GYVŪNŲ PRODUKTYVUMO LABORATORIJA
Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijoje įkurta 1993 m. gruodžio 7 d.
Laboratorijoje pastoviai buvo vykdoma intensyvi mokslinė veikla, analizuojama įvairių
pašarinių žaliavų ir pašarų priedų kokybė, jų įtaka gyvūnų produktyvumui, virškinimo
fiziologiniams procesams bei produkcijos kokybei, todėl 2014 m birželio 20 d. Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Senato nutarimu (protokolo Nr. 47-9) bei Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto tarybos sprendimu (protokolo Nr. 5-2) minėtosios laboratorijos
pavadinimas pakeistas į Gyvūnų produktyvumo laboratorijos.
Mokslinių interesų kryptys - pašarinių žaliavų, pašarų priedų kokybės analizavimas,
pašarų ir lesalų receptūrų optimizavimas, pašarinių žaliavų ir pašarų priedų įtakos paukščių,
kiaulių, triušių ir žuvų virškinimo fiziologijai nustatymas bei gyvūninės kilmės (paukštienos,
kiaušinių, kiaulienos, triušienos ir žuvų mėsos) produktų kokybės tyrimas.
Vykdant mokslinius tiriamuosius darbus, bendradarbiaujama su užsienio ir Lietuvos
tyrimų bei mokymo institucijomis ir ūkiniais subjektais (Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų
reprodukcijos ir maisto tyrimų institutas, Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto
Gyvūnų mitybos institutas bei Gyvūnų populiacijos genomikos katedra (Vokietija), VDU
Biologijos katedra, KTU Maisto institutas, Baltijos šalių paukštynai ir kombinuotųjų
lesalų/pašarų gamyklos ir kt.). Laboratorijoje kas dveji metai organizuojamos tarptautinės
konferencijos pašarinių žaliavų ir pašarų priedų kokybės, gyvūnų mitybos ir produkcijos
kokybės klausimais, rengiami moksliniai seminarai bei vykdomi tarptautiniai magistrantų
mokymo BOVA kursai. Šie kursai yra vykdomi bendradarbiaujant su Hohenheimo
universitetu. Mokslinės tarptautinės konferencijos organizuojamos kartu su strateginiais
partneriais Hohenheimo universitetu (Vokietija) ir Vienos veterinarinės medicinos
universitetu (Austrija).
Laboratorijos mokslininkai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, skaitydami
mokslinius pranešimus Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, tokiose kaip Brazilija, Austrija,
Vokietija, Škotija, Libanas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir kt.
Vykdomų projektų rezultatų pagrindu yra rengiamos ir teikiamos konsultacijos kiaušinių
ir mėsos gamybai intensyvinti bei gyvūninės kilmės produktų kokybei gerinti.
Laboratorija taip pat vykdo Lietuvos žemės ūkio ministerijos bei ūkinių subjektų
mokslinius užsakymus.
Dėl tarptautinio bendradarbiavimo pirmą kartą Lietuvoje buvo nustatyta auginamų javų
grūdų išsami maistinių medžiagų analizė. Pagal šią analizę buvo ištirta antimitybinių
medžiagų, kaip oligosacharidų, nekrakmolo polisacharidų, gliukanų ir kt., koncentracija.
Atlikti tyrimai su kompleksine kompozicija, sudaryta iš sviesto, propiono, sorbo ir lauro
rūgščių, eterinių aliejų ir augalinių ekstraktų, tiriant jos įtaka viščiukų broilerių, vištų
dedeklių, triušių, penimų kiaulių ir žuvų virškinimo procesams bei mėsos kokybei. Ištirta ir
vidutinio ilgio grandinių riebalų rūgščių, emulsiklių ir jų kombinacijų su fitobiotiniais
preparatais įtaka viščiukų broilerių ir vištų dedeklių produktyvumui, virškinimo procesams ir
paukštienos bei kiaušinių kokybei. Pastaruoju metu vykdomi tyrimai, kuriuose analizuojama
ekstruduotų rapsų produktų, žirnių ir sojos pupelių panaudojimo galimybės, vištų dedeklių,
viščiukų broilerių, penimų kiaulių ir karvių mityboje.
Laboratorija, bendradarbiaudama su užsienio partneriais, vykdo mokslo projektus: su
vokiečių firmomis “Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH“ ir „Biochem Zusatzstoffe
Handels- und Produktionsgesellschaft mbH“ bei belgų firma „INNOV AD NV/SA“.
Laboratorijoje suformuota moderni mokslinių tyrimų bazė, su kuria dirba kvalifikuoti
mokslininkai. Laboratorijos įranga naudojama studijų procesui organizuoti LSMU VA
Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarijos fakultetų bakalauro, magistrantūros studijų
praktikos bei baigiamųjų darbų atlikimui ir rengimui. Kasmet laboratorijoje visose šiose
studijų programose yra parengiama apie 15 bakalauro bei magistrantūros studijų absolventų.
Taip pat laboratorijoje vykdomos ir zootechnika 03A doktorantūros studijų procesas.

Teikiamos paslaugos:
1. Pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose lesaluose/pašaruose nustatoma endo-1,4-βksilanazės, buferinis talpumas, žalioji ląsteliena, o javuose – bendri ir tirpūs pentozanai ir
β –gliukanai.
2. Atskiruose gyvūnų virškinamojo trakto dalių turiniuose nustatomas chimuso pH, tranzito
laikas, laktatai, sausųjų medžiagų kiekis, atliekama trumpųjų grandinių riebalų rūgščių
(acto, propiono ir sviesto) analizė.
3. Viščiukų broilerių skerdenos morfologinė sudėtis nustatoma pagal „Dissection of Poultry
Carcasses” INRA (2000).
4. Nustatomas mėsos ir kiaušinių pH, sausųjų medžiagų, riebalų ir pelenų kiekiai.
5. Paukščių šlaunikaulio ir blauzdikaulio tvirtumas nustatomas tekstūros analizatoriumi
TAplus, o mineralizacijos laipsnis - pagal G. Huyghebaert (1996) metodiką.
6. Kiaušinių kokybinių rodiklių tyrimai (svoris, baltymo aukštis, Hafo vienetas, trynio
spalvos intensyvumas) nustatomi daugiafunkciniu kiaušinių testeriu „EMT-5200“, lukšto
tvirtumas - kiaušinio lukšto tvirtumo analizatoriumi „Egg Shell Force Gauge Modell-II“, o
storis trijose jo vietose (bukajame, smailiajame ir vidurinėje dalyse) – mikrometru
0-25mm (0-1") Mitutoyo Digital (Japonija).
7. Makro – ir mikroelementai Ca, Se, Zn, Mn, Cr, Fe nustatomi atominės absorbcijos
spektrometrine sistema (AAS).
8. Bakterinių fermentų α-galaktozidazės, β-galaktozidazės, α-gliukozidazės, β-gliukozidazės
ir β-gliukuronidazės aktyvumai nustatomi pagal p- arba o-nitrofenolio išsiskyrimo kiekį iš
nitrofenilgliukozidų.
9. Efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) sistema Varian ProStar nustatome:
fenolones rūgštis ir flavonoidus javuose, pigmentines medžiagas (liuteinas ir zeaksantinas)
kiaušinio trynyje, vitaminą E ir jo homologus kiaušinio trynyje bei mėsoje (paukštienoje,
kiaulienoje, triušienoje, žuvų mėsoje), biogeninius aminus , cholesterolio kiekį kiaušinio
trynyje ir mėsoje. Taip pat kiaušiniuose, mėsoje ir kepenyse nustatomas lipidų oksidacijos
laipsnis (TBARS) pagal Draper ir Hadley (1990) metodiką.
10. Minolta Chroma-metru (CR-410, Konica Minolta, Osaka, Japonija), kuriame taikoma
CIE-Lab sistema pagal tris koordinates – šviesumą (L*), rausvumą (a*) ir gelsvumą (b*)
nustatomas kiaušinio trynio bei mėsos spalvingumas.
Taip pat plečiant atliekamų paslaugų spektrą, vykdant fundamentinius tyrimus, ūkinių
subjektų užsakomuosius darbus, rengiant daktarines disertacijas bei magistrinius darbus, prie
turimos aukšto slėgio skystinio chromatografo įsigytas modernus PAD detektoriaus, kuris
padeda nustatyti įvairaus polimerizacijos laipsnio oligosacharidus, tokie kaip D-ksilozės, Dksilobiozės, D-ksilotriozės, D-ksilotetrozės, D-ksilopentozės, D-ksiloheksozės.
Laboratorijos vadovas: prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Tilžės g. 18, Kaunas, 4
korpusas, 214 kabinetas, tel. / faksas: +370 37 363505, el. paštas:
Asta.Raceviciutestupeliene@lsmuni.lt.
Darbuotojai:
Vyresnysis mokslo darbuotojas Saulius Bliznikas, el. paštas: Saulius.Bliznikas@lsmuni.lt
Jaunesnioji mokslo darbuotoja Vilma Šašytė, el. paštas: Vilma.Sasyte@lsmuni.lt
Laborantė Monika Nutautaitė, el. paštas: Monika.Nutautaite@lsmuni.lt
Doktorantė Gintarė Dovidaitienė, el. paštas: Gintare.Dovidaitiene@lsmuni.lt
5 korpusas, 401 laboratorija, tel. +370 37 36 35 05

Pagrindinė laboratorijoje turima įranga

Aukšto slėgio skystinės chromatografijos (HPLC) sistema Varian ProStar (Varian Corp., USA) su UV/Vis
detektorius Varian ProStar 325, fluorescencijos detektoriumi Varian ProStar 363 ir masių spektrometru Thermo
Scientific, LCQ Fleet.

Mikrobangų mėginių mineralizavimo sistema
MARSXpress

Daugiafunkcinis kiaušinių testeris „EMT-5200“,

Atominės absorbcijos spektrometrinė sistema (AAS)
.

Tekstūros analizatorius „TAplus“

kiaušinio lukšto tvirtumo analizatorius „Egg Shell
Force Gauge Modell-II“ ir mėginių liofilizatorius
ALPHA 1-2 LD plius

Spalvos matuoklis Minolta (CR-410, Konica Minolta, Osaka, Japonija)

ANIMAL PRODUCTIVITY LABORATORY
Laboratory of Poultry Nutrition and Product Quality was established on 7 Dec., 1993.
The laboratory has been continuously carried out intensive research activities, analyzing the
quality of different feed raw materials and feed additives and their influence on animals
productivity, digestive physiological processes and product quality; so on 20 June, 2014 under
the Lithuanian University of Health Sciences Senate Resolution of (Protocol No. 47-9) and the
LUHS Council decision of Lithuanian University of Health Sciences (Protocol No. 5-2) the
decision was taken to change the name of Poultry Nutrition and Product Quality Laboratory to
the Animal Productivity Laboratory.
Research interests – the analysis of feed raw materials quality, feed additives,
optimization of feeds formulation, the impact of feed raw materials and feed additives on
digestive physiology of poultry, pigs, rabbits, and fish, and the evaluation of animal origin
products (poultry, eggs, pork, rabbit meat, fish meat) quality.
Performing research, collaboration with foreign and Lithuanian research and study
institutions and business companies has been held: Institute for Reproduction and Food
Research of Polish Academy of Science, Institute of Animal Nutrition of Hohenheim
University and Department of Livestock Population Genomics of Institute of Animal Science
of Hohenheim University, Institute of Animal Nutrition and Functional Plant Compounds,
University of Veterinary Medicine, Vienna, (Austria), Department of Biology of VMU, KTU
Food institute, Poultry farms, enterprises for compound feeds in Baltic countries, and others.
International conferences concerning feed materials and feed additives, animal nutrition and
product quality issues are organized at the laboratory every two years, scientific seminars and
international BOVA courses teaching students for master‘s degree are held. The courses are
held in cooperation with the universitie of Hohenheim. International scientific conferences are
organized in cooperation with strategic partners - the University of Hohenheim (Germany)
and the University of Veterinary Medicine, Vienna, (Austria).
Laboratory researchers are active in research, making scientific reports in Lithuania and
in other countries of the world, such as Brazil, Austria, Germany, Scotland, Lebanon, United
Arab Emirates and others.
On the basis of the developing projects consulting is provided to intensify egg and meat
production and to improve quality of animal origin products.
The laboratory is also engaged in the performance of research orders presented by
Lithuanian Ministry of Agriculture and business companies.
Owing to international collaboration, for the first time in Lithuania detailed analysis of
nutritive substances in grain crops was performed. The analysis permitted to examine
concentrations of antinutritive substances such as oligosaccharides, non starch polisacharides,
glucans and others. The research of the study of complex composition consisting of butter,
propionic, sorbic and lauric acids, essential oils and plant extracts, investigating its influence
on the digestive processes and meat quality of broiler chickens, rabbits, fattening pigs, fish
and eggs quality was also conducted. The effect of medium chain fatty acids, emulsifiers and
their combinations with phytobiotic preparations for broiler chickens and laying hens
productivity, digestive processes and poultry meat and egg quality were investigated. Recently
conducted studies in which the extruded full-fat rape seeds, peas and soybeans utilization
possibilities in the diets of laying hens, broiler chickens, pigs and cows are analyzed.
The laboratory in collaboration with foreign partners (German company Phytobiotics
Futterzusatzstoffe GmbH and Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft
mbH and the Belgian company Innov AD NV/SA and others) performs research projects.
Researchers of high competence work in the laboratory and a modern research base is
created. The laboratory facilities are used for organizing the study process to implement
practical work of bachelor’s, master’s degree programs of Animal Husbandry Technologies
faculty, and for Veterinary Medicine, and Veterinary Food Safety programs of Veterinary
Medicine faculty of VA, LUHS. In the laboratory, approximately 15 bachelor’s and master’s
degrees graduates get trained according to all the above mentioned programs every year. In
the laboratory Zootechnics 03A doctoral study process is also carried out.

Services that are offered in the laboratory
1. Endo-1,4-β-xylanase, buffer capacity, crude fiber are determined in raw feed materials and
compound feeds, and in cereals - total and soluble pentosans and β–glucans.
2. Chimus pH, transit time, lactates, dry matters and short chain fatty acids (acetic, propionic
and butyric) are determined in the separate parts of animals‘digestive tract.
3. Morphological structure of broiler chickens carcasses is determined following “Dissection
of Poultry Carcasses” INRA (2000).
4. Meat and eggs pH, dry matter, fat and ash contents are determined.
5. The strength of poultry femur and tibia bones is measured with texture analyzer TAplius
and the mineralization degree is determined according to Huyghebaert method (1996).
6. The investigation of eggs qualitative indices (weight, albumen height, haugh unit, yolk
color intensity) are determined using multifunctional egg tester “EMT-5200”, strength of
shell – by “Egg Shell Force Gauge Modell-II” and thickness of eggshell by 0-25mm (0-1")
Mitutoyo Digital Micrometer (sharp and, blunt end, and equator).
7. Macro- and trace elements Ca, Se, Zn, Mn, Cr, Fe are determined using of atomic
absorption spectrometric system (AAS).
8. Activity of bacterial enzymes α-galactosidase, β-galactosidase, α-glucosidase, βglucosidase and β-glucuronidase is determined according to release amount of p- or onitrophenol from nitrophenilglucosides;
9. High performance liquid chromatography (HPLC) Varian ProStar (Varian Corp., USA)
System is used to determine phenolic acids and flavonoids in cereals, pigments (lutein and
zeaxanthin) in egg yolk, vitamin E and its homologues in egg yolk and meat (poultry,
pork, rabbit meat, fish meat), biogenic amines, cholesterol concentration in egg yolk and
meat. Also, the oxidation degree of lipids (TBARS) is determined in eggs, liver and meat
of poultry, pigs, rabbits and fish according to Draper and Hadley (1990) method.
10. The colour measurements in egg yolk and meat are conducted instrumentally by Minolta
Chroma-meter CR-410 (Konica Minolta, Osaka, Japan) in the CIE L* a* b* space.
Expanding the spectrum of performed services, in pursuance of basic research,
outsourced work of economic subjects, for preparing doctoral, master‘s theses and research,
having modern PAD detector under the HPLC, creates possibility to determine
oligosaccharides of different polymerization level, such as D-xylose, D-xylobiose, Dxylotriose, D-xylotetrose, D-xylopentose, D-xylo-hexose.
Employees:
Head: Prof. Dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, LUHS VA, 18 Tilžės st., LT-47181,
Kaunas
block 4, II fl., room 214.
Phone/fax: +370 37 363505 e-mail: Asta.Raceviciutestupeliene@lsmuni.lt.
Senior researcher Dr. Saulius Bliznikas, e-mail: Saulius.Bliznikas@lsmuni.lt
Junior researcher Vilma Šašytė, e-mail: Vilma.Sasyte@lsmuni.lt
Laboratory assistant Monika Nutautaite, e-mail: Monika.Nutautaite@lsmuni.lt
PhD student Gintarė Dovidaitienė, e-mail: Gintare.Dovidaitiene@lsmuni.lt

The main laboratory equipment

High pressure liquid chromatography (HPLC) system Varian ProStar (Varian Corp., USA) with UV/VIS
Detector Varian ProStar 325, Varian ProStar fluorescence detector 363 and mass spectrometer Thermo
Scientific, LCQ Fleet.

Microwave sample digestion system MARSXpress

Atomic absorption spectrometry system (AAS)

Multifunctional egg tester EMT-5200, egg shell strength
analyzer Egg Shell Force Gauge Modell-II and samples
lyophilisator ALPHA 1-2 LD plius

Texture analyzer TAplius

Minolta Chroma-meter CR-410 (Konica Minolta, Osaka, Japan)

