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Santrauka. Lietuvos ežeruose ir pelkėse telkiasi apie 10 mlrd. m3 sapropelio, susiformavusio per tūkstančius metų ir 

konservuojančio gamtos subalansuotas naudingąsias medžiagas. Organinėje sapropelio dalyje yra biologiškai aktyvių 
medžiagų-vitaminų, ypač B grupės, fermentų, nepakeičiamųjų aminorūgščių, antibiotikų, angliavandenių, estrogenų, 
humino rūgščių, lipidų frakcijų, augimo stimuliatorių ir kitų biostimuliatorių bei probiotikų. Darbo tikslas buvo ištirti 
kai kurių Lietuvos ežerų sapropelio cheminę sudėtį, bioaktyvių medžiagų kiekį, tinkamumą ir efektyvumą penimų kiau-
lių priesvoriui  formuoti.  

Pagal organinių medžiagų kiekį Dobilios (84 proc.) ir Kvietkinės (87 proc.) ežerų sapropelis yra organinio tipo, o 
Obelijos (26,5 proc.) – mineralinis-kalkinis, nes sukaupė net 32,12 proc. kalcio junginių. Dėl didžiausio organinių me-
džiagų kiekio Kvietkinės ežero sapropelis penimų kiaulių šėrimo bandymams pasirinktas kaip natūralus vietinės kilmės 
pašarų priedas. 

Kontrolinės grupės (KG) kiaulės šertos keturiais fermos racionais, o bandomosios grupės (BG) – papildomai pride-
dant šviežio sapropelio. 110 dienų šėrimo bandymas vyko R. Skipario ūkyje. Bandymui atrinkta 60 Lietuvos baltųjų ir 
Danijos landrasų pirmos kartos mišrūnų kiaulių.  

200–400 g sapropelio pašare per parą BG kiaulių masę padidino 9,2 proc. Su sapropelio priedu pašarų sunaudota 11 
proc.  

Šie tyrimai patvirtina sapropelio, kaip vietinio ir natūralaus kiaulių pašarų priedo, naudojimo potencialą. 
Raktažodžiai: sapropelis, kiaulės, šėrimas, cheminė sudėtis. 
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Summary. During thousands of years > 10 billion m3 of sapropel deposits were formed in lakes and marshlands of 

Lithuania. Sapropel accumulated considerable content of nature balanced bioactive materials: vitamins, particularly of 
B group, enzymes, essential amino acids, antibiotics, carbohydrates, estrogens, humic acids, fractions of lipids, growth 
and other biostimulants, also probiotics. The objective of experiment was to investigate the chemical composition of 
sapropel in selected lakes of Lithuania and to estimate the potential influence of sapropel on live weight gains in fatten-
ing pigs. It was estimated that organic sapropel is prevalent at Dobilios (84 %) and Kvietkinės (87%) lakes, and min-
eral–calcerous type of sapropel at Obelijos lake (level of calcium carbonate − 32%). Sixty Lithuanian White/Danish 
Landrace crosses were randomly divided into two equal groups (Groups 1 and 2) of 30 pigs in each. The experiment 
continued for 110 days. Pigs of control group (Group 1) were fed with commercial diet and experimental pigs (Group 2) 
were on the same diet supplemented with fresh organic sapropel from Kvietkinės lake. Supplementation of diet  from 
200 to 400 g of sapropel (Group 2) increased total live weight of pigs on 9.2 % and reduced consumption of feed on 11 
% compared to controls in Group 1. These results demonstrated that inclusion of sapropel into the diet leads to signifi-
cant increment of live weight gains and significant reductions of feed consumption in fattening pigs. 

Key words: sapropel, pigs, feeding, live weight. 
 
 
Įvadas. Kaip pažymi daugelis mokslininkų, gamtinėje 

aplinkoje susikaupęs sapropelis, arba ežerų dumblas, yra 
unikali ir vertinga nuosėda (Rohling et al., 2004; Knicker, 
Hatcher, 2001). Tai yra kompleksinė organinės ir minera-
linės kilmės medžiaga, kurios didžiąją dalį sudaro plank-
tono, bentoso, dumblių ir kitų hidrofitų liekanos, susi-
sluoksniavusios su smėlio, molio ir klinčių dalelėmis 
(Menzell et al., 2003; Capozzi, Picotti, 2003). 1 mm sap-
ropelio sluoksnelis per metus susidarė sudėtingų bioche-
minių procesų metu (Mercone et al., 2000; Murat, Got, 
2000). Lietuvoje sapropelis randamas ežerų ir pelkių dug-

ne. L.Katkevičius ir kitų tyrėjų (1998) duomenimis, 2253 
iš 2850 Lietuvos ežerų telkiasi dumblas. Šalies ežeruose ir 
pelkėse yra apie 10 mlrd. m3 sapropelio, sudarančio 7–15 
m storio klodus, susiformavusius per tūkstančius metų ir 
konservuojančius gamtos subalansuotas naudingąsias 
medžiagas (Ciūnys ir kt., 1994). 

Pagal kilmę sapropelis gali būti organinis arba minera-
linis-karbonatinis, kurio pH – 6,0–7,5 (Bakšienė, Janušie-
nė, 2005; Katkevičius ir kt., 1998). Sausosiose jo medžia-
gose gali būti 79,8–90,8 proc. organinių medžiagų, 2,27–
3,56 N, 0,56–1,18 Ca, 0,9–0,15 P2O5, 0,055–0,2 K2O. 
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Sapropelyje randama hidrolizuotų mikroelementų bei 
metalų – Al, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mo, Zn, Se; B, Br, C, J, 
N, P, S, Si ir kt. Organinėje ežero dumblo dalyje gausu 
biologiškai aktyvių medžiagų – vitaminų, ypač B grupės, 
fermentų, nepakeičiamųjų aminorūgščių, antibiotikų, ang-
liavandenių, estrogenų, humino rūgščių, lipidų frakcijų 
augimo stimuliatorių ir kitų biostimuliatorių bei probioti-
kų. Šias bioaktyvias organines medžiagas ir B grupės vi-
taminus sintetina vandens telkinių zoo- ir fitoplanktonas 
bei bentosas, tarp kurių yra įvairūs dumbliai, induočiai 
vandens augalai, mikroorganizmai ir grybšiai. Organinių-
mineralinių suspensijų, koloidų patenka ir su paviršiniu-
bei gruntiniu vandeniu (Katkevičius ir kt., 1998). Gyvulių 
racionams yra būtinos šios medžiagos, tarp kurių amino-
rūgštys dėl didelio fiziologinio aktyvumo metabolizmo 
procesų metu priskiriamos vieniems svarbiausių biologiš-
kai aktyvių pašarų junginių (Guo et al., 2007; Guo et al., 
2008; Lukauskas ir kt., 2005). Daugelis aminorūgščių yra 
ne tik azoto bei anglies šaltiniai, bet ir augimo stimuliato-
riai (Practical ..., 2004; Januškevičius, Vaičiulaitienė, 
2000). Aminorūgštys dalyvauja ląstelių metabolizmo pro-
cesuose, ženkliais kiekiais telkiasi gamtiniuose substra-
tuose, taip pat – ir sapropelyje (Mikulionienė ir kt., 1998). 
Aminorūgštys iki 25–30 kartų stimuliuoja mikrofloros ir 
dumblių augimą bei juose vykstančią fotosintezę (Harri-
son et al., 2003). Ypač svarbu, kad sapropelio sudėtyje 
yra nepakeičiamųjų aminorūgščių, kurių gyvuliai turi gau-
ti su pašarais. Ežerų dumble jos sudaro iki 47–60 proc. 

laisvųjų aminorūgščių kiekio. Sapropelio huminės rūgštys 
veikia antiseptiškai (Zaccone et al., 2008), todėl didinant 
naudingų mikroorganizmų kiekį gali būti naudojamos 
gyvūnų virškinamojo trakto veiklai skatinti bei mikrobi-
niam balansui gerinti. 

Dėl cheminių ir fizinių savybių sapropelį tikslinga 
naudoti kaip trąšą, natūralų baltyminį-vitamininį pašarų 
priedą, probiotiką ar prebiotiką, taip pat medicinoje (bal-
neologijoje).  

Darbo tikslas – ištirti kai kurių Lietuvos ežerų sapro-
pelio cheminę sudėtį, bioaktyvių medžiagų kiekį ir povei-
kį penimų kiaulių priesvorio formavimui. 

Medžiagos ir metodai. Sapropelio mėginiai imti iš 
trijų Rytų (Kvietkinės ir Obelijos) ir Vidurio (Dobilios) 
Lietuvos ežerų, besiskiriančių savo kilme ir chemine su-
dėtimi. Pagal duburio kilmę Kvietkinės ir Obelijos ežerai 
yra ledyninės kilmės, Dobilios – upinės. 

Sapropelio aminorūgščių sudėtis nustatyta aminorūgš-
čių analizatoriumi T-339; sunkiųjų metalų kiekis ir mine-
ralinės medžiagos – atominės absorbcijos spektrofotomet-
ru „Perkin Elmer 603“; vitaminai – fotometriniu aukšto 
slėgio skysčių chromatografu Ekologijos institute (Nau-
man, Bassler, 1993). 

Penimų kiaulių šėrimo bandymas atliktas R. Skipario 
ūkyje. Bandymui atrinkta 60 Lietuvos baltųjų x Danijos 
landrasų pirmos kartos mišrūnų kiaulių. Iš jų sudarytos 
dvi grupės (kontrolinė ir bandomoji), po 30 kiaulių kiek-
vienoje (1 lentelė).  

 
1 lentelė. Šėrimo bandymo schema 

 
Kiaulių grupė Kiaulių skaičius, vnt. Šėrimo schema 
Kontrolinė (KG) 30 Ūkio racionas 
Bandomoji (BG) 30 Ūkio racionas + organinis sapropelis 

 
Kontrolinės grupės kiaulės šertos pagal mitybos fizio-

logines reikmes, bandomosios grupės – papildomai pride-
dant šviežio sapropelio pagal schemą (2 lentelė). Organi-
nio sapropelio prie raciono buvo pridedama atsižvelgiant į 

kiaulių kūno masę: 40–60 kg masės paršams – 15 proc., 
60–80 kg – 18 proc. ir 80–100 kg – 22 proc. Šėrimo ban-
dymas vyko 110 dienų. 

 
2 lentelė. Penimų kiaulių racionų sudėtis 

 
Racionai Sudėtis, proc. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Miežiai 33 35 31 35 
Kviečiai 42 45 45 48 
Sojos 2 2 - - 
BVMM nujunkytiems paršams 23 18 - - 
BVMM penimiems paršams - - 24 17 

 
Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dispersijos ir 

regresijos metodais, naudojant statistinių analizių progra-
minio paketo ,,Selekcija“ programą ANOVA. Apskai-
čiuotas standartinis nuokrypis (SD) ir regresijos koefi-
cientas (R2), kai tikimybė p=95 proc. 

Tyrimų rezultatai. Susidariusio sapropelio cheminė 
ir biogeninė sudėtis skiriasi priklausomai nuo ežerų kil-
mės ir eutrofizacijos tipo (Katkevičius ir kt., 1998). Kaip 
nurodo A. Garunkštis (1988), Lietuvoje vyrauja (50 proc.) 
mezotrofiniai ežerai, o eutrofiniai ir oligotrofiniai sudaro 

maždaug po 25 proc. Oligotrofiniai ežerai yra mažesni, 
dažnai apsupti pelkių, todėl apsaugoti nuo biogeninių 
medžiagų, sutekančių iš aplinkinių teritorijų. Lietuvoje 
vyrauja vidutiniškai mineralizuoti (200–300 mg l-1) hid-
rokarbonatinio kalcio vandens ežerai. Smėlėtoje Pietryčių 
lygumoje (Kvietkinės, Obelijos) vyrauja mažai minerali-
zuoti (mažiau nei 200 mg l-1) ežerai (Baltrėnas ir kt., 
1996). Pasitaiko ežerų, kurių vanduo itin mažai minerali-
zuotas (tik apie 50 mg l-1). Dažniausiai jie apsupti aukšta-
pelkių arba susidarę vietovėse, kurių dirvožemis labai 
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nederlingas. 
Sapropelio mineralinė sudėtis lemia jo panaudojimą. 

Jei mineralinių medžiagų koncentracija yra 60 proc. ir 
daugiau, sapropeliu nerekomenduojama šerti gyvulių. Juo 
galima tręšti laukus. Išanalizavus tirtų ežerų sapropelį 
nustatyta, kad jo cheminė sudėtis ir pH tirtuose sluoks-
niuose atitinka paklaidos ribas, tačiau įvairių ežerų yra 
skirtingi (3, 4 lentelė). Cheminės sudėties tyrimai rodo, 
kad tirtų ežerų sapropelyje buvo daug įvairių mineralinių 
medžiagų – N, CaO, P2O5, K2O. Azotas, fosoforas, kalcis 
ir kalis yra būtinas makroelementas normaliai gyvūnų 
fiziologijai, gerina mėsinių gyvulių produktyvumą bei 
mėsos kokybę (Huuskonen et al., 2007). Kaip nurodo 
daugelis mokslininkų (Annett et al., 2008; Fulkerson et 
al., 2008), makroelementas azotas reikalingas sintezei 

metabolinių ir kitų baltymų, būtinų gyvūnams normaliai 
vystytis, augti ir geram produktyvumui susiformuoti. 
Daugiausia šio elemento (3,12 proc.) rasta Dobilios ežero 
sapropelyje, tačiau CaO (0,94 proc.), P2O5 (0,12 proc.), 
K2O (0,14 proc.) koncentracija ir pH (5,7) – mažiausia 
palyginti su kitų ežerų dumblu. Daugiausia CaO (32,12 
proc.) susikaupė Obelijos sapropelyje, kurio pH buvo 
didžiausias – 7,3. Didžiausia fosoforo koncentracija (0,22 
proc.) nustatyta Kvietkinės ežero sapropelyje. Gauti duo-
menys rodo, kad Dobilios ir Kvietkinės ežerų dumblo 
sudėtyje daugiau yra organinių medžiagų (atitinkamai 84 
ir 87 proc.) ir jis yra organinis, o Obelijos – kalkinis. Pa-
gal cheminę sudėtį Dobilios ir Kvietkinės ežerų organiniu 
sapropeliu galima šerti gyvulius. 

 
3 lentelė. Sapropelio cheminė sudėtis (proc., vidurkis ± SD) 

 

Ežeras  Org. medž., 
proc. N CaO P2O5 K2O pH 

Dobilia 84±1,87 3,12 ± 0,16 0,94 ± 0,14 0,12 ± 0,45 0,14 ± 0,06 5,7 ± 0,28 
Kvietkinė  87±1,94 2,91 ± 0,30 15,43 ± 0,15 0,22 ± 0,14 0,22 ± 0,04 7,0 ± 0,14 
Obelija  26,5±0,98 0,32 ± 0,04 32,12 ± 0,14 0,17 ± 0,10 0,31 ± 0,01 7,3 ± 0,28 

 
Mikroelementų sudėtis svarbi sapropelį naudojant 

kaip pašarų priedą (1 pav.). Kadangi gyvūnų organizmo 
poreikis mikroelementams yra didesnis negu žmogaus, 
svarbu ieškoti gausių mikroelementais pašarų ar jų papil-
dų (Griesel et al., 2008). Sapropelyje rasta labai svarbaus 
gyvūnų mitybai mikroelemento Se, kurio koncentracija 
skirtingų ežerų dumle svyravo nuo 0,36 (Kvietkinės) iki 
0,59 mg kg-1 (Obelijos). Nors Se potencialiai yra nuodin-
gas, daugiau kaip 40 metų yra pripažintas būtinu gyvūnų 
mitybos elementu (Mackowiak et al., 2004). Selenas yra 
svarbus mikroelementas, reguliuojantis daugelio antioksi-
dacinių procesų, kontroliuojantis organizmo glutationo 
kiekį ir daugiausia šio mikroelemento turintį antioksidaci-
nį fermentą – glutationo peroksidazę (Bañuelos, Mayland, 
2000). Šis fermentas saugo ląstelių membranas nuo pa-
žeidimų, sukeltų lipidų peroksidacijos, ir yra svarbus dau-
gelio gyvūnų mitybai dėl kylančių streso problemų (Ting-
gi, 2003).  

Kaip ir kiti elementai, geriau pasisavinamas organinis 
Se, natūralios seleno turinčios aminorūgštys, randamos 
augaluose, grūduose, selenizuotuose mielėse, nei neorga-
ninis. Neorganinis selenas yra prooksidantas, o organinis 
jau turi antioksidacinių savybių. Kaip prooksidantas neor-
ganinis selenas netinkamas nei gyvūnams, nei žmonėms. 
Jo formų asimiliacijos bei apykaitos skirtumai prasideda 
nuo absorbcijos. Neorganiniai seleno junginiai – selenitai 
pasyviai absorbuojami žarnyne, naudojami neatidėliotinai 
kai kurių seleno proteinų sintezei, o likusi dalis pasišalina 
su šlapimu (Endo, Nakano, 1999). Organinis selenas, 
priešingai nei neorganins, absorbuojamas kaip aminorūgš-
tis, panašiai kaip metioninas, ir nepasišalina, o seleno 
aminorūgštys gali likti audiniuose ir dalyvauti susidarant 
naujai sintetinamiems proteinams, pvz., raumenyse (Sch-
rauzer, 2000).  

Taigi organiniai Se papildai racione tapo bendrai pri-
imta praktika pašarų priedų gamyboje, o organinis sapro-

pelis gali būti prilyginamas probiotikams ar prebiotikams. 
Tačiau Se pasisavinti ir veikti yra svarbūs kiti mikroele-
mentai – Zn, Cu ir Mn (Grigalis, 1977; Schrauzer, 2000; 
Jukna et al., 2005).  
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1 pav. Mikroelementų koncentracija tirtų ežerų 
sapropelyje (vidurkis ± SD) 

 
Ledyninės kilmės Kvietkinės ir Obelijos ežerų sapro-

pelyje rasta daugiausia Cu ir Mn. Daugiausia Zn (53,0 mg 
kg-1) nustatyta Dobilios ežero sapropelyje. Cu ir Zn su-
stiprina kito svarbaus mikroelemento – Fe antioksidacinį 
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poveikį ir dalyvauja reguliuojant aterosklerozės procesus 
(Rashtchizadeh et al., 2008; Watt et al., 2006). Daugiausia 
Zn (53,0 ir 50,4 mg kg-1) buvo Dobilios ir Kvietkinės, o 
beveik du kartus mažiau – Obelijos sapropelyje. Kaip 
nurodo M. L. Bartoskewitz ir grupė mokslininkų (2007), 
S. G. Solaiman su bendraautoriais (2007), Cu ir Zn veikia 
gyvūnų augimą ir imunines funkcijas. 

Būtinojo mikroelemento Mn, dalyvaujančio daugelyje 
metabolizmo funkcijų, bet galinčio būti ir neurotoksišku 
(Holmes et al., 1999), ledyninės kilmės Kvietkinės ir 
Obelijos ežerų sapropelyje nustatyta daugiau, negu upinės 
kilmės Dobilios dumble.  
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2 pav. Sunkiųjų metalų koncentracija tirtų ežerų 

sapropelio sudėtyje (vidurkiai ±SD ) 
 
Anot A. Heikens ir kitų mokslininkų (2001), įvairių 

sisteminių grupių gyvūnai nevienodai pasisavina ir kaupia 
sunkiuosius metalus. Ta pati sunkiųjų elementų koncent-

racija gali skirtingai veikti įvairius gyvūnus. Iš sunkiųjų 
metalų daugiausia Pb (30,5 ir 21,0 mg kg-1) nustatyta 
Kvietkinės ir Obelijos ežerų sapropelyje (2 pav.). Dau-
giausia Ni, Cd ir Cr rasta taip pat šių ežerų dumble. Šva-
riausias yra Dobilios ežero sapropelis. Kenksmingų svei-
katai ir aplinkai sunkiųjų metalų (Pb, Ni, Cd, Cr) kiekis 
neviršija leistinų normų, todėl nekelia pavojaus nei aplin-
kai, nei gyvūnų sveikatai (Neorganinių ..., 1992; 
86/278/EEC Council Directive). 

Kaip teigiama literatūroje, aminorūgštys svarbios vi-
saverčiame racione ne tik kaip konstitucinė medžiaga. Jos 
būtinos normaliam vystymuisi įvairių organų, pirmiausia 
smegenų, kepenų funkcionavimui ir gyvūnų produktyvu-
mui (Molfino et al., 2008; Waghorn, 2007). Kiaulėms 
reikia ne baltymų apskritai, bet nepakeičiamųjų amino-
rūgščių. Jų organizme sintetinamiems raumenų balty-
mams būdinga genetiškai nulemta aminorūgščių sudėtis. 
Trūkstant vienos kurios nepakeičiamosios aminorūgšties, 
baltymų sintezė sutrinka. Pirmoji limituojanti baltymų 
sintezę aminorūgštis yra lizinas, taip pat svarbūs metioni-
nas, cistinas, treonimas, triptofanas, leucinas ir kt. 
(Grandhi, 2001). Tinkama aminorūgščių sudėtis pašaruo-
se lemia gerus penimų kiaulių priesvorius (Degola, 2007). 
Sapropelio aminorūgščių analizė rodo, kad jame gausu 
nepakeičiamųjų aminorūgščių, kurių santykis užima tar-
pinę vietą tarp gyvulinės ir augalinės kilmės baltymų (4 
lentelė). Organiniame Dobilios ir Kvietkinės sapropelyje 
rasta nepakeičiamųjų aminorūgščių, kurių sudėtyje yra 
sieros – lizino, metionino (atitinkamai 0,3–0,53; 0,95–
1,62 mg 100 g-1 ) ir kitų. Pagal aminorūgščių kiekį mity-
bai labiau tiktų Kvietkinės sapropelis, kuriame jų susi-
kaupė daugiau. Aminorūgščių sudėtis tirtų ežerų saprope-
lyje skiriasi gana ženkliai, tačiau jų pakanka, kad dumblą 
galima būtų naudoti  kaip pašarų priedą. 

 
4 lentelė. Aminorūgščių sudėtis (mg 100 g-1) Lietuvos ežerų sapropelyje (p<0,05) 

 
Aminorūgštys Dobilios ež. Kvietkinio ež. Obelijos ež. Vidurkis 
Cys 0,30 0,50 0,72 0,51 
Lys 0,30 0,40 0,53 0,41 
His 0,12 0,51 0,44 0,36 
Arg 0,26 0,46 0,71 0,48 
Asn 1,20 1,40 1,59 0,44 
Ser 1,01 1,02 1,10 1,04 
Gln 0,67 0,71 0,85 0,74 
Thr 0,00 0,42 0,89 0,44 
Ala 1,46 1,59 1,70 1,58 
Tyr+Trp 1,30 1,62 1,82 1,58 
Met 0,95 1,62 1,13 1,23 
Val+Phe 0,91 1,62 1,91 1,48 
Leu+Ile 1,60 1,62 2,27 1,83 

 
Papildomai buvo tirtas aminorūgščių pasiskirstymas 

sapropelio sluoksniuose. Nustatyta stipri ir vidutinė kore-
liacija tarp aminorūgščių ir sapropelio sluoksnių (3 pav.). 
Dobilios ežero sapropelio gylio ir aminorūgščių kiekio 
koreliacija buvo vidutinė (r= 0,6), o kitų ežerų – stipri 

(r=0,8), todėl esant techninėms ir finansinėms galimy-
bėms pašarams dumblą reikėtų imti iš daugiau amino-
rūgščių sukaupusių sluoksnių.  
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Dobilia (r =0,6) 
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Kvietkinė (r =0,8) 
 

y = 0,613x + 0,3458
R2 = 0,655
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Obelija (r =0,8) 
 
3 pav. Tirtų ežerų sapropelio aminorūgščių ir gylio 

koreliacija 
 
Sapropelyje rasta nemažai vitaminų, vienų svarbiausių 

medžiagų gyvybės ir fiziologiniams gyvulio procesams 
palaikyti. Organinėje sapropelio medžiagoje didesniais 
kiekiais aptikta inozito (9,7–45,12 mg kg-1) ir niacino 
(2,15–10,86 mg kg-1) (5 lentelė). Organiniame Kvietkinės 
ežero dumble visų vitaminų rasta daugiau negu Dobilios, 
todėl Kvietkinės sapropelis labiau tinka gyvulių mitybai. 

Išanalizavus cheminę sudėtį galima teigti, kad Dobi-
lios ir Kvietkinės organinis sapropelis kaip pašarų priedas 
gali būti naudojamas gyvulininkystėje. Kiaulių šėrimo 
bandymo metu pagal metodikoje nurodytą schemą (1 len-
telė) pasirinktas Kvietkinės sapropelis. Jis panaudotas 
šeriant padidino kiaulių masę ir sumažino sunaudojamų  
pašarų kiekį (6 lentelė). BG kiaulės, kurioms bandymo 
metu sušerta po 34,9 kg sapropelio, arba nuo 200 iki 400 
g per parą, priaugino 9,2 proc. kūno masės daugiau 
(p<0,05), nei kontrolinės grupės.  

 
5 lentelė Vitaminų sudėtis ir koncentracija ežerų sapropelyje (p<0,05) 

 
Vitaminai  Dobilios ež. Kvietkinės ež. Obelijos ež. Vidurkis SD 
Kobalaminas (B12) 0,34 ±0,02 0,52 ±0,014 0,73 ±0,31 0,53 0,20 
Inozitas 9,7 ±0,18 28,3 ±0,30 45,12 ±0,81 27,71 0,20 
Biotinas (H) 0,01 ±0,00 0,02 ±0,00 0,03 ±0,00 0,02 0,01 
Pantoteno r. (B3) 0,71 ±0,031 4,21 ±0,04 9,14 ±0,19 4,69 4,24 
Tiaminas (B1) 0,01 ±0,00 0,06 ±0,00 0,14 ±0,02 0,07 0,07 
Piridoksinas (B6) 0,02 ±0,00 0,03 ±0,00 0,05 ±0,001 0,03 0,02 
Niacinas (PP) 2,15 ±0,12 6,31 ±0,02 10,86 ±0,93 6,44 4,36 
Paraaminobenzoinė r. 0,01 ±0,00 0,34 ±0,01 0,07 ±0,01 0,14 0,18 

 
6 lentelė. Organinio sapropelio įtaka kiaulių augimo intensyvumui (p<0,05; ± SD) 

 
Masė, kg Kiaulių grupė 

Prieš šeriant Pašėrus 
Absoliutus prie-

augis, kg 
Palyginti su 

kontrole, proc. 
Vidutinis paros 

prieaugis, g 
KG 29,4 ± 2,97 104,4 ±9,24 75,0 100 679 ± 0.05 
BG 30,0 ± 3,57 111,9 ± 13,0 81,9 109,2 744 ± 0.03 
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7 lentelė. Pašarų sąnaudos (p<0,05; ± SD) 
 

1 kg priesvorio sunaudota pašarų, kg Grupė  1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 
Palyginti su 
KG, proc. 

KG 3,21 2,64 2,80 2,67 100 
BG 2,70 2,48 2,40 2,38 89 

 
Abiejų grupių kiaulės suėdė nevienodą pašarų kiekį (7 

lentelė). Su sapropelio priedu pašarų buvo sunaudota 11 
proc. mažiau negu kontrolinėje grupėje. 

Vietinės kilmės sapropelio priedas racione teigiamai 
veikė kiaulių augimo spartą ir mažino pašarų sąnaudas 
labiau nei perkami priedai. Vadinasi, ekonomiškai apsi-
moka naudoti sapropelį. 

Išvados. Tiriant cheminę sudėtį nustatyta, kad Dobi-
lios ir Kvietkinės ežerų sapropelio sudėtyje daugiau yra 
organinių medžiagų, jis yra organinis, o Obelijos – kalki-
nis. Dobilios ežero sapropelio sausosiose medžiagose 
nustatyta daugiausia N (3,12 proc.), o CaO (0,94 proc.), 
P2O5 (0,12 proc.), K2O (0,14 proc.) kiekis ir pH (5,7) – 
mažiausi. Daugiausia CaO (32,12 proc.) susikaupė Obeli-
jos ežero dumble, kurio pH buvo didžiausias – 7,3. Nusta-
tytos sudėties Dobilios ir Kvietkinės ežerų organinis sap-
ropelis gali būti naudojamas gyvulių racionuose kaip pa-
šarų priedas, prilygstantis natūraliems pre- ir probioti-
kams. 

Sapropelyje rasta labai svarbaus gyvūnų mitybai mik-
roelemento Se, kurio koncentracija skirtingų ežerų dumb-
le svyravo nuo 0,36 (Kvietkinės) iki 0,59 mg kg-1 (Obeli-
jos). Selenui pasisavinti ir veikti svarbūs ir kiti mikroele-
mentai – Zn, Cu ir Mn. Daugiausia Mn rasta ledyninės 
kilmės Kvietkinės ir Obelijos ežerų sapropelyje. Zn dau-
giausia (53,0 ir 50,4 mg kg-1) buvo Dobilės, Kvietkinės ir 
beveik du kartus mažiau – Obelijos sapropelyje.  

Kvietkinės sapropelis buvo noriai ėdamas ir 9,2 proc. 
padidino bandomosios grupės kiaulių kūno masę. 

Kvietkinės ežero sapropelio priedu (200–400 g per pa-
rą) bandymo metu vienai kiaulei sušerta 34,9 kg. Dumblo 
sudėtyje buvo 87 proc. organinių medžiagų, aminorūgš-
čių, vitaminų, makro- ir mikroelementų. 1 kg priesvoriui 
sunaudota 11 proc. pašarų mažiau, negu kontrolinių kiau-
lių grupėje. 
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