45 cm aukščio gofruoto kartono ir ne didesni kaip 1,8 
metro skersmens. Viduryje turi būti šildyklė skirta maždaug 250-300 
jauniklių. Atskiras taip pat įrengtas ratas reikalingas silpniems jaunikliams. 

Kiekviename rate drožles ir pakratus būtina sulyginti ir suspausti, kad 
jaunikliai galėtų laisvai judėti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50-čiai jauniklių skiriama viena girdykla. Ji įstatoma kuo žemiau 

pakratuose ir pripildoma vandens kuo pilnesnė (neišliejant ar neperpilant).  
 
 
1 pav. auginimo ratas 
 
Girdyklos išplaunamos ir dezinfekuojamos likus 24 val. iki jauniklių 

atvežimo. 
30-čiai jauniklių būtina bent viena lesykla, ji statoma ne anksčiau kaip 

24 val. iki jauniklių atgabenimo. Tarp lesyklų ir girdyklų dedami kiaušinių 
padėklai su lesalu. Lesyklų ir kiaušinių padėklų negalima perkrauti lesalais , 
tai bus maisto švaistymas , be to , užsiterš pakratai. 

Šildyklės reikia įjungti 24 val. iki jauniklių pristatymo. Patalpos 
temperatūra turi būti maždaug 25°C , o drožlių , esančių tiesiai po 
šildyklėmis , temperatūra – apie 35-38°C. Temperatūrų skirtumas leidžia 
jaunikliams pasirinkti , prie kokios temperatūros prisitaikyti. Santykinis 
drėgnumas turi būti 65-70 proc., tai pasiekti sudėtinga , todėl realesnis 
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drėgnumas būtų 40-50 proc., o girdyklos , sustatytos už ratų , drėgmę 
padidins. 

Jeigu paukštidėje bus palaikoma per aukšta temperatūra , jaunikliai nuo 
karščio pavargs (dėl to susimes į krūvas) , pasidarys tingūs , jų apetitas 
sumažės. Nuo karščio susilpnės imuninė sistema , o dėl to sumažės 
atsparumas bet kokioms ligoms. 

Jeigu paukštidė nenauja , vienas pulkas jau užaugintas ir išgabentas , ją 
reikia gerai išvalyti ir dezinfekuoti. 

Pirmiausia pašalinamos visos organinės medžiagos , likusios nuo 
ankstesnio pulko. Išmeskite visus pakratus ir išvalykite dulkes kuo švariau. 
Kruopščiai išplaukite visas paukštidės vietas ir įrenginius. Ypač svarbu 
išplauti visas sunkiai pasiekiamas vietas , pavyzdžiui , oro srauto kanalus , 
vėdinimo įrenginius ir t.t. 

Paukštidėje pastatykite visus nuplautus įrenginius: ratus , lesyklas , 
girdyklas , vartelius ir t.t., dezinfekuokite kiekvieną paukštidės vietą ir visus 
įrenginius. Dezinfekuodami pastatykite kojas dezinfekuojantį skystį prie 
paukštidės durų , apsivilkite švarius darbo drabužius ir batus. 

Apribokite į paukštidę einančiųjų skaičių , kiekvienas įeinantis privalo 
vilktis duodamais darbo drabužiais ir batais. Tai būtina , jeigu fermoje 
laikomi kiti gyvūnai (ypač jaunikliai). 

Graužikų masalo dėžutes būtina pastatyti kas 15 metrų aplink paukštidę. 
Nelaukite , kol reikės pradėti graužikus gaudyti. Nuolat dėžutes papildykite 
šviežiu masalu. Masalo rūšį reikia keisti 3 ar 4 kartus per metus. Be to , jo 
turi būti bet kurioje paukštidės vietoje , pavyzdžiui , vandens bako patalpose 
, prie įėjimo ir t.t. Pelės ir žiurkės platina daugybę patogenų (bakterinių ir 
virusinių) , pavojingų kalakutams ir darančių nuostolius fermeriams , 
pavyzdžiui salmoneles (apsinuodijimas nuo užkrėsto maisto) ir pasteurelas. 

Vandens linijas reikia praplauti chloru (5 proc. Natrio hipochloritu) , 
tam litras chloro maišomas su 50 litrų vandens. Mišinį linijose būtina 
palaikyti per naktį ir jas gerai praplauti šviežiu vandeniu. Iš vandens bakų 
reikia ištuštinti visą seną vandenį , tada juos išplauti ir dezinfekuoti , 
praskalauti švariu vandeniu ir pripildyti šviežio vandens prieš jauniklių 
atvežimą. 
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KALAKUTŲ AUGINIMO SĄLYGOS 

 
Norint sėkmingai auginti kalakutus , svarbu prisitaikyti prie esamų 

sąlygų ir aklai nesekti įvairiausių nurodymų , nuolat atidžiai stebėti 
paukščius ir suprasti , ko jiems reikia. 

Patirtį , įgytą auginant kitokius paukščius , kalakutams galima pritaikyti 
tik iš dalies. Sveikatos sąlygos , tinkama priežiūra , lesinimas ir sveika 
aplinka yra svarbiausios būtinos sąlygos , norint užauginti gerą kalakutų 
pulką. 

2 pav. Parodyti elementarūs veiksniai , lemiantys atskiro paukščio 
vystymąsi , o fenotipu (išvaizda , kalakuto savybės) laikoma genetinių 
(genotipo) ir aplinkos veiksnių suma. Genotipo ir aplinkos sąveika yra tuo 
svarbesnė , kuo didesni genetiniai ar aplinkos skirtumai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 pav. Vystymasis 
 

HIGIENA 
 

Auginant kalakutus svarbiausia – palaikyti gerą paukščių sveikatą. 
Higienos priemonės yra skirtos apsaugoti nuo ligų plitimo. Bakterijos , 
virusai , grybai , parazitai ir vabzdžiai , kurie gali apnikti kalakutų būstą , 
turi būti visiškai išnaikinti. Kalakutų aplinkos sąlygos turi užkirsti kelią bet 
kokiems sveikatos sutrikimams. 

Visų higienos reikalavimų reikia laikytis nuosekliai , kad būtų išvengta 
iš pažiūros nereikšmingų pavienių veiksnių , sukeliančių grandininę reakciją 
, sumažinančią visą fermos higienos lygį. 
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FERMOS BIOAPSAUGA 
 

Kalakutidė turi būti įrengta toliau nuo kitų paukščių būstų ir 
pakankamai atskirta nuo kitų gyvulių , pavyzdžiui , kiaulių. Fermą geriausiai 
aptverti tvora. 

Neleistinas joks kontaktas su kitų veislių paukščiais. 
Skirtingų amžiaus grupių paukščių vienoje fermoje neturi būti. 
Kuo labiau atskirti skirtingo amžiaus paukščių būstus , kad likę 

auginami kalakutai neperduotų patogenų atvežtiems jaunikliams. 
 

LESALŲ HIGIENA 
 

Patikrinkite lesalų saugyklos vidų prieš lesalų dalijimą. Sienos turi būti 
švarios , be lesalo likučių pelėsių. Lesalų saugyklos dezinfekavimas padeda 
išvengti parazitų. 

Nelaikykite lesalų saugyklų perpildytų. Aukšta temperatūra padeda 
daugintis mikroorganizmams , o jie sugadina lesalus. 

Jeigu reikia , įrenkite antrą lesalų duobę. 
Paimkite kiekvieno lesinimo lesalų pavyzdžius ir laikykite sausoje 

saugioje vietoje. Atsiradus kokiems nors nesklandumams  pagal šiuos 
pavyzdžius bus galima nustatyti priežastį. 

Leiskite paukščiams ištuštinti lesalų indus. 
 

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA 
 

Pašalinus pakratus būstas valomas sausai (grindys ir sienos turi būti 
išvalytos švariai). PO to paukštidė  plaunama aukšto spaudimo vandens 
srove. 

Kruopščiai išvalomi lesalų ir vandens bei ventiliacijos sistemos ir 
šilumos davikliai. Tada išvalomos visos likusios vietos ir patalpos 
dezinfekuojamos. 

Negalima dezinfekuoti nevalytų patalpų! 
Būtinas atkreipti dėmesį dezinfekavimo priemonės tinkamumą , 

koncentraciją ir minimalų veikimo laiką. 
Dezinfekavimo priemonės turi būti greitai veikiančios ir , kad ir 

labai praskiestos , neturi prarasti veiksmingumo , turi būti netoksiškos 
ir nepavojingos žmonėms. 

Šaltu metu naudokite dezinfekavimo priemones su organinėmis 
rūgštimis (būstas turi būti pašildytas iki 15°C). 
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Iššluostykite šlapias vietas ir dideles vandens balas būste. Dideliu 
vandens kiekiu atskiestų dezinfekavimo medžiagų veiksmingumas gali 
sumažėti. 

Purkškite specialiomis priemonėmis nuo kokcidijų , vabalų , erkių ir t.t. 
Dauguma dezinfekavimo medžiagų jų neveikia. 

Kruopščiai išvalykite ir išvėdinkite būstą prieš įkurdindami paukščius. 
Nepamiškite praplauti vandens sistemą ir pašalinti bet kokias nuosėdas. 

 

PAKRATŲ HIGIENA 
 

Pakratų tikslai: 
a) izoliuoti nuo grindų šalčio, 
b) surišti mėšlą ir skystį, 
c) apsaugoti paukščių pėdas nuo kietų grindų (matraco efektas), 
d) sukurti palankų mikroklimatą. 
Siekiant išvengti paukščių kvėpavimo takų ir kojų žalojimo , 
pakratai turi būti tokio storio , kad paukščiai visada būtų laikomi 
švariai ir sausai. 
Kalakutams tinkamiausios mažai dulkančios minkšto medžio drožlės be 

grybų ir pesticidų (pakratų storis apie 10-12 cm). 
Pjuvenos netinka , nes kelia dulkes. 

Po 4-6 savaičių drožles galima pakeisti šiaudais. Šiaudai turi būti 
aukščiausios kokybes (jokiu būdu ne supeliję!) 

 

PREVENCINĖ SVEIKATOS APSAUGA 
 

Šiuolaikiniai nuostatai nurodo paukščių būriui privalomas vakcinas , 
atliekamas veterinaro. 

Norint anksti pastebėti ligos pradžią , reikia atidžiai stebėti visą būrį. 
Patyręs augintoja atpažins bet kokį sveikatos surikimą būryje , remdamasis 
paukščių elgesiu 1-2 dienas iki ligos pradžios. 

Išsamus pastebėtų pakitimų aprašymas leis veterinarui nustatyti pradinę 
diagnozę. Labai svarbu anksti tiksliai pranešti apie pulko paukščių kieki , jų 
amžių , skiepijimą , vaistus , gaišimus , svorio priaugimą. Galimi ligų 
požymiai: 

lesalų ir vandens suvartojimo pasikeitimas; 
šilumos poreikis ir nevienodas paukščių pasiskirstymas rate; 
paukščių susigūžimas kampuose ir atsiskyrimas nuo būrio; 
išmatų spalvos ir konsistencijos pasikeitimai; 
atskirų kraujo dėmių pakratuose atsiradimas; 
kaklo traukuliai; 
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pasišiaušusios plunksnos; 
padažnėję kaukšėjimas snapu; 
aukšto garso pypsėjimas; 
išmatų lesinimas; 
pakitusi galvos spalva; 
Kai kuriuos paukščius reikia tikrinti , norint sudaryti aiškesnį būrio 

vaizdą , tai neseniai nugaišę , sergantys ir sveiki paukščiai. 

AUGIMO CIKLAI 

 
Lietuvoje ūkininkai vis dažniau pasirenka auginti didžiųjų kalakutų 

veislė. Patinai auginami 20-22 savaites iki 18-21 kg , patelės – 15-17 
savaičių iki 9-10 kg. 

Pramoninės fermos augina pagal skirtingas sistemas , priklausomai nuo 
aplinkos sąlygų. 

Procedūra „Visi į vidų – visi lauk‘ 
Patinai ir patelės suleidžiami į būstą tarp 4 ir 6 savaitės. Patelės 

pjaunamos 15-17-tą savaitę , paliekant patinams visą būstą iki auginimo 
pabaigos. Kai patinai išvežami , būstas išvalomas ir dezinfekuojamas. 

Privalumas: nutraukiama infekcijos grandinė. 
Trūkumas: tik 2 arba daugiausia iki 2,2 ciklo per metus. 
 
Patelių 19-kos savaičių ciklas 
Šiuo metodu jaunikliai yra iš pradžių auginami specialiame auginimo ar 

patelių būste. Po 4-6 savaičių patinai atskiriami į patinų būstą ir auginami iki 
reikiamo svorio. Patelės lieka jauniklių būste ir yra pjaunamos 15-17 savaitę. 
Išvalytas ir dezinfekuotas būstas yra paruoštas priimti naujus jauniklius 20-tą 
savaitę. 20-22 savaitę patinai išgabenami ir būstas paruošiamas priimti 
naujus jaunu patinus iš auginimo būsto 25-tą savaitę. 

Privalumas: 2,7 ciklo per metus , užtikrinant būstų išnaudojimą. 
Trūkumas: nėra higieninio dviejų amžiaus grupių atskyrimo vienoje 

fermoje tuo pačiu metu. 
 

AUGININMAS IR AUGIMAS 
 

Kalakučiukų auginimas trunka 4-6 savaites , kol jaunikliai visiškai 
apsiplunksnuoja. Šiuo periodu svarbu , kad paukščių aplinka atitiktų 
aukščiausius įmanomus standartus , ir jaunikliai turėtų optimalų startą. Tam 
reikia sauso ir gerai izoliuoto , apšildyto , be skersvėjų būsto su gera 
ventiliacija ir betono grindimis. 
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Viena išmėginta būsto sistema yra „kombinacinis būstas“ , kur 
kalakutai ir užauginami , ir laikomi , kol nusipenės. 

 

BŪSTAS 
 

Tinkamas būstas – vienas esminių veiksnių sėkmingam kalakutų 
auginimui. Oras reguliuojamas termostatiškai kontroliuojamomis grotelėmis 
(užuolaidėlėmis) ar vožtuvais. Priklausomai nuo būsto ilgio , 
rekomenduojama , kad mažiausiai vienerios , bet geriau dvejos ar trejos 
ventiliacijos grotelės būtų instaliuotos kiekvienai būsto pusei.  

Bendra taisyklė: būsto ventiliacijos sistemą būtina sureguliuoti, kad 
nebūtų skersvėjų auginimo periodu. Tai taip pat turi užtikrinti grindų 
ventiliaciją grynu oru ir garantuoti oro kokybę , reikalingą auginamų 
paukščių gerovei. Vasarą svarbu , kad būsto viduje temperatūra nebūtu 
daugiau nei dviem laipsniais aukštesne už lauko temperatūrą. 

Norint pasiekti šiuos standartus , paprastai įrengiamos papildomos 
ventiliacijos sistemos , priklausomai nuo būsto tipo ir dizaino. 

Prastame būste atsiranda kvėpavimo sutrikimų (paukštis dūsta) , 
sumažėja atsparumas ligoms , sulėtėja svorio priaugimas , paukščiai 
pasisavina mažiau deguonies , padažnėja širdies dūžiai , padidėja 
viduriavimas. 

Standartiniam auginimo būstui (16x100 m) reikalingi ventiliatoriai: 
Lubose oro cirkuliavimo ventiliatoriai (35000 m3/h galingumo 

ventiliatorius tinka apytiksliai 200m2 grindų plotui); 
Atraminiai ventiliatoriai (40000 m3/h galingumo su apie 1,1 kW turi 

būti pritaisyti būsto centre taip , kad oras srūtų išilgai ir būtų paimtas bei 
toliau siunčiamas kito ventiliatoriaus. Nuotolis tarp atskirų ventiliatorių – 
apie 30 m); 

Osciliatoriaus ventiliatoriai (mažiausias reikalaujamas galingumas – 
22000 m3/h) Motorinė jėga – apie 1,1 kW. Ventiliatoriai įmontuojam kas 30 
m ant ilgos būsto sienos. 

Uždaruose būstuose patariama patikrinti ventiliaciją (pavyzdžiui , 
pasitelkti specialistų firmą) ir užtikrinti , kad paukščiai gautų pakankamai 
oro. 

Visais atvejais planuojant ir rengiant oro kondicionavimo sistemą , 
reikia atsižvelgti į kiekvieno atskiro būsto poreikius ir ieškoti specialistų 
patarimo. 

 

ORAS 
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Oro drėgnumas turi būti 50-80 proc. (galimi skirtumai priklauso nuo 
oro sąlygų); 

NH3 (amoniakas) neturi viršyti 0,002 proc.: 
CO2 (anglies dvideginis) neturi viršyti 0,3 proc. 
Vėdinkite būstą nuo pirmos dienos , nes deguonį vartoja ir 

jaunikliai , ir šildyklė. 
 

TEMPERATŪRA 
 

Priklausomai nuo oro sąlygų , pašildykite būstą 24-28 valandas iki 
jauniklių apgyvendinimo. 

Šaltos grindys sugers jauniklių kūno šilumą. 
Šildyklės pakabinimo aukštis – 70-90 cm, priklausomai nuo tipo ir 

sezono. 
Paukščių pakratų plote temperatūra turi būti 34-36°C. 
Būsto temperatūra – 21 - 23°C (matuojama rato krašte). 
Būtina žinoti , kad nurodytos būsto temperatūros tinka tik vidutinėms 

lauko temperatūroms (pavyzdžiui, 15°C). Esant ypatingomis oro sąlygomis 
(jei lauko temperatūra aukštesnė negu norima vidaus temperatūra arba jei 
jaunikliai auginami vidury vasaros) , gali prireiki drėkinti orą ir įrengti 
papildomą ventiliaciją , tinkamą paukščių amžiui. 

Nelaikykite paukščių per šiltai! 
Pasiskirstymas ir paukščių gerovė rate yra temperatūros 

nustatymo indikatoriai (3 pav.), tai privaloma rūpestingai reguliuoti. 
Norint sukurti paukščių poreikiams tinkamą klimatą patinų būste ar 

perkeliant paukščius , rekomenduojama įrengti ventiliatorius-šildytuvus, t.y. 
šildyti ir kartu ventiliuoti. Karštu ir ramiu oru (be vėjo) papildomų 
ventiliavimo sistemų reikia tam , kad oras pakankamai judėtų apie 
paukščius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. a – temperatūra per aukšta , kalakučiukai susitelkę rato kraštuose, b – 
temperatūra per žema , kalakučiukai telkiasi prie šildyklės , c – skersvėjis , 
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kalakučiukai susimetę į vieną kraštą, d – temperatūra tinkama , kalakučiukai 
vienodai pasklidę visame rate. 
 

JAUNIKLIŲ PRIEŽIŪRA 

 

PASIRUOŠIMAS AUGINTI 
 

Keletą pirmųjų gyvenimo dienų jaunikliai auginami specialiuose 
jauniklių ratuose (4 pav.). Norint išvengti pirmųjų paukščių praradimų , 
svarbu ratus gerai įrengti iš anksto , o ne laikui bėgant. 

Vienadienių kalakučiukų rato grindys turi būti lygios (kad paukščiai 
neklupščiotų ir nesusižeistų) , padengtos 10-12 cm minkšto medžio drožlių 
sluoksniu. Priklausomai nuo fermos ir būsto sąlygų jaunikliai laikomi rate 5-
8 dienas. 

 

ĮKURDINIMAS IR PIRMOJI SAVAITĖ 
 

Perkeliamus jauniklius reikia atsargiai išimti iš dėžių ir padėti arti šildyklės , 
bet ne po ja. Perkeltus jauniklius reikia greitai patikrinti ir palikti vienai 
valandai , kad apsiprastų. Pirmąją valandą jauniklius būtina pagirdyti silpus 
atskirti ir perkelti į kitą vietą , kol sustiprės. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 pav. Savaitės kalakučiukai auginimo rate 
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Vėliau pirmas dvi dienas juos reikia tikrinti kas 2-3 valandas , 

atkreipiant ypatingą dėmesį į jų padėtį ratuose , jauniklių elgsena parodys jų 
savijautą. 

Šildyklės išskiria daug jaunikliams žalingų dujų , pavyzdžiui , anglies 
monoksido , todėl paukštides būtina gerai vėdinti. Labai svarbu vėdinti nuo 
pirmos dienos , tačiau reikia saugoti , kad paukštidėje nesusidarytų 
skersvėjis ar šaltos vietos. 

Girdyklas bent kartą per dieną reikia išplauti su muilu ar 
dezinfekuojančia medžiaga. 

Po truputį ir dažnai papildomos lesyklos sukels jauniklių susidomėjimą 
ir padrąsins juos lesti. Jeigu ant lesalo guli kokios drožlės , nupūskite jas 
arba nuimkite. 

Kol lesyklos papildomos ir plaunamos girdyklos , jauniklius reikia 
priversti žiūrėti į lesalus kasdien nuo antros dienos. Svarbu , kad pakratai 
nesudrėktų , nes jie įkais ir degins paukščių pėdas , o tai gali sukelti 
bakterinę infekciją , dėl kurios vėliau jų kojos bus nesveikos. 

Perkėlę jauniklius , pirmąsias 24-48 valandas įjunkite jiems vienodą 
ryškią šviesą (100 liuksų). 

Šviesos intensyvumą galima sumažinti po 3-4 dienų , jeigu jaunikliai 
pradeda kapoti vienas kitą. Tačiau pirmosiomis jų gyvenimo dienomis ryški 
šviesa yra labai svarbi , nes tai juos skatina lesti , gerti ir mankštintis. 
Priešingai , išjungus šviesą ilgam laikui , tamsa skatina juos gulėti po 
šildytuvais ir tuomet jie aptingsta , o tai gali sukelti gaišimą nuo badavimo ir 
dehidracijos. 

Dažniausiai žiedai sujungiami iš dviejų į vieną , kai kalakučiukai būna 
dviejų dienų amžiaus , iš 4 į 1 – keturių dienu amžiaus ir visiškai pašalinami 
po savaitės. 

Jeigu lesyklas (kiaušinių padėklus) ir mini girdyklas reikia pašalinti , tai 
privalu atlikti pamažu. Nemėginkite per vieną dieną išimti visus papildomus 
įrenginius , paskirstykite tą darbą keletai dienų. 

Nerekomenduojama dėti vitaminų į geriamąjį vandenį pirmas 2-3 
dienas , nes tai dažnai sukelia mažų jauniklių viduriavimą : vitaminai 
vandens bakuose , linijose ir t.t. sudaro sąlygas bakterijoms formuotis. 

Lesalų ir vandens nereikia paruošti iš anksto , kol jaunikliai 
neapgyvendinti: aukšta temperatūra kenkia lesalų ir vandens kokybei. Dėžės 
su tam tikru jauniklių skaičiumi dedamos prieš paruoštus ratus. 

Negalima dėti dėžių ant šaltų grindų ir sukrauti vieną ant kitos ar labai 
arti viena kitos (paukščiai gali uždusti!). 

Jei jaunikliai nebuvo skiepyti perykloje , juos paskiepyti nuo 
rinotracheito (TRT) reikia , kol jaunikliai yra dėžėse. 

Švelniai , bet greitai dėkite jauniklius į ratą. Jokiu būdu nemeskite jų , 
nes galima pažeisti trynio maišelius , ir jaunikliai neišgyvens! 
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Neturi būti jokio triukšmo ar kito darbo: jaunikliai gali išsigąsti ir 
susirinkti rato krašte. 

Greitai peržiūrėkite visus paukščius , tada palikite jauniklius vienus 
mažiausiai 30 min. 

Duokite šviežių lesalų reguliariais intervalais , skatindami jauniklius 
lesti. Lesinkite dažnai , mažais kiekiais. 

Gertuves būtina valyti kasdien , o geriamąjį vandenį keisti dukart per 
dieną. Aukšta temperatūra skatina greitą mikrobų dauginimąsi 
vandenyje. 

Bet kokius lesalų likučius: miltus , granules , drėgnus ar užterštus 
išmatomis , būtina pašalinti iš lesyklų ir kiaušinių padėklų, o jei reikia , 
padėklus pakeisti. 

Šildyklės temperatūra turi būti pritaikyta jauniklių poreikiams. 
Jei reikia , šviesos intensyvumą galima sumažinti po antros dienos , o 

temperatūrą – po trečios dienos. 
Nuo ketvirtos dienos galima pradėti nuimti papildomas gertuves ir 

lesyklas. 
Ratai pašalinami 5-8-tą dieną atsižvelgiant į jauniklių būklę ir orą (tas 

pats taikoma perkeliant į auginimo būstą 4-6-tą savaitę). 
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JAUNIKLIŲ RATAI IR ĮRANGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Jaunikliai prie gertuvės. 
 

Skersmuo nuo 3,5 iki 4 m 240-320-čiai jauniklių. 
Rato medžiagos : vielinis tinklas ar panaši perforuota medžiaga 

optimaliai ventiliacijai (apie 30-50 cm aukščio). 
Elektros ir dujų šildytuvai , kad vidaus temperatūra atitiktų lauko 

sąlygas , turi būti 20-25 proc. Galingumo minimaliam šildymui. Didžiausią 
šilumą (38°C) reikalingą centre , kad paukščiai atskirtų šiltą ir šaltą 
rato zoną. 

Gertuvės: 2 automatinės apvalios ir 2 mini gertuvės arba 3 apvalios ir 
viena mini gertuvė. 

Lesyklos: 4 reguliuojamo aukščio apvalios lesyklos ir keturi kiaušinių 
padėklai pirmoms kelioms dienoms. 

Šviesos šaltinis: viena 100 vatų lempute vienam ratui (prieblanda). 
 

ŠVIESA 
 

Šviesos trukmė ir intensyvumas atviruose būstuose labai priklauso nuo 
klimato ir sezono sąlygų. Tiesioginės saulės būtina vengti. 

Dirbtinės šviesos šaltiniai turi teikti prieblandą , kad būtų galima stebėti 
jauniklių elgesį. 

Jauniklių ratų apšvietimas turi būti vienodas. Šešėliai skatina 
jauniklius susigrūsti kartu , dėl to jie gali uždusti. 
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Nustatykite kalakučiukams tamsius poilsio periodus. 

ŠVIESOS INTENSYVUMAS 
 

Pirmą ir antrą dieną – apie 100 lux. 
Vėliau šviesą galima sumažinti apytiksliai iki 50 lux. 
Po 7 dienų arba jeigu prasideda kanibalizmas , sumažinkite šviesą iki 10 

lux. 
Augimas – natūrali dienos šviesa. 
Augančių paukščių paukštidėje , pradedant nuo 7 savaičių amžiaus , 

leistinos dvi papildomos šviesos valandos vidurnaktį nuo 12 val. Iki 2 val. 
Mėlyną šviesą (15 vatų) galima įjungti tamsiu periodu , jeigu bijoma , 

kad kils paika. Tačiau intensyvumas turi būti labai mažas , t.y. viena mėlyna 
lemputė kas 30 metrų paukštidės viduryje. 

Be lesalų suvartojimo , mirtingumo ir skeleto kokybės , augimo 
efektyvumas priklauso nuo kalakutų tankumo. 

Jei aplinka idealiai atitinka paukščių poreikius , kalakutų patelės gali 
būti auginamos iki maksimalaus 52 kg gyvojo svorio , o patinai – iki 58 kg 
gyvojo svorio vienam kv.m. grindų ploto, t.y. vieną kvadratinį metrą galima 
skirti 4 patelėms arba 2 patinams. 

Įvairų auginimo ir augimo frazių paukščių kiekį planuoti reikėtų taip: 
Iki 6-os savaitės – 9-10 paukščių/m2, 
Iki 16-17 savaitės – 4,8 patelių/m2, 
Iki 20-22 savaitės – 2,7 patinų/m2, 
Mišriuose būstuose – 4,4 paukščių/m2, 
 

LESYKLOS IR GIRDYKLOS 
 

Lesinimo ir girdymo sistemos išdėstomos žvaigždės forma aplink 
šilumos šaltinį. Išdėstymo seka: lesalas-lesalas-vanduo. 

Išdėstymo tikslas – sukurti lengvą priėjimą prie lesalo ir vandens. 
Išdėstant lesyklas ir girdyklas , reikia užtikrinti , kad paukščiai niekada 

nebūtų toliau nei 6 m nuo artimiausios lesyklos. Girdyklos neturi būti toliau 
nei 4 m nuo artimiausios lesyklos. Girdyklos neturi būti toliau nei 4 m nuo 
artimiausios lesyklos. 

Reikia atsižvelgti į šias taisykles: 
Apvalios lesyklos     lesyklos dalis , skiriama vienam kg gyvojo svorio 
Jaunikliai                  0,80 cm, 
Patelės                      0,18 cm, 
Patinai                      0,18 cm, 
Apvalios girdyklos   girdyklos dalis , skiriama vienam kg gyvojo svorio 
Jaunikliai                  0,40 cm, 
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Patelės                      0,10 cm, 
Patinai                      0,10 cm. 
Standartinė apvali girdykla skiriama 80-100 paukščių , standartinė 

apvali lesykla – 50 – 80 paukščių. 
Girdyklas reikia kasdien pakelti ir laikyti tinkamame aukštyje: 
1-7 dienomis – kuo žemiau, 
8-28 dienomis – iki krūtinės aukščio, 
nuo 29 dienos iki pjovimo – girdyklos dugnas turi būti viename lygyje 

su kalakuto užpakalio viršumi. 
Jeigu girdyklos pastatytos per žemai , vanduo laistysis per kraštus , dėl 

to jaunikliai sušlaps ir gali pradėti sirgti pėdų ligomis. 
Be to, siekiant išvengti lesalų švaistymo , privaloma pakelti lesyklas 

pagal paukščių augimą. 
Tikrindami paukštides  pamėginkite truputį pavaikyti paukščius: tai 

padės vystytis jų kojų jėgai. Paukščiams būtina skirti nakties periodą , kai jie 
gali išsimiegot ir pailsėti. Kaulai auga dažniausiai naktį , todėl jeigu 
jaunikliai be pertraukos gaus šviesos , kaulai gali pradėti augti 
netaisyklingai, o tai neišvengiamai sukels kojų ligas. 

Jei baiminamasi , kad tamsoje paukščius gali apimti panika , maždaug 
nuo 16-tos savaitės galima naktį įžiebti silpnas mėlynas elektros lemputes. 

 

VANDENS VARTOJIMAS 

 
Gera geriamojo vandens kokybe svarbi augimui ir lesinimui. Jei 

įmanoma , venkite šulinio vandens , bet jei jį tenka vartoti , būtina nuolat 
tikrinti. Paukščiai turi turėti šviežo vandens bet kuriuo laiku. Vandens 
suvartojimas priklauso nuo įvairių pakitimų , pirmiausia nuo aplinkos 
temperatūros , oro drėgmės , paukščių sveikatos būklės , lesalų mišinio ir 
paukščių subrendimo. Tai tinka ir lesalų vartojimui. Kalakutai iki 4-tos 
augimo savait4s vandens suvartoja apie 2,5 karto daugiau negu lesalų. Nuo 
4-tos iki 12-tos savaitės jo suvartoja 2 kartus daugiau , o vėliau po truputį 
išgeria mažiau. Nevienodas lesalų ir vandens vartojimo santykis keletą dienų 
gali būti įspėjimas , kad paukščiams gresia sveikatos sutrikimai. 

 

LESINIMAS 

 
Dėl skirtingų patinu ir patelių augimo periodų rekomenduojama 

skirtingai lesinti komercinių kalakutų patinus ir pateles. 
Praktiniais sumetimais (bendras patinų ir patelių auginimas) , specialių 

patelių lesinimą galima pradėti nuo 6-tos savaitės. Didesnė šių lesalų 
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energija skatina geresnę medžiagų apykaitą. Jei patinai augti atsilieka dėl 
ligos ar ypatingų sąlygų (pavyzdžiui , dėl karščio) , patariama duoti jiems 
specialių lesalų tam tikrą laikotarpį. 

Į lesalus pridėjus grūdų (pavyzdžiui , kviečių) , visas mišinys ar priedas 
yra pritaikomas nustatytam grūdų kiekiui pagal lesinimo programą. Pereiti 
nuo standartinio lesinimo prie lesinimo grūdais reikia po truputį , grūdų 
duodant mažais kiekiais (apie 5 proc.) i neduoti per anksti (apie 5-6 sav.). 
Remiantis mūsų patirtimi , naudinga grūdus suskaldyti ir geresniam 
virškinimui pridėti žvyro. 

Lesalai iki 4-tos savaitės turi būti duodami dviem granulių formomis: a) 
smulkūs grūdai , sumaišyti su baltyminiu vitamininiu priedu , lesalų granulės 
sutrumpintos iki 2 mm, b) traiškyti grūdai , gryna medžiaga (granuliuota ir 2 
mm gabaliukai). 

Smulkintais grūdais (ne grynais miltais!) lesinama pagal individualius 
būrio poreikius. 

DIDŽIŪJŲ KALAKUTO VEISLĖS PATINŲ 

BLAUZDIKAULIO AUGIMAS 

 
Nuotraukoje (6 pav.) parodytas spartus kalakutų patinų blauzdikaulio 

augimas. Nuo 1-os iki 70-tos dienos blauzdikaulis paauga vidutiniškai apie 
1,9 mm per dieną. Kaulo skersmuo taip pat didėja. Iš nuotraukos taip pat 
galima matyti , kad blauzdikaulio augimo tempas vėliau , nuo 10 savaitės , 
labai sulėtėja 
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6 pav. Kalakutų blauzdikaulio augimas 
 

Taisyklingas kaulų vystymasis yra labai svarbus siekiant užtikrinti , kad 
auginami kalakutai atitiktų veislės savybes. Bet koks neigiamas veiksnys 
galiausiai sukels vaikščiojimo sunkumų , paukštis bus mažiau aktyvus , 
mažiau les ir gers. Dėl to sumažės augimo tempas pagausės netinkamų 
kalakutų , daugiau jų išbrokuos perdirbimo fabrike dėl išsekimo , krūtinės 
pūslių ir t.t. 

Toliau pateikiama keletas svarbiausių priežasčių , trukdančių kaulams 
normaliai vystytis ir lemiančių bendrą prastesnę būklę dėl „kojų problemų“. 

Dėl prastai subalansuotų lesalų kaulų vystymosi rezultatai gali būti 
katastrofiški: kai kuriose šalyse gyvulinės kilmės proteinų neduodama , 
vadinasi , reikia didelių sojos kiekių , norint pasiekti reikiamą proteino kiekį 
jauniklių dietose. Sojos turi labai daug kalcio , todėl jauni kalakutai geria 
labai daug vandens ir jį greitai pašalina, todėl ribojama kalakuto galimybė 
pasisavinti pakankamai vitaminų , o tai gali sukelti pododermatitą (7 pav.). 

Todėl sojos vartojimą privaloma riboti , kartu su ja būtina duoti ir 
kitokių proteinų. 

 

PAUKŠČIŲ GABENIMAS Į SKERDYKLĄ 

 
Paukščius galima gabenti visų rūšių transportu. Palaidai laikomi 

kalakutai pirmiausia sugaunami. Negalima per daug skubėti , paukščiai 
nepatirtų sužalojimų (kaulų lūžių , išnirimų ir kt.). Kalakutus 
rekomenduojama gaudyti tik už sparnų ar kojų , geriausia tik už kojų. 
Paukščiai sudedami į grotelinius konteinerius , dėžes , narvelius su vientisais 
dugnais. Narveliai turi būti gerai plaunami ir dezinfekuojami , taip pat turi 
būti gera ventiliacija. Kiekvienoje dėžėje , narvelyje ar konteineryje galima 
vežti tik vienos rūšies ir vieno amžiaus paukščius. Norint išvengti nuostolių , 
nustatytos krovinio normos: paukščiui , kurio masė 1400-1700g , turi tekti 
260-310 cm2 ploto. Gabenant paukščius , dėžes ar konteinerio 1 m2 turi būti 
ne daugiau kaip 12 kalakučiukų , 8 kalakutai. 

Paukščiai gabenami laikantis krovinio vežimo taisyklių , t.y. normaliai 
ir saugiai , kad patirtų kuo mažesnį fizinį ir nervinį poveikį. Gabenamus ir 
iškraunamus juos reikia apsaugoti nuo atmosferos poveikio. Tarp 
konteinerių turi būti atitiktiniai tarpai ir tinkama ventiliacija. Kai oro 
temperatūra aukštesnė nei 25°C , paukščių skaičius konteineriuose 
sumažinamas 15-20 proc. Būtina vengti tiesioginių saulės spindulių. 
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Paukščių gabenimas ir priėmimas turi būti organizuotas taip , kad jų nereiktų 
ilgai laikyti konteineriuose (dėžėse , narveliuose).  

Net ir tinkamai gabenami kalakutai patiria stresą: per pirmas dvi 
valandas paukštis netenka apie 2 proc. masės. Jei nuo paukščio patalpinimo į 
konteinerius (dėžes , narvus) iki pjovimo praeina daugiau nei 4 valandos , 
labai nukrenta mėsos kokybė. Iš didelį stresą patyrusių paukščių skerdienos 
blogiau išteka kraujas , mėsa blogiau bręsta , pablogėja prekinė išvaizda. Kai 
atvežus paukščius reikia laukti daugelį valandų , neišvengiama kritimų , 
sumažėja mėsos švelnumas ir vandens rišlumas. 

 

PAUKŠČIŲ PJOVIMAS 

 
Yra įvairaus pajėgumo mechanizuotų ar dalinai automatizuotų paukščių 

skerdyklų. Mažo pajėgumo paukščių skerdyklose per metus papjaunama iki 
100 tūkstančio paukščių. Šios įmonės turi atitikti skerdykloms keliamus 
reikalavimus. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

Skerdykloje turi būti atsparios drėgmei ir puvimui , lengvai valomos ir 
dezinfekuojamos grindys. Jos turi būti su nuolydžiu į surenkamus šulinėlius , 
kad vanduo lengvai nutekėtų. 

Sienos lygios , padengtos šviesia plaunama danga ar nudažytos 
mažiausiai iki 2 m aukščio , o atvėsinimo ir atšaldymo patalpų sienos turi 
būti padengtos tokia danga ik lubų. Patalpų kampai turi būti apvalūs. 

Lubos turi būti lengvai valomos , šviesios. 
Durys , langų rėmai ir palangės turi būti padarytos iš tvirtos 

nerūdijančios medžiagos , o medinės durys padengtos drėgmei atsparia 
medžiaga. 

Būtina pakankama ventiliacija ir , jei reikalinga , garų rinktuvas. 
Turi būti pakankamas natūralus ar dirbtinis neįkeičiantis spalvų 

apšvietimas. 
Būtinas pakankamas geriamojo vandens tiekimas su spaudimu. 

Techninį vandenį išimtiniais atvejais galima naudoti tik garams gaminti , 
priešgaisrinei apsaugai bei šildymo įrenginiams aušinti. 

Techninio vandens vamzdžius būtina nudažyti raudonai , jų negalima 
nutiesti per patalpas , kuriose yra mėsa. 

Būtinas pakankamas karšto geriamojo vandens tiekimas su spaudimu. 
Naudoto vandens nutekėjimo sistema turi atitikti sanitarijos 

reikalavimus. 
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Būtina tinkama apsauga nuo vabzdžių ir graužikų. 
Skerdykloje turi būti iš nerūdijančių medžiagų pagaminti lengvai 

valomi ir dezinfekuojami rankiniai ir automatiniai darbo įrankiai , taip pat 
įrenginiai paukščiams skersti , skerdienai apdoroti bei laikyti. 

Stalai , dėžės , konteineriai , vežimėliai ar juostos , pjaustymo įrenginiai 
mėsai ruošti ir laikyti turi būti nerūdijančių medžiagų lygiais vidiniais 
paviršiais ir lygiomis sujungimo siūlėmis , lengvai valomi ir dezinfekuojami. 

Būtini specialūs , orui ir vandeniui nepralaidūs , nerūdijantys 
konteineriai su užraktais mėsai , pripažintai netinkamai žmonių maistui , 
laikyti. 

Būtinos praustuvės rankoms plauti su karštu ir šaltu vandeniu , negali 
būti ranka atsukamų čiaupų. Prie praustuvių turi būti plovimo ir 
dezinfekavimo medžiagų , vienkartinių rankšluosčių. 

Paukščių skerdyklos privalo turėti: 
Pakankamai didelę ir lengvai valomą bei dezinfekuojamą patalpą 

paukščių apžiūrai prieš pjovimą; 
Specialią lengvai valomą ir dezinfekuojamą patalpą sergantiems ir 

įtariamiems sergant paukščiams; 
Pakankamai didelę patalpą paukščiams svaiginti , kraujui nuleisti , 

plikyti ir pešti. Šie darbai turi būti atliekami skirtingose vietose. Bet koks 
susisiekimas tarp skerdimo patalpos ir kitų minėtų patalpų gali būti tik siaura 
anga , pro kurią patenka tik paukščiai , o durys turi būti automatiškai 
uždaromos; 

Skerdienėlių darinėjimo ir paruošimo patalpą , ji  turi būti pakankamai 
didelė , kad darinėjama būtu vietoje , atskirtoje nuo kitų darbo vietų pertvara 
, siekiant užkirsti kelią skerdienėlės užkrėtimui. Bet koks darinėjimo , 
paruošimo patalpų susisiekimas su skerdimo patalpa galimas tik per siaurą 
anga , pro kurią patenka papjauti paukščiai. Tarp šių patalpų privalo būti 
automatiškai užsidarančios durys; 

Jei būtina – išsiuntimo patalpą; 
Pakankamai didelę atvėsinimo ir (ar) šaldymo patalpas: 
-atvėsinimo ir šaldymo patalpą , kurioje būtu ne aukštesnė kaip 4 

laipsnių temperatūra, 
- vieną ar daugiau šaldymo patalpų , kurioje nuolat būtų ne aukštesnę 

kaip –12 laipsnių temperatūra. Atvėsinimo ir šaldymo patalpose turi būti 
termometrai ar teletermometrai įvairiose patalpos zonose. 

Pjaustymo , mėsos atskyrimo nuo kaulų ir mėsos vyniojimo bei 
pakavimo patalpą; 

Kambarį ar patalpą plunksnoms surinkti; 
Specialias rakinamas patalpas mėsai , pripažintai netinkama žmonių 

mastui , ir atliekoms bei šalutiniams produktams , gautiems po skerdimo , 
skirtiems pramoniniams tikslams , laikyti ir perdirbti , jei tai atlieka įmonė; 
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Persirengimo kambarius , praustuves dušus ir tualetus ; pastarieji neturi 
atsidaryti tiesiog į gamybos patalpas. Praustuvėse turi būti karštas ir šaltas 
vanduo , rankų plovimo ir dezinfekavimo medžiagos , vienkartiniai 
rankšluosčiai , džiovintuvai. Praustuvės turi būti šalia tualetų , juose neturi 
būti rankomis atsukamų čiaupų; 

Tinkamą įrangą ir vietą narvams bei transporto priemonėms valyti bei 
plauti ir dezinfekuoti; 

Tinkamą rankų ir įrankių valymo , dezinfekavimo įrangą , medžiagas , 
vienkartinius rankšluosčius arba džiovintuvus darbo patalpose. Tokia įranga 
privalo būti kuo arčiau darbo vietų. Čiaupai negali būti atsukami rankomis. 
Privalo būti karštas ir šaltas vanduo. Įrankiams valyti ir dezinfekuoti 
vandens temperatūra negali būti mažesnė negu 82°C; 

Įrenginius , kuriais bet kuriuo metu galima efektyviai atlikti 
veterinarijos apžiūras. 

 

PAUKŠTIENOS GAMYBOS VETERINARINĖ SANITARIJA 
 

Kontroliuojant paukštienos gamybą , būtina tikrinti visą technologijos 
procesą nuo paukščių priėmimo iki paukštienos atšaldymo ir realizavimo. 
Taip pat būtina kontroliuoti patalpų , įrenginių , instrumentų ir skerdyklos 
personalo , veterinarinės sanitarijos ir higienos reikalavimų vystymąsi. 

Veterinarijos gydytojas , sutinkamai su paukštienos tikrinimo teisės 
aktais , vadovaudamasis veterinarijos įstatymu , apžiūri paukščius prieš ir po 
pjovimo ir nustato , ar paukštiena tinkama žmonių maistui. Jis taip pat 
tikrina įmonės veterinarinės sanitarijos ir higienos sąlygas , prižiūri , kaip 
veikia įmonės savikontrolės sistema. Įmonės vadovai privalo sudaryti 
sąlygas veterinarijos gydytojo darbui. Minimalus tikrinimo dažnumas yra 
nurodomas patvirtinimo dokumentuose ir priklauso nuo gamybos apimties, 
profilio tarptautinius Lietuvos Respublikos susitarimus. Visi tikrinimo ir 
kontrolės veiksmai turi būti protokoluojami , rašomi patikrinimo aktai , o jų 
kopijos įteikiamos atsakingam įmonės asmeniui susipažinti. Veterinarijos 
gydytojas gali bet kada apžiūrėti visas įmonės patalpas. 

Jei veterinarijos gydytojas nustato , kad nesilaikoma paukščių pjovimo 
ar Skerdienėlių dorojimo technologijos reikalavimų ir tai trukdo nustatyti , ar 
paukštiena tinka žmonių maistui , jis privalo pareikalauti pašalinti esamus 
trūkumus arba sustabdyti paukštienos gamybą. 

Veterinarijos gydytojui gali padėti pagalbinis personalas , esantis jo 
žinioje. Pagalbinis personalas gali padėti atlikti pirminį paukščių patikrinimą 
, apžiūrėti paukščius prieš pjovimą. Prižiūrimas ir kontroliuojamas 
veterinarijos gydytojo , gali atlikti papjautų paukščių ekspertizę. Taip pat 
veterinarijos gydytojo prižiūrimas , gali padėti atlikti įmonių priežiūrą ir 
kontrolę. Pagalbinis personalas privalo būti apmokytas ir turėti licenzijas , 
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išduotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos Veterinarijos įstatymą. 

 
 
 

REIKALAVIMAI PJAUNAMIEMS PAUKŠČIAMS 
 
Pjovimui skirti paukščiai turi būti sveiki ir atitikti veterinarijos 

reikalavimus: 
Likus 20 dienų iki pjovimo paukščiams negalima duoti antibiotikų; 
Paukščių plunksnos turi būti sausos , be prilipusių nešvarumų , kojų 

pirštai neaplipę mėšlu; 
Likus 12 dienų iki pjovimo paukščiams negalima duoti žvyro , šerti 

žuvimi ar jos produktais 10 dienų; 
Paukščių gūžiai turi būti be sumušimo žymių. Leidžiama parduoti 

paukščius su pažeista skiautere , lūžusiais pėdos ir pirštų kaulais , šiek tiek 
išlinkusia nugara ir krūtinės keteros kaulu; leidžiami nežymūs odos 
įdrėskimai , pažeidę paviršinius ir gilesnius odos sluoksnius (siauros 
juostelės pavidalo). Taip pat leidžiama parduoti paukščius su nežymiu odos 
sustorėjimu ant krūtinės kaulo keteros. 

Vieno kalakučiuko masė turi būti ne mažesne kaip 2200 g (LST 
1376:1994) 

Paukščių siuntoje leidžiama iki 10 proc. Kalakučiukų , kurių masė 
2100-2200 g. 

 
 

KALAKUTŲ LIGOS 

 

KARDIOMIOPATIJA 

(ŠIRDIES APVALĖJIMO LIGA) 
 

Kalakutų kardiomiopatija , dar vadinama širdies apvalėjimo liga tai 
dviejų didelių širdies ertmių (skilvelių) išsiplėtimas , galintis sumažinti 
širdies veiklos efektyvumą arba pabloginti širdies funkcionavimą. Kalakutai 
suserga dėl deguonies stygiaus , neleidžiančio širdies audiniui tinkamai 
funkcionuoti. Daugeliu atvejų tai įvyksta dėl padidėjusio deguonies poreikio 
, pavyzdžiui jeigu paukštis sušalęs arba jam per karštą , arba per greitai auga. 
Žinoma , nepakankamas deguonies kiekis aplinkoje (perykloje , transporte 
arba tvarte) gali turėti įtakos susirgimui. 
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Kai širdies audiniai negauna pakankamai deguonies , jų struktūra 
pakinta , skilveliai išsiplečia , ir širdis negali normaliai dirbti. 

Kardiomiopatija (širdies apvalėjimo liga) padaro labai didelių nuostolių 
kalakutų pramonei visame pasaulyje. Dauguma ligos paveiktų kalakutų 
miršta 1-10 amžiaus per savaitę , tačiau kai kurie išgyvena iki pjovimo. 
Gaišta vidutiniškai 2-5 proc., o ypatingais atvejais net daugiau kaip 20 proc. 

Sergančių kalakutų svoris gali būti apie 2 kg. Paskaičiuota , kad šia liga 
serga apie 10 proc. visų kalakutų. 

Požymiai. Dažniausiai pastebima staigi mirtis. Paukščių plunksnos  gali 
būti pasišiaušusios , o sparnai nusvirę. Prieš mirtį dažnai pastebimas 
dusimas. 

Tikrinant širdį , viena arba dvi didžiosios ertmės gali būti išsiplėtusios 
(dešinysis skilvelis dažniausiai labiau). Širdis padidėjusi , kai kuriais atvejais 
labai akivaizdžiai , yra apvalios formos , be jokios aiškios viršūnės ar 
pagrindo. Širdis gali būti ne tokia stora ir stipri. 

 

PROFILAKTIKA 
 

Neperkaitinkite genamų jauniklių. Vežant būtina palaikyti tolygų oro 
srautą tarp visų dėžių. Reikia vengti labai intensyvios ventiliacijos , kad 
neprasidėtų dehidracija (jaunikliai linkę netekti daug vandens žiemą , kai 
oras lauke šaltesnis ir sausesnis). Tačiau būtinas pakankamas oro srautas , 
kad būtų tiekiama pakankamai deguonies visoms dėžėms sunkvežimyje. Tai 
patikrinti galima deguonies ir anglies dvideginio monitoriais. 

Svarbiausia – palaikyti optimalų ventiliacijos lygį paukštidėje NUO 
PAT PIRMŲJŲ DIENŲ. Žiemą nemėginkite sutaupyti pinigų, išjungdami 
ventiliatorius , kad išlaikytumėte šilumą. 

Reguliuokite temperatūrą šildymu , paukščiai  patys pasirinks karštą orą 
po šildytuvais arba vėsesnį rato krašte. Aplinkoje , kurioje per karšta ar per 
šalta , padidės jauniklių deguonies stygius. Saugokite nuo nakties šalčio. 

Patikrinkite , kad dujiniai šildytuvai būtu tinkamai sureguliuoti ir 
neperkaistų. Ryški geltona liepsna pagamina daugiau anglies monoksido , 
kuris susijungęs su hemoglobinu , mažina deguonies kiekį organizme. 

Būtina vengti 24 valandų apšvietimo. 
Patalpoje auginkite vienodo svorio paukščius. 
Neduokite lesalų su dideliu virškinamųjų proteinų kiekiu , t.y. lesaluose 

jų kiekis neturėtų viršyti 28 proc. 
Patikrinkite natrio lygį. Jo turėtų būti apytiksliai 0,15 proc. Pirmuose 

lesaluose ir padidėti iki 0,18 proc. paskutiniuose lesaluose. Normalus 
vandens lygis juose apytiksliai 0,003 proc. 

Venkite duoti furazolidono pirmas keturias augimo savaites , nes jis gali 
sukelti kardiomiopatija. 
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Būtina vengti dulkių , aspergiliozės , amoniako ir t.t., jų pažeisti 
plaučiai sunkiai pasisavina deguonį , nes plaučių paviršius būna sumažėjęs. 

Sergantys rachitu jaunikliai negali normaliai kvėpuoti dėl minkštųjų 
kaulų skausmo. Tai taip pat gali sukelti ligą. 

Deja , nėra jokio efektyvaus šios ligos gydimo metodo , vienintelė 
išeitis – optimali ventiliacija ir švarios patalpos. 

7 pav. parodytos kalakučiukų pėdų žaizdos (pododermatitas): 
1 – normali sveika pėda. 
2 – nors pėdos žaizda maža , infekcija jau atsirado, 
3 – pėdos žaizda apėmusi apie 75 proc. pėdos , infekcija gana didelė, 
4 – pėdos žaizda apėmusi visą pėdą , infekcija didelė, 
5 – pėdos žaizda apėmusi visą pėdą , taip pat kojos pirštus. Infekcija 

labai didelė. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pav. Pėdų žaizdos 
 

PSEUDOMONAS 

 
Dažniausiai kalakučiukų plonosios žarnos uždegimą gali sukelti prastas 

fermos vanduo. Šis uždegimas ankstyvoje stadijoje gali sukelti didesnių 
pulko problemų , pavyzdžiui , paukščiai pradeda lesti šiaudus , blogai auga 
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kūnas ir plunksnos , pradeda mažiau lesti , prasideda kojų ligos , pėdų 
infekcijos. 

Jeigu vandens talpyklos ir girdyklos nėra gerai išplautos ir 
dezinfekuotos prieš paukščių atvežimą , geriamajame vandenyje esanti 
bakterija gali būti labai pavojinga. Akivaizdu , kad jauniems kalakučiukams 
reikalinga šiluma , todėl vandens temperatūra irgi būna aukštesnė , o tai 
skatina bakterijų augimą. Todėl kalakučiukams  nerekomenduojama duoti 
vitaminų su geriamuoju vandeniu , nes multivitaminai paprastai yra cukraus 
pagrindu pagaminti produktai , o tai taip pat pagreitina bakterijų 
dauginimąsi. Taigi reikalinga ypatinga priežiūra , kad kalakučiukai gautų tik 
šviežią ir švarų vandenį , nes tai gyvybiškai svarbu optimaliam vystymuisi ir 
augimui. 

Antibiotikai visų geriamojo vandens bakterijų neužmuša , todėl jie 
negali būti vandens valymo priemonė. Pavyzdžiui , vandenyje besiveisianti 
bakterija , kurios neveikia jokie antibiotikai , yra pseudomonas. 

Pseudomonas – bakterija , sugebanti veistis vandens sistemose. Ji gali 
sukelti labai didelį ir staigų kalakutų gaišimą. 

Požymiai. Kalakučiukai šlubuoja , jų bloga judesių koordinacija , 
ištinusios galvos , koralai , fistulės , pėdų ligos ir junginės uždegimas. 

Paukščiai gaišta labai staigiai – per 24-48 valandas , dažnai 12-13-tą 
dieną. Paprastai paukščiai pradeda viduriuoti keletą dienų iki staigios 
mirties. 

Dažniausiai gaišta 2-10 proc., bet pasitaiko ir 90 proc. paukščių 
Gydimo NĖRA , antibiotikai šią bakteriją veikia menkai. 
 

PROFILAKTIKA 
 

Griežta vandens higiena: 
1. Kai tvartas išplautas , vandens linija praplaunama pastovaus 

spaudimo vandens srove. 
2. Į vandens linijas būtina įpilti dezinfekuojančio chlorkalkių tirpalo (2 

litrai chlorkalkių 100 litrų vandens talpyklai). Įpilkite 5 litrus chlorkalkių į 
proporcijų matuoklį ir leiskite jas per linijas po 30 gramų keturiems litrams 
vandens. 

3. Palikite šį tirpalą vandens linijose 24 valandoms , po to praplaukite 
jas paprastu vandeniu. Jeigu praplaunant vanduo buvo nešvarus , pakartokite 
dezinfekavimą dar kartą. 

4. Nusausinkite vandens linijas ir palikite jas tuščias. 
5. Jeigu girdyklose yra žindukai , citrinos rūgštimi išvalykite vožtuvus 

vietoj pirminės dezinfekcijos chloru. Įpilkite litrą citrinos rūgšties ir 490 litrų 
vandens į proporcijų matuoklį. Leiskite šį tirpalą į vandens linijas , palikite 
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jas taip kelioms valandoms , tada praplaukite sistemą paprastu vandeniu ir 
nusausinkite visas linijas. 

6. Likus trims dienoms iki naujo pulko atvežimo , dar kartą 
dezinfekuokite chloru vandens linijas ir palikite 24 valandoms. 

7. Kitą dieną leiskite paprastą vandenį per sistemą į girdyklas. 
Ištuštinkite girdyklas keletą kartų , kad neliktų chloro geriamajame 
vandenyje. Nusausinkite ir praplaukite visus vandens linijų galus. 
Didelė chloro koncentracija vandenyje išdegina snapų daubų gleivines , 
todėl paukščiai pradeda badauti ir gaišta. 

8. Visą nešviežią vandenį būtina išpilti iš vandens talpyklos , ją vėliau 
išplauti bei dezinfekuoti ir praskalauti švariu vandeniu. Iki pulko atvežimo 
šviežio vandens pripildyta talpykla turi būti uždengta. 

9. Nuo pirmos dienos kalakutai turėtų gauti geriamojo vandens su 
0,0003-0,0005 proc. chloro. Tai padės nuslopinti bakterijų augimą , tačiau 
vien tai nėra efektyvu , būtina atlikti ir nurodytą dezinfekavimą. 

10. Girdyklas reikia plauti kasdien , nes chloras greitai išsisklaido , kai 
vandens linija paliekama uždaryta. Dėl šilto oro , į girdyklas patenkančio 
lesalo ir atliekų susidaro puikią aplinką bakterijoms veistis. Girdyklų 
plovimas šepetėliu , muilu ir vandeniu padeda sumažinti jų veisimąsi. 

Jeigu įtariate , kad jūsų fermoje vanduo užterštas , vandens mėginį 
būtina nusiųsti į vietinę laboratoriją bakterijoms auginti. Vandens mėginius 
reikia imti tiesiai iš vandens linijų , bet ne iš girdyklų. Geriausia nusiųsti 
vandens mėginius į laboratoriją prieš kiekvieną naujo pulko užveisimą. 

 

STEBĖJIMO UŽRAŠAI 

 
Kuo daugiau užrašų vedama kiekvienam pulkui , tuo geriau. Tai leis 

jums tiksliai nustatyti , kas vyksta kiekviename pulke. 
Kiekvieną dieną surašykite , kiek krito jauniklių. 
Kiekvieną savaitę kalakučiukus pasverkite ir svorį žymėkite augimo 

grafike. 
Jeigu buvo vartojami vaistai , surašykite jų pavadinimus , datą . dozę , 

t.t. 
Užrašykite visus lesalų ingredientus. 
Jeigu įmanoma , pamatuokite , kiek maisto ir vandens pulkas suvartoja 

kasdien. 
Gavę lesalų , visuomet laikykite nedidelį jų mėginuką keletą savaičių. 

Jeigu nuo lesalo atsiras kokių nors sutrikimų pulke , mėginuką bus galima 
ištirti. 

Registruokite skiepijimo datą , skiepų pavadinimą , dozę , skiepijimo 
metodą: dedama į geriamąjį vandenį , užpurškiama ar įšvirkščiama. 
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Kasdien užrašykite kiekvieno , įeinančio į paukštidę , pavardę. 
 

Vilija ir Vladas Baltuoniai 
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