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Atliktas eksperimentinis karvių šėrimo bandymas, kurio tikslas – nustatyti kompleksinių kalcio ir energijos metabolizmą aktyvinančių preparatų 

„Acetona Dry“ ir „Santoenergetik“ poveikį karvių parezės po apsiveršiavimo bei ketozės ankstyvuoju laktacijos periodu rizikai mažinti, pieno kiekiui ir jo 
sudėties rodikliams. Bandymams analogų principu buvo sudarytos dvi užtrūkusių karvių (kontrolinė ir bandomoji) grupės (n = 9). Abiejų grupių analogės 
paruošiamuoju periodu (40 d.) buvo šeriamos vienodu racionu (šienas, šienainis ir visaverčiai kombinuotieji pašarai). Tiriamuoju laikotarpiu (80 d.) kont-
rolinės grupės karvės toliau buvo šeriamos tuo pačiu racionu, o bandomosios – tris savaites prieš veršiavimąsi vietoj analogiško kombinuotųjų pašarų kie-
kio gavo po 1,5 kg specialaus stimuliuojančio Ca apykaitą ir pasižyminčio probiotiniu poveikiu preparato „Santoenergetik“, o po apsiveršiavimo – vietoj 
jo buvo duodama po 0,5 kg stimuliuojančio energijos apykaitą ir pasižyminčiu antiketoziniu poveikiu priedo. Jų poveikiui nustatyti buvo registruojami 
karvių susirgimai Ca apykaitos sutrikimų pobūdžio ligomis (pareze ir ketoze), produktyvumo bei pieno kokybinių rodiklių dinamika. 

Atlikus tyrimus, nustatyta, kad bandomosios grupės karvės buvo produktyvesnės: per 60 ankstyvosios laktacijos dienų iš šios grupės karvės buvo 
primelžta vidutiniškai po 1416 kg natūralaus, arba po 1529 kg perskaičiuoto (bazinio) pieno, tai yra atitinkamai 6 ir 16 proc. daugiau nei iš kontrolinių (p 
< 0,05). Bandomosios grupės karvių piene buvo nustatyta didesnė (0,52 proc.) riebalų (p < 0,05) ir 0,1 proc. laktozės (p > 0,05) koncentracija piene, be-
veik 1,2 karto mažiau somatinių ląstelių (p < 0,05) ir vidutiniškai 4,0 mg% mažiau urėjos (p > 0,05). 

Karvės, pašarų priedai, pieno kokybė, preparatai „Acetona Dry“ ir „Santoenergetik“ 

 
Įvadas 

 
Užtrūkimo metu karvių organizmas turi pailsėti ir pasi-

ruošti kitai laktacijai. Svarbu, kad paskutiniaisiais veršin-
gumo mėnesiais karvės sukauptų pakankamai energijos ir 
maisto medžiagų veršiavimuisi ir būsimai laktacijai. Taip 
pat labai svarbu, kad būtų gera užtrūkusių karvių kalcio ap-
ykaita (Starevičius ir kt., 2007). Nustatyta, kad 99 proc. Ca 
kaupiasi kauliniame ir dantų audinyje. Likusi jo dalis daly-
vauja labai svarbiose organizmo funkcijose: reguliuojant 
pieno sintezę, kraujo krešėjimą, pulso dažnumą, reguliuo-
jant raumenų ir nervų jaudrumą ir kt. Trūkstant Ca karvės 
sunkiai veršiuojasi, dažnai kyla sveikatos problemų atsive-
dus jauniklį. Dėl Ca trūkumo ar sutrikusio jo metabolizmo 
karvės dažniau serga gimdos uždegimu, pareze, mastitu, 
blogai apsivaisina, sumažėja jų produktyvumas. Dėl minėtų 
sutrikimų ir veterinarinių išlaidų pieno ūkiai patiria daug 
nuostolių (Jeroch et al., 2004; Kulpys ir kt., 2006). Todėl 
karvių racione Ca turi būti subalansuotas ir sudaryti tinka-
mą santykį su kitais mineralais. Kalcio pasisavinamumas 
plonajame žarnyne priklauso ir nuo jo šaltinio (įvairuoja 
nuo 30 iki 56 proc.), vitamino D bei riebalų koncentracijos 
racione (su riebalais Ca sudaro netirpius junginius – mui-
lus), kai kurių mineralų (P, Fe, Al ir Mn) pertekliaus (Gus-
tafsson et al., 1993; Juozaitienė ir kt., 2005). 

Pareze po apsiveršiavimo dažniau serga vyresnės kar-
vės. Negatyvių pasekmių galima išvengti užtrūkusioms 
veršingoms karvėms duodant atitinkamų pašarų priedų, pa-
pildų bei preparatų, papildančių racionus Ca, pagerinančių 
jo pasisavinamumą ir aktyvinančių metabolizmą organizme 
(Sederevičius ir kt., 2007). Rinkoje siūlomi preparatai 
„Acetona Dry“ bei „Acetona EnergyLeike“. Ypač didelį 
susidomėjimą kelia pastarojo analogas – lietuviškas prepa-
ratas „Santoenergetik“, praktiškai dar mažai tirtas. 

Pašarų priedo gamintojas „Suomen Rehu Oy“ nurodo, 
kad preparatas „Acetona Dry“ paruoštas iš džiovintų cukri-

nių runkelių griežinių, kviečių, melasos, kaitintų avižų, 
kviečių sėlenų, šieno miltų, sudėtyje yra alkoholių mišinio, 
vitaminų, mineralų, priedo „ProgutTM“. Tai skatina me-
džiagų apykaitą, prieskrandžio mikroorganizmų veiklą, 
stiprina karvių ir vaisiaus imunitetą, didina cukraus kon-
centraciją kraujyje, aktyvina Ca metabolizmą organizme ir 
gerina jo pasisavinamumą iš kaulų veršiavimosi bei anks-
tyvosios laktacijos metu. Be to, preparatas gerina Ca pasi-
savinimą iš pašarų ir skatina jo sankaupą kauliniame audi-
nyje. Preparate esantis priedas „ProgutTM“ (natūralus anti-
biotikų pakaitalas) gerina karvės imunitetą, didina imunog-
lobulinų koncentraciją krekenose, stiprina veršelių pasyvųjį 
imunitetą (Haris, 1996; Uchockis ir kt., 2007). Minėto pre-
parato rekomenduojama duoti užtrūkusioms karvėms likus 
trim savaitėms iki veršiavimosi – pirmąją savaitę po 1 kg, o 
paskutines dvi – po 1,5 – 2,0 kg per parą. Preparatas ypač 
rekomenduojamas antros ir vyresnės laktacijos karvėms. Jo 
duodant nereikia užtrūkusių karvių papildomai šerti nei 
kombinuotaisiais pašarais, nei premiksais (energinė prepa-
rato vertė – 10,5 MJ kg-1). Literatūros duomenimis, (Gus-
tafson et al., 1993; Roseler et al., 1990), priedas daro tei-
giamą įtaką parezės po apsiveršiavimo profilaktikai, karvių 
produktyvumui ankstyvosios laktacijos laikotarpiu bei tik 
ką atvestų veršelių sveikatingumui. 

Po apsiveršiavimo firma gamintoja preparatą „Acetona 
Dry“ rekomenduoja pakeisti antiketozinio pobūdžio prepa-
ratu ir duoti karvėms 8 savaites po apsiveršiavimo po 0,5 – 
1 kg per parą. 

Eksperimentinių tyrimų analizuojant preparatų „Acetona 
Dry“ ir „Santoenergetik“ poveikį yra atlikta nedaug, sukaup-
tas nepakankamas mokslinės informacijos kiekis, todėl ty-
rėme šį preparatą detaliau. Tyrimo tikslas – nustatyti komp-
leksinių kalcio ir energijos metabolizmą aktyvinančių prepa-
ratų „Acetona Dry“ ir „Santoenergetik“ poveikį karvių pare-
zės po apsiveršiavimo bei ketozės ankstyvuoju laktacijos pe-
riodu rizikai sumažinti, pieno kiekio ir sudėties rodikliams.  
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Tyrimų sąlygos ir metodai 
 
Bandymas atliktas ŽŪK „Baltoji smilga“, Kupiškio r. 

2007 m. balandžio – birželio mėn., tai yra žiemojimo pa-
baigoje ir ganiavos pradžioje. Sudarytos dvi analogiškos 
užtrūkusių veršingų karvių grupės (n = 9). Bandomosios 
grupės karvių Ca metabolizmui aktyvinti buvo duodama 
preparato „Acetona Dry“, o po apsiveršiavimo ketozės pro-
filaktikai ir energijos balansui gerinti – naujo lietuviško 
preparato „Santoenergetik“ (importinio „Acetona Energy 
Leike“ analogo). Buvo siekiama nustatyti kompleksinį šių 
preparatų, ypač naujojo, poveikį karvių pieno kiekiui ir ko-
kybei bei sergamumo pareze ir ketoze profilaktikai. 

Abiejų grupių gyvuliams buvo sudarytos vienodos lai-
kymo sąlygos. Tiriamuoju laikotarpiu abiejų grupių karvės 

apsiveršiavo tvartiniu laikotarpiu, o ankstyvosios laktacijos 
periodas prasidėjo tvartiniu ir tęsėsi ganykliniu laikotarpiu. 

Užtrūkusios karvės buvo šeriamos šienu, šienainiu ir 
visaverčiais kombinuotaisiais pašarais. Eksperimento sch-
ema pateikta 1 lentelėje. Kombinuotųjų pašarų pirmame 
užtrūkimo periode karvėms buvo duodama pagal poreikį ir 
įmitimą (racionas A). Racionai sudaryti pagal mitybos 
normas, orientuotas į 23 L primilžį per parą (Jatkauskas ir 
kt., 2002). Abiejų grupių karvės tris savaites iki veršiavi-
mosi (antrame periode) buvo šeriamos tokios pat energinės 
vertės ir maistingumo pašarais (racionai B ir E), tik ban-
domosios grupės gyvuliai vietoj kombinuotųjų pašarų gavo 
po 1,5 kg preparato „Acetona Dry“ (racionas E) per parą. 
Prie preparato karvės buvo pratinamos palaipsniui (3 d.) – 
jis buvo maišomas su kombinuotaisiais pašarais.  

 
1 lentelė. Bandymo schema 

Table 1. Scheme of the experiment 
 

Karvių gru-
pės 

Groups of 
cows 

Paruošiamasis laikotarpis (40 d.) 
Preparatory period (40 days) 

Bandomasis laikotarpis (80 d.) 
Experimental period (80 days) 

Užtrūkimo periodas  
(60 d. tvartinis laikotarpis) 

Dry period (60 day indoor period) 

Ankstyvosios laktacijos periodas  
(60 d. tvartinis-ganyklinis laikotarpis) 

Period of an early lactation  
(60 day indoor and pasture period) 

I periodas (40 d.) 
I period (40 days) 

II periodas (20 d.)  
II period (20 days) 

I periodas (15 d.  
tvartinis laikotarpis) 
I period (15 days,  

indoor period) 

II periodas (45 d.  
ganyklinis laikotarpis) 

II period (45 days,  
period on pasture) 

I kontrolinė 
I control 

Racionas / Ration 
A B C D 

Šienas, šienainis, 
kombinuotasis pašaras 
(2–4 kg d.-1 pagal įmi-

timą) 
Hay, haylage, con-

centrates 2–4 kg d.-1. 
According to body 

condition) 

Šienas, šienainis, 
kombinuotasis pa-
šaras (1,5 kg d.-1) 

Hay, haylage, con-
centrates  

(1,5 kg d. -1) 

Šienas, šienainis, 
\kombinuotasis pašaras  
(po 300 g kg-1 pieno)  

Hay, haylage, concentrates 
(300 g kg-1 milk) 

Žolė,  
kombinuotasis pašaras  
(po 300 g kg-1 pieno) 
Grass, concentrates  

(300 g kg-1 milk) 

II bandomoji 
II 

experimental 

Racionas / Ration 

A E F G 
Šienas, šienainis, 

kombinuotasis pašaras 
(2–4 kg d.-1 pagal įmi-

timą) 
Hay, haylage, con-

centrates (2–4 kg d. -1 
According to body 

condition) 

Šienas, šienainis ir 
pašarų priedas 
„Acetona Dry“  

(1,5 kg d.-1) 
Hay, haylage and 

feed additive „Ace-
tona Dry“  

(1,5 kg d.-1) 

Šienas, šienainis, kombinuo-
tasis pašaras (po 250 g kg-1 

pieno) ir priedas „Santoener-
getik“ (0,5 kg d.-1) 

Hay, haylage, concentrates 
(250 g kg-1 milk) and additive 
„Santoenergetik“ (0,5 kg d.-1) 

Žolė, kombinuotasis pašaras 
(po 250 g kg-1 pieno) ir 

priedas „Santoenergetik“ 
(0,5 kg d.-1) 

Grass, concentrates (po50 g 
kg-1 milk) and additive 

„Santoenergetik“  
(0,5 kg d. -1) 

 
Apsiveršiavusios analogės buvo šeriamos tais pačiais 

pašarais. Tvartiniu laikotarpiu jų racioną sudarė šienas, šie-
nainis ir visaverčiai kombinuotieji pašarai (racionas C ir F). 
Kombinuotųjų pašarų buvo duodama pagal produktyvumą 
(po 250 – 300 g kg-1 pieno). Tik bandomosios grupės kar-
vėms papildomai dar buvo duodama po 0,5 kg per parą 
preparato „Santoenergetik“ (racionas F). Ganykliniu laiko-
tarpiu abiejų grupių karvių racioną sudarė ganyklų žolė ir 
visaverčiai kombinuotieji pašarai (racionas D ir G), tik 
bandomosios grupės karvės papildomai gavo po 0,5 kg per 
parą (racionas G) preparato „Santoenergetik“ (specialaus 

energinio vitamininio preparato karvių ketozės profilakti-
kai), kurio sudėtyje yra miežių, melasos, propilenglikolio, 
premikso „Dofeed“, optimalus mikroelementų ir vit. A ir D 
bei padidintas vitamino E ir mikroelemento seleno kiekiai 
(1 pav.). Energinė preparato vertė – 13 MJ kg-1. 

Preparatas rekomenduojamas karvėms ketozės, aceto-
nemijos profilaktikai, gliukozės koncentracijos lygiui krau-
jyje ir pieno primilžiams padidinti, karvių vaisingumui pa-
gerinti bei stresams mažinti. Priklausomai nuo raciono 
maistingumo, jo rekomenduojama duoti po 250–500 g per 
parą.  
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567
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1 pav. Vitaminų (TV) ir mikroelementų (mg kg-1) kiekis preparate „Santoenergetik“ 

Fig. 1. Vitamin (IU) and micro-element (mg kg-1) content in „Santoenergetik“ 

 
Tiriamuoju laikotarpiu buvo individualiai nustatomas 

faktinis pašarų ėdamumas (susveriant nesuėstų pašarų liku-
čius ir minusuojant iš atiduoto kiekio), stebima karvių svei-
kata, veršiavimosi eiga, tik ką atvestų veršelių gyvybingu-
mas, placentos atsiskyrimas, sergamumas mastitu, rujų in-
tensyvumas bei nustatomas produktyvumas ir pieno sudėtis. 
Kartą per mėnesį buvo atliekamas kontrolinis karvių melži-
mas. Jo metu buvo nustatoma: pieno primilžis per parą kg; 
imami mėginiai riebalų, baltymų ir laktozės koncentracijos 
bei somatinių ląstelių skaičiaus ir urėjos kiekiui piene nusta-
tyti. Pieno primilžiai buvo nustatomi ūkyje, o pieno sudėties 
ir kokybės rodikliai – VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijoje, prie-
taisais „Lacto Scope FTIR (FT1.0.2001)“ ir „Soma Scope 
(CA-3A4, 2004)“, pagal standartizuotas metodikas. Pašarų 
maistingumas nustatytas LVA Gyvūnų mitybos katedroje 
standartiniais metodais (AOAC, 1995; Juškienė, 2003).  

Šėrimo ekonominė nauda įvertinta atsižvelgiant į prie-
do kainą, primilžį, riebalų ir baltymų kiekį piene. 

Tyrimų rezultatų statistinė analizė atlikta kompiuteri-
nės programos „Graph Pad Prism“ statistiniu paketu (Ver-

sion 2.10; 1996) ir programine skaičiuokle EXCEL. Nusta-
tyti aritmetiniai vidurkiai ir jų paklaidos, patikimumo 
laipsnis (p). Skirtumas buvo laikomas statistiškai patikimu, 
kai p < 0,05 (Juozaitienė ir kt., 2001). Vizualiai duomenys 
pateikti panaudojant programinį paketą „Win Excel 97“. 
 
Tyrimų rezultatai 

 
Tyrimų metu gyvulių racionai pagal mitybinius rodik-

lius tiek tvartiniu, tiek ganykliniu laikotarpiu buvo praktiš-
kai vienodi (2 lentelė) ir orientuoti į 23 l pieno primilžį 
(Jatkaukas ir kt., 2002). Ganykliniu laikotarpiu karvių ra-
cione buvo kiek prastesnis energijos ir žaliųjų baltymų san-
tykis bei blogesnis aprūpinimas magniu. Pieno primilžis 
vertintas tvartinio laikotarpio pabaigoje ir ganyklinio laiko-
tarpio pradžioje.  

Šis laikotarpis Lietuvos ūkininkams yra sudėtingiausias, 
nes žiemojimo pabaigoje dažnai stokojama stambiųjų ir su-
ltingųjų pašarų, pablogėja pašarų kokybė ir maistingumas 
(Starevičius ir kt., 2007; Wallace, 1994).  

 
2 lentelė. Energijos ir maisto medžiagų koncentracija racione, 1 kg SM 
Table 2. Concentration of energy and nutrients in the ration, 1 kg DM 

 

Rodikliai 
Parameters 

Racionai / Rations 
A B C D E F G 

Neto energija laktacijai MJ / NEL, MJ 5,92 6,61 6,27 6,10 6,64 6,31 6,01 
Žalieji baltymai % / Crude protein, % 13,60 13,74 14,96 13,85 13,70 14,36 13,71 
NDF % 49,10 47,66 33,49 32,92 41,12 40,64 39,84 
ADF % 25,90 24,70 20,11 19,65 23,90 24,70 19,68 
Ca % 0,60 0,66 0,56 0,61 0,59 0,58 0,55 
P % 0,33 0,33 0,30 0,34 0,32 0,31 0,29 

 
Dėl nepastovaus klimato dažnai nėra sąlygų laiku ir tin-

kamai pradėti ganiavą, iškyla pereinamojo į ganiavą laiko-
tarpio problemų ir kt. Be to, dėl dažnų karvių susirgimų ga-
nykline tetanija, mastitu, kitomis ligomis šiuo laikotarpiu pa-
didėja veterinarinės išlaidos (Šimkienė ir kt., 2006). Nesuba-
lansuota mityba daro neigiamą įtaką karvių sveikatai, pro-
duktyvumui ir reprodukcijai. Dėl šių priežasčių ūkiai patiria 
daug nuostolių, todėl šiuo laikotarpiu ir tikslingiausia naudo-
ti specialius preparatus (Kulpys ir kt., 2006). 

Tyrimo metu abiejų grupių karvėms buvo sudarytos vie-
nodos sąlygos, todėl nebuvo sunku nustatyti bandomosios 
grupės karvėms duodamų preparatų įtaką sveikatai, pieno 
primilžiams, jo sudėties, kokybės ir kt. rodikliams. Nustaty-

ta, kad tiriamuoju laikotarpiu bandomosios grupės karvių 
pieno primilžiai buvo didesni negu kontrolinių (2 pav.). 

Po apsiveršiavimo, pirmojo kontrolinio melžimo 
(PKM) metu, iš bandomosios grupės karvės primelžta vidu-
tiniškai po 24,5 kg pieno, arba 1,2 kg (5 proc.) daugiau, ne-
gu iš kontrolinės grupės. Antrojo kontrolinio melžimo 
(AKM) metu iš bandomosios grupės karvių primelžta vidu-
tiniškai po 22,7 kg, arba po 1,4 kg (7 proc.), pieno daugiau 
nei iš kontrolinių (p < 0,05). Per visą bandymo laikotarpį iš 
bandomosios grupės vidutiniškai primelžta po 23,6 kg, arba 
po 1,3 kg (6 proc.) pieno daugiau nei iš kontrolinių. Abiejų 
grupių karvių pieno sudėties ir kokybės rodikliai tiriamuoju 
laikotarpiu buvo skirtingi. 
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2 pav. Pieno primilžių dinamika 

Fig. 2. Milk yield fluctuation 

 
Riebalų koncentracija karvių piene labiau priklauso nuo 

genetinių veiksnių, tačiau mityba daro esminę įtaką (Micei-
kienė ir kt., 2005). Mūsų tyrimų metu pirmąjį mėnesį po ap-
siveršiavimo riebalų koncentracija bandomosios grupės kar-
vių piene buvo 0,38 proc. didesnė negu kontrolinių. Per kitą 

laktacijos mėn. ji abiejų grupių karvių piene kiek sumažėjo, 
bet bandomosios grupės piene buvo vidutiniškai 0,67 proc. 
didesnė negu kontrolinių. Per visą bandymo laikotarpį rieba-
lų koncentracija bandomosios grupės karvių piene buvo 0,52 
proc. didesnė (p < 0,05) nei kontrolinės grupės (3 pav.). 

3,64

3,31
3,48

4,02 3,98 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

R
ie

b
a

lų
 k

o
n

c
e

n
tr

a
c
ija

 %

Kontrolinė gr. Control group Bandomoji gr. Experimental group

PKM kg/parą FCM, kg/daily AKM kg/parą SCM, kg/daily Vid. kg per laikotarpį Kg during the period on average

 
3 pav. Riebalų koncentracija piene, proc. 

Fig. 3. Fat concentration in milk, percents 
 
Baltymų koncentracija tiriamuoju laikotarpiu abiejų 

grupių karvių piene iš pradžių buvo vienoda (2,90 proc.) ir 
kiek mažesnė už nustatytą bazinę (3,0 proc.), tačiau pabaigo-
je – beveik atitiko normą: 2,99 proc. kontrolinėje ir 3,02 
bandomojoje grupėje (p < 0,05). 

Baltymų kiekis piene priklauso nuo karvių veislės, gene-
tinių savybių, riebalų koncentracijos ir nuo mitybos sąlygų. 
Tai, kad tiriamojo laikotarpio pradžioje abiejų grupių piene 

baltymų koncentracija buvo mažesnė už nustatytą bazinę, 
mūsų nuomone, didžiausią įtaką darė pereinamojo sezono 
mitybos faktoriai (Japertienė ir kt., 2006; LST EN ISO 
707:1999/P:2003). 

Svarbaus pieno kokybės rodiklio – laktozės koncentraci-
ja tiriamuoju laikotarpiu abiejų grupių karvių piene atitiko 
normą ir buvo beveik vienoda (3 lentelė). 

 
 

3 lentelė. Laktozės koncentracija piene proc. 
Table 3. Lactose concentration in milk, percents 

 

Grupė 
Group 

Pirmasis kontro-
linis melžimas  

First control mil-
king 

Antrasis kontro-
linis melžimas  
Second control 

milking 

Vidutiniškai per 
laikotarpį  

Average during the 
entire period 

± palyginti su 
kontroline grupe  
± to compare to 

the control group 

% palyginti su 
kontroline grupe  
% to compare to 
the control group 

Kontrolinė  
Control 

4,58±0,05 4,66±0,07 4,62±0,10 - 100 

Bandomoji 
Experimental 

4,72±0,11 4,72±0,02 4,72±0,03 0,10 102 

 
Laktozė, arba pieno cukrus, yra disacharidas, kurį sudaro 

– gliukozė ir galaktozė. Laktozė pieno liaukoje sintetinama iš 
gliukozės (pagrindinė žaliava), jai būdinga sujungti daug 

skysčių, nuo kurių priklauso pieno liaukoje sintetinamo pie-
no kiekis. Kiekvienas laktozės mikrogramas sujungia beveik 
dešimteriopą kiekį vandens, todėl laktozės koncentracija 
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piene yra viena iš svarbiausių pieno primilžio sąlygų (LST 
EN ISO 707:1999/P:2003; Starevičius ir kt., 2007). Laktozės 
sintezė priklauso nuo mitybos, genetinių ir kitų veiksnių, o 
sintezės intensyvumas – nuo alfa laktoalbumino ir galakto-
ziltransferazės (alfa laktoalbuminas – genetinis faktorius). 

Kaip matome iš 3 lentelės duomenų, tiriamuoju laiko-
tarpiu laktozės koncentracija buvo šiek tiek didesnė bando-
mosios grupės karvių piene (0,02 proc.). Be to, šis rodiklis 
pastarosios grupės piene buvo stabilesnis (p < 0,05). Matyt, 

laktozės koncentraciją šios grupės piene teigiamai veikė pa-
naudotas, stimuliuojantis propioninės rūgšties sintezę didžia-
jame prieskrandyje preparatas, iš kurios kepenyse sintetina-
ma gliukozė – pagrindinė laktozės sintezės medžiaga (Šim-
kienė ir kt., 2006). 
Tiriamuoju laikotarpiu urėjos koncentracija ir somatinių 
ląstelių skaičius (SLS) abiejų grupių karvių piene buvo ga-
na skirtingi (4 lentelė). 

 
4 lentelė. Urėjos koncentracija ir somatinių ląstelių skaičius piene 
Table 4. Urea concentration and number of somatic cells in milk 

 

Grupė  
Group 

Pirmasis kontrolinis melži-
mas  

First control milking 

Antrasis kontrolinis melži-
mas  

Second control milking 

Vidutiniškai per laikotarpį  
Average during the entire 

period 
Urėjos koncentracija piene mg proc.-1 / Urea concentration in milk, mg proc. -1 

Kontrolinė  
Control 

35±0,99 33±0,69 34±0,97 

Bandomoji 
Experimental 

29±0,69 31±1,01 30±1,06 

Somatinių ląstelių skaičius tūkst. ml-1  /  Number of somatic cells, thous. ml-1 
Kontrolinė  
Control 

351±141,0 535±171,1 443±24,5 

Bandomoji 
Experimental 

284±39,6 421±99,1 352±23,9 

 
Urėjos kiekis abiejų grupių karvių piene beveik atitiko 

normą. Šiek tiek didesnė jos koncentracija (vid. 4 mg proc.-1) 
buvo kontrolinės grupės piene (p > 0,05), o bandomosios – 
atitiko normą. Nežymus jos ir SLS padidėjimas antro kont-
rolinio melžimo metu, matyt, buvo susijęs su perėjimu prie 
žolinių pašarų (Japertienė ir kt., 2006). Urėjos kiekis piene 
yra tarsi prieskrandžio mikrofloros veiklos bei karvių mity-
bos indikatorius. Ilgai trunkanti didelė urėjos koncentracija 
piene daro neigiamą įtaką karvių sveikatai ir apsivaisinimui 
(Bartkevičiūtė ir kt., 2005; Pauliukas ir kt., 2005). 

Eksperimento laikotarpiu SLS bandomosios grupės kar-
vių piene buvo 11 proc. didesnis už normą, tačiau beveik 1,2 
karto mažesnis negu kontrolinėje grupėje (p > 0,05). 

Bandomosios grupės karvių piene nustatyta didesnė 
riebalų ir laktozės koncentracija, mažiau somatinių ląstelių 
bei urėjos. Iš jų buvo primelžta daugiau ir geresnės koky-
bės pieno, todėl gauta (16 proc.) daugiau pajamų. Be to, ir 
kiti bandomosios grupės gyvulių gamybiniai ir ekonominiai 
rodikliai buvo geresni negu kontrolinių (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Panaudotos šėrimo technologijos efektyvumas 

Table 5. Efficiency of feeding technologies 
 

Rodiklis 
Parameter 

Kontrolinė 
grupė  

Control 
group 

Bandomoji 
grupė  

Experimental 
group 

± palyginti su 
kontroline gru-

pe  
± to compare to 

the control 
group 

% palyginti su 
kontroline gru-

pe  
% to compare 
to the control 

group 
Primelžta iš grupės per laikotarpį natūralaus pieno kg  
Production of natural milk per group during the entire 
period, kg 

12042 12744 +702 106 

Primelžta iš grupės perskaičiuoto (bazinio) pieno kg  
Production of recalculated (basic) milk, kg 

11885 13764 +1879 116 

Vienai karvei sušerta preparato „Acetona Dry“ kg  
Given amount of preparation „Acetona Dry“ per cow, kg 

- 30 - - 

Preparato kaina Lt  
Price of the  preparation, Lt 

- 78,00   

Vienai karvei sušerta preparato „Santoenergetik“ kg  
Given amount of preparation „Santoenergetik“ per cow, kg 

- 30 - - 

Preparato kaina Lt  
Price of the  preparation, Lt 

- 59,80 - - 

Veterinarinės išlaidos Lt  
Veterinary expenses, Lt 

300 - - - 
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Ankstyvosios laktacijos metu per 60 d. iš bandomosios 
grupės karvių buvo primelžta 12 744 kg natūralaus, arba 
13 764 kg perskaičiuoto pieno (Jukna, 1998), tai yra 702 kg 
(6 proc.) natūralaus, arba 1879 kg (16 proc.) perskaičiuoto 
(bazinio), pieno daugiau nei iš kontrolinių.  

Bandymo metu trys apsiveršiavusios kontrolinės gru-
pės karvės (33 proc.) susirgo pareze, joms buvo taikomos 
veterinarinės priemonės. Veterinarinės išlaidos sudarė apie 
300 Lt. 

Bandomosios grupės karvių reprodukcijos rodikliai ti-
riamuoju laikotarpiu buvo geresni nei kontrolinių: 78 proc. 
šios grupės karvių buvo apsėklinta per du mėn. po apsiver-
šiavimo, ketvirtadaliu daugiau negu kontrolinių. 

 
Tyrimų rezultatų aptarimas 

 
Tiriamuoju laikotarpiu užtrūkusios bandomosios gru-

pės karvės noriau ėdė pašarus, jų kūno stovis buvo geres-
nis, jos lengviau veršiavosi ir nekilo problemų po atsivedi-
mo. Šios grupės karvių geresni buvo ir reprodukcijos rodik-
liai, ruja – ryškesnė. Ganiavos pradžioje jos neturėjo ga-
nyklinės tetanijos problemų ir greičiau prisitaikė prie žoli-
nių pašarų. Bandomosios grupės gyvuliai nesirgo ketoze, 
po apsiveršiavimo karvės buvo žvalesnės, energingesnės, 
labiau blizgėjo jų plaukai. Minėtos grupės karvių veršeliai 
buvo stipresni ir energingesni už kontrolinės grupės ben-
draamžius. Už bandomosios grupės karvių pieną per ban-
dymo laikotarpį buvo gauta 1315,30 Lt pajamų daugiau nei 
už kontrolinių. Gautos pajamos buvo 84,10 Lt didesnės už 
panaudotų preparatų kainą. Be to, šios grupės karvėms ne-
reikėjo veterinarinių išlaidų. 

Mūsų bandyme panaudotų preparatų efektyvumą galima 
paaiškinti tuo, kad jie stimuliavo kalcio metabolizmą, akty-
vino jo apykaitą kauluose ir skatino absorbciją prieš veršia-
vimąsi. Sėkmingą šio proceso poveikį neabejotinai skatino 
pakankamas vitaminų A, E ir D3, mineralinių elementų Ca, 
P, Mg, Cu ir Se kiekiai bei optimalūs rūgštinių druskų anijo-
nai. Be to, produktyvumui ir imunitetui teigiamą įtaką darė 
preparato sudėtyje esantis probiotinio veikimo ingredientas 
„ProgutTM“. Tai gerino maisto medžiagų pasisavinimo bei 
produktyvumo procesus karvių organizme. Panašūs rezulta-
tai gauti ir kitų mokslininkų (Juozaitienė ir kt., 2005; Micei-
kienė ir kt., 2005; Sederevičius ir kt., 2007).  
 
Išvados 
 

1. Preparatai „Acetona Dry“ ir „Santoenergetik“ darė 
teigiamą įtaką užtrūkusių karvių sveikatai, veršiavimosi ei-
gai ir parezės po atsivedimo profilaktikai. 

2. Panaudoti preparatai darė teigiamą įtaką pieno 
primilžiams, jo sudėties bei kokybės rodikliams. 

3. Preparatai „Acetona Dry“ ir „Santoenergetik“ yra 
pozityviai Ca ir energinį metabolizmą veikiantys pašarų 
priedai karvėms.  

4. Šeriant pienines karves jų kalcio ir energijos me-
tabolizmo aktyvinimui siūloma užtrūkusioms karvėms 3 
savaites prieš veršiavimąsi vietoj dalies kombinuotųjų pa-
šarų davinio skirti po 1,5 kg per parą pašarų priedo „Ace-
tona Dry“. Po apsiveršiavimo, maždaug 6 savaites laktuo-
jančioms karvėms rekomenduojama į racioną pridėti po 0,5 
kg per parą preparato „Santoenergetik“. 
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The Efficiency of Some Energy and Calcium Metabolism Activating Preparations in Cows’ Ration 
 

Rolandas Stankevičius, Edmundas Paulauskas, Vytautas Pilipavičius, Jurgis Kulpys, Alvydas Urbonavičius, Ingrida Monkevičienė, Rasa Želvytė, 
Jonas Laugalis 
 

Summary 
 

A feeding trial with cows was carried out over the period of 120 days to evaluate the influence of preparation “Acetona Dry” on postnatal paresis risk 
relief, wellness of parturient cows, their productivity, milk composition and quality and calf resistance. The influence of preparation “Santoenergetik” on 
Ketosis prophylaxis, cows’ health, appetite, productivity and reproduction in the period of early lactation was also determined. Two analogical groups of 
dry cows (n=9) were selected for research. During preparatory period cows of both groups were feed with equal ration (hay, haylage and combined fod-
der). During the experimental period cows of the control group received the same ration and cows of the experimental group three weeks before parturi-
tion were feed with preparation “Acetona Dry” 1.5 kg per day instead of concentrate and after parturition – with 0.5 kg of preparation “Santoenergetik”. 

The research results show that cows of the experimental group are more productive and produce better composition and quality milk: fat – 0.52 % 
(p<0.05); lactose – 0.1 % (p>0.05), lower number of somatic cells - by 1.2 times and less urea (4.0 mg%) (p<0.05). The calves are better and livelier than 
the analogues of the control group. Average milk yield from experimental group cows is 1416 kg of natural or 1529 kg of recalculated milk, which is by 6 
and 16 % accordingly higher than that from cows of the control group (p<0.05) over 60 days of early lactation.  

Cows, fodder additives, milk quality, preparations Acetona Dry and Santoenergetik  
 
 
Роландас Станкявичюс, Эдмундас Паулаускас, Витаутас Пилипавичюс, Юргис Кульпис, Альвидас Урбонавичюс, Ингрида Монкявичене,  
Раса Желвите, Йонас Лаугалис 
 

Использование препаратов, стимулирующих энергетический баланс и метаболизм кальция, в рационе коров 
 
Резюме 
 

Цель исследования – установить, каково влияние комплексных препаратов кальция „Acetona Dry“ и „Santoenergetik“, активирующих метаболизм 
энергии, на родильный парез и кетоз периода ранней лактации, а также на качественные и количественные показатели молока. В ходе производственно-
го цикла у коров наблюдаются несколько критических моментов - это отел и период ранней лактации, когда вследствие нарушения обмена кальция и 
энергии нередко возникают родильный парез и кетозы, Разрабатываются эффективные меры профилактики таких заболеваний. Одна из них - примене-
ние специальных кормовых добавок. Однако сведений относительно влияния таких препаратов в условиях практического кормления недостаточно. Для 
опыта по принципу аналогов сформированы две группы сухостойных (n=9) коров (контрольная и экспериментальная). Аналоги обеих групп в подгото-
вительный период (40 дней) имели одинаковый рацион (сено, сенаж и полноценные комбинированные корма). В период испытания (80 дней) рацион 
контрольной группы животных и далее оставался тем же самым. Животные экспериментальной группы три недели перед отелом вместо аналогичного 
количества комбинированного корма получали по 1,5 кг препарата, стимулирующего обмен кальция и обладающего пробиотическим действием, а по-
сле отела вместо него - по 0,5 кг препарата, стимулирующую энергию и обладающего антикетозным действием. 

Оценка влияния данных препаратов осуществлялась по состоянию животного – его устойчивости к болезням, присущим при нарушении 
обмена кальция (парезис и кетоз), по динамике продуктивности и биохимическим показателям молока. 

Установлено, что продуктивность экспериментальной группы коров превысила продуктивность контрольной группы: за 60 дней ранней 
лактации от коров этой группы надоено в среднем по 1416 кг цельного молока (или в перерасчете 1529 кг базового), т. е. на 6 и 16% больше, 
чем от коров контрольной группы (р <0,05). 

В молоке коров экспериментальной группы отмечалась также повышенная жирность (0,52%; р <0,05) и содержание лактозы (0,1%; р> 
0,05), а также снижение примерно в 1,2 раза количества соматических клеток (р <0,05) и в среднем на 4,0 мг% мочевины (р> 0,05). 

Коровы, кормовые добавки, качество молока, препараты Acetona Dry и Santoenergetik. 
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