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Santrauka. Šėrimo bandymas atliktas Latvijos ūkyje „Bērzi“ ir truko 92 dienas. Eksperimento laikotarpiu pirmosios 

(kontrolinės) grupės ožkos buvo šeriamos pagrindiniais pašarais (PP), pagamintais ūkyje. Antrosios grupės ožkos buvo 
šeriamos racionu, papildytu kviečių sėlenomis. Trečiosios grupės ožkų racionas buvo papildytas saulėgrąžų miltais, o 
ketvirtoji grupė kaip pašarinį priedą gavo rapsų miltus.  

Kartu su paveldimais ypatumais ir gyvulių selekcija ožkų pieno produkcijai įtakos turi tinkamai sudaryti, vertingi 
racionai. Per palyginti trumpą laikotarpį jie darė įtaką ne tik organizmo būklei, bet ir gyvulio sveikatai bei pieno 
produkcijai. Vietinių Latvijos ožkų organizme šėrimas kviečių sėlenomis vasarą pieno produkciją padidino 4,33 proc., 
pašarinių vienetų sumažino 4,2 proc., o lengvai virškinamų proteinų kiekis sumažėjo 0,6 proc. Atitinkamai padidėjo 
pieno riebumas, baltymų ir cukraus kiekis piene – 22,8; 13,3 ir 1,1 proc., palyginti su kontroline karvių grupe. 

Saulėgrąžų miltai vasaros laikotarpiu padidino pieno produkciją 1,8 proc., virškinamų proteinų suvartojimą – 8,0 
proc. ir 1,6 proc. sumažino pieno riebumą bei 3,9 proc. padidino proteinų kiekį ir 0,2 proc. cukraus kiekį piene palyginti 
su kontroline grupe. Rapsų sėklų miltai vasaros laikotarpiu padidino pieno produkciją 12,64 proc., pašarinių vienetų 
suvartojimas sumažėjo 10,4 proc., virškinamų proteinų – 3,1 proc., pieno riebumas padidėjo 3,2 proc., o proteinų ir 
cukraus kiekis piene sumažėjo atitinkamai 1,1 ir 1,6 proc. palyginti su kontroline grupe. Bandomosiose grupėse 
statistiškai patikimai padidėjo branduolio ląstelių segmentų ir leukocitų kiekis, o santykinis limfocitų kiekis sumažėjo. 
Taip pat bandomųjų gyvūnų organizme statistiškai patikimai padidėjo  T – B – A ląstelių bei santykinis fagocitų kiekis, 
o tai turi įtakos organizmo sveikatos būklei.  
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