
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų 
asociacija

Mus rasite čia:

Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas

Mob. tel.+370 686 57718

Faks.: +370 37 428555;

el.paštas: asociacija@lmga.lt

MĖSINIŲ 
SIMENTALŲ VEISLĖ

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA



Veislės apibūdinimas
Veislė išvesta vakarų Šveicarijoje, Berne, o jos pavadinimas kilęs nuo Simme 
upės slėnio pavadinimo, nors kitose šalyse vadinama kaip Montbeliarde 
(Prancūzija), Fleckvieh (Vokietija), Pezzata Rossa (Italija). Tai viena seniausių 
ir labiausiai paplitusių visuose kontinentuose veislių.

Nors pirmoji jų kilmės knyga pradėta vesti 1806 m. Berne, vakarų Šveicari-
joje, jie bei jų produktai – pienas, sviestas, sūris – minimi žymiai ankščiau. 
Šie galvijai yra dvejopos paskirties: tai pieno ir mėsos ir mėsiniai simentalai. 
Dvejopos paskirties simentalų tipas susiformavo juos importavus į Austriją 
ir Bavariją 1830 m. Tuo metu simentalai garsėjo pieningumu ir traukiamąja 
jėga, bet buvo vėlai bręstantys, grubių kaulų. Taikant uždarą veisimą ir at-
ranką susiformavo labai pieningi galvijai su puikiai išvystytais raumenimis ir 
didele traukiamąja jėga. Vokietijoje ir kai kuriose kitose šalyse susiforma-
vo mėsinių simentalų tipas. Tai stambūs, greitai augantys, nereiklūs gyvu-
liai. Jie ypač populiarūs Vokietijos rytinėse žemėse. Lietuvoje labiau žinomi 
mėsiniai simentalai, kurie veisiami tiek grynuoju veisimu, tiek naudojami 
kryžminimui su mėsiniais ir pieniniais galvijais. Tai modernūs, šių dienų po-
reikius atitinkantys galvijai. 

Savybės ir eksterjeras
Simentalų spalva žalmarga, geltonai marga arba žala. Galva ir snukis dažnai 
balti ir tai gana būdingas šiai veislei požymis. Nuo herefordų simentalai ge-
netiškai skiriasi savo baltu nosies veidrodėliu, kurį genetiškai paveldi kaip 
ir baltą galvą. Simentalai yra genetiškai beragiai. Bendrai jų spalva apibū-
dinama kaip „žala su baltomis dėmėmis“ ar „auksinė ir balta“. Jų liemuo 
ilgas, raumenys gerai išvystyti. Bulių svoris 1100–1200 kg. Karvės svoris apie 
800 kg. Skerdienos išeiga 57–60 proc. Mėsa geros kokybės. Simentalai pri-
skiriami prie intensyvios gamybos veislių. Svoris nujunkant (7–8 mėn.) yra 
280–340 kg.

Tokiems rodikliams neprilygsta nė viena pieninių galvijų veislė. Šie galvijai 
puikiai prisitaiko prie mūsų klimatinių salygų, nelepūs pašarams ir ganykloms, 
lengvai įsisavina pašarus, yra taikaus ir ramaus būdo. Per parą jie priauga vi-
dutiniškai 1250 g svorio, karvės veršiuojasi lengvai, turi geras motinines savy-
bes, yra labai pieningos. 

Pagrindiniai rodikliai  Moteriškos lyties Vyriškos lyties 
Aukštis ties ketera, cm 147 157 
Gimusių svoris, kg 39 41 
Suaugusių svoris, kg 700–800 1100–1200 
Pirmo veršiavimosi amžius, mėn. 24–28   

Svoris nujunkant (7–8 mėn.), kg 280–300 300–335 


