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Santrauka. Analizuojant fermentinių preparatų priedų įtaką viščiukų broilerių produktyvumui bei maisto medžiagų 

virškinamumui, lesaluose naudojant IP-5 veislės žirnius, atlikti 2 lesinimo bei 1 medžiagų apykaitos bandymai. I 
(kontrolinės) grupės paukščiai, lesinti lesalais, kurių 18 % sudarė žirniai, bandymo pabaigoje svėrė vidutiniškai 1758 g, 
o lesalų sąnaudos šių paukščių 1 kg priesvorio per visą bandymo laikotarpį buvo 1,69 kg. II (tiriamosios) grupės 
viščiukai broileriai, lesinti tokiais pat lesalais, tik papildytais fermentinio preparato priedu, svėrė vidutiniškai 1,9 % 
daugiau, o jų lesalų sąnaudos 1 kg priesvorio buvo 1,8 % mažesnės. Šie skirtumai yra statistiškai nepatikimi. Į lesalus 
įterpus 20 % žirnių, fermentinio preparato priedas padidino viščiukų broilerių vidutinę kūno masę 7 % (p<0,05), o 
lesalų sąnaudas 1 kg priesvorio sumažino 3 % (p>0,05). Fermentinio preparato, pasižyminčio ksilanaziniu, 
gliukanaziniu bei pektinaziniu veikimu, priedas viščiukų lesaluose, kurių 18 % sudarė žirniai, pagerino organinių 
medžiagų (p>0,05) ir riebalų (p<0,05) virškinamumą. 

Raktažodžiai: žirniai, viščiukai broileriai, produktyvumas, virškinamumas, fermentiniai preparatai 
 

THE INFLUENCE OF ENZYME PREPARATION, CONTAINING XYLANASE, 
PECTINASE AND BETA-GLUCANASE ACTIVITIES FOR BROILER CHICKENS 
PRODUCTIVITY AND NUTRIENTS DIGESTIBILITY, USING PEAS IN FEED MIXTURES 
 
Summary. By analysing the influence of supplements of enzyme preparations on broiler chickens productivity and 

digestibility of nutrients, 2 feeding and 1 nutrients digestibility experiments were performed, using the pea of “ IP-5”  
strain in feeds. Using 18 % of pea in feed mixtures, it was estimated that the average weight of birds of first (control) 
group was 1758 g and feed conversion ratio through all period was 1.69 kg. While the average weight of birds of 
second group, fed with the same feed mixture and supplemented with additive of enzyme preparation was 1.9 % higher 
and feed conversion ratio was 1.8 % lower. These differences are not significant. Using 20 % of pea in feed mixture, 
addition of enzyme preparation increased 7 % (p<0.001) the average weight of broiler chickens and decreased 3% 
(p>0.05) feed conversion ratio, in comparison with control group. The addition of enzyme preparation with xylanase, β-
glucanase and pectinase activities statistically non significant improved the digestibility of organic mater and crude fat, 
by using 18 % of pea in feed mixtures.  
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Įvadas. Mūsų respublikoje žirnių pasėlių plotai užima 

20 300 ha, o tai sudaro daugiau kaip pusę visų ankštinių 
augalų pasėlių plotų (Statistikos departamentas, 2002). 
Žirniai yra svarbus baltymų bei aminorūgščių šaltinis 
monogastriniams žemės ūkio gyvuliams bei paukščiams. 
Šiomis vietinėmis žaliavomis galima būtų pakeisti 
importuojamus baltyminius pašarinius komponentus 
paukščių lesaluose (Keller ir kt., 1996). Tačiau žirnių 
maistinę vertę ir panaudojimą paukščiams lesinti riboja 
antimitybiniai faktoriai, pavyzdžiui, taninai, lektinai, 
vicinai, tripsino inhibitoriai, bloginantys baltymų kokybę 
ir virškinamumą (Richter ir kt., 2000). Be to, žirnių 
sudėtyje yra oligosacharidų, kurie beveik nevirškinami ir 
gali sukelti virškinimo trakto ligas (Saini, 1989). Žirnių 
organinių medžiagų virškinamumą mažina ir didelis 
ląstelienos kiekis (Jeroch ir kt., 1999). Antimitybinių 
faktorių poveikiui sumažinti ir maistinei vertei pagerinti į 
viščiukų broilerių lesalus galima pridėti fermentinių 
preparatų priedų, pasižyminčių alfa-galaktozidaziniu 
veikimu (Thorpe ir kt., 2001). 

Šio darbo tikslas − ištirti fermentinių preparatų, 
pasižyminčių ksilanaziniu, beta-gliukanaziniu, 
pektinaziniu, veikimu, įtaką viščiukų broilerių 

produktyvumui ir maisto medžiagų virškinamumui, 
naudojant lesalams kviečius, sojos rupinius, žirnius, rapsų 
išspaudas. 

Medžiagos ir  metodai. Bandymų schema pateikta  
1 lentelėje. 

Analizuojant fermentinių preparatų priedų lesaluose 
įtaką viščiukų broilerių augimui, lesalų sąnaudoms, atlikti 
du lesinimo bandymai su “Hybro N”  linijų derinio 1−35 
dienų viščiukais broileriais. Tirtieji paukščiai suskirstyti į 
2 grupes. Lesinimo A bandymas atliktas su 210 viščiukų 
broilerių. Kiekvieną grupę sudarė 3 pogrupės po 35 
paukščius, t.y. iš viso po 105 paukščius kiekvienoje 
grupėje. Lesinimo B bandymas atliktas su 400 viščiukų 
broilerių. Kiekvieną grupę sudarė 2 pogrupės po 100 
paukščių, t.y. iš viso po 200 paukščių kiekvienoje 
grupėje. Paukščiai lesinti iki soties trupiniuotais 
kombinuotaisiais visaverčiais lesalais ir laikyti ant gilaus 
kraiko, girdyti iš stacionarių girdyklų. Laikymo ir 
mikroklimato parametrai atitiko rekomenduojamus 
“Hybro N”  linijų derinio viščiukams broileriams auginti. 
Tirtieji paukščiai sverti 1, 21 ir 35 gyvenimo dieną. Tirta, 
kiek lesalų sunaudota 1 kg priesvorio gauti. 
Kombinuotųjų lesalų sudėtis pateikta 2 lentelėje.
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1 lentelė. Lesinimo bandymų schema 
 

A bandymas B bandymas 
Rodiklis 

I grupė (kontrolinė) II grupė (tiriamoji) I grupė (kontrolinė) II grupė (tiriamoji) 
Žirnių kiekis lesaluose, % 18 18 20 20 
Fermentinis preparatas 

– 
“Bio Feed Wheat CT”  
& ”Energex CT”  mišinys, 

400 g/t lesalų 
– 

“Rovabio Excel AP”   
50 g/t lesalų 

PASTABA. “Bio Feed Wheat CT”  – ksilanazinis (1000 akt. vnt./g) veikimas; “Energex CT”  – beta-gliukanazinis (50 akt. vnt./g), 
pektinazinis (5000 akt.vnt./g) veikimas; “Rovabio Excel AP”  – ksilanazinis (22000 akt. vnt./g), beta-gliukanazinis (2000 akt. vnt./g) 
veikimas. 

 
2 lentelė. Kombinuotųjų lesalų sudėtis 
 

Kombinuotųjų lesalų sudėtis, % 
A bandymas B bandymas Komponentai 

I grupė 
(kontrolinė) II grupė (tiriamoji) 

I grupė 
(kontrolinė) 

II grupė 
(tiriamoji) 

Kviečiai 41,8 41,8 30,0 30,0 
Kukurūzai - - 9,7 9,7 

Sojos rupiniai  21,0 21,0 22,0 22,0 

Žirniai 18,0 18,0 20,0 20,0 
Rapsų išspaudos 5,0 5,0 - - 

Sojos pupelės - - 5,0 5,0 

Žuvies miltai  2,0 2,0 4,0 4,0 

Mėsos miltai 3,0 3,0 - - 

Rapso aliejus 3,0 3,0 6,0 6,0 

Riebalai 3,0 3,0 - - 

Kalkakmenis 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monokalcio fosfatas - - 1,0 1,0 

Dikalcio fosfatas 1,0 1,0 - - 

Druska 0,2 0,2 0,3 0,3 

Metioninas 0,19 0,19 0,19 0,19 

Treoninas 0,04 0,04 - - 

Premiksas 1,0 1,0 1,0 1,0 

Apskaičiuotos vertės:     
AE, MJ/kg 12,70 12,70 12,88 12,88 

ž. baltymai 21,84 21,84 22,89 22,89 

ž. riebalai 8,04 8,04 8,93 8,93 

ląsteliena 4,10 4,10 4,10 4,10 

lizinas 1,28 1,28 1,34 1,34 

metioninas 0,58 0,58 0,54 0,54 

cistinas 0,33 0,33 0,36 0,36 

treoninas 0,86 0,86 0,84 0,84 

triptofanas 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ca 0,98 0,98 0,87 0,87 

P 0,70 0,70 0,72 0,72 

Na 0,11 0,11 0,17 0,17 

PASTABA. Premikso sudėtis (1 kg lesalų): vitaminai: A − 12500 TV; D3 − 2500 TV; E − 25 mg; K3 − 3 mg; B1 − 1 mg; B2 − 5 
mg; B6 − 2 mg; biotinas − 0,1 mg; pantoteno r. − 8 mg; nikotino r. − 30 mg; cholinchloridas - 500 mg; B12 − 0,015 mg; folinė r. − 1,5; 
mikroelementai: Zn −50 mg; Cu − 6 mg; Fe − 40 mg; Mn − 70 mg; J − 0,3 mg; Se − 0,15 mg; antioksidantas − 125 mg; antibiotikas 
(Flavomicin) − 5 mg; kokcidiostatikas (Sacox) – 50 mg. 
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Lesinimo A bandymo metu naudotų lesalų maisto 
medžiagų virškinamumui ištirti atliktas maisto medžiagų 
apykaitos tyrimas. Jo metu 10 “Hybro N”  linijų derinio  
viščiukų broilerių suskirstyta į 2 grupes (kontrolinę ir 
tiriamąją) po 5 paukščius kiekvienoje. Tyrimas atliktas su 
21−33 dienų paukščiais: 3 dienos skirtos prisitaikymui 
(21−23 gyvenimo dienos), 5 dienos − paruošiamajam 
laikotarpiui (24−28 gyvenimo dienos), 5 dienos − tyrimo 
laikotarpiui (29−33 gyvenimo dienos). Paruošiamuoju ir 
tyrimo lakotarpiais lesinta ribotai: vienam paukščiui skirta 
95 g lesalų per parą. Paukščiai laikyti individualiuose 
vielos tinklo narveliuose, kuriuose įrengtos individualios 
lesalinės ir girdytuvės. Apšvietimo ir temperatūros 
parametrai atitiko rekomenduojamus “Hybro N”  linijų 
derinio viščiukams broileriams auginti. Paukščiai sverti 

tyrimo pradžioje ir pabaigoje. Tyrimo laikotarpiu 2 kartus 
per dieną (rytą ir vakare) rinkti kiekvieno paukščio 
ekskrementai, tuoj pat užšaldyti iki -18 

�

C ir laikyti, kol 
atlikta cheminė analizė. Riebalų kiekis lesaluose ir 
ekskrementuose tirtas VDLUFA (Naumann ir Bassler, 
1993) tyrimų metodika. Baltymų virškinamumas 
nustatytas Pahle ir kt. (1983) metodu. Tyrimas atliktas 
atsižvelgiant į Schiemann (1981) virškinamumo tyrimo 
metodinius nurodymus. Gauti rezultatai statistiškai 
apdoroti statistiniu paketu “Statistica für Windows”  
(StatSoft Inc., 1995). Tyrimai atlikti laikantis Lietuvos 
Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 
įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728). 

Tyr imų rezultatai. Vidutiniai tyrimo rezultatai 
pateikti 3 lentelėje.  

 
3 lentelė. Lesinimo bandymų rezultatai 
 

A bandymas B bandymas 
Rodiklis 

I grupė (kontrolinė) II grupė (tiriamoji) I grupė (kontrolinė) II grupė (tiriamoji) 
Žirnių kiekis lesaluose, % 18 18 20 20 
Fermentinis preparatas – + – + 
Viščiuko kūno masė 
bandymų pradžioje, g 

40,05±0,13 39,95±0,06 40,96±0,23 40,96±0,29 

Viščiuko kūno masė  
35 gyvenimo dieną, g 

1758±28 
100,0 

1792±28 
101,9 

1804*±19 
100,0 

1925*±15 
107,0 

Lesalų suvartojimas  
1 paukščiui, g 

2882±27 
100,0 

2897±8 
100,5 

3032±69 
100,0 

3149±7 
103,8 

Lesalų sąnaudos, kg/kg 
priesvorio 

1,69± 0,11 
100,0 

1,66± 0,03 
98,2 

1,72± 0,02 
100,0 

1,67± 0,04 
97,0 

PASTABA. *  − duomenų skirtumai statistiškai patikimi (p<0,001). 
 
I (kontrolinės) grupės viščiukai, lesinti lesalais, kurių 

18 % sudarė žirniai, tyrimo pabaigoje svėrė vidutiniškai 
1758 g, o jų lesalų sąnaudos 1 kg priesvorio per visą 
tyrimo laikotarpį sudarė 1,69 kg. II (tiriamosios) grupės 
viščiukai broileriai, lesinti tokiais pat lesalais, tik 
papildytais fermentinio preparato priedu, svėrė 
vidutiniškai 1,9 % daugiau, o jų lesalų sąnaudos 1 kg 
priesvorio buvo 1,8 % mažesnės. Šie skirtumai yra 
statiškai nepatikimi. Į lesalus įterpus 20 % žirnių, 
fermentinio preparato priedas padidino viščiukų broilerių 
vidutinį svorį 7 % (p<0,05), o lesalų sąnaudas 1 kg 
priesvorio sumažino 3 % (p>0,05.  

Medžiagų apykaitos tyrimo laikotarpiu surinktų 
ekskrementų bei lesalų cheminės analizės rezultatai 
pateikti 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Lesinimo A bandymo lesalų maisto 

medžiagų virškinamumas 
 

Virškinamumas, % 
Maisto medžiaga I grupė 

(kontrolinė) 
II grupė 

(tiriamoji) 
Organinės 
medžiagos 

61,7±4,0 66,0±0,8 

Žali baltymai 85,1±1,7 83,2±1,0 
Žali riebalai 72,3*±6,9 87,3*±0,9 

PASTABA. *  − duomenų skirtumai statistiškai patikimi 
(p<0,05). 

 
Kaip matyti iš 4 lentelės duomenų, I grupės paukščių 

lesalų maisto medžiagų virškinamumas buvo toks: 
organinių medžiagų − 61,7 %, baltymų − 85,1 %, riebalų  
− 72,3 %. Fermentinių preparatų priedas pagerino tik 
organinių medžiagų ir riebalų virškinamumą, atitinkamai 
4,3 % ir 15,0 %. II (tiriamosios) grupės paukščiai, 
palyginti su kontrolinės grupės paukščiais, baltymus 
virškino 1,9 % blogiau. Šių rezultatų, išskyrus riebalų 
virškinamumo, skirtumai yra statiškai nepatikimi.  

Aptar imas ir  išvados. Lesinimo tyrimo rezultatai 
atitinka G. Richter (1999) paskelbtus duomenis, kurie 
rodo, kad viščiukai broileriai, lesinti lesalais, į kuriuose 
įterpta 20 % žirnių, 35 gyvenimo dieną svėrė vidutiniškai 
1813 g, o 1 kg jų priesvorio sunaudota vidutiniškai 1,73 
kg lesalų. Fermentinis preparatas, pasižymintis 
hemiceliulaziniu, pektinaziniu, galaktozidaziniu ir 
gliukanaziniu veikimu, statistiškai nepatikimai padidino 
viščiukų broilerių kūno masę 3,3 %, o lesalų sąnaudas 1 
kg priesvorio sumažino 3,9 %. Kitų autorių (Igbasan ir 
Guenter, 1997) duomenimis, pektinazės priedas viščiukų 
broilerių lesaluose, kuriuose buvo žirnių, neturėjo įtakos 
lesalų sąnaudoms 1 kg priesvorio, bet padidino lesalų 
suvartojimą, dėl ko viščiukai broileriai daugiau  svėrė. 
Taigi, remiantis mūsų atliktų lesinimo bandymo 
rezultatais ir literatūros duomenimis, galima teigti, kad 
fermentiniai preparatai, naudojami lesaluose, kurių 18−20 
% sudaro žirniai, turi nedidelės įtakos viščiukų broilerių 
produktyvumui.  
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Kitų medžiagų apykaitos tyrimų duomenimis, 
fermentinių preparatų įtaka riebalų virškinamumui labai 
kinta (Jeroch ir kt., 1995). Galima teigti, kad fermentinis 
preparatas turi didelės įtakos riebalų virškinamumui, jei 
lesaluose yra gyvulinės kilmės riebalų (Dänicke ir kt., 
1999b; Dänicke ir kt., 1997). Taip pat nustatyta, kad 
ksilanazė efektyvesnė, kai lesaluose yra daugiau tirpių 
nekrakmolinių polisacharidų ir sočiųjų riebalų rūgščių 
(Dänicke ir kt., 1999a). Tuo galima paaiškinti, kodėl nuo 
fermentinių preparatų “Bio Feed Wheat CT”  ir “Energex 
CT”  mišinių pagerėjo riebalų virškinamumas.  
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