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Santrauka. Darbo tikslas – įvertinti pašarinio papildo – biostimuliatoriaus „Laktosol-K“ įtaką karvių pieningumui, 

pieno sudėčiai bei reprodukcinėms savybėms. Bandymai atlikti kovo–birželio mėnesiais trijuose pieno ūkiuose. Tyrimui 
atrinktos 68 trečios ir ketvirtos laktacijos karvės, kurių produkcija – 5000–6000 kg pieno per laktaciją. Karvės suskirs-
tytos į dvi grupes: bandomąją (n=45), kai karvėms su pašaru buvo duota po 12 ml papildo „Laktosol-K" kas antrą dieną 
60 parų iš eilės, ir kontrolinę, kai vietoj papildo karvėms skirtas fiziologinis tirpalas. Abiejų grupių karvės šertos pagal 
tokį patį racioną. Pieno mėginiai imti kas 25–30 parų nuo penktos paros po veršiavimosi iki 90 paros po atvedimo. Fik-
suotas pieno kiekis, somatinių ląstelių skaičius, laktozės, baltymų, riebalų ir šlapalo koncentracija, baltymų ir riebalų 
santykis. Skaičiuoti reprodukcijos rodikliai – servis periodas ir sėklinimo indeksas. Bandomojo biostimuliatoriaus įtaka 
pieningumui nenusatyta. Tiriamosios grupės karvių pienas po veršiavimosi 30 parą buvo 0,35 proc., 60 parą – 0,63 
proc. riebesnis, o 30 parą – 0,36 proc. baltymingesnis (p<0,05). Šlapalo koncentracija 60 parą po veršiavimosi tiriamo-
sios grupės karvių piene buvo 28,15 proc. mažesnė (p<0,05) palyginti su kontroline grupe. Laktacijos pradžioje arti-
mesnis 0,8 bandomosios grupės karvių pieno baltymų ir riebalų santykis rodo palankesnę baltymų ir angliavandenių 
apykaitos būklę nei kontrolinės grupės karvių. Tiriamosios grupės karvių sėklinimo indeksas buvo 25,15 proc. mažesnis 
(p<0,001) palyginti su kontrolinės grupės karvėmis. Bandomasis biostimuliatorius, teigiamai veikia karvės fiziologinius 
procesus, todėl naudotinas kaip priedas šviežiapienių racione. 

Raktažodžiai: biostimuliatorius, karvių pieno sudėtis, servis periodas, sėklinimo indeksas. 
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Abstract. The aim of this study was to evaluate the effect of biostimulant „Laktosol-K“ on milk yield, milk compo-

sition and reproductive performance of dairy cows. The experiment was carried out in March–June in 3 dairy farms of 
Lithuania. 68 cows with 5000–6000 kg milk yield in their third and fourth lactation were selected. Cows were divided 
into two groups: experimental (n=45), where cows were given a diet with 12 ml of the supplement “Laktosol-K” from 5 
days after calving for 60 consecutive days, and control group, where cows received physiological saline instead of the 
supplement. Nutrition in both groups was organized equally. Milk samples were taken from 5 days after calving until 
the 90 days in milk. Milk yield, somatic cell count, lactose, protein, fat and urea concentration were measured. Milk 
protein and fat ratio, reproduction indices – service period and index of insemination were calculated. There was no 
positive effect on milk yield. The milk of experimental group contained by 0.35 percent more milk fat 30 days and by 
0.63 percent more milk fat 60 days after calving , The content of protein 30 days after calving was by 0.36 percent 
higher (p<0.05). Milk urea nitrogen concentration 60 days pospartum was by 28.15 percent lower in milk of experimen-
tal group (p<0.05) compared with the control group. Cows index of insemination in the experimental group was by 
25.15 percent lower (p<0.001) compared with the control cows. At the beginning of lactation, the ratio closer to 0,8 
specifies positive influence on metabolism of albumins and carbohydrates. The tested preparation, judging by the lacta-
tion curve, has a positive effect on cow's physiological processes. At the beginning of lactation, higher protein–fat ratio 
in the experimental group shows more optimal protein–carbohydrate metabolic status. According to these results, it is 
suggested that the preparation optimizes metabolism and can be used as a supplement in the early lactation diet. 

Keywords: biostimulant, cow milk composition, service period, insemination index. 
 
 
Įvadas. Pieningumas ir reprodukcija yra ekonomiškai 

svarbiausios pieninių karvių savybės (Klaas et al., 2005). 
Pastebėta, kad, tobulinant karvių produktyvumą, silpnėja 
karvių reprodukcinės savybės. Tai siejasi su organizmo 
homeostazę palaikančių sistemų, tarp jų ir imuninės, 
funkcinio pajėgumo susilpnėjimu (Hogeveen, 2005). Ple-
čiantis ekologinei gyvulininkystei, būtina ieškoti ekolo-
giškų priemonių, palaikančių organizmą ir stiprinančių 

imunitetą. Veterinarinėje praktikoje vis dažniau taikomi 
augalinės kilmės preparatai (Keilty, 2006). 

Teigiama, kad augalinės kilmės preparatai pagerina 
didžiojo prieskrandžio terpę ir padidina pieno primilžius 
(Bhatt et al., 2009). Ši praktikams svarbi aplinkybė patvir-
tinta ir daugelio tyrėjų duomenimis (Ramesh et al., 2000; 
Kumari, Akbar, 2006). Z. Zhang su kitais mokslininkais 
(2007) pastebėjo, kad žoliniai preparatai ne tik pagerina 
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karvių produktyvumą, bet ir sumažina šilumos streso po-
veikį. Tai ypač svarbu pieno ūkiams, kai vis dažniau pasi-
taiko didelių vasaros karščių. Žoliniai preparatai taip pat 
efektyvūs gydant karves nuo lėtinio katarinio, slaptojo ir 
lėtinio pūlinio endometrito (Ruiqing, Xinli, 2009). 

Homeopatiniai preparatai – efektyvi ir ekonomiška 
karvių mastito (Varshney, Naresh, 2005) ir sutrikusios 
reprodukcijos gydymo priemonė (Rajkumar et al., 2006). 
Tyrėjų duomenimis, geriausi rezultatai gydant mastitus 
gaunami derinat homeopatinius preparatus su antibiotikais 
(Walkenhorst et al., 2001). 

Pastaruoju metu veterinarinėje praktikoje domimasi 
žoliniais preparatais, turinčiais antioksidacinių savybių ir 
veikiančiais medžiagų apykaitą (Wang et al., 2011). Dau-
guma vitaminų veikia kaip antioksidantai ir dalyvauja 
medžiagų apykaitoje. Pastebėta, kad organizmą ypač tei-
giamai veikia folio rūgštis, vitaminas B12 (Girard, Matte, 
2005) ir niacinas (Kaarkoodi, Tamizrad, 2009; Niehoff et 
al., 2009). Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai 
(Baldi, 2005; Duriancik et al., 2010). B grupės vitaminai 
optimizuoja metabolizmą ir turi teigiamos įtakos repro-
dukcijai bei produktyvumui (Graulet at al., 2007; Sacadu-
ra et al., 2007; Preynat et al., 2009; Girard, Desrochers, 
2010; Lean, Rabiee, 2011). 

Vienas iš augalinių preparatų, derinančių žolinius an-
tioksidantus ir B grupės vitaminus yra Europos Sąjungoje 
sertifikuotas biostimuliatorius „Laktosol-K“. Jis pagamin-
tas iš natūralių augalinės kilmės žaliavų – salyklo mišinio, 
įvairių grūdinių kultūrų, kelių vaistinių augalų užpilų bei 
nuovirų – paprastojo erškėčio, cikorijos, aronijos, juodųjų 
serbentų nuovirų, dygiosios slyvos (kryklės) sulčių, mė-
lynių ir paprastojo rėžiuko antpilų. Į „Laktosol-K“ sudėtį 
įeina provitaminas A, vitaminai B1, В2, B5, В6, В12, С, D, 
Е, K, РР, Р, gliukozė, maltozė ir fermentas amilazė.  

Paprastasis erškėtis (Rosa canina), priklausantis Rosa-
ceae šeimai, dėl savo sudėtyje esančių taninų ir flavonoi-
dų, turi adstringuojančių savybių (Wynn et al., 2007). 
Papildo komponentas – mėlynių (Vaccinium myrtillus) 
ekstraktas dėl antioksidacinių savybių apsaugo nuo streso, 
laisvųjų radikalų sukelto kepenų pažeidimo ir slopina 
lipidų peroksidaciją. (Bao et al., 2008). Paprastasis rėžiu-
kas (Nasturtium officinale) naudojamas gydyti kepenų 
ligas (Winston, 2003). Juodieji serbentai savo sudėtyje 
turi flavonoidų ir vitamino C, pasižymi imunitetą stipri-
nančiomis (Wynn et al., 2007) ir antioksidacinėmis savy-
bėmis (Karjalainen et al., 2008). Dygioji slyva (Prunus 
spinosa), Rosaceae šeimos atstovė, turi antioksidacinių 
savybių (Fraternale et al., 2009). Cikorija (Cichorium 
intybus) yra natūralus antihelmintikas (Li, Kemp, 2005).  

Į „Laktosol-K“ sudėtį įeinantis fermentas amilazė, 
kaip pašaro priedas, pagerina krakmolo virškinamumą 
(DiLorenzo et al., 2011). C. M. Klingerman su grupe 
mokslininkų (2009) nustatė, kad amilazė gerina melžiamų 
karvių virškinamumą ir didina produktyvumą.  

Karvės fiziologija labiau pažeidžiama po veršiavimo-
si. Vertėtų patikslinti praktiškai, kokią įtaką šviežiapienių 
karvių produkcijai ir reprodukcijai daro papildas „ Lakto-
sol-K“. 

Tyrimo tikslas – įvertinti augalinės kilmės biostimu-
liatoriaus „Laktosol-K“ įtaką karvių pieningumui, pieno 

sudėčiai, servis periodo trukmei bei sėklinimo indeksui. 
Medžiagos ir metodai. Tyrimas atliktas 2010 metų 

kovo–birželio mėnesiais trijuose Lietuvos Šiaurės Vakarų 
regiono pieno ūkiuose. Tyrimui atrinktos 68 trečios ir 
ketvirtos laktacijos šviežiapienės karvės, kurių praėjusios 
laktacijos produkcija – 5000–6000 kg pieno per 305 pa-
ras. Karvės laikytos saitiniu būdu, šertos panašiai: neribo-
tu kultūrinės žolės šienaininiu su 15 proc. šiaudų, o po 
kiekvieno melžimo – po 2 kg traiškytų grūdų (50 proc. 
miežių ir 50 proc. kvietrugių). Sudarytos dvi grupės – 
bandomoji (n = 45) ir kontrolinė (n = 23). Bandomosios 
grupės karvėms nuo penktos laktacijos paros su pašaru 
(traiškytais grūdais) po rytinio melžimo duota po 12 ml 
papildo „Laktosol-K" kas antrą dieną 60 parų iš eilės (pa-
gal gamintojo rekomendacijas). Kontrolinės grupės kar-
vėms vietoj papildo buvo skiriamas fiziologinis tirpalas.  

Mėginiai pieno sudėčiai nustatyti imti kas 25–30 parų 
nuo penktos paros po veršiavimosi iki 90 paros po atve-
dimo imtinai, vakarinio melžimo metu (iš viso 4 kartus). 
Pieno kiekis įvertintas pagal paros primilžį tokiais pat 
intervalais, kaip ir mėginiai pieno sudėčiai nustatyti. Pie-
no mėginiai tirti valstybinėje įmonėje „Pieno tyrimai“. 
Fiksuotas paros pieno kiekis, nustatytas somatinių ląstelių 
skaičius, laktozės, baltymų, riebalų ir šlapalo koncentraci-
ja. Pieno riebalų, baltymų, laktozės ir šlapalo koncentraci-
ja nustatyta prietaisais „Lactoscope 550“ ir „Lactoscope 
FTIR“ (Delta Instruments, Olandija, 1997) infraraudono-
sios spinduliuotės vidurinės srities spindulių absorbcijos 
metodu. Skaičiuoti baltymų ir riebalų santykis bei repro-
dukcijos rodikliai: laikotarpis paromis nuo veršiavimosi 
iki sėkmingo sėklinimo ir sėklinimo indeksas (kiek kartų 
karvės sėklintos iki apsivaisino). Duomenys statistiškai 
apdoroti SPSS statistiniu paketu (SPSS for Windows 7.0, 
SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 1989 –1995). Nustatyti 
požymių aritmetiniai vidurkiai ( x ), įvertinti požymių 
aritmetinių vidurkių skirtumo statistinis patikimumas (p). 
Duomenys laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05. 

Tyrimų rezultatai.  
Bandomosios grupės karvės daugiausia pieno duoda 

60 parą po veršiavimosi. Kontrolinės grupės karvių pieno 
daugėja iki 30 laktacijos paros. Bandomųjų karvių pienin-
gumas didėjo, kol buvo duodamas papildas (1 pav.). Vi-
dutinė tiriamuoju laikotarpiu vertinta pieno produkcija 
reikšmingai nesiskyrė. 

Bandomosios grupės karvių piene riebalų koncentraci-
ja penktą parą po veršiavimosi buvo 0,8 proc. (p>0,05) 
mažesnė, nei tokiu laiku kontrolinės grupės karvių. Ban-
domosios grupės karvių pieno riebalų koncentracija 30 
parą po veršiavimosi buvo 0,35 proc. (p<0,05) didesnė už 
kontrolinės grupės karvių. 60 parą po veršiavimosi ban-
domosios grupės karvių pienas buvo 0,63 proc. (p<0,05) 
riebesnis nei kontrolinės grupės. Nustojus duoti papildą, t. 
y. praėjus 90 parų po veršiavimosi, didesnė riebalų kon-
centracija (0,38 proc.) išliko. 

Pieno baltymų koncentracija statistiškai patikimai sky-
rėsi 30 parą po veršiavimosi: bandomosios grupės karvių 
ji buvo 0,36 proc. (p<0,05) didesnė nei kontrolinės grupės 
(3 pav.). 
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Bandomosios grupės karvių piene penktą laktacijos 

parą laktozės koncentracija buvo 0,13 proc. mažesnė nei 
kontrolinės grupės. Nuo 30 laktacijos paros abiejų karvių 
grupių šis rodiklis skyrėsi minimaliai ir kito pagal pagal 
analogišką kreivę. Visu tiriamuoju laikotarpiu bandomo-
sios ir kontrolinės grupės karvių piene statistiškai patiki-
mo laktozės koncentracijos skirtumo nenustatyta. (4 pav.). 
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Kaip parodyta 5 pav., somatinių ląstelių skaičius ban-

domosios grupės karvių piene mažėjo iki 60 paros po at-
sivedimo, t. y. iki to laiko, kol buvo duodamas biostimu-
liatorius „Laktosol-K“. Statistiškai patikimo skirtumo 
(p>0,05) tarp bandomosios ir kontrolinės grupių karvių 
pieno SLS nenustatyta. 

Šlapalo koncentracija piene statistiškai patikimai sky-
rėsi 60 parą po veršiavimosi: 28,15 proc.(p<0,05) mažes-
nė buvo bandomų karvių nei kontrolinių (6 pav.). 
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apsivaisinimo efektyvumą, statistiškai patikimai skyrėsi. 
Bandomosios grupės karvės apsivaisino sėkmingiau. Šios 
grupės sėklinimo indeksas buvo 25,15 proc. (p<0,001) 
mažesnis palyginti su kontroline grupe (7 pav.). Sėklini-

mo indeksas turi įtakos servis periodo (laiktarpio nuo ver-
šiavimosi iki apsivaisinimo) trukmei. Bandomosios gru-
pės karvių servis periodas yra 14,24 proc. (p<0,05) trum-
pesnis ( 8 pav.). 

Rezultatų aptarimas ir apibendrinimas. Su pašaru 
skirti tam tikri žoliniai preparatai pagerina metabolizmą, 
organizmo atsparumą, padidina produktyvumą (Zheng et 
al., 2008). Kadangi daugumai netaikoma išlauka, veteri-
narinėje praktikoje naudojami įvairūs augalinės kilmės 
preparatai – „Galactin“ (Ramesh et al., 2000; Kumari, 
Akbar, 2006), „Ruchamax“, „Payapro“ (Bhatt et al., 
2009). Primilžį gali padinti ir papildomai į pašarą įmaišy-
tas biotinas (20 mg) (Lean I., Rabiee A. 2011). Folio rūgš-
tis ir vitaminas B12 pieno produkciją padidina nuo 34,7 iki 
38,9±1,0 kg/d. (Preynat et al., 2009). Ankstyvame laktaci-
jos periode su pašaru duodant folio rūgšties ir vitamino 
B12, pagerinama laktacijos eiga (Girard C., Matte J. 2005). 
Karvės pieningumas yra vienas iš sveikatingumo rodiklių 
(Østergaard, Gröhn, 1999). Produkcijai įtakos turi daug 
veiksnių. Bandymo rezultatai neįrodo, kad vidutinis tiria-
mojo laikotarpio bandomųjų karvių pieningumas padidėjo 
dėl papildo. 

 Pieno sudėtis laktacijos metu gali kisti pagal keletą 
scenarijų, bet pieno kiekis kinta analogiškai „Wood 
P.D.P“ (1967) apskaičiuotajam (Silvestre et al., 2009). 
Bandomosios grupės karvių laktacijos kreivė apytiksliai 
atitiko algebrinį „Wood P.D.P“ laktacijos modelį. F. Es-
cobedo- Amezcua su kitais tyrėjais teigia (2010), kad na-
tūraliai iš pieninės karvės daugiausia pieno primelžiama 
45–60 parą po veršiavimosi. Žinoma, kad laktacija ap-
spręsta endokrininės sistemos (Palacios-Espinosa et al., 
2010). Būdinga fiziologijai laktacijos kreivė reiškia opti-
malią endokrininės sistemos veiklą. Tas pagindžia teigia-
mą papildo poveikį gyvulio fiziologijai. Palankiausios 
sudėties pienas (komercijos požiūriu) yra laktacijos piko 
metu. Kadangi veikiant bandomam biostimuliatoriui ryš-
kėjo laktacijos pikas, teigiama, kad jis optimizavo laktaci-
ją ir kartu pagerino pieno kokybę. 

Karvių pašarą papildant folio rūgštimi ir vitaminu B12 
(Preynat et al., 2009) ar B grupės vitaminų mišiniais, pa-
didėja pieno baltymų koncentracija (Sacadura et al., 
2008). Homeopatiniai preparatai turi teigiamos įtakos 
pieno baltymų koncentracijai (Antanaitis ir kt., 2008). 
Tyrimų duomenimis, karvių, šertų papildu, 30 parą po 
veršiavimosi pienas buvo baltymingesnis (p<0,05). Ma-
žiausia baltymų koncentracija abiejų karvių grupių piene 
buvo 30–60 laktacijos parą. Didėjant pieningumui papras-
tai mažėja pieno sudedamųjų dalių koncentracija. 

Vitamino E priedas padidina pieno riebalų koncentra-
ciją (Kay et al., 2005). Tyrimo duomenimis, bandomosios 
grupės karvių riebalų koncentracija 30 ir 60 parą po ver-
šiavimosi buvo didesnė, nei kontrolinės grupės karvių 
(p<0,05). 

Vienas rodiklių, apbūdinančių medžiagų apykaitą ir 
rodančių karvės būklę energijos apsirūpimo požiūriu, – 
pieno baltymų ir riebalų santykis (Buttchereit et al., 
2010). Tyrimo laiku baltymų ir riebalų santykis abiejose 
karvių grupėse tendencingai didėjo iki 0,75–0,71 (energi-
jos trūkumas diagnozuojamas, jei santykis mažesnis nei 
0,6). Laktacijos pradžioje mažesnis kontrolinės grupės 
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karvių baltymų ir riebalų santykis (7,4 proc.; p<0,05) rodo 
ryškesnį energijos disbalansą nei bandomosios grupės. 

Statistiškai patikimo skirtumo tarp kontrolinės ir ban-
domosios grupės karvių pieno SLS pokyčių nenustatyta. 
Kol karvės papildą gavo, somatinių ląstelių skaičius turėjo 
tendenciją mažėti. Padidėjęs SLS gali būti vertinamas 
kaip mastito požymis. J. Klimaitė (2005) pastebi, kad 
homeopatiniai preparatai gali būti naudojami mastito pro-
filaktikai.  

Pastebėta, kad, optimizuojantis medžiagų apykaitai, 
mažėja šlapalo koncentracija. Vitaminas B12 sumažina 
šlapalo koncentraciją piene (Graulet et al., 2007). Gydant 
homeopatiniais preparatais, šlapalo koncentracija sumažė-
ja iki fiziologinės normos (p<0,01) (Antanaitis ir kt., 
2008). Mažesnė šlapalo koncentracija siejama su optima-
lia baltymų ir angliavandenių apykaita (Pavel, Gavan, 
2010). Tyrimo duomenimis, mažiausia šlapalo koncentra-
cija buvo piene karvių, kurioms buvo skirtas biologinis 
stimuliatorius (p<0,05). Bandomosios grupės karvių šla-
palo koncentracija, kaip ir palankesnis baltymų bei riebalų 
santykis, rodo optimalesnę baltymų ir angliavandenių 
apykaitą. 

Optimizuota medžiagų apykaita sudaro palankesnes 
sąlygas pasireikšti reprodukcinei funkcijai. M. M. Moeini 
ir kiti mokslininkai (2009) pastebėjo tendenciją: karvėms 
duodant vitamino E ir seleno junginių, sumažėja sėklini-
mo indeksas. Homeopatiniai preparatai teigiamai veikia 
reprodukciją – laikotarpį nuo veršiavimosi iki sėklinimo ir 
sėklinimo indeksą (Boitor et al., 1994). Tyrimo duome-
nimis, karvės, gavusios bandomojo papildo, apsivaisino 
geriau nei kontrolinės grupės karvės (p<0,001). 

Išvados. Sprendžiant pagal laktacijos kreivę, bando-
masis papildas teigiamai veikia karvės laktacijos fiziolo-
giją. Teigiamas poveikis pieningumui nenustatytas. 

 Veikiant biostimuliatoriui, pagerėjo pieno sudėtis: 30 
parą po veršiavimosi pienas buvo riebesnis 0,35 proc., 60 
parą – 0,63 proc., baltymingesnis 0,36 proc. (p<0,05) – 30 
parą po veršiavimosi. Šlapalo koncentracija tiriamosios 
grupės karvių piene 60 parą po veršiavimosi buvo 28,15 
proc. (p<0,05) mažesnė už kontrolinės grupės karvių. 

Laktacijos pradžioje didesnis bandomosios grupės bal-
tymų ir riebalų santykis rodo palankesnę baltymų ir ang-
liavandenių apykaitos būklę.  

Bandomasis papildas teigiamai veikia reprodukciją. 
Tiriamosios grupės karvių sėklinimo indeksas buvo 25,15 
proc. mažesnis (p<0,001) už kontrolinės grupės karvių. 

Remiantis šiais rezultatais galima teigti, kad bando-
masis biostimuliatorius optimizuoja laktaciją ir reproduk-
cinę funkciją, todėl naudotinas kaip priedas šviežiapienių 
racione. 
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