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Santrauka. Darbo tikslas – įvertinti kompiuterine bandos valdymo sistema registruojamų rodiklių (pieno kiekio,
elektrinio pieno laidumo, gyvulio aktyvumo, kūno svorio) diagnostinę reikšmę prognozuojant karvių susirgimus
endometritu, mastitu ir šliužo dislokacija į kairę. Tyrimas atliktas 2008 10 01–2009 05 01 vienoje Lietuvos žemės ūkio
bendrovių. Atrinkta 80 panašaus produktyvumo (7000–8000 kg per laktaciją) ir amžiaus (2–3 laktacijų) šviežiapienių
(iki 30 laktacijos paros) karvių, kurios skirstytos į grupes po 20 pagal ligą – sergančios mastitu, endometritu, šliužo
dislokacija į kairę ir kontrolinės – sveikos. Fiziologiniai rodikliai (pieno kiekis, elektrinis pieno laidumas, aktyvumas ir
kūno masė) fiksuoti likus 3, 2, 1 dienai iki klinikinės ligos diagnozės ir ligos nustatymo dieną. Pieno kiekis matuotas
kilogramais (kg), elektrinis pieno laidumas – milisiemensais (mS), aktyvumas – žingsnių skaičiumi per valandą
(žngs./val.), kūno masė – kilogramais (kg). Nustatyta, kad, likus trims paroms iki išryškėjant klinikiniams mastito
simptomams, elektrinis pieno laidumas buvo didesnis 15 proc. (p<0,003), o kūno masė – 8,6 proc. (p<0,05) negu
kontrolinės grupės karvių. Likus dviem paroms, nustatyta 17 proc. (p<0,02) mažesnė pieno produkcija. Likus trims
paroms iki susirgimo endometritu, karvių aktyvumas 30 proc. (p<0,04) mažesnis negu kontrolinės grupės. Likus trims
paroms iki pasireiškiant klinikiniams šliužo dislokacijos į kairę (ŠDK) simptomams, sergančių karvių aktyvumas buvo
59 proc. (p<0,004) mažesnis negu kontrolinės grupės. Likus vienai parai iki diagnozuojant ŠDK, 35,7 proc. (p<0,05)
mažesnė pieno produkcija buvo už kontrolinės grupės karvių. Pieno elektrinis laidumas reikšmingas nuspėjant
susirgimą mastitu, judrumas – prognozuojant susirgimą mastitu, endometritu ir šliužo dislokacija į kairę. Pagal
sumažėjusią produkciją galima spręsti apie prasidedančią patologinę būklę. Padidėjusi kūno masė statistiškai siejasi su
susirgimu mastitu.
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