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Santrauka. Darbo tikslas buvo palyginti Lietuvos baltųjų senojo (LBs) ir genotipo (LBp) bei kitų Lietuvoje augi-

namų kiaulių veislių – didžiųjų baltųjų (DB), landrasų (L), taip pat ir didžiųjų baltųjų bei landrasų mišrūnų (DBxL) 
veislės įtaką penėjimosi, skerdenos ir mėsos kokybės rodikliams. Abiejų genotipų Lietuvos baltųjų veislės kiaulės au-
gimo sparta ir pašarų sąnaudomis (MJAE), reikalingomis 1 kg priesvorio priaugti, gerokai atsiliko nuo DB, L ir DBxL. 
Pagerinto tipo Lietuvos baltosios kiaulės augo 15,43 proc. greičiau (p>0,05) nei senojo genotipo. Geriausiai pašarus 
panaudojo ir sparčiausiai augo landrasų veislės kiaulės. 1 kg priesvorio priaugti jos pašarų apykaitinės energijos 
(MJAE) sunaudojo 15,9 proc. (p<0,05) mažiau už LBs, 9,02 (p>0,05) proc. mažiau nei LBp ir vidutiniškai 38,2 dienos 
už LBs ir 19,56 dienos už LBp, 17 dienų už LB, 3 dienomis už DBxL greičiau pasiekė 100 kg svorį. LBp kiaulės 18,85 
dienos (p<0,01) greičiau pasiekė realizacijos svorį nei LBs. 

Raumeningiausios buvo DB skerdenos. Tuo tarpu LBs genotipo šis kiaulių skerdenų rodiklis buvo 5,7 proc. mažes-
nis nei pagerinto LBp tipo, 9,3 proc. nei DB, 6 proc. nei L ir 8,5 proc. nei LBxL mišrūnų. Tarpgrupiniai skirtumai buvo 
ryškiai patikimi (p<0,001). Tyrimais nustatyta, kad LBs kiaulių mėsa pasižymi geromis technologinėmis savybėmis. Jų 
mėsos vandens rišlumas buvo 1,64 proc. didesnis nei pagerinto LBp tipo, 2,95 proc. geresnis nei DB ir 3,69 proc. nei 
DBxL mišrūnų ir tik nežymiai blogesnis nei L; skirtumas tarp grupių statistiškai nebuvo patikimas. LBs mėsos virimo 
nuostoliai buvo patys mažiausi iš visų lygintų veislių kiaulių grupių ir statistiškai patikimai skyrėsi nuo DB (p<0,05) ir 
L (p<0,01) veislių kiaulių. 

Raktažodžiai: kiaulės, penėjimosi savybės, kiaulių skerdenos, mėsos technologiniai ir kokybės rodikliai. 
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Summary. The objective of this work was to estimate the influence of breed on the fattening characteristics, and 

quality of their carcasses and meat in old (LWo) and improved (LWi) genotypes of Lithuanian White, Large White 
(LW), Landraces (L) and Large White and Landraces crossbreds (LWxL) pigs groups. The growing speed and feed 
consumption (MJAE) of LWo and LWi pigs was slower than LW, L and LWxL. Improved LWi pigs grew up 15.43 % 
faster compared to LWo animals (p>0.05). The best feed consumption (MJAE) was detected in L pigs, which used on 
15.9 % metabolizable energy lower than LWo (p<0.05), and on 9.02 % than LWi (p>0.05) animals. Landrases growed 
up to 100 kg body weight on 38.2 days, 19.6 days, 17.0 days and 3.0 days earlier than LWo, LWi, LW and LWxL pigs, 
respectively. The highest lean meat content was detected in LW pigs. In LWo pigs carcasses this index was on 5.7 %, 
9.3%, 6.0% and 8.5% lower compared to LWi, LW, L, and crossbreeds (LWxL), respectively. The differences between 
all these groups were highly significant (p<0.001). It was detected that water holding capacity of LWo meat was higher, 
but not differed significantly (p>0.05) from other tested pigs groups. In LWo pigs cooking lost and drip loss were the 
lowest and significantly differed from LW (p<0.05) and L (p<0.01) pigs. 

Keywords: pigs, fattening characteristics, pigs carcasses, technological and quality indexes of meat. 
 
 
Įvadas. Vienas svarbiausių veiksnių, kurie turėtų ska-

tinti auginti vietines kiaulių veisles, yra geresni kai kurie 
mėsos kokybės rodikliai palyginti su specializuotų veislių 
kiaulėmis (Santos e Silva et al., 2000, Čandek-Potokor et 
al., 2003). Lietuvoje nuo seno auginamos vietinės kiaulės. 
Po Pirmojo pasaulinio karo prasidėjęs Lietuvos vietinių 
kiaulių gerinimas kartu buvo ir Lietuvos baltųjų kiaulių 
veislės formavimosi pradžia, nors veislė buvo pripažinta 

tik 1967 m. Vėliau Lietuvos baltosios buvo gerintos Šve-
dijos jorkšyrais, vokiečių landrasais ir didžiųjų baltųjų 
veislių kuiliais (Razmaitė, 2007). Visai neseniai tai buvo 
gan populiari kiaulių veislė, nereikli pašarams, nelabai 
jautri stresams, auginimo sąlygoms, pasižyminti dideliu 
vislumu ir paršelių išsaugojimu bei tinkanti auginti komp-
leksuose (Kerzienė, Juozaitienė, 2004), tačiau prastesnių 
mėsinių savybių negu kitų veislių kiaulės (Klimas, Kli-
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mienė, 2004). 
Kai už kiaules buvo atsiskaitoma pagal masę, skerde-

nų kokybės rodikliams nebuvo skiriamas pakankamas 
dėmesys. Nuo 2002 m. gegužės 1 dienos, įsigaliojus Lie-
tuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymui, sker-
dyklos su augintojais už supirktas kiaules pradėjo atsi-
skaityti už kiaulių skerdenų masę ir raumeningumą. Nors 
Lietuvos baltųjų veislės kiaulės pasižymėjo kai kuriomis 
puikiomis minėtomis savybėmis, jų skerdenų raumenin-
gumas buvo nedidelis, todėl ūkininkai, auginantys lieses-
nes kitų veislių kiaules, gavo daugiau pajamų. Dėl šios 
priežasties sumažėjo lietuviškų veislių kiaulių augintojų 
suinteresuotumas, daugiau imta auginti kitų, importuotų 
veislių kiaulių. Lietuvos baltųjų veislei ėmė grėsti išny-
kimo pavojus. Gerinant kiaulių mėsines savybes, labai 
svarbu parinkti tokias veisles, kad didėtų skerdenų rau-
meningumas, bet neblogėtų mėsos kokybė (Kosovac et 
al., 2009). 

Darbo tikslas – palyginti dviejų tipų – Lietuvos baltų-
jų senojo genotipo (LBs) ir pagerinto genotipo (LBp) bei 
kitų Lietuvoje auginamų kiaulių veislių – didžiųjų baltųjų 
(DB), landrasų (L) bei didžiųjų baltųjų ir landrasų mišrū-
nų (DBxL) veislės įtaką penėjimosi, skerdenos ir mėsos 
kokybės rodikliams. 

Medžiagos ir metodai. Tyrimai atlikti 2007–2008 
metais. Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje suda-
rytos Lietuvos baltųjų senojo genotipo (LBs), Lietuvos 
baltųjų pagerinto genotipo (LBp), didžiųjų baltųjų (DB), 
landrasų (L) ir didžiųjų baltųjų ir landrasų (DBxL) mišrū-
nų kiaulių grupės. Kiekvienoje grupėje buvo po 20 gyvu-
lių, po lygiai kiaulaičių ir kastratų. Kontrolinis auginimas 
pradėtas tada, kai paršelių grupės vidutiniškai svėrė 30 kg 
ir buvo tęsiamas iki tol, kol pasiekė vidutiniškai 95 kg 
masę. Pašarų sąnaudų kontrolė buvo atliekama kas dvi 
dienas, o svorio priaugimo kontrolė – praėjus 4 val. po 
šėrimo vieną kartą per mėnesį. Visos kiaulių grupės buvo 
laikomos ir šeriamos vienodomis sąlygomis, o skerdžia-
mos Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties skerdyklo-
je. 

Analizuojant skerdenų kokybę, nustatyti šie rodikliai: 
a)  skerdenos masė, kg; 
b) lašinių storis, mm, pirmame skerdenos matavimo 

taške – Fat1 (8 cm nuo stuburo padalijimo linijos tarp 3–4 
paskutinių juosmens slankstelių); 

c) lašinių storis, mm, antrame matavimo taške – Fat2 
(6 cm nuo stuburo padalijimo linijos tarp 3–4 paskutinių 
šonkaulių); 

d) ilgiausiojo nugaros raumens (m. Longissimus dor-
si) skerspjūvis, mm, Fat2 taške; 

e) skerdenų raumeningumas, proc.; 
f) skerdenų raumeningumo klasė (SEUROP). 
Skerdenų masė skerdimo linijoje nustatyta „Soenle“ 

firmos (Vokietija) svarstyklėmis. Kiti skerdenų kokybės 
rodikliai nustatyti skerdenų raumeningumo vertinimo 
prietaisu – „FOM S70“ (SFK, Danija) dviejose vietose 
(taškuose) pagal Lietuvos skerdyklose taikomą patvirtintą 
metodiką (Komisijos sprendimas Nr. 2008/364/EB). 

Mėsos kokybei įvertinti iš ilgiausiojo nugaros raumens 
ties paskutiniais šonkauliais paimti 500 g svorio mėsos 
mėginiai. Mėsos kokybė vertinta LVA Gyvulių mėsinių 

savybių ir mėsos kokybės laboratorijoje. Mėsos kokybės 
tyrimai atlikti praėjus 36 val. po skerdimo, mėsa laikyta 
+4oC temperatūroje. Sausųjų medžiagų kiekis nustatytas 
automatinėmis sausosios medžiagos svarstyklėmis 
„SMO-01“, džiovinant mėginius + 105oC temperatūroje; 
mėsos pH – pH-metru „Inolab 3“, turinčiu kontaktinį 
elektrodą; mėsos spalvingumas – „MINOLTA Chroma-
meter“ matuojant spalvos šviesumą L*, rausvumą a*, 
gelsvumą b*; tarpraumeninių riebalų kiekis – Soksleto 
(Soxhlet, 1879) metodu; pelenai – sudeginant mėsos or-
ganines medžiagas 700 ºC temperatūroje; baltymai – 
Kjeldalio (Kjeldahl, 1883) metodu. Mėsos vandeningu-
mas įvertintas paketiniu metodu, 24 val. laikant mėsą spe-
cialiuose maišeliuose + 4oC laipsnių temperatūroje; mėsos 
vandens rišlumo geba – pagal Grau ir Hamm (1956); vi-
rimo nuostoliai – verdant vakuume supakuotą mėsą cirku-
liacinėje vandens vonelėje 75oC temperatūroje 30 min.; 
mėsos kietumas – Warner-Bratzler (1949) metodu. 

Moksliniai tyrimai atlikti laikantis 1997 11 06 Lietu-
vos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 
įstatymo Nr. 8-500 („Valstybės žinios“, 1997 11 28, Nr. 
108) bei poįstatyminių aktų – LR valstybinės veterinari-
nės tarnybos įsakymų „Dėl laboratorinių gyvūnų veisimo, 
dauginimo, priežiūros ir transportavimo veterinarinių rei-
kalavimų“ (1998 12 31, Nr. 4-361) ir „Dėl laboratorinių 
gyvūnų naudojimo moksliniams bandymams“ (1999 01 
18, Nr. 4-16). 

Gauti duomenys apskaičiuoti R statistinio paketo skai-
čiavimo programa. Apskaičiuoti šie rodikliai: gautų rezul-
tatų vidurkis (X), vidurkio paklaida (Sx) nuokrypis (S), 
nuokrypio paklaida (SD), įvairavimo koeficientas (Cv), 
koreliacijos koeficientas (r), atskirų rodiklių vidurkio 
tarpgrupinių skirtumų patikimumas p (jis buvo laikomas 
statistiškai patikimu, kai p ≤ 0,05). 

Tyrimo rezultatai. Tyrimai parodė, kad abiejų geno-
tipų lietuviškos veislės kiaulės pasižymėjo lėta augimo 
sparta bei didesnėmis pašarų sąnaudomis nei kitų tyrinėtų 
veislių kiaulės bei jų mišrūnai (1 lentelė). Geriausiomis 
penėjimo savybėmis išsiskyrė landrasų veislės kiaulės, 
kurių paros priesvoris 23,8 proc. (p<0,05) viršijo LBs ir 
12,5 proc. LBp veislės gyvūnų. Pagerinto tipo Lietuvos 
baltosios kiaulės augo 15,43 proc. greičiau nei senojo 
genotipo, tačiau patikimų tarpveislinių skirtumų (p>0,05) 
nenustatyta. Landrasų veislės kiaulės sunaudojo 15,9 
proc. (p<0,05) mažiau pašarų apykaitinės energijos (MJ 
AE) 1 kg priesvorio priaugti nei LBs, 9,02 proc. (p>0,05) 
nei LBp ir vidutiniškai 38,2 dienos nei LBs ir 19,56 die-
nos nei LBp greičiau pasiekė 100 kg svorį. LBp kiaulės 
18,85 dienos (p<0,01) greičiau priaugo iki 100 kg svorio 
nei LBs. 

Vertinant skerdenos rodiklius nustatyta, kad ploniausi 
buvo didžiųjų baltųjų veislės kiaulių lašiniai. Reikia pa-
brėžti, kad senojo genotipo Lietuvos baltųjų veislės kiau-
lių lašiniai matuojant pirmame taške (Fat1) buvo 5,8 mm 
storesni už LBp; 9,6 mm už DB; 5,9 mm už L ir 8,5 mm 
už LBxL veislių mišrūnų. Gauti ryškiai statistiškai pati-
kimi (p<0,001) skirtumai lyginant su kitomis grupėmis (2 
lentelė). 

Matuojant antrame matavimo taške (Fat2), LBs lašiniai 
taip pat buvo 6,4 mm storesni už LBp; 9 mm už DB; 5,6 
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mm už L ir 8,5 mm už LBxL, o abiejų lietuviškų veislių 
kiaulių ilgiausiojo nugaros raumens skerspjūvis mažesnis, 
nei kitų tirtų veislių kiaulių. Statistiškai patikimi 
(p<0,001) skirtumai buvo gauti tik tarp LBs ir L kiaulių 
grupių (2 lentelė). 

Vertinant vieną iš pagrindinių kiaulių skerdenų koky-
bės rodiklių – raumeningumą, nustatyta: didžiausia liesos 
mėsos išeiga pasižymėjo didžiųjų baltųjų veislės kiaulės, 

pagal (S)EUROP standartą įvertintos E klase. Tuo tarpu 
LBs kiaulių jis buvo 5,7 proc. mažesnis nei LBp tipo; 9,3 
proc. nei DB; 6 proc. nei L ir 8,5 proc. nei DBxLB mišrū-
nų. Skirtumai palyginti su kitomis grupėmis statistiškai 
ryškiai patikimi (p<0,001). 

Visų tirtų grupių kiaulių skerdenų masė skyrėsi ne-
ženkliai ir patikimų skirtumų nustatyta nebuvo. 

 
1 lentelė. Veislės įtaka penėjimosi savybėms  
 

Lietuvos baltoji  
(senojo genotipo) 

Lietuvos  
baltoji 

Didžioji  
baltoji Landrasai Didžioji baltoji x 

landrasai 
Veislė  
 
                        Požymis  1 2 3 4 5 
n 12 20 12 16 20 
Vidutinis  
priesvoris per parą, g 718,1±26,31,5‘4‘‘‘* 849,4±32,5 806,7±31,24‘ 943,2±18,15‘ 836,7±23,5 

Pašarų sąnaudos 1 kg prie-
svorio gauti, MJAE 32,1±0,094‘ 30,2±0,09 29,2±0,12 27,7±0,08 28,7±0,09 

Amžius  
pasiekus 100 kg masę, d. 200,64±3,932,3‘‘4,5‘‘‘ 181,99±4,324,5‘‘ 179,17±2,754‘ 162,43±2,29 165,66±3,27 

 
* pastaba. Tarpgrupinių skirtumų patikimums p<0,05 -‘; <0,01 -“; <0,001 -‘‘‘

 
 
2 lentelė. Skerdenų kokybės rodikliai  
 

Lietuvos baltoji  
(senojo genotipo) 

Lietuvos  
baltoji 

Didžioji  
baltoji Landrasai Didžioji baltoji x 

landrasai 
Veislė 
 
                       Požymis 1 2 3 4 5 
n 12 20 12 16 20 
Lašinių storis taške Fat1, 
mm 

22,7±1,142,3,4,5‘‘‘ 16,9±0,743‘‘5‘‘ 13,1±0,294‘ 16,8±0,78 14,2±0,71 

Lašinių storis taške Fat2, 
mm 21,8±1,282,3,4,5‘‘‘ 15,4±0,69 12,8±0,484‘ 16,2±0,0695‘ 13,3±0,66 

Raumens storis taške Fat2, 
mm 40,0±1,074‘‘ 42,5±1,26 44,8±1,49 46,6±1,39 44,9±0,76 

Raumeningumas, proc. 48,1±1,132,3,4,5‘‘‘ 53,8±0,762‘,5‘ 57,4±0,414‘ 54,1±0,74 56,6±0,66 
Raumeningumo klasė 
(SEUROP) R U E U E 

Skerdenos svoris, kg 70,4±0,74 71,3±0,90 69,8±0,79 69,9±0,90 71,7±0,90 
 
p<0,05 -‘; <0,01 -“; <0,001 -‘‘‘.

 
 
Kaip matome iš 3 lentelės, LBs kiaulių mėsa išsiskyrė 

geriausiais kokybės rodikliais. Šios veislės kiaulių mėsoje 
buvo daugiausia sausųjų medžiagų, baltymų, tarpraume-
ninių riebalų, buvo mažiausi mėsos virimo nuostoliai. Tuo 
tarpu vandens rišlumo geba tik labai nežymiai buvo ma-
žesnė nei L (skirtumai statistiškai nepatikimi). LBs kiau-
lių mėsos pH statistiškai patikimai skyrėsi nuo kitų vertin-
tų kiaulių veislių mėsos ir buvo artimas pageidaujamai 
aukštos kokybės kiaulienai – 5,6. Mažiausias mėsos pH 
buvo L veislės kiaulių. Skirtumas sudarė 0,16 vienetų, 
arba 2,9 proc. (p<0,05). Statistiškai patikimai šios veislės 
kiaulių mėsos mažesni buvo ir virimo nuostoliai. Skirtu-
mas palyginti su landrasų veislės kiaulių mėsa sudarė 3,77 
proc. (p<0,01). Kiti mėsos kokybės rodikliai skyrėsi ne-
žymiai, ir skirtumai buvo statistiškai nepatikimi. 

Daugelis mėsos kokybės rodiklių tarpusavyje stipriai 

koreliuoja ir, žinant jų koreliacijas, atlikus tik kai kuriuos 
tyrimus, galima preliminariai spręsti apie kitus rodiklius. 
Kaip matome iš 4 lentelėje pateiktų duomenų, didžiausia 
neigiama koreliacija nustatyta tarp baltymų kiekio ir mė-
sos spalvos rausvumo, teigiama – tarp mėsos vandenin-
gumo ir spalvos gelsvumo, tarp kietumo ir virimo nuosto-
lių, virimo nuostolių ir vandens rišlumo. 

Rezultatų aptarimas ir išvados. Vienas  svarbiausių 
rodiklių, lemiančių skerdenos ir mėsos kokybę, yra kiau-
lių veislė ir veisimui naudojamų veislių deriniai (Wood et 
al., 1996; Razmaitė, Jančienė, 2003; Stimbirys, Antanavi-
čius, 2005). Gerinant kiaulių mėsines savybes, labai svar-
bu parinkti tokias veisles, kurios didina skerdenų raume-
ningumą, bet neblogina mėsos kokybės (Kosovac et. al., 
2009). 
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3. lentelė. Veislės įtaka mėsos kokybės rodikliams 
 

Lietuvos baltoji 
(senojo genotipo)

Lietuvos  
baltoji 

Didžioji  
baltoji Landrasai Didžioji baltoji x

landrasai 
Veislė  
 
                           Požymis  1 2 3 4 5 
S. M., proc. 25,52±0,29 24,89±0,16 24,81±0,24‘ 24,91±0,23 24,99±0,22 
pH 5,54±0,053,4‘‘‘ 5,49±0,024“ 5,40±0,02 5,38±0,015‘ 5,47±0,01 

 L* 54,81±0,84 54,46±0,46 52,77±1,02 54,98±0,47 53,71±0,52 
 a* 13,94±0,29 14,33±0,25 14,36±0,22 13,83±0,26 14,11±0,2 

Spalvingumas  

 b* 6,09±0,44 5,95±0,32 5,36±0,17 6,27±0,22 5,74±0,22 
Vandeningumas, % 7,64±1,09 6,65±0,33 7,80±0,48 6,85±0,43 6,73±0,22 
H2O rišlumas, mg% 53,11±1,45 51,47±0,7 50,16±1,46 53,46±0,755‘ 49,42±0,95 
Virimo nuostoliai, % 27,39±1,33‘4‘‘ 29,94±0,41 30,85±0,6 31,16±0,69 29,74±0,56 
Kietumas, kg/cm2 1,70±0,18 1,67±0,11 1,76±0,12 1,94±0,13 1,68±0,07 
Tarpraumeniniai riebalai, % 1,68±0,16 1,60±0,08 1,44±0,1 1,56±0,11 1,28±0,1 
Pelenai, % 1,15±0,01 1,12±0,02 1,18±0,07 1,07±0,02 1,15±0,02 
Baltymai, % 22,69±0,2 22,17±0,14 22,19±0,26 22,28±0,19 22,56±0,21 

 
p<0,05 -‘; <0,01-“; <0,001- ‘‘‘. 
 
4 lentelė. Mėsos kokybės savybių korealiacija 
 

Spalvingumas 
Požymis SM, % pH L* a* b* 

Vande-
ningu-
mas, %

H2O 
rišlu-

mas, %

Virimo-
nuosto-
liai, % 

Kie-
tumas, 
kg/cm2 

Tarprau-
meniniai-
riebalai %

Pelenai, 
% 

pH 0,061           
L* -0,071 -0,119          
a* 0,103 0,027 0,137         Spalvin-

gumas b* 0,169 0,049 -0,139 0,108        
Vandeningu-
mas, % 0,165 0,082 0,022 0,218‘ 0,861‘‘       

H2O rišlumas, 
% 0,009 -0,150 0,299‘‘ 0,018 -0,33 0,085      

Virimo nuosto-
liai, % -0,057 -0,329“ 0,080 -0,077 -0,047 -0,051 0,320‘‘     

Kietumas, 
kg/cm2 -0,105 -0,344“ 0,075 -0,171 -0250‘ -0,195 -0,254‘ 0,400‘    

Tarpraumeni-
niai riebalai, % 0,053 0,113 0,021 0,214 -0,005 0,487‘‘‘ 0,152 -0,041 0,031   

Pelenai, % -0,148 -0,100 0,082 -0,247‘ 0,062 -0,005 0,064 0,269‘ -0,022 -0,144  
Baltymai, % -0,208 0,084 -0,232‘ -0,541‘‘‘ -0,189 -0,321‘‘ -0,148 -0,085 0,183 -0,254‘ 0,277 
 

Bandymai parodė, kad mūsų tirtos Lietuvos baltųjų 
veislių kiaulės (LBs ir LBp) nuo importuotų didžiųjų bal-
tųjų ir landrasų bei jų (LBxL) mišrūnų atsilieka pagrindi-
nėmis penėjimosi savybėmis ir skerdenų kokybės rodik-
liais. Jos lėčiau auga ir suėda daugiau pašarų. Šie duome-
nys panašūs į kitų tyrėjų gautus rezultatus (Klimas, Kli-
mienė, 2004; Razmaitė, Lindenheim, 2007).  

Vienas pagrindinių skerdenos kokybės rodiklių ap-
skaičiuojant kiaulienos kainą rinkoje, yra skerdenų rau-
meningumas (Lebret, 2004; Collewet et al., 2005). Šio 
bandymo metu visų tirtų veislių kiaulių šis rodiklis svyra-
vo nuo R iki E klasės. Tuo tarpu Danijoje, vienoje iš la-
biausiai kiaulininkystę išvysčiusių šalių, jis siekia aukš-
čiausią – S klasę (http://danishmeat.eu/DMRI/ 
Knowledge_abo/Pig_slaughter.aspx). Vadinasi, Lietuvoje 
augintų mūsų tirtų kiaulių veislių genetinis potencialas 
nėra didelis arba Valstybinėje kiaulių veislininkystės sto-

tyje dar nėra sąlygų, kurios leistų šį rodiklį pasiekti ir pa-
gerinti. Pagal Lietuvoje galiojančią formulę apskaičiuo-
jant skerdenų raumeningumą, didžiausios įtakos turi ketu-
ri rodikliai – lašinių storis pirmajame (Fat1) ir antrajame 
(Fat2) taškuose, ilgiausiojo nugaros raumens (nugarinės) 
skerspjūvio storis bei skerdenų svoris, kurie lemia gerokai 
mažesni nei kitų tirtų kiaulių veislių skerdenų raumenin-
gumą. 

Nustatant mėsos kokybę, tarpraumeniniai riebalai yra 
vienas iš svarbiausių mėsos skoninių savybių rodiklių 
(Lebret, 2004). Jie daro mėsą minkštesnę ir sultingesnę. 
Tą patvirtina ir mūsų tyrimais nustatyta teigiama tarprau-
meninių mėsos riebalų kiekio koreliacija su mėsos kietu-
mu (r=0,031). Daugiausia tarpraumeninių riebalų turėjo 
LBp ir LBs kiaulės, kurių mėsa buvo baltymingesnė iš 
visų kitų veislių kiaulių ir turėjo daugiausia sausųjų me-
džiagų. 
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Vienas svarbiausių virtų ir karštai rūkytų mėsos gami-
nių kokybės technologinių rodiklių yra virimo nuostoliai 
ir vandens rišlumas. Šie rodikliai  leidžia gerokai padidin-
ti šių produktų išeigą. Vertinant juos pastebėta, kad lietu-
viškų veislių kiaulių jie buvo geresni arba nežymiai nusi-
leido kitoms tirtoms veislėms, todėl LBs ir LBp mėsa 
galėtų būti sėkmingai naudojama kaip žaliava gaminant 
aukštos kokybės virtas bei virtas rūkytas dešras ir gami-
nius, į kuriuos gamybos metu papildomai pilama vandens 
ar dedama ledo. 

Tyrimai parodė, kad esant dabartinei situacijai rinkoje, 
dėl mažo skerdenų raumeningumo, pagal kurį atsiskaito-
ma su augintojais, lietuviškų veislių kiaulių tiekti į sker-
dyklas ekonomiškai nenaudinga. Šiuo požiūriu ekono-
miškai tikslingiau būtų veisti importuotų veislių kiaules ar 
jų mišrūnus su vietinėmis (Razmaitė, 2005; Klimas, Kli-
mienė, 2004). Tačiau augintojai pastebėjo, o mokslininkai 
(Camerron, 1999; Lonergan et al., 2001; Lefaucheur, 
2001; V. Jukna, Č.Jukna, 2005) įrodė, kad kiaulių, pasi-
žyminčių dideliu raumeningumu, reprodukcinės savybės 
blogėja, kai kurie mėsos kokybės rodikliai prastėja. Šiuos 
teiginius patvirtino ir mūsų atlikti tyrimai. Unikalų geno-
fondą – Lietuvos baltųjų kiaulių veislę – reikia saugoti, 
kad neišnyktų. Valstybė čia daugiau turėtų remti ir skatin-
ti ūkininkus jas auginti. Mokslininkai šia tema turėtų dau-
giau diskutuoti viešojoje erdvėje ir siūlyti idėjų, kaip pa-
gerinti lietuviškų kiaulių veislių skerdenų raumeningumą, 
nepabloginant mėsos kokybės rodiklių. Patys Lietuvos 
kiaulių augintojai ir perdirbėjai iš aukštos kokybės kiaulių 
mėsos galėtų gaminti kulinarinio paveldo gaminius ir juos 
plačiau reklamuoti lietuviško maisto restoranuose, užei-
gose, kavinėse, kaimo turizmo sodybose ar net Lietuvoje 
ar užsienyje vykstančiuose parodose arba mugėse. Šie 
būdai skatintų išlaikyti ir išsaugoti unikalią Lietuvos bal-
tųjų kiaulių veislę ir leistų tiek šios veislės gyvūnų augin-
tojams, tiek jų mėsos perdirbėjams daugiau užsidirti lėšų 
ir gauti pelno. 

 
Išvados 
1. Lietuvos (senojo ir pagerinto genotipų) baltosios 

kiaulės augimo sparta ir pašarų sąnaudomis (MJAE), rei-
kalingomis 1 kg priesvorio gauti, gerokai atsilieka nuo 
didžiųjų baltųjų, landrasų ir didžiųjų baltųjų ir landrasų 
mišrūnų. 

2. Lietuvos baltųjų senojo genotipo kiaulių (LBs) 
skerdenų raumeningumas buvo patikimai mažesnis 
(p<0,001) negu kitų tirtų veislių kiaulių. 

3. LBs genotipo veislės kiaulių mėsos vandens rišlu-
mas buvo didesnis nei pagerinto LB tipo, DB ir DBxL 
mišrūnų ir nežymiai mažesnis nei landrasų, tačiau tarp-
grupiniai skirtumai statistiškai nebuvo patikimi.  

4. LBs mėsos virimo nuostoliai buvo patys mažiausi 
iš visų lygintų kiaulių ir statistiškai patikimai skyrėsi nuo 
LB (p<0,05) ir L (p<0,01) veislių kiaulių. 

5. Lietuvos (senojo ir pagerinto genotipų) baltosios 
kiaulės palyginti su DB, L ir LxDB veislių kiaulėmis yra 
blogesnių penėjimo, skerdenų raumeningumo rodiklių, 
bet jų mėsa yra kokybiškesnė. 
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