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Santrauka. Šio tyrimo metu buvo siekiama nustatyti fermentinio preparato RovabioTMExcel AP, jo derinio su
organinėmis rūgštimis Euroguard SVB ir prebiotiku Agrimoss® įtaką viščiukų broilerių kūno masės augimo dinamikai,
lesalų sąnaudoms ir išsaugojimui bei viščiukų broilerių mėsos (krūtinės ir kojų raumenų) juslinėms savybėms ir
priimtinumui. Ross 308 linijų derinio 800 viščiukų broilerių suskirstyti į 4 grupes ir auginti iki 35 amžiaus dienų. I
grupė buvo kontrolinė, II, III ir IV grupės – tiriamosios. Į II grupės paukščių lesalus įmaišytas fermentinis preparatas
RovabioTMExcel AP, į III– fermentinis preparatas RovabioTMExcel AP ir organinių rūgščių mišinys Euroguard SVB, o į
IV – fermentinis preparatas RovabioTMExcel AP ir prebiotikas Agrimoss®. Tyrimų rezultatai parodė, kad per visą
augimo laikotarpį, veikiant RovabioTMExcel AP bei RovabioTMExcel AP ir Euroguard SVB priedams, viščiukų broilerių
kūno masė padidėjo 2 proc., o lesalų sąnaudos sumažėjo 6 proc. palyginti su kontroline grupe. Tuo tarpu
RovabioTMExcel AP ir prebiotikų Agrimoss® veikiama viščiukų broilerių kūno masė padidėjo 4 proc. (p<0,05), o lesalų
sąnaudos sumažėjo 6 proc. palyginti su kontroline grupe. Nustatyta, kad lesalų priedai neturėjo statistiškai reikšmingos
įtakos viščiukų broilerių kojų raumenų juslinėms savybėms. Papildžius lesalus RovabioTMExcel AP ir EuroGuard SVB
priedu bei RovabioTMExcel AP ir prebiotiku Agrimoss®, viščiukų krūtinės raumenys buvo kietesni, labiau pluoštiški nei
kontrolinio mėginio (p<0,001).
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