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Santrauka. Šio darbo tikslas buvo nustatyti skirtingų laktacijų karvių pieno kokybės ir hematologinių rodiklių
koreliaciją. Tirta 66 melžiamos Lietuvos juodmargės karvės, pagal laktaciją suskirstytos į grupes. Pirmoje grupėje
pirmos laktacijos karvių buvo 31,8 proc. (n=21), antroje grupėje antros laktacijos – 12,1 proc. (n=8), o trečioje grupėje
– 56,1 proc. (n=37) trečios laktacijos ir vyresnės karvės. Pagal somatinių ląstelių skaičių (SLS) karvės buvo suskirstytos
į dvi klases. Pirmosios klasės karvių SLS piene buvo iki 200 tūkst./ml (n=35), о antrosios – daugiau kaip 200 tūkst./ml
(n=31). Suskirsčius karves pagal laktacijas nustatyta, kad daugiausia pieno primelžta (p>0,05) ir didžiausias pieno
baltymingumas buvo antros laktacijos karvių (p>0,05), riebiausias – trečios ir vėlesnių laktacijų karvių (p>0,05), o
mažiausias SLS – pirmos laktacijos karvių piene (p<0,001). Tyrimų rezultatai rodo, kad somatinių ląstelių skaičius
kiekvieną laktaciją didėja. Antros laktacijos karvių piene SLS buvo 141 tūkst./ml daugiau nei pirmos laktacijos karvių
(p<0,001). Trečios ir vyresnių laktacijų karvių piene SL buvo 294 tūkst./ml daugiau nei antros laktacijos karvių
(p<0,001). Sugrupavus karves į klases pagal SLS nustatyta, kad 0,96 kg pieno gauta daugiau iš tų karvių, kurių piene
SL buvo iki 200 tūkst./ml (p>0,05). Pieno riebumas buvo 0,07 proc. didesnis (p>0,05), baltymingumas 0,14 proc.
didesnis (p>0,05) tų karvių, kurių piene SL buvo daugiau nei 200 tūkst./ml. Nustatyta teigiama statistiškai patikima
koreliacija pirmos laktacijos karvių tarp pieno baltymų ir leukocitų kiekio kraujyje (r=0,41; p<0,05). Neigiama,
statistiškai patikima koreliacija nustatyta trečios ir vėlesnių laktacijų karvių tarp pieno kiekio ir eritrocitų skaičiaus
kraujyje (r=-0,41; p<0,05) bei pieno kiekio ir leukocitų skaičiaus kraujyje (r=-0,42; p<0,05).
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