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SKIRTINGO APRŪPINIMO BALTYMAIS IR ENERGIJA ĮTAKA  
ĖRIUKŲ AUGIMO SPARTAI IR PAŠARŲ SĄNAUDOMS 
 
Zita Bartkevičiūtė, Janina Černauskienė 
Lietuvos veterinarijos akademija, Gyvūnų mitybos katedra, LT-47181 Kaunas, Tilžės g. 18; tel.(8~37) 36 34 08 
 
Santrauka. Atlikti du bandymai. Pirmuoju bandymu tirta skirtingo aprūpinimo baltymais įtaka Romanovo veislės 

nujunkytų ėriukų prieaugiui ir pašarų energijos konversijai. Antruoju tirta papildomo šėrimo koncentratais įtaka Lietu-
vos juodgalvių veislės žindomų ėriukų prieaugiui, apskaičiuotas skirtingo ėriukų šėrimo ekonominis efektyvumas. 

Romanovo veislės 91–93 dienų kontrolinės ir bandomosios grupių (po 10 kiekvienoje) nujunkyti ėriukai gavo ūkio 
racioną, kurį sudarė (SM): stambieji pašarai – 51,6 proc., silosuoti – 23,5 proc., šakniavaisiai – 1,4 proc. ir koncentratai 
– 23,5 proc. Racionai buvo vienodos energinės vertės, bet skyrėsi tuo, kad bandomosios grupės ėriukams 25 proc. avižų 
grūdų buvo pakeista baltyminiu papildu Protemix 300, todėl jų racionai buvo 23,6–29,5 proc. baltymingesni. Per 60 
bandymo dienų kiekvienas kontrolinės grupės ėriukas vidutiniškai priaugo 2,9 kg masės, o bandomosios grupės – 6,5 
kg, t. y. 2,25 karto daugiau (p<0,001). Bandomosios grupės ėriukų pašarų energijos konversija taip pat buvo 2,15 karto 
didesnė (p<0,001). 

Antrojo bandymo metu tirtos 3 grupės ėriavedžių (po 5–6 kiekvienoje), maitinančių dvynius. Ėriavedės šertos vie-
nodai ūkio racionu, kurį sudarė (SM): stambieji pašarai – 76,8 proc., šakniavaisiai – 6,5 proc. ir koncentratai – 16,7 
proc. Be šių pašarų, I bandomosios grupės ėriavedės kasdien papildomai gavo po 50 g sojų rupinių, todėl jų racionas 
buvo 10 proc. baltymingesnis negu kontrolinės ir II bandomosios grupių ėriavedžių. 

Abiejų bandomųjų grupių žindomi ėriukai (31–32 dienų) atskiruose gardeliuose papildomai avižų ir sojų rupinių mi-
šiniu buvo šeriami iki soties. Mišinio sausųjų medžiagų (SM) baltymingumas pirmą šėrimo mėnesį buvo 21, o antrą – 
19,4 proc. Kontrolinės grupės ėriukai papildomai šeriami nebuvo. Kiekvienas bandomųjų grupių ėriukas pirmą šėrimo 
mėnesį kasdien suėdė vidutiniškai 300 g koncentratų, o antrą – 790 g. Per 63 bandymo dienas kiekvienas kontrolinės 
grupės ėriukas vidutiniškai priaugo 7,18 kg masės, I bandomosios – 15,51 kg, o II bandomosios – 14,31 kg. Bandomųjų 
grupių ėriukų prieaugis buvo 1,9–2,2 karto didesnis (p<0,001) negu kontrolinės grupės. Ėriavedžių, gavusių papildomai 
sojų rupinių (I bandomoji grupė), ėriukai augo 5–10 proc. sparčiau negu II bandomosios grupės (p>0,05). Didesnė nu-
junkytų ėriukų racionų baltymų koncentracija ir papildomas žindomų ėriukų šėrimas koncentratais gerokai padidino jų 
prieaugį ir pagerino pašarų konversiją. 

Raktažodžiai: nujunkyti ėriukai, žindomi ėriukai, papildomas šėrimas, priesvoris. 
 
THE INFLUENCE OF PROTEIN AND ENERGY ON THE GROWTH OF LAMBS AND 
FEED CONVERSION 
 
Zita Bartkevičiūtė, Janina Černauskienė 
Department of Animal Nutrition, Lithuanian Veterinary Academy, Tilžės 18, LT- 47181, Kaunas, Lithuania,  
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Summary. The present study was designed to assess the influence of protein and energy on the growth of lambs and 

feed conversion.   
The first experiment evaluated the influence of the rations with increased protein level on the growth rate and feed 

energy conversion in lambs. Twenty weaners Romanovo lambs were divided randomly into two groups (experimental 
and control) each of 10 lambs.  Two diets with equal amount of energy were formulated based on roughage, silage, 
roots and concentrates with added of 25% of oat grain (control) or protein feed additive Protemix 300 (experimental). 
During 60 days of experiment the average weight of control and experimental lambs increased on  2,9 kg and  6,5 kg, 
respectively (p<0,001) and in experimental lambs the feed energy conversion was by 2,15 fold higher (p<0,001). 

In the second experiment the influence of protein supplementation  on the growth rate and concentrate consumption 
was investigated in the suckling  Lithuanian Blackface lambs.  Seventeen ewes with suckling tween lambs (31–32 days 
of age) were divided randomly into three groups each of 5–6 ewes. The ewes were fed with diets consisted of roughage, 
roots and concentrates  with added of 50 g soya meal supplement (Group 1) with 10% higher amount crude protein 
compared to Group 2 (experimental) and Group 3 (control). The experimental lambs in Groups 1 and 2 were fed ad 
libitum with a mixture of oats grain and soya meal. Further, the level of crude protein in the mixture during the first 
month of feeding was 21,1% of DM and 19,4% during the second month of the experiment. During the first month 
lambs daily consumed 0,3 kg concentrates and during the second month - 0,8 kg concentrates. During the 63 days of 
experiment the average weight of lambs in Groups 1, 2 and 3 increased on 15,5 kg, 14,3 kg and 7,2 kg, respectively. 
There were highly significant differences in the weight gain of lambs between both experimental groups and controls 
due to crude protein supplementation (p<0,001). In addition,  weight gain in lambs where ewes had soya meal supple-
mentation (Group 1) compared to lambs where ewes had no supplementation the weight gain was on 11,0% higher dur-
ing the first month and on 5,0% higher during the second month of feeding. 

The results from this study indicate that diet with protein supplementation in both experiments significantly in-
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creased weight gains and feed conversion in weaner and suckling lambs. 
Key words: weaner lambs, suckling lambs, protein supplementation, weight gain. 
 
 
Įvadas. Avių skaičius Lietuvoje per 2001–2006 metus 

nuo 11,5 tūkst. padidėjo iki 49,4 tūkst., t. y. 4,3 karto 
(Agro rinka, 2007). 2006 m. pabaigoje buvo užregistruota 
daugiau kaip 3,3 tūkst. augintojų, turinčių įvairaus dydžio 
avių bandas. Laikomos mėsos, mėsos ir vilnos (daugiau-
sia Lietuvos juodgalvių ir Romanovo) veislių avys. 

Avių auginimo sėkmė priklauso nuo daugelio veiks-
nių, bet ypač – nuo šėrimo. Daugelyje fermų avys šeria-
mos vien tik ūkyje išaugintais, mažos maistinės vertės 
pašarais. Itin svarbu tinkamai tvarkyti avių prieauglio 
šėrimą, nes prieauglis gali sparčiai augti ir duoti didelį 
priesvorį. Intensyvus auginimas ekonominiu požiūriu yra 
pats efektyviausias (Wand, 2003; Zapasnikienė, 2004). 
Sparčiai užaugintų ėriukų mėsa yra paklausiausia, nes yra 
puikių maistinių bei skonio savybių. Deja, toks auginimas 
Lietuvoje nėra paplitęs. Dažniausiai ėriukai iki soties 
šeriami apėmingaisiais pašarais, o koncentratų duodama 
mažai, todėl jie nepakankamai aprūpinami energija ir 
maisto medžiagomis. Tokio šėrimo pasekmė – menki 
priesvoriai, didelės pašarų sąnaudos ir ilgai trunkantis 
penėjimas (Černauskienė, Bartkevičiūtė, 2003). Be to, 
vyresnių ėriukų mėsa riebesnė, o skerdienos išeiga ma-
žesnė (Patrick et al., 1997; Zapasnikienė, 2001; Meelis, 
Kärt, 2003). 

Taikant intensyvias auginimo technologijas ėriukai 
per parą priauga 250–350 g, o stambių mėsinių veislių – 
net 400–450 g ir 40–45 kg masę pasiekia būdami 4 mėne-
sių (Head, 2000). 

Pirmosiomis amžiaus savaitėmis ėriukų augimas la-
biausiai priklauso nuo ėriavedės pieningumo, nes tuo 
laiku jie minta vien tik pienu. Pieno sintezė pradeda ma-
žėti pirmo laktacijos mėnesio pabaigoje, todėl ėriukų 
augimo intensyvumui palaikyti būtinas papildomas šėri-
mas (Flamant, Morand-Fehr, 1982). Baigiantis antram 
laktacijos mėnesiui su pienu gaunamos maisto medžiagos 
tenkina tik apie 10 proc. reikmės, ir ėriukai, jeigu jie įpra-
tinti ėsti sausuosius pašarus, gali būti nujunkomi (Amold 
et al., 1996). Nujunkomi ėriukai turėtų suėsti ne mažiau 
kaip 250 g koncentratų per parą, o masė, lyginant su mase 
gimus, turėtų būti bent 3 kartus didesnė (Ružić et al., 
1999). Nustatyta, kad papildomai koncentratais šerti žin-
domi ėriukai per parą priauga 100–150 g daugiau palygin-
ti su koncentratų negavusiais (Karim et al., 2001). Ypač 
svarbu papildomai šerti tuomet, kai avis augina 2–3 ėriu-
kus (Peeters et al., 1995). 

Jauni ėriukai efektyviausiai naudoja pašarų energiją ir 
maisto medžiagas, nes mažesnę dalį jų priesvorio sudaro 
riebalai, o didesnę – raumeninis audinys, tačiau jam sinte-
tinti su raciono pašarais ėriukai turi gauti pakankamai 
baltymų ir energijos (Kairisa, Selegovska, 2004). Ėriukų 
papildomų pašarų sausojoje medžiagoje pirmą amžiaus 
mėn. turėtų būti 20–21 proc. baltymų, o ėriukams augant 
reikėtų mažinti iki 15–16 proc. (Titi et al., 2000; Haddad 
et al., 2001; Kirby, 2003). 

Bandymo tikslas – išsiaiškinti skirtingo baltymingu-
mo racionų ir papildomo šėrimo koncentratais įtaką nu-

junkytų ir žindomų ėriukų augimo spartai, pašarų sąnau-
doms, priesvoriui. 

Medžiagos ir metodai. 2004–2005 m. lapkričio–
sausio mėn. Kaišiadorių r. ir 2006 m. vasario–balandžio 
mėn. Kėdainių r. su ėriukais buvo atlikti moksliniai-
gamybiniai bandymai. 

Pirmas bandymas (trukmė 60 d.) atliktas su nujunky-
tais 3 mėn. Romanovo veislės ėriukais. Sudarytos dvi 
analogiškų, veislei auginamų, ėriukų grupės (po 10 kiek-
vienoje, 5 avytės ir 5 avinukai). Visi ėriukai buvo šeriami 
ūkyje naudojamu racionu ir gavo vienodai koncentratų, o 
apėmingųjų pašarų galėjo ėsti iki soties. Skirtumas buvo 
toks, kad kontrolinės grupės ėriukai gavo vien tik avižų 
grūdų, o bandomosios grupės ėriukams 25 proc. avižų 
grūdų buvo pakeista baltyminiu papildu Protemix 300. 

Antras bandymas (trukmė 63 d.) atliktas su Lietuvos 
juodgalvių veislės 1 mėn. žindomais ėriukais. Sudarytos 
kontrolinė ir dvi bandomosios analogiškų ėriavedžių (po 
5–6 kiekvienoje), žindančių po du ėriukus, grupės. Visos 
ėriavedės buvo šeriamos ūkyje naudojamu racionu, tik I 
bandomosios grupės avys kasdien dar gavo po 50 g sojų 
rupinių papildomai. Abiejų bandomųjų grupių ėriukai 
(specialiuose gardeliuose) gavo iki soties avižų su sojų 
rupiniais mišinio, o kontrolinės grupės ėriavedžių ėriukai 
koncentratų papildomai negavo. 

Bandymų metu kiekvienos grupės ėriukų ir ėriavedžių 
suėsti stambieji ir silosuoti pašarai buvo skaičiuojami 
pagal kontrolinių šėrimų, atliekamų kas savaitę, duome-
nis. Visos grupės suėsti šakniavaisiai ir koncentratai buvo 
skaičiuojami kiekvieną dieną. 

Pašarų cheminė sudėtis ir maistingumas nustatyti LŽI 
Agrocheminių tyrimų centre ir LVA Gyvūnų mitybos 
katedros laboratorijoje pagal patvirtintus Pašarų tyrimo 
metodus (2003). 

Pradedant ir baigiant bandymus, o vėliau kiekvieną 
mėnesį, ėriukai buvo sverti ir skaičiuota, kiek jie viduti-
niškai priaugo per parą. 

Bandymo rezultatai apdoroti biometriškai (Sakalaus-
kas, 1998). Duomenų skirtumas laikytas patikimu, kai 
p<0,05. 

Tyrimų rezultatai. Pirmuoju bandymu nujunkyti 
ėriukai gavo tokios struktūros ūkio racioną (SM): stam-
bieji pašarai sudarė 51,6 proc., silosuotieji – 23,5 proc., 
šakniavaisiai – 1,4 proc. ir koncentratai – 23,5 proc. 

Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, bando-
mosios grupės ėriukai pirmą, taip pat ir antrą bandymo 
mėnesį turėjo šiek tiek geresnį apetitą ir palyginti su kont-
rolinės grupės ėriukais suėdė šieno 6–11 proc., o siloso – 
2–12 proc. daugiau. Tačiau energijos bandomosios grupės 
ėriukai sunaudojo tik 2,4–2,9 proc. daugiau. Abiejų gru-
pių ėriukai gavo panašų kiekį ląstelienos, taip pat makro ir 
mikroelementų bei vitaminų. Mineralinio vitamininio 
priedo bandomosios grupės ėriukams buvo duodama 1 g 
mažiau, nes šių medžiagų buvo ir baltyminiame papilde 
Protemix 300. 

Pastebimai skyrėsi aprūpinimas žaliais baltymais. 
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Bandomosios grupės ėriukai, kuriems į avižas buvo įmai-
šyta 25 proc. baltyminio papildo Protemix 300 (jo 1 kg 

yra 330 g žalių baltymų), su racionu gavo 23,6–29,5 proc. 
baltymų daugiau. 

 
1 lentelė. Nujunkytų ėriukų vidutinis racionas ir jo maistingumas 

 
Kontrolinė grupė Bandomoji grupė 

šėrimo mėnesiai Rodikliai 
pirmas antras pirmas antras 

Kultūrinių pievų šienas, g 410 440 435 495 
Varpinių žolių silosas, g 480 520 490 580 
Morkos, g 90 110 90 110 
Avižų grūdai, g 190 210 142 147 
Protemix 300, g - - 48 53 
Minera ovis*, g 3 4 2 3 
Racione yra:     
sausųjų medžiagų, g 680 740 700 800 
apykaitos energijos, MJ 6,24 6,76 6,39 6,99 
žalių baltymų, g 55 61 68 79 
žalios ląstelienos, g 188 202 196 228 
kalcio, g 3,5 4,0 3,6 4,2 
fosforo, g 2,0 2,2 2,1 2,3 

 
Minera ovis* – avių mineralinis vitamininis priedas, kuriame yra makroelementų Ca, P, Na, Mg,  

mikroelementų – Zn, Mn, J, Co, Se ir vitaminų A, D, E. 
 
2 lentelė. Vidutinis ėriukų prieaugis ir pašarų energijos sąnaudos priesvoriui 

 
Grupės Rodikliai kontrolinė (n – 10) bandomoji (n – 10) 

Vidut. ėriuko amžius pradedant bandymą, d. 93±2,54 91±2,44 
Vidut. ėriuko masė bandymo pradžioje, kg 10,8±0,51 10,4±0,55 
Vidut. ėriuko masė I šėrimo mėn. pabaigoje, kg 12,2±0,65 13,6±0,69 
Vidut. prieaugis I šėrimo mėn. per parą, g 53,0±6,71 107,0±9,28 
1 kg priesvorio I šėrimo mėn. sunaudota AE, MJ  117,9 59,7 
Vidut. ėriuko masė II šėrimo mėn. pabaigoje, kg 13,7±0,63 16,9±0,71 
Vidut. prieaugis II šėrimo mėn. per parą, g 50,0±6,42 110,0±8,86 
1 kg priesvorio II šėrimo mėn. sunaudota AE, MJ  135,2 63,5 
1-as ėriukas per 60 šėrimo dienų vidut. priaugo, kg 2,9 6,5 
1-am ėriukui per 60 d. sušerto Protemix kaina, Lt - 4,5 
Gauta pajamų už 1 ėriuko priesvorį, Lt 26,1 58,9 

 
Kaip matyti iš 2 lentelės, bandomosios grupės ėriukų 

prieaugis per parą palyginti su kontrolinės grupės ėriukais 
abiem bandymo mėnesiais buvo 2,0–2,2 karto didesnis 
(p<0,00l), o pašarų energijos sąnaudos 1 kg priesvorio – 
2,0–2,1 karto mažesnės (p<0,00l). Šeriant baltymingesniu 
racionu, kiekvienas bandomosios grupės ėriukas per 60 
auginimo dienų įgalina gauti 27,9 Lt pajamų daugiau 
(atėmus išlaidas papildui), jeigu už parduodamo veislei 
ėriuko 1 kg masės mokama 9 Lt. 

Antro bandymo metu abiejų bandomųjų grupių žin-
domiems ėriukams pirmąsias 30 šėrimo dienų iki soties 
buvo duodama koncentratų mišinio, kurio 80 proc. sudarė 
avižų miltai ir 20 proc. sojų rupiniai. Kitas 33 šėrimo 
dienas buvo duodama avižų grūdų (85 proc.) ir sojų rupi-
nių (15 proc.) mišinys, nes vyresni ėriukai grūdus ėda 
geriau. Avižų ir sojų rupinių mišinio sausųjų medžiagų 
baltymingumas pirmą šėrimo mėnesį buvo 21,1 proc., o 

antrą – 19,4 proc. Be to, I bandomosios grupės ėriave-
dėms kasdien papildomai buvo duodama po 50 g sojų 
rupinių. Visų kitų pašarų ėriavedės gavo vienodai, pagal 
ūkyje naudojamą racioną, kurio struktūra buvo tokia 
(SM): stambieji pašarai sudarė 76,8 proc., šakniavaisiai – 
6,5 proc. ir koncentratai – 16,7 proc. 

Didžiąją ūkio ėriavedžių raciono dalį sudaro stambieji 
pašarai, todėl raciono sausojoje medžiagoje ląsteliena 
sudaro net 27 proc., o žali baltymai tik 8 proc. Tuo tarpu 
rekomenduojama žalių baltymų koncentracija yra 14 
proc., o ląstelienos – 22–23 proc. (Jeroch ir kt., 2004). 
Ląstelienos perteklius racione mažina energijos ir maisto 
medžiagų pasisavinimą, o dėl baltymų trūkumo avys ma-
žiau sintetina pieno (Huston et al., 1996). I bandomosios 
grupės ėriavedžių, gavusių papildomai sojų rupinių, ra-
ciono baltymingumas buvo 11 proc. didesnis. 
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3 lentelė. Žindamų avių vidutinis racionas ir jo maistingumas 
 

Ėriavedžių grupės  
Pašarai kontrolinė 

(n – 6) 
I bandomoji 

(n – 5) 
II bandomoji 

(n – 5) 
Kultūrinių pievų šienas, kg 2,0 2,0 2,0 
Varpinių žolių sėklos, kg 0,3 0,3 0,3 
Pašariniai runkeliai, kg 1,5 1,5 1,5 
Avižų grūdai, kg 0,5 0,5 0,5 
Sojų rupiniai, kg – 0,05 – 
Mineralinių medžiagų laižalas KNZ neribotai neribotai neribotai 
Racione yra:    
sausųjų medžiagų, kg 2,6 2,65 2,6 
apykaitos energijos, MJ 24,6 25,2 24,6 
žalių baltymų, g 209 232 209 
žalios ląstelienos, g 701 704 701 
kalcio, g 11,8 12,0 11,8 
fosforo, g 6,6 7,0 6,6 

 
4 lentelė. Kiekvienas žindomas ėriukas suėdė koncentratų vidutiniškai per parą 

 
Grupės 

kontrolinė 
(n – 12) I bandomoji (n – 10) II bandomoji (n – 10) 

šėrimo mėnesiai Rodikliai 

pirmas ir ant-
ras (63 d.) 

pirmas 
(30 d.) 

antras 
(33 d.) 

pirmas  
(30 d.) 

antras 
(33 d.) 

Avižų ir sojų rupinių mišinys, g neduota 300 782 306 790 
Su koncentratais gavo:      
apykaitos energijos, MJ - 3,2 8,0 3,2 8,1 
žalių baltymų, g - 44 120 45 124 

 
Kaip matyti iš 4 lentelės duomenų, ėriukų, gavusių 

koncentratų, aprūpinimas energija buvo 3,2–8,1 MJ AE ir 
baltymų 45–124 g geresnis palyginti su kontrolinės gru-
pės ėriukais. Ėriavedžių šėrimas sojų rupiniais (I bando-

moji grupė) ženklesnės įtakos ėriukų suėstų koncentratų 
kiekiui neturėjo. Be papildomo šėrimo koncentratais, visų 
grupių ėriukai nenormuotai ėdė ėriavedžių pašarų. 

 
5 lentelė. Žindomų ėriukų vidutinis prieaugis ir koncentruotųjų pašarų sąnaudos 1 kg priesvorio 

 
Grupės Rodikliai kontrolinė I bandomoji II bandomoji 

Ėriuko vidut. amžius pradedant bandymą, d. 31±1,83 31±2,04 32±1,96 
Ėriuko vidut. masė bandymo pradžioje, kg 12,23±0,85 13,00±0,72 12,40±0,58 
Ėriuko vidut. masė I šėrimo mėn. pabaigoje, kg 15,84±1,22 20,75±1,04 19,36±1,69 
Vidut. prieaugis I šėrimo mėn. per parą, g 120±18,41 258±21,16 232±11,90 
Koncentratų sąnaudos I šėrimo mėn. 1 kg prieaugio, kg - 1,80 1,31 
Ėriuko vidut. masė II šėrimo mėn. pabaigoje, kg 19,41±1,37 28,51±1,48 26,71±1,11 
Vidut. prieaugis II šėrimo mėnesį per parą, g 108±8,58 235±20,40 223±16,33 
Koncentratų sąnaudos II šėrimo mėn. 1 kg prieaugio, kg - 3,32 3,50 
Ėriuko vidut. prieaugis per 63 šėrimo dienas, kg 7,18±0,77 15,51±0,61 14,31±0,55 
Prieaugio kaina, Lt* 32,2 69,8 64,4 
1 ėriukui per 63 d. sušertų koncentratų kaina, Lt - 11,8 12,0 
Gauta papildomų pajamų už 1 ėriuko priesvorį, Lt - 25,8 20,2 

 
* – už parduodamo mėsai gyvo ėriuko kūno masės kg buvo mokama 4,5 Lt 
 
Kaip matyti iš 5 lentelėje pateiktų duomenų, ėriukai, 

gavę papildomai koncentratų, 1-ąjį šėrimo mėnesį priaugo 
1,9–2,2 karto, o 2-ąjį šėrimo mėnesį – 2,1–2,2 karto dau-

giau (p<0,00l) negu kontrolinės grupės ėriukai. Sojų pa-
pildas ėriavedėms teigiamai veikė ėriukų augimą. Pirmą 
šėrimo mėnesį jie priaugo 26 g, o antrą – 12 g daugiau 
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palyginti su avių, negavusių sojų (II bandomoji gr.), ėriu-
kais (p>0,05). 

Kiekvieno bandomosios grupės ėriuko didesnis už 
kontrolinės grupės prieaugis įgalina per 63 šėrimo dienas 
gauti 63–80 proc. pajamų daugiau. 

Aptarimas ir išvados. Mokslininkai, nagrinėjantys 
produktyvumo klausimus (Manso et al., 1998a; Manso et 
al., 1998b; Scott et al., 2003; Leberl, Steingaβ, 2004) pa-
žymi, kad svarbiausia sąlyga ėriukų produktyvumui didin-
ti yra pakankamas aprūpinimas energija ir baltymais. C. 
R. Barret ir T. R. Johnson (1998) nurodo, kad baltymin-
gesniu racionu šeriami ėriukai suėda daugiau pašarų, jų 
organizme geresnis azoto balansas. Raciono sausojoje 
medžiagoje žalių baltymų kiekį padidinus nuo 10 proc. iki 
14 proc., ėriukų prieaugis padidėjo 15 proc., jie buvo 
raumeningesni. 

Intensyviai auginami ėriukai pašarų energiją ir maisto 
medžiagas į priesvorį konvertuoja dukart geriau. Kad 
ekstensyviai auginami ėriukai priaugtų 1 kg masės, turi 
suėsti apie 6 kg koncentruotųjų pašarų, o šeriant intensy-
viai pakanka 3 kg koncentratų (Bailey, Sims, 1996; 
Wand, 2003; Leberl, Steingaβ, 2004). Spartus ėriukų 
augimas pirmomis amžiaus savaitėmis galimas tik tinka-
mai šeriant ėriavedes. J. Huston (1996) pabrėžia, kad jų 
racionų sausojoje medžiagoje turi būti ne mažiau kaip 12 
MJ apykaitos energijos ir 14 proc. žalių baltymų. 

Lietuvos sąlygomis mūsų atliktų bandymų rezultatai 
labai artimi minėtų mokslininkų pateiktiems duomenims. 
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima daryti tokias iš-
vadas: 

1. Nujunkytų veislei auginamų ėriukų geresnis aprū-
pinimas baltymais ženkliai didina jų priesvorius ir gerina 
pašarų energijos konversiją. 

2. Papildomas žindomų ėriukų šėrimas koncentratais 
iki soties įgalina gauti dukart didesnius priesvorius. 

3. Žindamų ėriavedžių raciono baltymingumo didi-
nimas skatina jų ėriukų augimą. Apskaičiavimai rodo, kad 
ėriukų šėrimo intensyvinimas naudingas ekonominiu 
požiūriu, nes didina pelną. 
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