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Santrauka. Tyrimo tikslas buvo nustatyti mielių Saccharomyces cerevisiae priedo įtaką lakiųjų riebalų rūgščių 

(LRR) koncentracijai ir bakterijų skaičiui karvių didžiojo prieskrandžio turinyje, taip pat įvertinti šių rodiklių koreliaci-
ją. Dvylika kliniškai sveikų karvių buvo suskirstyta į dvi grupes: I grupės karvės (n=6) buvo šeriamos racionu be prie-
dų; II grupės karvės (n=6) rytinio melžimo metu kartu su kombinuotaisiais pašarais gavo mielių Saccharomyces cerevi-
siae (CNCM 1077) priedo. Pirmąsias septynias dienas karvės kasdien gavo po 1 g priedo, likusias 23 – po 0,5 g. Baigus 
šerti mielių priedu, karvių didžiojo prieskrandžio turinyje buvo tiriamas bendras LRR kiekis, jų procentinis santykis, 
bendras bakterijų ir celiuliolitinių bakterijų skaičius (CBS). Nustatyta, kad mielių Saccharomyces cerevisiae (CNCM 
1077) priedas, su kombinuotaisiais pašarais šeriamas melžiamoms karvėms 30 dienų, padidina bendrą LRR, sviesto, 
valerijono ir kaprono rūgščių kiekį, o acto rūgšties kiekį didžiajame prieskrandyje sumažina. Tarp visų lakiųjų riebalų 
rūgščių nustatyta teigiama koreliacija. Mielių priedas karvių didžiajame prieskrandyje padidina bendrą bakterijų ir ce-
liuliolitinių bakterijų skaičių. CBS teigiamai koreliavo su acto, propiono ir sviesto rūgštimis. Taigi, mielių priedas atra-
jotojams padidina LRR gamybą ir mikroorganizmų skaičių, turi įtakos LRR santykiui. 

Raktažodžiai: mielės, didysis prieskrandis, lakiosios riebalų rūgštys, bakterijos. 
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Summary. The aim of this investigation was to define the effect of yeast Saccharomyces cerevisiae additive on the 

cows‘ intraruminal concentration of volatile fatty acids (VFA) and bacterial count and to assess the correlation between 
these parameters. Twelve clinically healthy cows were divided into two groups: the cows of group I (n=6) were fed 
ration without additives; the cows of group II (n=6) during the morning milking were given additive composed of yeast 
Saccharomyces cerevisiae (CNCM 1077) mixed with concentrated feed. During the first seven days of the experiment, 
each cow was given 1 g of the additive, during the following twenty three days 0.5 g. At the end of feeding the influ-
ence of supplementation on the total amount of VFA, their percentage ratio, total bacterial count and count of cellu-
lolytic bacteria (CBC) in the ruminal fluid of the cows were studied. It was determined that yeast Saccharomyces cere-
visiae (CNCM 1077) supplement fed with concentrated feed for the period of 30 days increased the total amount of 
VFA and the amount of butyric, valeric and caproic acids, and decreased the amount of acetic acid in the rumen fluid of 
dairy cows. Positive correlation was defined among all volatile fatty acids. Furthermore, yeast additive increased the 
total bacterial and cellulolytic bacterial count in the rumen fluid of cows. Positive correlation was ęstablished among 
CBC and acetic acid, propionic acid and butyric acid. Consequently, yeast additive positively effected VFA production 
and count of microorganisms and influenced the VFA ratio in the ruminants.  

Keywords: yeast, rumen, volatile fatty acids, bacteria, cows. 
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Įvadas. Daugybe mokslinių tyrimų analizuojamos 
probiotikų savybės ir jų įtaka žmogaus bei gyvūno orga-
nizmo procesams (Adams et al., 2008; Gaggia et al., 
2010; Marden et al., 2008; Mordenti, 2005). Tyrimai at-
likti su sveikais ir įvairių stresinių faktorių veikiamais 
gyvūnais parodė, kad probiotikų priedai padidino naudin-
gų ir sumažino potencialiai pavojingų bakterijų skaičių 
(Gaggia et al., 2010). 

Norint užtikrinti didelį gyvulių produktyvumą, padi-
dinti jų priesvorį, paskatinti veršelių didžiojo prieskran-
džio vystymąsi, jauniklių racionas gali būti papildomas 
mielių priedais (Adams et al., 2008). Mielės yra lengvai 
virškinamų baltymų, vitaminų ir mineralinių medžiagų 
šaltinis. Be to, mielėse randama daug nukleino rūgščių ir 
fermentų, jų ląstelių sienelės sudėtyje yra angliavandenio 
manano-oligosacharido, kuris veikia kaip natūralus pre-
biotikas (Mordenti, 2005). Probiotikai, kurių sudėtyje yra 
gyvų mielių (pvz., Saccharomyces cerevisiae), turi daug 
fermentų, padedančių virškinti pašarą ir teigiamai vei-
kiančių gyvulių produktyvumą (Lundeen, 2001; Salmi-
nen, 1996). Gyvos mielės pagerina pieninių karvių pro-
duktyvumą, bet didžiausią teigiamą poveikį daro orga-
nizmui paimant pašaro sausąją medžiagą ir pieno primil-
žiams (Jouany, 2006; Stella et al., 2007). 

Galvijų pašarai ne visada užtikrina optimalų didžiojo 
prieskrandžio turinio ekosistemos funkcionavimą (Mon-
kevičienė, Sederevičius, 2000). Svarbiausias didžiojo 
prieskrandžio turinio mikrobiologinių fermentacijos pro-
cesų reguliavimo tikslas – padidinti pašaro efektyvumą 
bei atrajotojų produktyvumą. Šiuo metu virškinimo trakto 
veiklai reguliuoti vis plačiau naudojami probiotikai. Nu-
statyta, kad mielių pagrindu sukurti probiotikai padidina 
didžiojo prieskrandžio turinio bakterijų populiaciją ir 
celiuliolitinių mikroorganizmų skaičių (Chaucheyras-
Durand et al., 2008) bei pagerina ląstelienos virškinamu-
mą (Guedes et al., 2008; Marden et al., 2008). Mokslinin-
kai, atlikę kompleksinius tyrimus su mielių priedais, nu-
statė, kad šie padidino atrajotojų pieno primilžius, didžio-
jo prieskrandžio turinio pH, LRR koncentraciją ir organi-
nės medžiagos virškinamumą (Želvytė ir kt., 2006; Des-
noyers et al., 2009).  

Darbo tikslas – nustatyti mielių Saccharomyces cere-
visiae priedo įtaką lakiųjų riebalų rūgščių koncentracijai ir 
bakterijų skaičiui karvių didžiojo prieskrandžio turinyje 
bei įvertinti šių rodiklių koreliaciją.  

Medžiagos ir metodai. Tvartiniu periodu tyrimai at-
likti Veterinarijos akademijos Praktinio mokymo ir ban-
dymų bei Virškinimo fiziologijos ir patologijos moksli-
niame centruose su 12 Lietuvos juodmargių karvių, kurių 
holšteinizacijos laipsnis didesnis nei 75 proc. Bandymo 
trukmė – 30 dienų. 

Kliniškai sveikos karvės tyrimui atrinktos analogų 
principu pagal amžių, pieno primilžį per parą (kg), lakta-
cijų skaičių, laktacijos tarpsnį ir didžiojo prieskrandžio 
turinio fermentacijos rodiklius. Jos buvo šeriamos suba-
lansuotu pagal žalių proteinų bei apykaitos energijos po-
reikius racionu (Jatkauskas ir kt., 2002).  

Kiekvienos karvės raciono sudėtyje buvo vytintų dau-
giamečių žolių siloso – 15 kg, kukurūzų siloso – 20 kg, 
šieno – 2 kg, saladino – 2 kg, kombinuotųjų pašarų – 

vidutiniškai po 8 kg, vitamininių-baltyminių-mineralinių 
priedų – 150 g, laižomosios druskos – 50 g, karotino – 
100 g, kreidos – 100 g. Paros davinys atitiko reikiamas 
maisto medžiagų normas (Jatkauskas ir kt., 2002). Kom-
binuotieji pašarai kiekvienai karvei buvo sušeriami indi-
vidualiai, kiti pašarai – mišinio pavidalu išdalinant maišy-
tuvu-dalintuvu ,,OptiMix™“ (DeLaval, 2002).  

Bandomosios karvės buvo suskirstytos į dvi grupes: 
I grupės karvės (n=6) buvo šeriamos racionu be prie-

dų; 
II grupės karvės (n=6) rytinio melžimo metu kartu su 

kombinuotaisiais pašarais gavo priedo, sudaryto iš mielių 
Saccharomyces cerevisiae CNCM 1077, kurių koncentra-
cija – 2,0×1010 KSV/g. II grupės karvių šėrimo priedu 
trukmė ir paros dozės pateiktos 1 lentelėje. 

Zondu GDZ-1 bandomųjų karvių didžiojo prieskran-
džio turinys buvo imamas (Sederevičius, 2000) praėjus 
vienai dienai po paskutinės priedo dozės sušėrimo, 3 val. 
po rytinio šėrimo.  

 
1 lentelė. II grupės karvių šėrimo priedu trukmė ir 

paros dozė 
 

Šėrimo trukmė, d. Priedo paros dozė, g/d 
1–7 1 

8–30 0,5 
 
Bandomųjų karvių didžiojo prieskrandžio turinyje 

bendras bakterijų (BBS) ir celiuliolitinių bakterijų (CBS) 
skaičius buvo tiriamas pagal N. O. Van Gylswyk (1990) 
metodą, bendras lakiųjų riebalų rūgščių (LRR) kiekis – 
pagal V. K. Pustovoj (1978) aprašytą metodiką ir LRR 
procentinis santykis – dujiniu chromatografu ,,Shimadzu 
GC–2010“ (Shimadzu corporation, Kyoto, Japonija). 
Kiekvienos riebalų rūgšties kiekis (viso rūgščių kiekio 
proc.) buvo nustatomas taikant chromatografo duomenų 
apdorojimo programą.  

Moksliniai tyrimai atlikti laikantis 1997 m. lapkričio 6 
d. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir nau-
dojimo įstatymo Nr. 8–500 („Valstybės žinios“, 1997 11 
28, Nr. 108). 

Tiriamųjų požymių vidurkiai (M), vidutiniai kvadrati-
niai nuokrypiai (SD), vidurkių skirtumo statistinis patiki-
mumas (p), porinės koreliacijos koeficientai (r) apskai-
čiuoti statistiniu paketu SPSS (licencijos Nr. 9900457; 
versija 15, SPSS Inc., Chicago, IL). Rezultatai laikyti 
patikimais, kai p<0,05. 

Tyrimų rezultatai. Ištyrus abiejų grupių karvių di-
džiojo prieskrandžio turinį nustatyta, kad bendras LRR 
kiekis, bendras bakterijų ir celiuliolitinių bakterijų skai-
čius atitiko fiziologinę normą (Czerkawski, 1986; 
Sederevičius, 2004) (2 lentelė). 

Kaip matome iš 2 lentelėje pateiktų rezultatų, II gru-
pės karvių, 30 dienų šertų mielių priedu, bendras LRR 
kiekis didžiojo prieskrandžio turinyje buvo 29,9 proc. 
(p<0,001) didesnis palyginti su I grupės karvių, negavusių 
priedo.  

Bandomąsias karves 30 dienų šėrus mielių priedu, di-
džiojo prieskrandžio turinyje acto rūgšties buvo 1,5 proc. 
(p<0,01) mažiau, sviesto – 8,3 proc. (p<0,05), valerijono 
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– 12,8 proc. (p<0,01) ir kaprono – 27,6 proc. (p<0,001) 
daugiau nei atitinkamai I grupės karvių, negavusių priedo. 
Propiono rūgšties kiekio skirtumas nebuvo statistiškai 
reikšmingas (p>0,05).   

II grupės karvių, kurios su kombinuotaisiais pašarais 
gavo mielių priedo, didžiojo prieskrandžio turinyje BBS 
buvo 0,03 log/ml (p<0,05) ir CBS – 0,05 log/ml (p<0,05) 
daugiau, nei I grupės karvių, negavusių priedo. 

 
2 lentelė. LRR ir bakterijų skaičiaus tyrimo rezultatai  
 

Karvių grupė 
I II Rodiklis 

M SD M SD 
LRR, mmol/l 79,17 9,52 113,00*** 4,29 
Acto rūgštis, % 80,37 0,88 79,20** 0,29 
Propiono rūgštis, % 12,19 0,27 12,38 0,10 
Sviesto rūgštis, % 5,62 0,51 6,13* 0,16 
Valerijono rūgštis, % 0,68 0,07 0,78** 0,03 
Kaprono rūgštis, % 0,21 0,02 0,29*** 0,01 
BBS, log/ml 10,02 0,02 10,05* 0,02 
CBS, log/ml 6,75 0,01 6,80* 0,04 

 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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1 pav. LRR koreliacijos analizė  
 

*p<0,05, **p<0,01 
 
Analizė parodė (1 pav.), kad tarp visų lakiųjų riebalų 

rūgščių nustatyta teigiama koreliacija nuo 0,564 (tarp acto 
ir kaprono rūgščių) iki 0,988 (tarp valerijono ir sviesto 
rūgščių; p<0,01) I grupės karvių ir nuo 0,298 (tarp valeri-
jono ir kaprono rūgščių) iki 0,980 (tarp propiono ir acto 
rūščių; p<0,001) II grupės karvių. Koreliacijos koeficien-
tas tarp valerijono ir kaprono rūgščių I grupės karvių buvo 
net 2,8 karto didesnis, tarp sviesto ir kaprono rūgščių – 

1,6 karto didesnis, o tarp acto ir kaprono rūščių – 1,5 kar-
to mažesnis palyginti su II karvių grupe. Kiti koreliacijos 
koeficientai skyrėsi neženkliai.  

Kaip matome iš 2 pav., BBS koreliacija su visomis 
LRR ir bendru LRR kiekiu buvo nereikšminga. Labiausiai 
skyrėsi BBS koreliacija su kaprono rūgštimi – nuo ne-
ženklios neigiamos I grupės iki didelės teigiamos II gru-
pės karvių. 
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2 pav. BBS koreliacijos analizė 
 

*p<0,05, **p<0,01 
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3 pav. CBS koreliacijos analizė 
 

*p<0,05, **p<0,01 
 
CBS statistiškai patikimai koreliavo su LRR tik II 

grupės karvių (3 pav.) – su acto (p<0,01), propiono 
(p<0,05) ir sviesto (p<0,05) rūgštimis. Jei II karvių grupės 
minėti koreliacijos koeficientai buvo ženkliai teigiami 
(nuo 0,872 iki 0,935), tai I grupės jie svyravo nuo viduti-
nio neigiamo (tarp CBS ir propiono rūgšties) iki neženk-
liai teigiamo CBS (nuo 0,03 su sviesto iki 0,234 su acto 
rūgštimis).  

Aptarimas ir išvados. Atrajotojų didžiojo prieskran-
džio mikroorganizmai pasižymi dideliu aktyvumu: me-
džiagas, kurių nevirškina gyvulio organizmo išskiriami 
fermentai, suskaido mikrobiniai fermentai. Taip suskai-
doma apie 70–80 proc. (Czerkawski, 1986) sunkiai virš-
kinamų maisto medžiagų, kurios paverčiamos mikrobine 

biomase ir mikrobinės fermentacijos galutiniu produktu – 
lakiosiomis riebalų rūgštimis. Po rezorbcijos LRR užtik-
rina iki dviejų trečdalių atrajotojo energijos poreikio (Su-
tton, 1985), mikrobiniai baltymai – iki 90 proc. atrajotojo 
baltymų poreikio (Czerkawski, 1986). Daugelis moksli-
ninkų tyrė mielių įtaką didžiojo prieskrandžio fermentaci-
niams procesams ir gyvulių produktyvumui (Garza-
Cazares et al., 2001; Chaucheyras-Durand, Fonty, 2002; 
Robinson, 2002), tačiau tyrimų duomenys yra prieštarin-
gi, t. y. nurodoma, kad mielių priedas gali turėti arba tei-
giamos, arba neigiamos įtakos tam pačiam rodikliui. M. 
Marciňakova su bendradarbiais (2008) ištyrė, kad, šeriant 
galvijus pašarais su mielių priedu, pagerėja pašarų skonis, 
stimuliuojamos celiuliolitinės bakterijos, todėl didžiojo 

 LRR, mmol/l           Acto                Propiono               Sviesto                Valerijono         Kaprono

 LRR, mmol/l     Acto          Propiono         Sviesto     Valerijono      Kaprono      BBS, log/ml 
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prieskrandžio fermentaciniai procesai vyksta aktyviau. 
Kiti mokslininkai teigia, kad mielių priedas neturi įtakos 
celiuliolitinių bakterijų skaičiui (Erasmus et al., 1992). 
Ištyrę mielių Saccharomyces cerevisiae (CNCM 1077) 
priedo įtaką melžiamų karvių didžiojo prieskrandžio LRR 
bendram kiekiui, nustatėme, kad, 30 dienų karves šeriant 
mielių priedu, bendras LRR kiekis didžiojo prieskrandžio 
turinyje buvo 33,83 mmol/l didesnis (p<0,001) nei karvių, 
negavusių tiriamo priedo. V. Koul su grupe mokslininkų 
(1998) didesnį bendrą LRR kiekį buivolų didžiojo prie-
skrandžio turinyje nustatė paros davinį papildę 5 g mielių 
kultūros S. cerevisiae. Be to, teigiama, kad, didinant mie-
lių kultūros S. cerevisiae dozę, didėja LRR gamyba (Do-
ležal et al., 2005). 

Daugelis mokslininkų teigia (Erasmus et al., 1992; 
Putnam et al., 1997; Pinos-Rodrķguez et al., 2008), kad 
mielės nedaro įtakos acto, propiono bei sviesto rūgščių 
procentiniam santykiui didžiojo prieskrandžio turinyje. 
Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad mielių priedas, karvėms 
šertas 30 dienų, acto rūgšies kiekį sumažino 1,94 mmol/l 
(p<0,01) palyginti su I grupės karvių, negavusių priedo. 
Nustatėme, kad mielių priedo gavusių karvių didžiajame 
prieskrandyje sviesto rūgšties padaugėjo 0,51 mmol/l 
(p<0,05), valerijono – 0,1 mmol/l (p<0,01) ir kaprono – 
0,08 mmol/l (p<0,001) palyginti su I grupės karvių, kurios 
priedo negavo. Nors L. Corona (1999) ir B. Hučko (2009) 
su tyrėjais nurodo, kad, atrajotojų pašarus papildžius mie-
lių priedu, didžiajame prieskrandyje acto rūgšties padau-
gėjo, o sviesto rūgšties – sumažėjo. Tarp visų lakiųjų 
riebalų rūgščių nustatėme teigiamą koreliaciją nuo 0,564 
iki 0,988 (p<0,01) I grupės karvių ir nuo 0,298 iki 0,980 
(p<0,001) II grupės karvių didžiojo prieskrandžio turiny-
je. 

B. Hučko su grupe mokslininkų (2009) ištyrė, kad, 
Holšteino veislės veršelių pašarus papildžius mielėmis 
Saccharomyces cerevisiae, padidėjo mikroorganizmų 
celiuliolitinis aktyvumas. Karvių, 30 dienų su pašarais 
gavusių mielių priedo (II grupė), didžiajame prieskrandy-
je nustatėme didesnį statistiškai reikšmingą bendrą bakte-
rijų ir celiuliolitinių bakterijų skaičių palyginti su I grupės 
karvių, negavusių priedo. Mūsų tyrimo rezultatai patvirti-
no V. Koul ir kolegų (1998) teiginį, kad, galvijų pašarus 
papildžius mielėmis, padidėja bendras bakterijų ir celiu-
liolitinių bakterijų skaičius. II karvių grupėje nustatėme 
CBS statistiškai patikimą koreliaciją su acto (p<0,01), 
propiono (p<0,05) ir sviesto (p<0,05) rūgštimis.  

Apibendrindami mūsų tyrimų rezultatus galime teigti, 
kad mielių Saccharomyces cerevisiae (CNCM 1077) 
priedas su kombinuotaisiais pašarais, duodamas melžia-
moms karvėms 30 dienų, padidina bendrą lakiųjų riebalų 
rūgščių ir sviesto, valerijono bei kaprono rūgščių kiekį, 
sumažina acto rūgšties kiekį didžiajame prieskrandyje. 
Tarp visų lakiųjų riebalų rūgščių nustatyta teigiama kore-
liacija. Mielių priedas karvių didžiajame prieskrandyje 
padidina bendrą bakterijų ir celiuliolitinių bakterijų skai-
čių. CBS teigiamai koreliavo su acto, propiono ir sviesto 
rūgštimis. Taigi, mielių priedas atrajotojams padidina 
LRR gamybą ir mikroorganizmų skaičių bei turi įtakos 
LRR santykiui (Dutta et al., 2009). 
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