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Santrauka. Tyrimo tikslas buvo palyginti poveikį gamybai ir pieno riebiųjų rūgščių bei karvių kraujo metabolitų 

sudėčiai per pirmas 100-ąsias laktacijos dienas, kai karvės buvo šeriamos racionais didelio drėgnumo grūdų (HMC) 
arba kombinuotojo pašaro (CCM), kurių sudėtyje buvo 20 proc. sausosios medžiagos (angl. DM), mišiniais (TMR).  
Tyrimas atliktas su 36-iomis didelio pieningumo (angl. HF) karvėmis, suskirstytomis į dvi grupes (šeriamos didelio 
drėgnumo grūdais ir kombinuotuoju pašaru). Išskirti du laktacijos laikotarpiai: iki 30-osios dienos ir nuo 31-osios iki 
100-osios laktacijos dienos. Abiejų grupių karvės sausąsias medžiagas pasisavino (angl. DMI) panašiai  ir siekė 23,85 
kg. Pirmoje laktacijos fazėje kombinuotuoju pašaru šertoms karvėms (iki 30-osios dienos) buvo padidėjęs pieningumas 
(5,65 kg), piene buvo mažiau baltymų (p≤0,01), mažiau sočiųjų riebalų rūgščių (angl. SFA), ypač C12, C14, C16,  bet 
daugiau mononesočiųjų riebalų rūgščių (angl. MUFA), įskaitant ir oleino rūgštį (p≤0,01). Karvių, šertų didelio 
drėgnumo grūdais, šlapalo kiekis piene ir kraujo šlapalo azoto (angl. BUN) reikšmė buvo mažesni (p≤ 0,01), nors, 
taikant šį racioną, azoto ir gliukozės koncentracija kraujyje buvo didesnė (atitinkamai p≤0,05 ir 0,01) palyginti su 
duomenimis, gautais šeriant karves kombinuotuoju pašaru. Nustatytas riebiųjų rūgščių (angl. FA) profilis piene, 
triglicerido (angl. TG) lygis ir bendras kiekis kraujyje cholesterolio, kuris neturėjo sąveikos tarp raciono tipo bei 
laktacijos fazės ir energetiškai koreguoto pieno (angl. ECM) produktyvumo, riebalų kiekio piene, riebalų ir baltymų 
produktyvumo, kaip ir bendrojo baltymų kiekio kraujo serume ar aspartato aminotransferazės (angl. AST) bei alanino 
aminotransferazės (angl. ALT) enzimų aktyvumo. Supaprastintos grūdų derliaus nuėmimo technologijos 
kombinuotiesiems pašarams ruošti (angl. CCM) gali būti alternatyva tradiciniam derliaus nuėmimui, nes didelio 
pieningumo karvėms sumažina šėrimo išlaidas. 
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