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SUMMARY 
 

QUALITATIVE INDICATORS VARIATIONS OF COMPOSITED FEEDS SUBJECTED 
TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

 

Dovil÷ Balsyt÷ − Lithuanian University of Health Sciences, Veterinary Academy, Master Studies of 

Veterinary Food Safety 

Advisor − Lect. dr. Ingrida Sinkevičien÷ 

 
Main work objective: Determination of temperature, humidity and the influence of preservation 

time of qualitative composited feeds indicators that are design for small broilers. 

Main work goals: Accomplish the sensual evaluation of composited feeds; examine the variations 

of composited feeds physical properties subjected to environmental conditions; evaluate the variations of 

composited feeds chemical properties subjected to environmental conditions; complete the qualitative 

evaluation of composited feeds that are design for small broilers. 

The company “X” purchased a sack of 20 kg of composited feeds for broilers named “The starting 

and growth start period”. There were picked 4 samples of 1.5 kg out of the mentioned sack and stored in 

different environmental conditions: 

1. Control sample – in the open vessel, +18 ºC temperature, relative humidity 91 % 

2. In the refrigerator – in the open vessel, +3 ºC temperature, relative humidity 79 % 

3. In the desiccator above water,  +18 ºC temperature, relative humidity 99 % 

4. In the thermostat – in the desiccator above water, +25 ºC temperature, relative humidity 99 % 

The researches of qualitative indicators variations of composited feeds were accomplished in the 

laboratory of company “X” during 2010-12-10/2011-03-17 period. 

The qualitative indicators variations of composited feeds were determined sensually by determined 

the smell and the presence of mould on granules. The variations of chemical composition: natrium 

chloride, amount of raw fat and raw proteins. The variation of physical properties: amount of humidity. 

All summing up there were determined the variations of chemical feeds composition according to storing 

conditions and the date expiry of feeds. 

After 46 days mould were noticed on in the feeds that were stored in thermostat and desiccator. The 

smell of mould could be sensed. 

The maximum amount of humidity were determined in feeds that were stored in desiccator it has 

increased to 9.2 %. In control sample of feeds the humidity has decreased to 2.6 %. 

 The amount of natrium chloride in feeds that were stored in different conditions has not changed. 

This amount remained the same 0.27 %. 
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The maximum loss of raw fat was determined in feeds that were kept in desiccator – 2.76 %. The 

minimum – in control sample 0.12 %. 

The maximum augmentation of proteins was detected in control sample feeds it has increased to 

0,84 %. The maximum loss of proteins was determined in feeds that were kept in desiccator – 2.0%. 

Feeds that were kept in thermostat and desiccator have lost theirs quality sooner that it was 

indicated in theirs terms of use. The first one after 14 days and the second one after 46 days. The 

indicators of feeds that were kept in other conditions did not exceeded safe standards after one week 

expiry period. 

It was concluded that the strongest influence to qualitative indicators had humidity and high 

temperature. The composited feeds heating and qualitative indicators variations were caused by these 

factors.  

Key words: composited feeds, quality, storing conditions of feeds. 
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ĮVADAS 

 
Lietuvoje paukštienos suvartojama mažiausiai visoje Europoje, bet Lietuvoje paukštienos ūkis yra 

viena iš prioritetinių žem÷s ūkio šakų (Aleksynas, 2004).  

Pašarų, lesalų ir maisto pramon÷s yra glaudžiai susijusios. Paukštienos kokybei gali tur÷ti įtakos 

įvairūs išoriniai veiksniai (aplinka, lesalų sud÷tis, paukščių amžius, rūšis ir kt.). Tod÷l svarbu laiku 

įvertinti ar prognozuoti šiuos poveikius, kad būtų galima išvengti neigiamo poveikio m÷sos kokybei.  

 Nustatant maisto produktų užterštumo šaltinį, dažniausiai išaišk÷ja, kad gyvūnai buvo šerti 

nesaugiais pašarais, lesalais. Jeigu lesinami blogos maistin÷s sud÷ties lesalais – paukčių priesvoris būna 

mažesnis, paukščiai suserga įvairiausiomis ligomis. Tokiais lesalais lesinamų paukščių produkcijoje 

kaupiasi žmon÷ms kenksmingos medžiagos arba ligų suk÷l÷jai. Be to, buvo nustatyta, kad d÷l pašaruose 

esančių antibiotikų išsivysto gyvūnų atsparumas cheminiams preparatams, kuris yra perduodamas 

žmon÷ms, vartojantiems antibiotikų gavusių gyvūnų produkciją (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, 

Zajankauskait÷, 2005). Tad norint pasiekti gerų rezultatų patartina naudoti visaverčius kombinuotuosius 

pašarus – lesalus pagamintus iš kokybiškos švarios žaliavos, praturtintus įvairiais fermentais, 

mineraliniais – vitamininiais priedais ir kt. produktais (Aleksynas, 2004). 

Kombinuotųjų lesalų laikymo, sand÷liavimo sąlygos įtakoja jų kokybę. Nesilaikant sand÷liavimo 

reikalavimų lesalai gali prad÷ti gesti, gali atsirasti mas÷s nuostoliai. Šeriant tokiais koncentruotais lesalais 

galimi įvairūs padariniai: nuo juslinio pašarų pakitimų iki gyvūnams sukeltų pavojingų susirgimų. 

Pagrindin÷s priežastys, sukeliančios pokyčius kombinuotuosiuose pašaruose, lesaluose yra didelis 

pradinis saugyklų užterštumas, deguonies ir anglies dvideginio santykis, džiovinimo temperatūra, 

santykinis dr÷gnumas, saugojimo laikas. Tačiau, netgi sand÷liuojant tinkamai paruoštus kombinuotus 

lesalus, pašarus, po ilgesnio sand÷liavimo laiko gali pakisti jų parametrai: padid÷ti dr÷gm÷, pakilti 

temperatūra (Baliukonien÷, Bakutis, 2002. http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2002/17/pdf/baliukoniene.pdf. 

Prieiga per internetą 2010-10-04). 

Tik šeriant gyvūnus pilnaverčiais kombinuotaisiais pašarais, lesalais, pilnai išnaudojamas jų 

genetinis potencialas produkcijos gamybai. Gyvūnai tuomet gauna visas reikalingas maisto medžiagas 

tinkamomis proporcijomis ir atitinkamu jų gyvenimo laikotarpiu (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Darbo tikslas: Nustatyti temperatūros, dr÷gm÷s ir išlaikymo trukm÷s įtaką mažiems broileriams 

skirtų kombinuotųjų lesalų kokybinimas rodikliams.  

Darbo uždaviniai:  

1. Atlikti kombinuotųjų lesalų juslinį vertinimą. 

2. Ištirti kombinuotųjų lesalų fizinių savybių kitimą priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

3. Įvertinti kombinuotųjų lesalų cheminių savybių kitimą priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

4. Atlikti kombinuotųjų lesalų skirtų mažiems broileriams kokybinį įvertinimą. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Lesalų reikšm÷ 

Paukščių mitybai reikalingos įvairios maisto medžiagos. Tam naudojami įvairaus asortimento 

pašarai. Kadangi paukščiai yra visa÷džiai gyvūnai, tai jie mitybai naudoja tiek augalin÷s, tiek gyvūnin÷s 

kilm÷s lesalus. Paukščiams lesinti naudojami pašarai skirstomi į angliavandeninius, baltyminius, 

vitamininius, mineralinius, riebalinius ir aliejinius (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Angliavandeninių pašarų sud÷tyje yra visų pagrindinių maisto medžiagų, tačiau juose vyrauja 

krakmolas ir cukrus. Į šią grupę įeina varpiniai grūdai, kai kurie sultingi pašarai (bulv÷s, runkeliai), 

technin÷s žem÷s ūkio produkcijos perdirbimo atliekos (s÷lenos, melasa ir kt.) (Baranauskas, Juknevičius, 

2002). 

Baltyminiai pašarai, turintys daugiau kaip 20 % žaliųjų proteinų, skirstomi į augalinius ir 

gyvūninius. Augaliniams pašarams priklauso pašarin÷s pupos, žirniai, lubinai, įvairios išspaudos ir 

rupiniai. Gyvūnin÷s kilm÷s pašarams priklauso kraujo, m÷sos, m÷sos kaulų, pieno, žuvų miltai ir kt. Be 

to, kaip proteinų šaltinis naudojami mikrobiologin÷s sintez÷s produktai - pašarin÷s miel÷s bei alaus ir 

spirito pramon÷s atliekos (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Vitamininiai pašarai yra vitaminų ir provitaminų šaltinis. Jiems priklauso morkos, specialus silosas, 

jauna žol÷ ir kiti (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Mineraliniai pašarai - tai kiauteliai, pašarin÷ kreida, įvairūs pramon÷s gaminami mineraliniai lesalai 

(dikalcio fosfatas, befluoris fosfatas ir kt.) (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Kombinuotųjų lesalų maistingumas priklauso nuo lesalo sud÷ties. Kai paukščiai lesinami 

subalansuotais pašarais, žaliavų sanaudos sumaž÷ja daugiau kaip 30 %, sutrump÷ja pen÷jimo laikas, 

ger÷ja gyvūnų sveikata, reprodukcija. Nustatyta, kad granuliuotaisiais kombinuotaisiais lesalais 

lesinamų paukščių priesvoriai būna 5-10 %  didesni už lesinamų negranuliuotaisiais lesalais. O 

nepakankamai maistingais kombinuotais pašarais – lesalais šeriamų gyvūnų gali sumaž÷ti 

produktyvumas. Per daug maistingais pašarais – lesalais šeriami gyvūnai dažnai nutunka, tod÷l pablog÷ja 

jų reprodukcin÷s savyb÷s (Juraitis, Kulpys, 2003).  

1.2. Visaverčių kombinuotųjų pašarų, lesalų charakteristika 

 
Kombinuotieji pašarai apibūdinami pagal maistinę vertę, paskirtį, specifines savybes. Šiuo metu 

gaminami kombinuotieji pašarai (1 lentel÷): visaverčiai lesalai paukščiams, kombinuotieji pašarai 

galvijams, kiaul÷ms, žuvims, triušiams ir kt.  
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1 lentel÷. Privalomieji kombinuotųjų pašarų kokyb÷s deklaravimo rodikliai (Kulpys, Juraitis, 
2003) 

 
Pavadinimas Pašaros paskirtis Privalomieji 

kokyb÷s rodiklių 
deklaravimo 
reikalavimai 

Pasirenkamieji kokyb÷s 
rodiklių deklaravimo 

reikalavimai 

Visaverčiai 
kombinuotieji 
pašarai 

Visiems 
gyvūnams, 
išskyrus naminius 
gyvūn÷lius, bet ne 
kates ir šunis. Be 
to, kiaul÷ms, 
paukščiams, 
žuvims, išskyrus 
dekoratyvines 
žuvytes 

Baltymingumas; 
žalieji riebalai 
(aliejus); žalioji 
ląsteliena; lizinas; 
metioninas, fosforas 

Cistinas; tereoninas; triptofanas; 
krakmolas; sacharoz÷; kalcis; 
natris; magnis; kalis; lizinas 
(išskyrus kiaul÷ms); metioninas 
(išskyrus paukščiams); fosforas 
(išskyrus žuvims); energija – 
paukščiams, kiaul÷ms ir 
atrajotojams; baltymingumas; 
žalieji riebalai ir žalioji ląsteliena 
– naminiams gyvūn÷liams, 
išskyrus šunis ir kates 

 

Lietuvoje kombinuotieji lesalai gaminami specialiose įmon÷se („Joniškio grūdai“, „Kauno grūdai“, 

„Kretingos grūdai“ ir kt.) laikantis moksliškai pagrįstų receptūrų, atsižvelgiant į paukščių rūšį, produkciją 

ir jos kokybę, normatyvinių aktų reikalavimus (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Kombinuotųjų pašarų pramon÷ paukščiams gamina tokių rūšių produkciją: 

1) pilnaverčius kombinuotuosius lesalus; 

2) pilnaverčius lesalus koncentratus; 

3) baltyminius – vitamininius – mineralinius priedus (BVMP) (Aniulien÷, 2004).    

Pilnaverčiai kombinuotieji lesalai. Šie lesalai naudojami paukštynuose ir stambiose fermose. 

Kombinuotasis lesalas yra mišinys, sudarytas iš augalinių ir gyvulinių komponentų, amino rūgščių, 

mineralinių medžiagų, vitaminų, fermentų. Lesalas turi patenkinti įvairių paukščių rūšių reikmes gyvybei 

palaikyti ir produkcijai gauti (Baranauskas, Juknevičius, 2002). Duodant jų kartu su kitais pašarais, 

energijos ir maisto medžiagų kiekis neatitinka paukščių poreikių. Tai gali tur÷ti neigiamos įtakos 

paukščių produktyvumui (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, 

Stankevičius, 2010). 

Kombinuotieji lesalai  koncentratai – tai lesalų mišiniai, kuriuose padidintas proteinų, mineralinių 

medžiagų ir vitaminų kiekis. Juose vyrauja koncentratai, gyvūlin÷s kilm÷s lesalai, mineralin÷s medžiagos 

ir premiksai (Aniulien÷, 2004). Kombinuotieji lesalai – koncentratai naudojami racionams, kuriuose 

trūksta min÷tų maisto medžiagų, subalansuoti. Dažniausiai jie pridedami prie racionų, sudarytų iš vietinių 

lesalų. Priklausomai nuo proteinų kiekio kombinuotuosiuose lesaluose – koncentratuose, jų duodama su 

grūdais santykiu 1:1 arba 1:2 (Aniulien÷, 2004).  
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Baltyminių – vitamininių – mineralinių   mišinių   priedai   (BVMP).   Tai baltyminių, 

mineralinių medžiagų ir vitaminų mišinys. BVMP skirtingoms paukščių rūšims ir įvairaus produktyvumo 

grup÷ms gaminami skirtingos sud÷ties priklausomai nuo jų poreikio (Aniulien÷, 2004). Šie lesalų mišiniai 

naudojami kaip priedas prie savos gamybos miežinių, kvietinių, kvietrugių ar kitokių miltų. Į tris arba 

keturias grūdų mišinio dalis dedama 1 dalis BVMP. Taip padidinamas mišinio maistingumas 

(Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Kad kombinuotojo pašaro maisto medžiagos būtų geriau pasisavinamos, gaminami premiksai. 

Premiksas yra vitaminų, fermentų, mineralinių bei amino rūgščių mišinys. Kad mažiau veiktų vienos 

kitas, šios medžiagos maišomos su s÷l÷nomis arba kitais komponentais (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Į kombinuotuosius lesalus dedama 1-2 %  premikso (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Labai svarbu, kad kiekvienos rūšies kombinuotieji pašarai būtų naudojami pagal paskirtį, 

duodami tiems gyvuliams ir paukščiams, kuriems jie pagaminti. Nesilaikant šios tvarkos, galima 

gyvulius, paukščius susargdinti (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Visaverčių kombinuotųjų pašarų, lesalų sud÷tis apskaičiuojama kompiuterin÷mis programomis. 

Tačiau apskaičiuojant būtina žinoti šiuos duomenis:  

• Maistinių medžiagų sud÷ties reikalavimai atskiriems kombinuotųjų pašarų tipams, atskirų 

maistinių medžiagų santykis, energijos ir maistinių medžiagų santykis; 

• Klientų pageidavimai mišinio komponentų, sud÷ties ir priedų atžvilgiu; 

• Turimų pašarinių žaliavų maistinių medžiagų sud÷tis; 

• Techniniai apribojimai; 

• Žaliavų ir priedų kaina (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, 

Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Galima naudoti tik tas pašarines žaliavas ir pašarų priedus, kurie aprobuoti įstatymais (Jeroch, 

Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

 

1.3. Žaliavos visaverčiams kombinuotiesiems lesalams 

 
„Pašarin÷s žaliavos“ – tai įvairūs natūralaus pavidalo, švieži arba konservuoti augalin÷s ar 

gyvūnin÷s kilm÷s produktai, gauti perdirbant min÷tus produktus pramoniniu būdu, ir organin÷s bei 

neorganin÷s medžiagos, su priedais arba be jų, skirti gyvuliams šerti, paukščiams lesinti tiesiogiai arba, 

juos perdirbus, naudoti ruošiant kombinuotuosius pašarus – lesalus arba kaip premiksų užpildą (EEB 

96/24. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:19:31996L0024:LT:PDF. Prieiga 

per internetą 2009-09-27). 

Specializuotose įmon÷se kombinuotiesiems pašarams naudojamos įvairios žaliavos:  
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1) varpinių javų grūdai (kviečiai, miežiai, kukurūzai,avižos, rugiai, kvietrugiai);  

2) grūdų šalutiniai produktai (s÷lenos, pašariniai miltai, grūdų atliekos); 

3) ankštinių augalų produktai (žirniai, pupos, vikiai, lubinai, sojos); 

4) rupiniai ir išspaudos-susidaro perdirbus aliejinių augalų (saulegrąžų, s÷menų, sojos, 

medviln÷s, kanapių ir kt.) s÷klas į aliejų; 

5) gyvūnin÷s kilm÷s medžiagos (m÷sos-kaulų miltai, žuvų miltai, pieno milteliai, riebalai); 

6) žol÷s miltai-gaunami dirbtiniu būdu išdžiovinus susmulkintą žolę; 

7) pašarin÷s miel÷s-tai spirito ir naftos pramon÷s pašariniai produktai; 

8) mineralin÷s medžiagos (valgomoji druska, kreida, fosfatai, kriauklelių miltai); 

9) premiksai (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Kombinuotieji pašarai gaminami net iš 40 ir daugiau žaliavų komponentų.  

Paukščių racionuose javų grūdai ir jų perdirbimo produktai yra vienas iš pagrindinių lesalų 

komponentų. Lesaluose jie sudaro 65-80 %, nes yra pagrindinis lengvai virškinamų ir lengvai 

fermentuojamų angliavandenių, o šie – energijos šaltinis (Baranauskas, Juknevičius, 2002).  

Varpinių grūduose yra apie 70 % krakmolo, 8-13 % proteinų, 2,2-10,3 % ląstelienos, 1,5-4 % 

mineralinių medžiagų, 2-2,5 % riebalų (Jeroch, Šeškevičien÷, Kulpys, 2004). 

Ankštiniai baltymingi augalai turi 2-3 kartus daugiau proteinų (20-38 %) negu varpiniai. Jų 

grūduose yra gyvulių organizmui reikalingų aminorūgščių, riebalų ir ląstelienos. Taip pat ankštinių 

augalų grūduose yra riebalų, mineralinių medžiagų, vitaminų (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Labai plačiai kombinuotųjų pašarų gamyboje naudojamos aliejin÷s technin÷s kultūros. Spaudžiant 

s÷klas gaunamos išspaudos, o ekstrahuojant – rupiniai. Šių žaliavų proteinų biologin÷ vert÷ artima 

gyvūninių vertei. Išspaudose  yra 20-50 % proteinų, 5-9 % žaliųjų riebalų. Rupiniuose – 20-50 % 

proteinų, 2-4 % žaliųjų riebalų (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Gyvūnin÷s kilm÷s žaliavas paukščių organizmas lengvai virškina ir gerai pasisavina (Jeroch, 

Šeškevičien÷, Kulpys, 2004).  

Žol÷s miltai turi daug karotino (iki 300 mg/kg) ir vitaminų. Taip pat juose gausu žaliųjų proteinų 

(15-20 %). Ląstelienos kiekis neturi viršyti  20-22 %.  

Pašarin÷se miel÷se yra įvairių maisto medžiagų: baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų. Į 

kombinuotuosius lesalus jų pridedama 3-7 %. 

Mineralinių medžiagų dedama į lesalus nuo 1 iki 7 % (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

1.4. Kombinuotųjų lesalų gamyba 
 

Kombinuotųjų lesalų gamybai būtinos tam tikros sąlygos, kurių žem÷s ūkio įmon÷s paprastai negali 

sudaryti arba užtikrina tik iš dalies (Juraitis, Kulpys, 2003). Jos apima įvairių mišinio komponentų 
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sand÷liavimą, jų paruošimą ir kokyb÷s nustatymą, maišymo techniką, kurią naudojant galima tolygiai 

sumaišyti mineralines medžiagas, vitaminus ir kitus pašarų priedus su pagrindiniais komponentais, 

specifinių pašarinių žaliavų ir skystųjų komponentų naudojimą, pagamintų mišinių kokyb÷s kontrolę (1 

pav.). Tod÷l kombinuotieji pašarai gaminami gamyklose (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, 

Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

 

 

 

1 pav.  Kombinuotųjų pašarų gamybos principin÷ schema ( AB „Kauno Grūdai“) 

Žaliavos pri÷mimas 

Žaliavos sand÷liavimas 

Žaliavos padavimas į 
gamybinius aruodus 

Mineralin÷s medžiagos, 
premiksai, riebalai 

Rupiniai, kukurūzų glitimas 
ir kt. 

Valymas 

Sand÷liavimas 

Sv÷rimas 

Smulkinimas 

Maišymas 

Kondicionavimas 

Granuliavimas 

Aušinimas 

Smulkinimas 

Sijojimas 

Gatavų gaminių talpyklos 

Pašariniai 
miltai 

Granul÷s 

Įterpimas (pvz., riebalų) 

Pakrovimas 
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Miltų pavidalu naudojami tik tam tikri kombinuotieji lesalai (vištoms dedekl÷ms, viščiukams ir 

vištait÷ms), o dauguma kombinuotųjų lesalų yra granuliuoti (Aniulien÷, 2004).  

Kombinuotųjų lesalų granuliavimo privalumai: 

• Sumaž÷ja lesalo tūris, tokius lesalus patogiau transportuoti, sand÷liuoti, granul÷s išlieka 

stabilios nuo pagaminimo iki tol, kol pristatomos į lesyklas.  

• Mažesni lesalų nuostoliai, paukščiai negali atsirinkti lesalo komponentų, tad sulesa viską. 

• Lesalai dulka minimaliai, mažesnis bakterijų skaičius, sumaž÷ja mikrobinio gedimo rizika, 

ilgesn÷ laikymo trukm÷ (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, 

Matusevičius, Stankevičius, 2010).  

1.5. Žaliavų ir kombinuotųjų lesalų kokyb÷  
 

Lesalo kokybę apibūdina keli požymiai. Mitybinę vertę nulemia jame esantis energijos, baltymų ir 

kitų maisto medžiagų kiekis, mineralinių elementų (makro- ir mikroelementų), aminorūgščių, riebalų 

rūgščių, vitaminų, fermentų kiekis ir jų aktyvumas bei skonin÷s savyb÷s. Higieninę lesalo kokybę, t. y. ar 

jis nekenkia gyvūnų sveikatai ir neblogina produkcijos kokyb÷s, nurodo tai, ar lesale yra greitai gendan-

čių, uždraustų naudoti medžiagų, mikrobų, toksinų. Lesalo kokybę apibūdina ir jo technin÷s savyb÷s: 

homogeniškumas, separavimosi savyb÷s, dulk÷tumas (premiksų, baltyminių priedų ir pan.), stabilumas 

(atsparumas aplinkos poveikiui). Kokybin÷s charakteristikos dalis taip pat yra sulesinto lesalo poveikis 

aplinkai. Apibendrinant galima teigti, kad lesalo kokyb÷ apibr÷žiama trimis rodikliais: lesalo mitybine 

verte, fizin÷mis savyb÷mis ir higienos kokybe (lesalo saugumas) (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, 

Zajankauskait÷, 2005). 

Įmon÷s pastoviai turi atlikti gamybos kokyb÷s kontrolę pagal tokius principus: 

1. Kombinuotiesiems pašarams, lesalams gaminti naudotinos tik kokyb÷s kontrol÷s patikrintos 

žaliavos. 

2. Kombinuotieji pašarai, lesalai parduotini pirk÷jui tik gavus leidimą iš kokyb÷s kontrol÷s 

tarnybos, kad pagaminta produkcija atitinka kokyb÷s rodiklių reikalavimus. 

3. Parduodant produkciją pirk÷jui būtina paimti kontrolinį m÷ginį (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Kombinuotųjų pašarų, lesalų vertinimo kokyb÷s rodikliai: 

1. Juslinis vertinimas (spalva, kvapas, turi atitikti į jų sud÷tį įeinančių pašarinių žaliavų 

atitinkamus juslinius rodiklius. Pašaruose neturi būti jaučiama puv÷sių, pel÷sių ir kitų 

pašalinių kvapų); 

2. Užkr÷stumo aruodiniais kenk÷jais nustatymas (kokybiškame lesale, pašare erkių netur÷tų 

būti daugiau 5 vnt./1 kg pašaro) (LST ISO 1549/2003);  

3. Metalo priemaišų nustatymas (leistina ne daugiau kaip 8-30 mg/kg); 
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4. Sm÷lio priemaišų nustatymas (neturi būti daugiau kaip 0,2-0,7 %); 

5. Sveikų grūdų nustatymas (ne daugiau kaip 0,3-1,0 %);  

6. Dr÷gnumas (neturi būti didesnis kaip 14,5 %); 

7. Žalių proteinų  (ne mažiau kaip 10-28 %); 

8. Medienos (ne daugiau kaip 3.5-15 %) (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Kombinuotuosius lesalus galima gaminti naudojant tik kokybiškas, mikrobiologiškai, nuodingomis 

ir kenksmingomis medžiagomis (2 lentel÷), sunkiaisiais metalais bei kitomis priemaišomis, neužterštas 

žaliavas. Tiekiant žaliavas turi būti jų kokyb÷s sertifikatas, veterinarinis sertifikatas, kilm÷s sertifikatas. 

Netinkamos kokyb÷s žaliavos sand÷liuojamos atskirai, informuojamos kitos tarnybos, surašomas aktas, 

kuriame nurodomas sprendimas (EEB 183/2005).   

2 lentel÷. Didžiausios rekomenduojamos atskirų pašarinių žaliavų kiekiai kombinuotuosiuose 

visaverčiuose lesaluose vištiniams paukščiams, % (Jeroch, Šeškevičien÷, Kulpys, 2004). 

 
Pašarin÷s žaliavos Augantiems paukščiams D÷sliosioms vištoms 

Miežiai (10-20)2/ (30-40)3 40-50 
Avižos (10-20)2; 20-303 20 
Rugiai 52/153 20 
Kvietrugiai 202/303 30 
Kviečiai 202 neribojama 
S÷lenos 10 20 
Cukrinių runkelių griežiniai 10 20 
Pašarin÷s pupos 20 10 
Žirniai 204/305 204/305 
Saldieji lubinai 20 10-20 
Medviln÷s s÷klų rupiniai 3 0 
Žem÷s riešutų rupiniai 0 0 
S÷menų rupiniai, išspaudos 2 3 
Pašarin÷s miel÷s 8 8 
Kukurūzų glitimo pašaras 15 25 
Žol÷s miltai 8 8 
Lieso pieno milteliai 4 5 
Žol÷s miltai 0-52/103 10 

2Viščiukų prieaugliui ir viščiukams broileriams; 
3Vištait÷ms; 
4Spalvotai žydinčioms veisl÷ms; 
5Baltai žydinčioms veisl÷ms. 

1.6. Kombinuotųjų pašarų, lesalų gamyba, laikymas,  pakavimas, 
transportavimas ir tiekimas rinkai 

 
Visos operacijos atliekamos laikantis 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, nurodymų (EEB 183/2005). 
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Šis įstatymas taikomas visiems pašarus, lesalus gaminantiems, laikantiems, fasuojantiems, 

pakuojantiems, transportuojantiems, naudojantiems, tiekiantiems rinkai ūkio subjektams, taip pat 

valstybin÷s pašarų kontrol÷s institucijoms (EEB 183/2005). 

Gamyba. Ūkio subjektai, gaminantys bei teikiantys į rinką kombinuotuosius pašarus, lesalus, 

privalo Žem÷s ūkio ministerijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka gauti leidimus (Adomaityt÷, 2001).  

Pašarai, lesalai turi būti gaminami pagal patalpų veterinarijos ir higienos būkl÷s reikalavimus 

įrengtose patalpose ir atitikti ūkio subjektams teis÷s aktuose, standartuose ir metodikose nustatytus 

reikalavimus. Pašarų saugai ir kokybei užtikrinti ūkio subjektai įdiegia ir taiko savikontrol÷s sistemas 

(Adomaityt÷, 2001).  

Žem÷s ūkio ministerija kartu su valstybine veterinarijos tarnyba nustato: 

1) privalomuosius pašarų ženklinimo ir kokyb÷s deklaravimo reikalavimus; 

2) patalpų veterinarijos ir higienos būkl÷s reikalavimus; 

3) draudžiamų naudoti medžiagų, pašarinių žaliavų sąrašą; 

4) nepageidaujamų medžiagų, augalinių priemaišų ir pašarų priedų leistinus kiekius pašarin÷se 

žaliavose, gaminamuose pašaruose ir leistinas nuokrypio normas (paklaidas); 

5) genetiškai modifikuotų pašarų ženklinimo ir naudojimo taisykles; 

6) ūkio subjektų, kurie verčiasi su pašarais susijusia veikla, patvirtinimo ir įregistravimo taisykles; 

7) pašarų, pripažintų pavojingais žmonių ar gyvūnų sveikatai, kenksmingumo pašalinimo ir (arba) 

šių pašarų sunaikinimo taisykles (EEB 183/2005).  

Kombinuotieji pašarai, lesalai turi būti pagaminti tokia technologine įranga, kuri užtikrintų tinkamą 

pašarinių žaliavų susmulkinimą ar kitokį jų apdorojimą, tikslų šių žaliavų ir priedų normavimą, 

sumaišymą (Adomaityt÷, 2001).   

Laikymas. Pašarai, lesalai turi būti laikomi supakuoti arba palaidi pagal veterinarijos ir higienos 

reikalavimus įrengtuose sand÷liuose ir talpyklose, nepažeidžiant pašarų sand÷liavimo taisyklių (LVA, 

tęstinio mokymo centras, 2005). 

Transportavimas, įpakavimas. Transporto priemon÷s turi būti uždaros arba dengtos, vidus sausas, 

neužkr÷stas kenk÷jais, mechaniškai valomos ir kas m÷nesį dezinfekuojamos. Kombinuotieji pašarai, 

lesalai į rinką gali būti tiekiami uždarose pakuot÷se, su etiket÷mis, kuriose pateikiami nustatyti rekvizitai, 

kurie turi būti aiškūs, įskaitomi, tikslūs, teisingi. Pakuot÷s medžiagos neturi kenkti pašarų kokybei. 

Kombinuotieji pašarai, lesalai, skirti naminiams gyvūnams, gali būti pakuojami nuo 0,1 iki 40 kg, o 

kitiems gyvūnams – nuo 1 iki 50 kg (Adomaityt÷, 2001). 

Ženklinimas. Etiket÷se turi būti informacija, kuri turi atitikti kombinuotųjų pašarų, lesalų turinį, 

išryškinti paskirtį ir maistines savybes. Etiket÷se turi būti pateikti šie rekvizitai: pavadinimas; vartojimo 

tikslas; kombinuotųjų pašarų, lesalų paskirtis pagal gyvūno rūšį, amžių; privalomieji kokyb÷s rodikliai; 
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vartojimo instrukcija; sudedamosios dalys, priedai; neto kiekis; minimalus tinkamumo laikas;gamybos 

data; valstyb÷, kurioje pagamintas pašaras (Adomaityt÷, 2001).    

Importas ir eksportas. Pašarai,lesalai importuojami ir eksportuojami vadovaujantis Lietuvos 

valstybin÷s veterinarijos tarnybos, Valstybin÷s augalų apsaugos tarnybos, Muitin÷s departamento ir kitų 

institucijų. importuojami ir eksportuojami pašarai privalo tur÷ti atitikties deklaraciją, o eksportuojami, kai 

to reikalauja šalis gav÷ja – fitosanitarinį sertifikatą (Adomaityt÷, 2001).    

Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba turi teisę uždrausti įvežti ir importuoti į Lietuvos 

Respubliką pašarus ir juos naudoti arba vežti per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, jeigu jie: 

1) neatitinka teis÷s aktuose pašarams nustatytų reikalavimų; 

2) įvežami iš valstyb÷s ar jos regiono, kuriame nustatyta pavojinga gyvūnų užkrečiamoji liga ar yra 

kitų veiksnių, kenkiančių pašarų saugai (EEB 183/2005). 

1.6.1. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas 

 
Europos Sajungos šalių yra priimti specialūs Pašarų įstatymai, kurie apima ES direktyvas, jungia 

visą pašarų ūkį, jų gamybą bei kokyb÷s kontrolę į bendrą sistemą (Jeroch, 2010). Lietuvos Respublikos 

Pašarų įstatymas priimtas 2000 m. balandžio 6 d.. Pašarų įstatymo pakeitimo įstatymas įsigaliojo 2010 m. 

liepos 1 d. (LR pašarų įstatymas, 2000). 

Įstatymas nustato pašarų gamybos, laikymo, pakavimo, gabenimo, naudojimo, tiekimo į apyvartą ir 

jų kokyb÷s kontrol÷s teisinius pagrindus. Įstatymas taikomas visiems pašarus gaminantiems, laikantiems, 

pakuojantiems, gabenantiems, naudojantiems, tiekiantiems į apyvartą ūkio subjektams bei pašarų kokybę 

ir saugą kontroliuojančioms institucijoms (LR pašarų įstatymas, 2000). 

Gaminti, laikyti, tiekti į apyvartąpašarus LR leidžiama tik įregistruotiems ūkio subjektams. Tik 

įregistruoti ūkio subjektai gali gaminti, laikyti, tiekti į apyvartą baltymingas pašarines medžiagas, gautas 

iš mikroorganizmų rūšių: bakterijų, mielių, grybų, pašarų priedus, premiksus, kombinuotuosiuspašarus, 

gyvūnines pašarines žaliavas, genetiškai modifikuotus pašarus ir kt. (LR pašarų įstatymas, 2000). 

Pašarai turi būti gaminami pagal veterinarijos ir higienos reikalavimus įrengtose patalpose ir atitikti 

teis÷s aktų jiems nustatytus kokyb÷s reikalavimus. žem÷s ūkio ministerija nustato: privalomuosius pašarų 

ženklinimo reikalavimus; privalomuosius kokyb÷s deklaravimo reikalavimus; patalpų veterinarijos ir 

higienos būkl÷s reikalavimus; draudžiamų naudoti medžiagų, pašarinių žaliavų ir pašarinių priedų sąrašą; 

kenksmingų medžiagų, priemaišų leistinus likučius; pašarų priedų gamybos, naudojimo, tiekimo į 

apyvartą taisykles (LR pašarų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2010). 
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1.7. Rizikos veiksniai įmon÷je 

 

Nor÷damos išvengti nesusipratimų d÷l pašarų saugumo ir galimos rizikos, Europos Sąjungos šalys 

reikalauja, kad įmon÷s, gaminančios kombinuotuosius pašarus ir jų papildus, būtų įregistruotos,  

įpareigotos gaminti saugius pašarus (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Pagrindinis pašarų gamintojų ir tarpininkų rūpestis yra tai, kokiomis priemon÷mis ir būdais 

kontroliuoti pašaro saugumą ir išvengti klaidų. Kadangi galutinio produkto kokyb÷s tikrinimas yra gan 

brangus, o nustačius, kad produktas  nesaugus, yra praktiškai neįmanoma ištaisyti klaidos, buvo priimtas 

sprendimas kontroliuoti atskirus gamybos technologinio proceso žingsnius, atkreipiant d÷mesį į 

pavojingiausius gamybos taškus (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

RVASVT (rizikos veiksnių analiz÷s ir svarbių valdymo taškų sistema) sistemą, užtikrinančią gerą 

maisto higieninę kokybę, 1960 m. sukūr÷ viena JAV įmon÷. Taikant šią sistemą yra nustatomos galimos 

problemos (rizikos), susijusios su produkto higienos kokybe, ir parengiamos priemon÷s, kaip valdyti 

gamybos procesą, siekiant išvengti galimų pavojų. V÷liau ši sistema buvo įdiegta maisto pramon÷je, po to 

– kombinuotųjų pašarų gamyklose (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005).  

RVASVT sistema pagrįsta trimis pagrindiniais principais:  

• pavojaus arba rizikos nustatymu ir analize;  

• pavojaus arba rizikos valdymu;  

• informavimu apie esamus ar galimus pavojus arba riziką. 

Svarbiausios pagrindinio proceso dalys: 

1. Žaliavų supirkimas, 

2. Žaliavų pri÷mimas, džiovinimas, valymas, laikymas, 

3. Žaliavų malimas, 

4. Žaliavų dozavimas, pašarų papildų įvedimas, 

5. Žaliavų sumaišymas, 

6. Granuliavimas, 

7. Laikymas sand÷lyje, pastatymas realizavimas (Kulpys, Švedait÷, 2004). 

Nustatant ir įvertinant riziką, reikia numatyti visus galimus pavojus, kurie skirstomi į tris 

pagrindines grupes. 

Cheminiai pavojai 

• Visos nepageidaujamos medžiagos (nurodant maksimalų leistiną kiekį). 

• Netiksli medžiagos sud÷tis (nežinomos arba viršijančios leistiną normą medžiagos). 

• Nepakankamas grynos medžiagos kiekis (t. y. < 95 proc). 

• Per didelis dr÷gm÷s kiekis. 

• Neatpažįstami (neaiškūs) produktai.  
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• Toksinai ir mikotoksinai.  

• Pesticidai, vaistai, valymo priemon÷s. 

•  Sunkieji metalai (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Biologiniai ir mikrobiologiniai pavojai 

• Gendančios medžiagos, nežinomos biologin÷s atliekos. 

• Patogeniniai mikrobai (Esherichia coli barteria, patogenin÷ salmonela ir kt). 

• Pel÷siai, miel÷s, gyvūnin÷s kilm÷s dalel÷s (m÷sos-kaulų miltai, riebalai, GMO) (Jatkauskas, 

Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

 Fiziniai pavojai 

• Odos ir medienos dalel÷s. 

• Išmatų likučiai, srutos, plaukai, vabzdžiai, dulk÷s. 

• Įvairios atliekos, sm÷lis, žvyras, žem÷, stiklo, plastmas÷s ir metalo gabaliukai. 

• Gyvūnų ir žuvų kaulai, pakavimo medžiagų dalys (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, 

Zajankauskait÷, 2005). 

 

3 lentel÷. AB "Kauno Grūdai" rizikos veiksnių analiz÷ (RVASVT) (AB „Kauno grūdai“) 

 

Žaliavos proceso pakopa Potencialus RV 
Valdymo priemon÷s galinčios pašalinti 

pavojingus RV 

1.1. Žaliavų pri÷mimas iš 
tiek÷jų 

Privalomųjų prekinių pašarų 
saugos reikalavimų techninio 
reglamento ribojimai, sunkieji 
metalai, toksinai, pašalin÷s 
priemaišos, mikroorganizmai 

Iš sudarytų žaliavų partijų grūdų 
bandinio kontrol÷ akredituotoje 
laboratorijoje, tiek÷jų auditas, 
vizualinis apžiūr÷jimas, šiukšlinių 
priemaišų nustatymas 

1.2. Sv÷rimas 
svarstykl÷mis 

N÷ra – 

1.3. Žaliavų 
transportavimas 
grandikliniais, kaušiniais 
transporteriais 

Įvairios pašalin÷s priemaišos 
Kombinuotųjų pašarų sanitarijos 
programos laikymasis 

1.4. Supylimas į aruodus 
Toksinų susidarymas, įvairios 
pašalin÷s priemaišos 

Tinkamos dr÷gm÷s ir temperatūros 
palaikymo kontrol÷, darbas su tiek÷jais, 
įrangos ir patalpų priežiūra 

1.5. Žaliavų 
transportavimas 
grandikliniais, kaušiniais 
transporteriais 

Įvairios pašalin÷s priemaišos 
Kombinuotųjų pašarų sanitarijos 
programos laikymasis 

1.6. Supylimas į talpą virš 
svarstyklių 

N÷ra    – 

1.7. Sv÷rimas N÷ra   – 
1.8. Supylimas į talpą po 
svarstykl÷mis 

N÷ra   – 

1.9. Supylimas į N÷ra _– 
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gamybinius aruodus 
1.10. Grūdinių mišinių 
dozavimas 

N÷ra – 

1.11. Supylimas į 
smulkinimo aruodus 

N÷ra – 

1.12. Smulkinimas N÷ra – 
1.13. Supylimas į pašarų 
aruodus  

N÷ra – 

1.14. Pašarų dozavimas Netiesioginio kiekio dozavimas 
Svarstyklių patikra prieš dozavimą, 
teisingas dozavimas 

1.15. Pašarų maišymas 
Pašarų fizinis išmaišymas, 
mikroorganizmai 

Maišymo kokyb÷s patikrinimas pagal 
druską, baltymų ar cinko kiekį. 
Maišymo laiko keitimas, kombinuotųjų 
pašarų sanitarijos programos laikymasis 

1.16. Produkcijos  
transportavimas 
grandikliniais, kaušiniais 
transporteriais 

Įvairios pašalin÷s priemaišos 
Kombinuotųjų pašarų sanitarijos 
programos laikymasis 

1.17. Supylimas į 
granuliavimo talpas 

Metalo magnetin÷s priemaišos 
Teisinga įrangos eksplotacija; įrengimų 
programos laikymasis 

1.18. Granuliavimas Pavojingi mikroorganizmai Temperatūros r÷žimo palaikymas 

1.19. Aušinimas Pavojingi mikroorganizmai 
Kombinuotųjų pašarų sanitarijos 
programos laikymasis 

1.20. Trupinimas N÷ra - 
1.21. Sijojimas N÷ra - 
1.22. produkcijos 
transportavimas kaušiniais 
elevatoriais  

Įvairios pašalin÷s priemaišos 
Kombinuotųjų pašarų sanitarijos 
programos laikymasis 

1.23. Supylimas į gatavos 
produkcijos sand÷liavimo 
patalpas 

Produkcijos sumaišymas Teisingas talpos parinkimas 

1.24. Pakrovimas į 
transportą 

N÷ra - 

1.25. Sv÷rimas N÷ra - 
1.26. Produkcijos 
realizavimas 

N÷ra - 

 

1.8. Kombinuotųjų pašarų, lesalų kenk÷jai, teršalai ir gedimas 

 
Higieninę pašaro kokybę, t. y. ar jis nekenkia gyvūnų sveikatai ir neblogina produkcijos kokyb÷s, 

nurodo tai, ar pašare yra greitai gendančių, uždraustų naudoti medžiagų, mikrobų, toksinų (Jatkauskas, 

Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Pašarai turi būti laikomi supakuoti arba palaidi pagal veterinarijos ir higienos reikalavimus 

įrengtuose sand÷liuose ir talpyklose, nepažeidžiant 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus (EEB 183/2005).  
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Nesaugūs pašarai skiriami į padidintos rizikos, kenksmingus ir pavojingus (draudžiamus naudoti) 

pašarus: 

Padidintos rizikos pašarams priskiriami pašarai, kai:  

• jų struktūra (stambumas ir sud÷tis)  netinka ūkin÷s paskirties gyvūno mitybai d÷l jo fiziologinių  

ypatumų; 

• atsiranda neigiamas poveikis d÷l jo vartojimo su kitais pašarais; 

• pateikiama netiksli informacija apie pašarų paskirtį, jo sud÷tį bei naudojimą; 

• jauniems gyvūnams tam tikrus pašarus vartojant, atsiranda neigiamas poveikis d÷l virškinamojo 

trakto fiziologinių ypatumų. 

Kenksmingiems pašarams priskiriami pašarai: 

• neatitinkantys privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų 

• neatitinkantys pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos reikalavimų; 

• neatitinkantys pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos reikalavimų; 

• kai į jų sud÷tį įd÷ti neaprobuoti ir neįregistruoti pašarų priedai; 

• kai į juos, skirtus tam tikroms ūkin÷s paskirties gyvūnų rūšims, įd÷ta gyvūninių baltymų, 

uždraustų ūkin÷s paskirties gyvūnų š÷rimo perdirbtais gyvūniniais baltymais veterinarijos 

reikalavimuose.  

• kai juose d÷l higienos reikalavimų pažeidimų gaminant, laikant ar transportuojant atsiranda 

organoleptinių pokyčių (pvz., puv÷sio bei pel÷sio kvapas, nebūdinga pašarui spalva ir kt.); 

• kai pasibaigęs pašarų naudojimo terminas. 

 Pavojingiems pašarams priskiriami pašarai: 

• pagaminti su draudžiamomis medžiagomis bei pašarin÷mis medžiagomis; 

• pagaminti su pašarų priedais, uždraustais naudoti; 

• kai į pašarus įd÷ta farmakologiškai aktyvių medžiagų daugiau nei leistini  didžiausi leistinų 

veterinarin÷s medicinos preparatų likučių kiekiai gyvūniniuose maisto produktuose;  

• kai jų neįmanoma nukenksminti arba naudoti kitiems tikslams (LR žem÷s ūkio ministerija. 

http://www.zum.lt/min/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_1267.cfm&langparam=

LT.  Prieiga per internetą 2009-09-29). 

 Pašarų ir maisto pramon÷ yra glaudžiai susijusios. Nustatant maisto produktų užterštumo šaltinį, 

dažniausiai išaišk÷ja, kad gyvūnai buvo šerti nesaugiais pašarais. Ypač jautrūs nekokybiškiems lesalams 

(užkr÷stiems salmonel÷mis, kokcidios-tatikais ir pan.) paukščiai. Tokiais lesalais lesinamų paukščių 

produkcijoje (m÷soje, kiaušiniuose) kaupiasi žmon÷ms kenksmingos medžiagos arba ligų suk÷l÷jai. Be 

to, buvo nustatyta, kad d÷l pašaruose esančių antibiotikų išsivysto gyvūnų atsparumas cheminiams 
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preparatams, kuris yra perduodamas žmon÷ms, vartojantiems antibiotikų gavusių gyvūnų produkciją 

(Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Kombinuotuosius pašarus tenka laikyti ilgesnį laiką, juose dažnai įsiveisia grūdų kenk÷jų. Ypač 

gausiai jie dauginasi vasarą, kai šilta ir dr÷gna. Ką tik pagamintuose kombinuotuosiuose pašaruose grūdų 

kenk÷jų nebūna, nes ir užkr÷stoje žaliavoje, ją smulkinant, transportuojant, grūdų kenk÷jai, jų kiaušin÷liai 

bei lervos žūva. Sand÷liuose ilgiau laikomų šių pašarų viršutiniame sluoksnyje atsiranda erkių, aruodinių 

kandžių, maluninio ugniuko lervų bei l÷liukių (Morkūnas, 2002). Pašarai užteršiami išmatomis, šlapimu, 

pažeidus granules, sudaromos palankios sąlygos gedimo procesams vykti, daugintis erk÷ms (4 ir 5 

lentel÷s). Jos dažniau dauginasi dr÷gnesniuose, grybų apniktuose pašaruose. Geriausia erkių apniktus 

pašarus būtina užplikyti arba šutinti (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, 

Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

4 lentel÷. Pašarų gedimas, sukeltas kenk÷jų (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, 

Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Kenk÷jai Minta Žala 
Erk÷s Dr÷gnais grūdais, miltų gamybos 

šalutiniais produktais, 
kombinuotaisiais pašarais 

Sukelia virškinimo sutrikimus, 
netgi žuvusios erk÷s stipriai 
dirgina žarnyno gleivinę 

Šiengraužiai Dr÷gnais grūdais, miltų gamybos 
šalutiniais produktais, 
kombinuotaisiais pašarais 

 
_ 

Graužikai (pel÷s ir žiurk÷s) _ Užteršia pašarus išmatomis ir 
šlapimu, platina ligas 

 

5 lentel÷. Pašarų gedimo priežastys biotiniai veiksniai (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, 

Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Priežaščių 
kompleksas 

Reakcija, joje dalyvaujantys 
mikroorganizmai 

Kokyb÷s pokyčiai, gedimo reiškiniai Jusliniai 
požymiai 

Pel÷siniai grybai Medžiagų nuostoliai, toksinų kaupimasis Pel÷sių 
kvapas 

Bakterijos  Maistinių medžiagų skaidymas, toksiškų 
skilimo produktų kaupimasis 

Rūgštus 
kvapas 

Biotiniai 
veiksniai 

Miel÷s  Cukraus ir krakmolo skaidymas Rūgimo 
kvapas 

              

Kombinuotieji pašarai grūdų kenk÷jais užsikrečia, kai laikomi blogai išvalytuose sand÷liuose. 

Kenk÷jai veisiasi kombinuotųjų pašarų, jų atliekų ir žaliavų likučiuose, sand÷lių plyšiuose, grindyse, ant 

sienų, pakrovimo – iškrovimo taškuose, ant neišvalytų mechanizmų ir įrengimų. Tod÷l sand÷lius reikia 

rūpestingai prižiūr÷ti, laikytis sanitarinių reikalavimų (Morkūnas, 2002).  

Gaminamuose ir pagamintuose kombinuotuosiuose pašaruose turi būti vykdoma teršalų kontrol÷. 

Pri÷mimo punktai, apdirbimo įrenginiai, transporto priemon÷s ir sand÷liavimo vietos turi būti 
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suprojektuotos ir veikti taip, kad sumažintų kenksmingų medžiagų patekimo tikimybę. Turi būti 

vykdomos nepageidaujamų medžiagų kontrol÷s priemon÷s: gamintojas turi kontroliuoti pašaro gamybos 

procesą; priimti tik saugias žaliavas (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Turi būti vykdomos kontrolin÷s priemon÷s teisiškai uždraustoms medžiagoms, pašalin÷ms 

medžiagoms. Gamintojas turi užtikrinti, kad šios medžiagos nebūtų naudojamos: 

1. Išmatos, šlapimas, apdoroti ir neapdoroti virškinimo trakto likučiai. 

2. Raugais apdorotos odos ir jų atliekos. 

3. S÷klos, kurios buvo apdorotos specialiomis augalų apsaugos priemon÷mis. 

4. Kietosios namų ūkio atliekos. 

5. Sugedusi gyvūnų m÷sa. 

6. Negyvi ir negimę gyvūnai. 

7. Ypač paukščiams, nenaudotinos karbamido ir amonio druskos (Juraitis, Kulpys, 2003).  

8. Mikroorganizmų toksinai. 

9. Sunkieji metalai. 

10. Piktžolių ir kenk÷jų naikinimo, dezinfekcijos ir valymo produktai (Jeroch, Sederevičius, 

Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Norint, kad pagaminto pašaro kokyb÷ atitiktų specifikaciją, priedai ir veterinariniai vaistai turi būti 

įmaišomi atitinkamais kiekiais, atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Veterinariniai vaistai turi būti 

įmaišyti į kombinuotusius pašarus išankstinių mišinių pavidalu (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, 

Zajankauskait÷, 2005). 

Gamybos ceche proceso eiga turi būti tokia, kad teršalų ir pašalinių medžiagų užkrato pavojus būtų 

minimalus. Sand÷liai, gamybos patalpos ir įranga neturi būti užteršti chemikalais, chemin÷mis trąšomis, 

pesticidais ar kitais potencialiais teršalais. Gamyklos ir įrangos išd÷stymas, konstrukcija ir veikla turi būti 

tokie, kad būtų galima: 

• minimizuoti klaidos riziką;  

• netrukdomai valyti ir prižiūr÷ti;  

• išvengti užteršimo; 

• tvarkyti nutekamuosius vandenis, atliekas ir lietaus vandenis be užteršimo;  

• tolygiai sumaišyti produktą (Jatkauskas, Vrotniakien÷, Damanskis, Zajankauskait÷, 2005). 

Į kombinuotuosius pašarus patekusios kenksmingos medžiagos kelia pavojų gyvūnų sveikatai, 

mažina jų produktyvumą, jos gali kauptis gyvūno organizme ir gyvūniniuose produktuose. Tod÷l 

patekusios į mitybinę grandinę šios medžiagos gali pakenkti žmogaus sveikatai (Jeroch, Sederevičius, 

Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010).  

Kombinuotieji lesalai gali būti užkr÷sti mikotoksinais, kurių žaliavos gali būti užterštos 

mikotoksinais dar lauke, t.y. augimo laikotarpiu (Bakutis, 2004).  
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Toksinus sintetita įvairūs Fusarium genties grybai. Skalsgrybiai – skalsių alkaloidų, pašarin÷s 

žaliavos gali būti užterštos ir Aspergilus bei Penicilium genties grybų toksinais. Kai oras dr÷gnas ir šilta, 

labai padid÷ja rizika užteršimu (Bakutis, 2004). 

Pagal jautrumą toksinams ūkin÷s paskirties gyvūnus galima suskirstyti tokia seka: kiaul÷s > galvijai 

> paukščiai. Gyvūnams su pašarais pasisavinus mikotoksinų, jų gali patekti į m÷są, riebalus, pieną ir 

kiaušinius (Weidenbörner,2007. 

http://books.google.lt/books?id=7pPzv7SPBPkC&pg=PA285&dq=Weidenb%C3%B6rner+M.+Mycotoxi

ns+in+feedstuffs+2007&hl=lt&ei=yrrHTa6jF4PFswaq24yKDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn

#v=onepage&q&f=false. Prieiga per internetą 2011-04-25). 

Didžiausia leistina aflatoksino B1 koncentracija kombinuotuose pašaruose, lesaluose yra 0,02 

mg/kg. Kontrol÷s priemon÷s: svarbu išvalyti žaliavas, sand÷liavimo patalpas, naikinti kenk÷jus, palaikyti 

optimalią temperatųrą ir dr÷gmę                     (Weidenbörner, 2007. 

http://books.google.lt/books?id=7pPzv7SPBPkC&pg=PA285&dq=Weidenb%C3%B6rner+M.+Mycotoxi

ns+in+feedstuffs+2007&hl=lt&ei=yrrHTa6jF4PFswaq24yKDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn

#v=onepage&q&f=false. Prieiga per internetą 2011-04-25). 

1.9. Kombinuotieji lesalai broileriams 
 

Broileriai – viščiukai išauginti iš sukryžmintų specializuotų m÷sinių vištų veislių (Vikipedija. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Broileris. Prieiga per internetą 2010-01-20).  

Broileriai lesinami daugiausiai kombinuotaisiais visaverčiais lesalais, kurių sulesinimo kiekis labai 

priklauso nuo apykaitos energijos koncentracijos juose. Mažos energijos koncentracijos lesalo paukščiai 

stengiasi sulesti daugiau, tačiau virškinamojo trakto talpa yra ribota. Pagrindinis reikalavimas yra 

optimali lesalų sud÷tis ir pakankamas kiekis broileriams lesinti siekiant gauti optimalius jų priesvorius 

(Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 2007).  

Sudarant visaverčių kombinuotųjų lesalų receptūras, pirmiausia reikia žinoti atskirų pašarinių 

žaliavų įterpimo normas, aminorūgščių, vitaminų, mikroelementų, antioksidantų, fermentų, probiotikų ir 

kitų biologiškai aktyvių medžiagų poreikį (6 lentel÷) (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005).  

6 lentel÷. Visaverčių lesalų kokybiniai rodikliai broileriams (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-

Stupelien÷, 2005).  

 

Rodikliai 

Broileriams 
(startinis ir 
auginimo 
pradžios 
periodas) 

Broileriams 
(auginimo 

vidurio 
periodas) 

Broileriams 
(auginimo 
pabaigos 
periodas) 

Apykaitos energija, MJ/kg, ne mažiau kaip 12,20 13,10 13,10 
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Baltymingumas, proc., ne mažiau kaip 22,00 20,00 19,00 
Žali riebalai, proc., ne mažiau kaip 3,80 4,00 4,00 
Žalia ląsteliena, proc., ne mažiau kaip 4,50 5,50 6,00 
Kalcis, proc., ne mažiau kaip 0,90 0,80 0,75 
Bendras fosforas, proc., ne mažiau kaip 0,70 0,65 0,60 
Pasisavinamas fosforas, proc. 0,45 0,42 0,40 
Natris, proc.  0,12-0,25 0,12-0,25 0,12-0,25 
Metioninas, proc., ne mažiau kaip 0,48 0,46 0,43 
Metioninas +Cistinas, proc., ne mažiau kaip 0,92 0,88 0,78 
Lizinas, proc., ne mažiau kaip 1,38 1,25 1,05 
Triptofanas, proc., ne mažiau kaip 0,24 0,21 0,18 
Treoninas, proc., ne mažiau kaip 0,85 0,79 0,69 
Linolo rūgštis, proc., ne mažiau kaip 1,25 1,20 1,00 

 
Taip pat būtina: 

• tinkamai subalansuoti pašarinę vertę gyvūnų fiziologiniams ir produktyviems poreikiams 

tenkinti; 

• atsižvelgti į nesunaudotų produktų įtaką aplinkai; 

• atsižvelgti į saugos reikalavimus; 

• receptūrų skaičiavimo programoje fiksuoti nepageidaujamų medžiagų leistinus lygius, 

žaliavų maistinę ir cheminę vertę ir kitą reikiamą informaciją; 

• registruoti pašarų priedus; 

• apibr÷žti receptų saugojimo terminą (Kulpys, Švedait÷, 2004). 

1.9.1. Baltymai ir aminorūgštys 

 
Baltymai yra gausiausia biologinių makromolekulių klas÷. Jų yra visose ląstel÷se. Baltymų įvairov÷ 

yra tokia didel÷, kad n÷ viena molekulių klas÷ negali lygintis su baltymais atliekamų funkcijų gausa 

(Kratzer, Latshaw, Leeson, Moran, Parsons, Waldroup. 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=2114&page=9. 2011-03-28). 

Broileriams reikia ne tik žalių baltymų, bet ir 10 nepakeičiamųjų aminorūgščių, o taip pat amino 

grup÷s azoto tarpinei pakeičiamųjų rūgščių sintezei. Kiekviena aminorūgštis paukščių organizme atlieka 

tik jai būdingas funkcijas. Pagrindin÷s ir svarbiausios aminorūgštys yra: lizinas, metioninas, cistinas, 

treoninas, triptofanas, valinas, argininas, histidinas, izoleucinas, fenilalaninas (Drebickas, 2002).  

Kiekviena aminorūgštis paukščių organizme atlieka tik jai būdingas funkcijas: 

Lizinas – dalyvauja kraujo plazmos baltymų ir audinių sintez÷je, medžiagų apykaitos procesuose. 

Jis stimuliuoja jungiamojo ir kalogeninio audinio susidarymą, skeleto raumenų augimą, fermentų ir 

hormonų veiklą (Kadziauskas, 2008). Trūkstant lizino, maž÷ja paukščių apetitas, sutrinka prieauglio 
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augimas, paukščių d÷slumas, vystosi anemija, taip pat atsiranda neigiamas azoto balansas (McDonald. 

http://www.drmacs.com/ProteinRequirementsofBirds.pdf. Prieiga per internetą 2010-09-25).  

Metioninas – dalyvauja oksidacijos-redukcijos reakcijose, reguliuoja baltymų apykaitą, plunksnų 

susidarymą (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005).  

Esant metionino trūkumui, sumaž÷ja paukščių apetitas, sul÷t÷ja prieauglio augimas, sumaž÷ja 

d÷slumas, blog÷ja paukščių imunitetas, sutrinka plunksnų susidarymas (McDonald. 

http://www.drmacs.com/ProteinRequirementsofBirds.pdf. Prieiga per internetą 2010-09-25).    

Cistinas – dalyvauja oksidaciniuose-redukciniuose procesuose, angliavandenių apykaitoje. Esant 

cistino trūkumui, vystosi kepenų ciroz÷, krenta plunksnos, sumaž÷ja atsparumas infekciniams 

susirgimams (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005). 

Treoninas – dalyvauja paukščių medžiagų apykaitoje, yra baltymų, virškinimo fermentų, imuninių 

substancijų sudedamoji dalis. Esant treonino trūkumui, su išmatomis išsiskiria daug azoto, blog÷ja pašarų 

konversija, prasčiau auga prieauglis (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005). 

Triptofanas – reguliuoja organizmo endokrinin÷s sistemos funkcijas, dalyvauja hemoglobino 

sintez÷je, apvaisinimo ir gemalo vystymosi procesuose. Esant triptofano trūkumui, kraujo plazmoje 

sumaž÷ja baltymų, kraujyje – hemoglobino kiekiai, sumaž÷ja kūno mas÷, nusilpsta imunitetas 

(McDonald. http://www.drmacs.com/ProteinRequirementsofBirds.pdf. Prieiga per internetą 2010-09-25). 

Valinas – reikalingas baltymams sintetinti, glikogenui iš gliukoz÷s susidaryti, endokrinin÷s ir nervų 

suistemos normaliai veiklai palaikyti. Esant valino trūkumui, paukščiai blogiau lesa, pasidaro dirglesni, 

prasideda traukuliai, sutrinka judesių koordinacija, blogiau auga prieauglis (Gružauskas, Šašyt÷, 

Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005). 

Argininas – reikalingas plunksnoms formuotis, normaliai lytinių organų veiklai, dalyvauja 

angliavandenių apykaitoje. Trūkstant arginino, sutrinka spermatogenez÷, baltymų ir angliavandenių 

apykaita, šlapimo išsiskyrimas (Juraitis, Kulpys, 2003).  

Histidinas – reikalingas hemoglobinui sintetinti. Trūkstant histidino, kraujyje sumaž÷ja 

hemoglobino, sutrinka medžiagų apykaita, sumaž÷ja apetitas, l÷t÷ja augimas (Juraitis, Kulpys, 2003).  

Izoleucinas – gerina kitų lesalo aminorūgščių įsisavinimą, reikalingų baltymų sintez÷je. Trūkstant 

racione izoleucino, d÷l blogo lesalų aminorūgščių pasisavinimo, iš organizmo išsiskiria nepanaudotas 

azotas, blog÷ja apetitas, maž÷ja svoris (Juraitis, Kulpys, 2003).  

Fenilalaninas – reikalingas hormonams tiroksinui ir adrenalinui susidaryti. Nuo jo priklauso šių 

hormonų fiziologinis aktyvumas. Trūkstant fenilalanino, sutrinka skydliauk÷s ir antinksčių veikla 

(Juraitis, Kulpys, 2003).  
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1.9.2. Mineralin÷s medžiagos 

 
Šiai mineralinių medžiagų kategorijai priklauso dauguma egzistuojančių gamtoje makroelementų ir 

mikroelementų. Didesn÷ makroelementų reikm÷ išreiškiama procentais pagal raciono masę. Jiems 

priklauso kalcis, fosforas, magnis, kalis, natris, chloras, siera (Hein, Pattison, Arena, Best, 2009). Kai 

mineralinių medžiagų reikm÷ nedidel÷, ji apskaičiuojama miligramais 1 kg lesalo (Baranauskas, 

Juknevičius, 2002). 

Makroelementai: 

Kalcis – būtinas kiaušinių ir skeleto formavimuisi. Trūkstant kalcio, sumaž÷ja vištų d÷slumas, 

kiaušiniai blogiau apsivaisina ir jų lukštas būna nestiprus, minkšt÷ja kaulai, snapas nebūna toks tvirtas 

(Worldpoultry.net. http://www.worldpoultry.net/diseases/calcium-d40.html#causes. Prieiga per internetą 

2011-03-28).  

Fosforas – reikalingas baltymų, riebalų, angliavandenių apykaitai organizme, skeletui formuotis, 

yra kai kurių fermentų sud÷tin÷ dalis. Trūkstant fosforo, paukščiai blogiau lesa, prieauglis suserga rachitu 

(Aniulien÷, 2004). 

Kalis – normalizuoja nervų sistemos veiklą, virškinimą. Trūkstant kalio būna širdies aritmija, 

sutrinka nervin÷ veikla, sutrinka inkstų, lytinių liaukų funkcijos (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Natris – audiniuose reguliuoja osmosinį sl÷gį, skysčių apykaitą, rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, 

gerina apetitą. Racione trūkstant natrio, viščiukai blogiau auga, sumaž÷ja vištų d÷slumas. Per didel÷mis 

natrio doz÷mis paukščiai sunkiai apsinuodija (Kratzer, Latshaw, Leeson, Moran, Parsons, Waldroup. 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=2114&page=21. Prieiga per internetą 2011-03-28). 

Magnis – skatina angliavandenių, fosforo, kalcio apykaitą. Trūkstant magnio, viščiukai l÷tai auga, 

jų raumenys nusilpsta. Perteklius – paukščiai l÷tai auga, prastai lesa, blogai pasisavina maisto medžiagas 

(Aniulien÷, 2004).  

Chloras – būtinas palaikyti rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, perduodant nervinius impulsus. Jo 

trūkstant viščiukai blogai auga, pablog÷ja lukšto kokyb÷ (Aniulien÷, 2004). 

Siera – reikalinga aminorūgščių sintezei, azoto apykaitai. Trūkstant sieros, sutrinka medžiagų 

apykaita, plunksnų augimas (Aniulien÷, 2004).  

Mikroelementai: 

Geležis – įeina į hemoglobino ir kai kurių fermentų sud÷tį, būtina aprūpinant audinius deguonimi. 

Trūkstant geležies, susergama anemija, dingsta apetitas, silpn÷ja imunitetas (Aniulien÷, 2004).  

Manganas – būtinas baltyminių medžiagų, angliavandenių ir riebalų apykaitoje, reikalingas 

vitamino C sintezei, aktyvina kai kurių fermentų veiklą, dalyvauja atgaminant hemoglobiną, kaulų 

vystymosi ir lytin÷s funkcijos procesuose (Aniulien÷, 2004). Trūkstant mangano, gimsta mažesnio svorio 
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prieauglis, sutrinka jo augimas, lytin÷ branda, kaulų formavimasis, paukščiai sunkiai juda, iškrypsta 

šonkauliai ir blauzdikauliai (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Cinkas – įeina į fermentų, hormonų sud÷tį, dalyvauja angliavandenių ir baltymų apykaitoje, taip pat 

atlieka aktyvinimo funkciją, skatina kaulinio audinio augimą (Adriano, 2001. 

http://books.google.lt/books?id=H17Tw8NujfYC&printsec=frontcover&dq=adriano+d.+c.+trace+elemen

ts+in+terrestrial&hl=lt&ei=X8jHTceFJouhOpjD9fUB&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&ved=0CCsQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false. Prieiga per internetą 2011-01-

10). Esant cinko trūkumui, atsiranda augimo sutrikimų, iškrenta plunksnos, susergama dermatitu 

(Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷,2005).  

Varis – aktyvina eritrocitų susidarymą, gerina hemoglobino sintezę, aktyvina vamzdinių kaulų 

vystymąsi, būtinas nerviniam audiniui formuotis (Adriano, 2001). Trūkstant vario, paukščiai suserga 

anemija, neigiamai veikiančia skeleto formavimąsi ir plunksnų pigmentaciją. Stipriai viduriuoja. D÷l per 

didelio vario kiekio kepenyse sumaž÷ja vitamino A (Kratzer, Latshaw, Leeson, Moran, Parsons, 

Waldroup. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=2114&page=30. Prieiga per internetą 2011-03-

28). 

Kobaltas – įeina į vitamino B12 sud÷tį, mažina lipidų kiekį kepenyse, aktyvina kai kurių fermentų 

veiklą. Trūkstant šio elemento, sutrinka augimas, sumaž÷ja apetitas, suserga anemija, viduriuoja (Juraitis, 

Kulpys, 2003).  

Jodas – yra sud÷tin÷ skydliauk÷s hormono tiroksino dalis, kuri reguliuoja visą medžiagų apykaitą. 

Esant jodo trūkumui, sumaž÷ja skydliauk÷s funkcija, pablog÷ja spemos kokyb÷ ir padid÷ja vaisiaus 

mirtingumas (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005). 

Selenas – svarbus medžiagų apykaitoje. Selenas panašus į siera, gali ją pakeisti organizmo 

medžiagų apykaitoje (Adriano, 2010). Seleno perteklius skatina plunksnų iškritimą, sukelia anemiją, 

trikdo kepenų veiklą (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Molibdenas – sud÷tin÷ medžiagų apykaitos fermentų dalis, kuri svarbi gaminant šlapimo rūgštį ir 

skaidant nitratus. Stingant molibdeno, pasireiškia anemija, viduriavimas ir paralyžius (Gružauskas, 

Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005).    

1.9.3. Vitaminai 

 
Paukščiai, ilgesnį laiką lesinami pašarais, turinčiais optimalų kiekį baltymų, riebalų, angliavandenių 

ir mineralinių medžiagų, tačiau nepakankamai vitaminingais, suserga hipovitaminoz÷mis. Ilgiau 

negaunantiems vieno ar kito vitamino prasideda avitaminoz÷. Vitaminų perteklius sukelia 

hipervitamonozes. Jauni gyvuliai ir paukščiai, stokojantys vitaminų, l÷čiau auga ir vystosi, pasidaro 
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neatsparūs įvairioms ligoms, sumaž÷ja suaugusių gyvulių produktyvumas ir vislumas (Baranauskas, 

Juknevičius, 2002). 

Visus vitaminus, išskyrus C, paukščiai turi gauti su lesalu. Vitaminą C susintetinti gali ir pats 

paukščių organizmas. Svarbiausi riebaluose tirpūs vitaminai: K; E; D; A. Svarbiausi vandenyje 

tirpstantys vitaminai: C; folio rūgštis; nikotino rūgštis; B1; B2; B6; B12. Riebaluose tirpstantys vitaminai 

reguliuoja maisto mineralinių medžiagų apykaitą, skatina augimą, didina organizmo atsparumą, svarbūs 

reg÷jimui, augimui, odai, gleivinei, kaulams. Vandenyje tirpstantys vitaminai dalyvauja maisto medžiagų 

apykaitoje, turi įtakos virškinimo fermentų susidarymui, didina imunitetą (Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 

2007).  

Riebaluose tirpūs vitaminai (A; D; E; K): 

A grup÷s vitaminai reguliuoja organizmo augimą (Laurinavičius, 2002). Trūkstant vitamino A, 

pablog÷ja virškinimas, atrofuojas riebalin÷s prakaito liaukos, džiūsta oda, pablog÷ja rega (Juraitis, 

Kulpys, 2003). Pagrindinis susirgimas trūkstant vitamino A – A avitaminoz÷. Paukščiukai būna silpni, 

blogai išsivystę. Suaugę paukščiai būna apatiški, plunksnos neblizga, paukščiai apanka (Janušonis, 

Juodka, Kiškien÷, Aleks÷jūnien÷, 2003). 

Trūkstant D grup÷s vitaminų, sutrinka fosforo ir kalcio apykaita. Suaugę paukščiai suserga – kaulų 

suminkšt÷jimu, o augantys – rachitu (Aniulien÷, 2004).  

Trūkstant vitamino E, susergama E avitaminoze. Pasireiškia centrin÷s nervų sistemos sutrikimai. 

Sergantys paukščiai būna apsnudę, sutrinka judesių koordinacija (Janušonis, Juodka, Kiškien÷, 

Aleks÷jūnien÷, 2003).  

Trūkstant vitamino K, ilgiau kreša kraujas, gali išsilieti po oda, raumenyse, virškinimo trakte, gali 

susirgti mažakraujyste (Juraitis, Kulpys, 2003). 

Vandenyje tirpūs vitaminai (B1; B2; B5; B6; B12; C;):    

Trūkstant B grup÷s vitaminų, viščiukai suserga dermatitu, sutrinka judesių koordinacija, paukščiai 

gali šlubuoti, sutrinka nervin÷ veikla, riebalų ir baltymų apykaita,  krinta plunksnos (Worldpoultry.net. 

http://www.worldpoultry.net/diseases/calcium-d40.html#causes. 2011-03-28). 

Vitaminas C turi antiskorbutinių savybių, lemia glikogeno kaupimąsi kepenyse, svarbus šalinant 

nuodingas medžiagas iš organizmo, neleidžia formuotis tulžies akmenims. Trūkstant C vitamino, 

susergama skorbutu (Juraitis, Kulpys, 2003). 

1.9.4. Riebalai 

 
Riebalai organizme dalyvauja oksidacijos – redukcijos procesuose, lemia normalų odos ląstelių 

augimą ir vystymąsi, yra organizmo energijos šaltinis. Kuo pašare daugiau riebalų, tuo jis turi daugiau 

energijos ir yra maistingesnis (Juraitis, Kulpys, 2003). 
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Riebalus sudaro nesočiosios (oleino, linolo, linoleno, arachidono) ir sočiosios (stearino, palmitino, 

lauro) riebalų rūgštys (Laurinavičius, 2002). Paukščių organizmas negali pasigaminti visų riebalų 

rūgščių, tod÷l kai kurių turi būtinai gauti su lesalu. Tokios yra: linolo rūgštis ir alfa linoleno rūgštis. 

Paukščių mityboje daugiausiai yra naudojami sojų, saulegrąžų, rapsų aliejai. Netinkamai subalansavus 

riebalų rūgščių sud÷tį, gali maž÷ti paukščių produktyvumas, blog÷ti produkcijos kokyb÷ (Gružauskas, 

Šašyt÷, Racevičiūt÷-Stupelien÷, 2005). 

1.9.5. Fermentai 

 
Kviečiai, kukurūzai, miežiai, paukščių lesaluose sudaro 65-80% viso raciono kiekio, iš kurių 

paukščiai gauna daugiausiai angliavandenių. Paukščių virškinamajame trakte mikrobin÷ fermentacija yra 

menka ir krakmolui nepriklausantys polisacharidai pašalinami iš organizmo beveik nepasisavinti. D÷l to, 

į lesalus dedama fermentų, kurie krakmolui nepriklausančius polisaharidus suskaldytų iki paprastų 

angliavandenių, kuriuos lengvai pasisavins organizmas ir padidins lesalo energetinę vertę. Tam 

naudojami fermentiniai preparatai ar jų kompleksai (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 

Įterpiant į lesalą fermentų, did÷ja paukščių priesvoriai, intensyv÷ja hidroliz÷s procesai virškinimo 

trakte, sumaž÷ja pašarų sąnaudos, pager÷ja maisto medžiagų pasisavinimas. Fermentai skatina paukščių 

produktyvumą. Dažniausiai naudojami šie preparatai: pektofeotidinas G3x; celoviridinas G3x; 

amilosubtilinas G3x; protosubtilinas G3x (Baranauskas, 1992). 

1.9.6. Antioksidantai 

 
Antioksidantai – tai medžiagos, apsaugančios nuo oksidacijos lengvai besioksiduojančius pašarus ir 

pašarų medžiagas, tokias kaip, nesočiosios riebalų rūgštys, vitaminas A, karotinas, pailginančios pašarų 

laikymo trukmę (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, 

Stankevičius, 2010). Gaminant kaloringus kombinuotuosius lesalus, reikia į juos prid÷ti augalinių ir 

gyvūnin÷s kilm÷s riebalų. Tačiau jų negalima ilgai laikyti, kadangi šviesa, deguonis, dr÷gm÷, šiluma bei 

mikroorganizmai neigiamai veikia pašaro maisto medžiagas. Lesalai greitai ima gesti ir apkarsta. 

Kombinuotųjų lesalų riebalams oksiduojantis, kaupiasi peroksidai, kurie apnuodija jauniklius ir 

suaugusius paukščius. Peroksidai pagreitina riebalų ir juose tirpstančių vitaminų irimą, d÷l to sumaž÷ja 

paukščių produktyvumas bei l÷t÷ja jauniklių augimas. Oksidacijos procesams sul÷tinti į lesalus 

pridedama natūralių augalų sintezuojamų arba sintetinių antioksidantų: santochino, diludino ir kitų. 

Prid÷jus į kaloringus kombinuotuosius lesalus antioksidantų, jie ir ilgiau laikomi nepraranda savo 

maistin÷s vert÷s (Baranauskas, Juknevičius, 2002). 
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1.9.7. Prebiotikai ir probiotikai 

 
Paukščių virškinamajame trakte yra daug bakterijų, kurios atlieka esminį vaidmenį gerinant 

sveikatos būklę. Geram virškinimui ir gerai sveikatos būklei organizmas turi tur÷ti „gerųjų bakterijų“. 

Šios bakterijos gerina virškinimą, stiprina imunitetą, apsaugo nuo apsinuodijimų. Blogos kokyb÷s lesalas, 

stresas, vaistai, gali sumažinti „gerųjų bakterijų“ kiekį organizme. Nor÷dami išsaugoti šias bakterijas, 

svarbu įtraukti tam tikrus produktus į paukščių lesalus – prebiotikus ir probiotikus (Gružauskas, Šašyt÷, 

Racevičiūt÷ – Stupelien÷, 2005). 

Prebiotikai – nevirškinami maisto priedai, kurie yra naudingi, nes stimuliuoja gerinančių 

svekatingumą mikroorganizmų metabolizmą. Potencialūs prebiotikai: oligosacharidai; inulinas; laktuloz÷ 

ir kt (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷ – Stupelien÷, 2005). 

Prebiotikų nauda: mažina lipidų kiekį serume; maž÷ja storosios žarnos opos; padid÷ja kalcio 

absorbcija žarnyne (Gružauskas, Šašyt÷, Racevičiūt÷ – Stupelien÷, 2005). 

Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai ar fermentuoti produktai, gerinantys virškinamojo trakto 

mikrobinį balansą. Dažniausiai tai bifido bakterijos ir pieno rūgšties Lactobacillus mikroorganizmai. Šios 

bakterijos atlieka apsauginę funkciją, žarnyne nebūna nepageidaujamų grybų, bakterijų (Gružauskas, 

Šašyt÷, Racevičiūt÷ – Stupelien÷, 2005). 

Probiotikų nauda: reguliuoja virškinimą; veikia antialergiškai ir antitoksiškai (Gružauskas, Šašyt÷, 

Racevičiūt÷ – Stupelien÷, 2005). 

1.9.8. Vanduo 

 
Visos maisto medžiagos į organizmą patenka su vandeniu, tod÷l gyvame organizme jis yra svarbi 

medžiagų apykaitos dalis (Hein, Pattison, Arena, Best, 2009). 

Paukščiai gali ilgiau išgyventi be pagrindinių maisto medžiagų nei be vandens. Naminiai paukščiai 

be lesalo gali išgyventi 12-14 ir net daugiau dienų, o be vandens – kelias dienas (vištos – 3-4) 

(Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 2007). Vandens kiekis kūne priklauso nuo amžiaus, kūno riebalų kiekio 

(Hein, Pattison, Arena, Best, 2009). Tik ką išsiritę viščiukai turi savyje 70-80 % vandens. Suaugusiųjų 

organizme vandens kiekis svyruoja nuo 40-55 % (Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 2007). Vanduo itin 

svarbus maisto medžiagų rezorbcijai; kaip tirpiklis ir medžiagų transportavimo priemon÷; kūno 

temperatūrai reguliuoti (Hein, Pattison, Arena, Best, 2009). 

Vandens reikšm÷ priklauso nuo daugelio veiksnių: lesalų raciono, lesalų mišinio sud÷ties, gyvūnų 

amžiaus, produktyvumo, aplinkos temperatūros. Reikiamo vandens kiekis (7 lentel÷) priklauso nuo 

sulesamo raciono sausosios medžiagos kiekio (Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 2007). 

7 lentel÷. Vidutin÷s broilerių vandens sąnaudos esant skirtingai aplinkos temperatūrai, ml/d 

(Juknevičius, T÷velis, Kulpys, 2007). 
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Amžius, sav. 20oC 32oC 

1 ____ 40 
3 100 190 
6 240 500 
9 300 600 

 

1.10. Aplinkos poveikis kombinuotiesiems lesalams, pašarams 

1.10.1. Kombinuotųjų lesalų, pašarų laikymas 

 
Kombinuotuosius pašarus laikyti daug sunkiau nei kviečių, rugių bei kitų kultūrų grūdus, nes šiuose 

pašaruose yra įvairių biologiškai aktyvių cheminių junginių ir jie turi specifinių fizinių savybių, į kurias 

būtina atsižvelgti pašarus gaminant, parenkant jiems sand÷lius ir laikymo būdus (Beckmann, Blazek, 

2009. http://www.appropedia.org/Original:Small_scale_Manufacture_of_Compound_Animal_Feed_7. 

Prieiga per internetą 2011-03-28).     

Svarbesn÷s kombinuotųjų pašarų fizin÷s savyb÷s yra: 

1. Temperatūros laidumas. Nuo kombinuotųjų lesalų, pašarų temperatūros laidumo priklauso jos 

kitimo greitis. Žemoje temperatūroje laikant pašarus galima užkonservuoti šalčiu ir sumažinti 

visus vykstančius neigiamus procesus, sustabdyti mikroorganizmų ir kenk÷jų veiklą. Vykstant 

dideliems temperatūrų svyravimams, ant labiau atv÷susių pašarų sluoksnių gali prad÷ti 

kondensuotis dr÷gm÷ (Žem÷sŪkis.com. http://www.zemesukis.com/wp-

content/uploads/Zootechniko_zinynas.pdf. Prieiga per internetą 2011-01-10).     

2. Higroskopiškumas. Tai savyb÷ absorbuoti vandenį iš aplinkos. Kombinuotieji pašarai, lesalai 

yra higroskopiškesni už grūdus, nes juose daug baltymų ir mineralinių medžiagų, tai jų 

dr÷gnumas daug priklauso nuo santykinio oro dr÷gnumo (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, 

Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Galimos per didelio pašarų dr÷gnio priežastys: 

- Kombinuotieji pašarai nepakankamai išdžiovinami. 

- Pašarin÷s žaliavos higroskopiškos. 

- Produkcijos saugyklose susidaro vandens kondensatas. 

- Sand÷lių sienos ir grindys dr÷ksta d÷l nepakankamos izoliacijos (Jeroch, Sederevičius, 

Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Perdirbti pašarai, lesalai turi būti atskirti nuo neapdirbtų pašarų medžiagų ir priedų, kad būtų 

išvengta jų kompleksinio užteršimo. Jie turi būti pakuojami tinkamomis medžiagomis, pvz. maišais, kurie 

turi būti stiprūs, švarūs, be pašalinio kvapo ir neužkr÷sti grūdų kenk÷jais. Turi būti sand÷liuojami 

tinkamose talpyklose, sand÷liuojami taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti, vengiant supainiojimo ir 
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kad būtų apsaugoti nuo irimo. Produkcijai sand÷liuoti, transportuoti talpos ir įranga turi būti laikomi 

švarūs. Bet kokia sugedusi produkcija turi būti laikoma sandariai, kad jos nepasiektų parazitai. Palaikoma 

kuo žemesn÷ temperatūra, kad išvengti kondensacijos ir produkcija nesugestų. Maišuose laikomų 

kombinuotųjų pašarų temperatūra tikrinama įvairiuose rietuv÷s aukščiuose, termometrais. Kvapui ir 

užsikr÷timui kenk÷jais nustatyti iš kiekvienos partijos imamas vidutinis pavyzdys. Sand÷liai v÷dinami, 

kai sausas oras ir lauke temperatūra žemesn÷ už kombinuotųjų pašarų, lesalų temperatūrą (EEB 

183/2005).  

1.10.2. Aplinkos įtaka lesalams, pašarams 

 

Kombinuotųjų lesalų, pašarų laikymo, sand÷liavimo sąlygos turi įtakos jų kokybei. Nesilaikant 

sand÷liavimo reikalavimų lesalai ir pašarai gali  prad÷ti gesti ar gali atsirasti mas÷s nuostoliai. Šeriant 

tokiais koncentruotais lesalais ir pašarais, galimi įvairūs padariniai: nuo juslinio pašarų pakitimų iki 

gyvūnams sukeltų pavojingų susirgimų (8 lentel÷). Pašarų gedimą įtakoja mikroorganizmai. 

Mikroorganizmų gyvybin÷s veiklos metabolitai (mikotoksinai) toksiški tiek gyvūnams tiek ir žmon÷ms.  

8 lentel÷. Sugedusio pašaro padariniai (Bakutis, 2004). 
 

Bendrieji Poveikis 
Pasikeitęs kvapas, skonis, struktūra Sumaž÷jęs apetitas 
Pašaro medžiagų nuostoliai Blogiau sunaudojamas pašaras 
Pašaro medžiagų chemin÷s struktūros pokyčiai Intoksikacijos 
Padid÷jęs užkr÷timas kenk÷jais, bakterijomis t.t. Infekcijos, alergijos 
 

Higieninę pašaro kokybę, t. y. ar jis nekenkia gyvūnų sveikatai ir neblogina produkcijos kokyb÷s, 

nurodo tai, ar pašare yra greitai gendančių, uždraustų naudoti medžiagų, mikrobų, toksinų (Jatkauskas, 

2005).  

Pagrindin÷s priežastys, sukeliančios pokyčius kombinuotuosiuose pašaruose yra didelis pradinis 

saugyklų užterštumas, nepakankamas kombinuotų pašarų, lesalų paruošimas sand÷liavimui, deguonies ir 

anglies dvideginio santykis, džiovinimo temperatūra, santykinis dr÷gnumas, saugojimo laikas. Tačiau, 

netgi sand÷liuojant tinkamai paruostus kombinuotus lesalus, pašarus, po ilgesnio sand÷liavimo laiko gali 

pakisti jų parametrai: padid÷ti dr÷gm÷ ir pakilti temperatūra. Šie parametrai gali kisti d÷l nepakankamos 

ventiliacijos, vandens kondensacijos ant saugyklų sienelių. (Baliukonien÷, Bakutis, 2002. 

http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2002/17/pdf/baliukoniene.pdf. Prieiga per internetą 2010-10-04). 

Būtina laikytis temperatūros palaikymo r÷žimo, kai reikia, palaikoma kuo žemesn÷ temperatūra, kad 

būtų išvengta kondensacijos ir produkcija negestų. Pašarai turi būti sand÷liuojami atskirai nuo chemikalų 

ir kitų produktų, draudžiamų naudoti gyvūnų pašarui. 
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Sand÷liavimo patalpos ir talpyklos turi būti švariai valomos ir džiovinamos, taip pat, jei reikia, turi 

būti taikomos tinkamos apsisaugojimo nuo parazitų priemon÷s. Sand÷liavimo vietos turi būti reguliariai 

valomos, kad būtų išvengta nereikalingo kompleksinio užteršimo (EB Nr. 183/2005). 

Sąlygos pašarams, lesalams laikyti: 

 Pašarų, lesalų talpyklos yra bokštiniai, bunkeriniai ir kitokie aruodai, hermetiškai uždaryti 

konteineriai. Talpyklų sienos turi būti lygios, jų vidus - sausas, švarus ir neužkr÷stas kenk÷jais bei 

v÷dinamas. Pašarin÷s žaliavos, kombinuotieji pašarai, lesalai ir pašarų priedai bei premiksai 

sand÷liuojami atskirose patalpose. Laikyti pašarines žaliavas ir kombinuotus lesalus atvirose atmosferinių 

kritulių veikiamose vietose draudžiama, išskyrus atvejus, kai jie įpakuoti į specialius hermetiškai 

uždarytus konteinerius. Surūšiuoti pašarai talpinami sand÷liuose pagal iš anksto sudarytą laikymo tvarką 

(planą). Vykdoma nuolatin÷ laikomų pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, lesalų kokyb÷s priežiūra. 

Jie įvertinami pagal organoleptinius rodiklius, dr÷gnumą, temperatūrą, užkr÷stumą kenk÷jais. 

Kombinuotųjų pašarų, lesalų laikymo sąlygos ir temperatūra turi būti nuolat kontroliuojama darbuotojų, 

atsakingų už jų priežiūrą. Nustačius kokyb÷s pablog÷jimą, reikia imtis priemonių šiems procesams 

sustabdyti. (Adomaityt÷, 2001). 

Kombinuotieji pašarai, lesalai ir pašarin÷s žaliavos, supilti į maišus, kraunami į stačiakampes 

rietuves, tarp kurių būtina palikti tarpus: 3,8 m krautuvui ir 1,25 m rankiniam pakrovimui. Tarp sienų ir 

rietuvių paliekamas 0,7 m tarpas oro cirkuliacijai ir produkcijos kokyb÷s steb÷jimui. Rietuvių aukštis 

neturi viršyti 15 maišų eilių. Produkcija, supakuota į specialius hermetiškai uždarytus konteinerius, 

didmaišius, kraunama į rietuves, kurių aukštis neturi viršyti 3 eilių (Adomaityt÷, 2001). 

Sand÷liuose, kurių grindys betonin÷s, asfaltuotos, akmenin÷s ar medin÷s, maišai kraunami ant 

medinių pad÷klų. Pad÷klai prieš kiekvieną naudojimą kruopščiai mechaniškai išvalomi. Laikyti pašarus, 

lesalus ant žem÷s grindinio draudžiama. Laipioti ant pašarų, lesalų maišų rietuvių draudžiama.  

 Žaliavas ir kombinuotuosius pašarus, lesalus, užkr÷stus kenk÷jais virš leistinų normų, būtina laikyti 

atskirai nuo neužkr÷stų ir atlikti fumigaciją (Adomaityt÷, 2001). 

Sand÷liuojant lesalus, pašarus randasi sand÷lių mikroflora. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką 

mikroskopinių grybų augimui yra temperatūra (yra rūšių, kurios gali augti žemesn÷je negu 0 °C 

temperatūroje), substrato dr÷gnis (yra rūšių, kurios gerai auga, kai substrato vandens aktyvumas yra 0,8-

0,9), žem÷s ūkio kenk÷jai (vabzdžiai pažeidžia pašarą) (Bakutis, 2004). 

Kad apsaugoti lesalą, pašarą nuo mikotoksinų produkavimų reikia pašarą, lesalą išdžiovinti iki 12-

13% dr÷gnio, nes dr÷gnio kiekis neturi viršyti 14% ar naudoti fungistatinius preparatus (Adomaityt÷, 

2001). 

Kai smulkūs kombinuotieji lesalai, pašarai laikomi maišuose, mikroorganizmų sud÷tis priklauso 

nuo pašarų dr÷gnumo, temperatūros ir laikymo trukm÷s.  maišuose laikomuose kombinuotuose pašaruose 

esti mažiau mikroorganizmų nei laikomuose sampylose. Laikymo būdų įtaka itin išryšk÷ja per ilgesnį 
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laiką, tačiau bakterijų ir grybelių skaičius daug÷ja vienodai (Beckmann, Blazek, 2009. 

http://www.appropedia.org/Original:Small_scale_Manufacture_of_Compound_Animal_Feed_7. Prieiga 

per internetą 2011-03-28).     

Pakilus kombinuotųjų pašarų, lesalų temperatūrai, baltyminiuose – vitamininiuose komponentuose 

vykstantys procesai suaktyv÷ja, d÷l to sumaž÷ja pašarų maistin÷ vert÷ (Beckmann, Blazek, 2009. 

http://www.appropedia.org/Original:Small_scale_Manufacture_of_Compound_Animal_Feed_7. Prieiga 

per internetą 2011-03-28).     

Kuo dr÷gnesni grūdiniai produktai, tuo daugiau juose laisvo vandens, tod÷l juose intensyviau vyksta 

biocheminiai ir mikrobiologiniai procesai. Šiems procesams aktyv÷jant, did÷ja pašarų rūgštingumas, 

keičiasi organinių medžiagų sud÷tis. Ant kombinuotųjų pašarų granulių paviršiaus susidaro palankios 

sąlygos sporoms ir pel÷siniams grybeliams daugintis, padid÷ja šilumos išsiskyrimas, kombinuotieji 

lesalai, pašarai pradeda kaisti. Maž÷jant pašarų dr÷gnumui, maž÷ja juose ir mikroorganizmų, bakterijų. 

Normalaus dr÷gnumo kombinuotuosius lesalus, pašarus galima laikyti ne ilgiau 3 m÷nesius. Vasarą (kai 

temperatūra aukšta) tokie pašarai išlieka kokybiški nuo 1 iki 2 m÷nesių. Ilgiausiai šiuos pašarus galima 

laikyti žiemą ir šiek tiek trumpiau – pavasarį ir rudenį (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, 

Steinhöfel, Matusevičius, Stankevičius, 2010). 

Kombinuotųjų pašarų, lesalų apytikr÷ laikymo trukm÷ yra tas laikotarpis, per kurį pašarų 

nepažeidžia pel÷siniai grybeliai arba bakterijos, nepasikeičia pašarų chemin÷ sud÷tis arba neatsiranda 

pašalinio kvapo (Jeroch, Sederevičius, Pilipavičius, Mikulionien÷, Steinhöfel, Matusevičius, 

Stankevičius, 2010). 
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2. TYRIMO METODAI IR SĄLYGOS 

2.1. Tyrimo objektas. Bandinių sudarymas 

 
Nuo 2010-12-10 iki 2011-03-17 laikotarpiu buvo tirta mažiems broileriams skirtų kombinuotųjų 

pašarų kokybinių rodiklių priklausomyb÷ nuo aplinkos sąlygų. 

Įmon÷je „X“, pašarų pardavimo sand÷lyje įsigyta visaverčių lesalų broileriams „Startinis ir augimo 

pradžios periodas“ 20 kg maišas (2 pav. ir 3 pav.). Pašaras pagamintas tą pačią dieną kaip ir įsigytas.   

 

2 pav. Visaverčiai lesalai broileriams „Startinis ir augimo pradžios periodas“, (autor÷s 

nuotrauka) 

 

 

3 pav. Visaverčiai lesalai broileriams „Startinis ir augimo pradžios periodas“granul÷s, (autor÷s 

nuotrauka) 
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Visaverčio lesalo broileriams „Startinis ir augimo pradžios periodas“ sud÷tis: 

Kviečiai, džiovintų garintų išlukštentš sojų rupiniai, kvietrugiai, kukurūzai, kvietin÷s pamilt÷s, 

avižos, aliejus, kraujo miltai, kalcio karbonatas, monokalcio fosfatas, natrio chloridas, natrio 

bikarbonatas. Žali baltymai, žalia ląsteliena, žali pelenai, neapdoroti aliejai ir riebalai, metioninas, lizinas, 

kalcis, fosforas, natris. Vitaminai ir provitaminai (vitamin A; D3). Mikroelementų junginiai (geležies 

sulfatas; kobalto sulfatas; vario sulfata; mangano sulfatas; cinko oksidas; kalio jodidas; natrio selenitas). 

Fermentai/virškinimą gerinančios medžiagos. Kokcidiostatikas (natrio salinomycinas).   

Iš maišo paimtas 6 kg bandinys, padalintas į 4 lygias dalis ir laikomi skirtingose aplinkos sąlygose: 

1. Kontrolinis – atvirame inde, +18 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 91 % 

2. Šaldytuve – atvirame inde, +3 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 79 % 

3. Eksikatoriuje virš vandens, +18 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 99 % 

4. Termostate – eksikatoriuje virš vandes, +25 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 99 % 

Prietaisas santykinei dr÷gmei ir temperatūrai matuoti buvo naudotas psichrometras (4 pav.). 

 

4 pav. Psichrometras  

2.2. Tyrimų metodai 
 

Kombinuotųjų lesalų kokyb÷s kitimai buvo tirti įmon÷s „X“ laboratorijoje. Tyrimai buvo atliekami 

3 m÷n. ir 7 d. Pirmajį tyrimų m÷nesį, lesalų kokyb÷s rodikliai buvo nustatin÷jami po 2 kartus per savaitę. 

Antrajį tyrimų m÷nesį, lesalų kokyb÷s rodikliai buvo nustatin÷jami po 1 kartą per 2 savaites. Trečiajį 

tyrimų m÷nesį, lesalų kokyb÷s rodikliai buvo nustatin÷jami po 1 kartą per savaitę. Paskutinis tyrimas 

atliktas po kombinuotų lesalų galiojimo termino pra÷jus 1 savaitei. Iš viso buvo atlikta 16 tyrimų.  

Lesalų kokyb÷s kitimai vertinti nustatant jų chemines, fizines savybes ir jusliškai: 
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� Kvapas – uosl÷s pojūčiu (LST 1549/2003). 

� Pel÷sių buvimas – regos pojūčiu. 

� Žalių baltymų kiekis – Kjeldalio metodu, naudojant mineralizavimo ir automatinę Kjeldalio 

sistemos distiliavimo įrangą – 2200 Kjeltec Auto distilation (5 pav.) (EN ISO 20483:2006). 

 

5 pav. Distiliavimo įranga 2200 Kjeltec Auto distilation, (autor÷s nuotrauka) 

 

� Dr÷gnumas – džiovinimo spinta, džiovinant lesalą 130 ºC temperatūroje (6 pav.), 0,5 mg 

tikslumo analizin÷s svarstykl÷s (LST ISO 6496/1999).; 

 

6 pav. Džiovinimo spinta, (sutor÷s nuotrauka) 

 

� Žalių riebalų kiekis – Soxlet metodu, naudojant Soxtec System HT-2 1045 aparatą (7 pav.), 

kur iš tiriamos medžiagos išekstrahuojami žalieji riebalai ir džiovykla, kurioje palaikyta 100 

°C temperatūra (LR žem÷s ūkio ministro įsakymas Nr. 206, 2000).  
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7 pav. Soxtec System HT-2 1045 aparatas, (autor÷s nuotrauka) 

 

� Druskos kiekis (natrio chloridas) – Volhard metodu. Tirpalas parūgštinamas azoto rūgštimi, 

ir chloridai nusodinami sidabro chlorido pavidalu, veikiant sidabro nitrato tirpalu. Sidabro 

perteklius yra titruojamas Volhard metodu su amonio tiocianatu (8 pav.) (LR žem÷s ūkio 

ministerija.http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=105701&p_query=&p

_tr2. Prieiga per internetą 2011-05-02). 

 

8 pav. Druskų nustatymas lesaluose, (autor÷s nuotrauka) 

 

2.3. Tiriamojo lesalo kokybiniai rodikliai 

2.3.1. Privalomieji kokybiniai rodikliai 

 
Privalomieji kokybiniai rodikliai, tai tokie, kuriuos kiekvieną kartą pagaminus pašarą būtina 

nustatyti, jie yra deklaruojami dokumentuose, ir turi būti tokie, kokie yra nurodyti. (9 lentel÷)  
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9 lentel÷. Privalomieji tiriamo, „Startinio ir augimo pradžios periodo“ visaverčio lesalo 

broileriams, kokybiniai rodikliai. 

 

Rodikliai Kiekis 
Apykaitos energija paukščiams 3076,25 kcal 
Virškinamieji proteinai  13,20 % 
Žalia ląsteliena  2,40 % 
Fosforas  0,61 % 
Lizinas 1,25 % 
Triptofanas  0,26 % 
Treoninas 0,83 % 
Chloras 0,19 % 
Magnis 0,17 % 
Cistinas 0,36 % 
Įsisavinamas lizinas 1,09 % 
Vario sulfatas 10 mg 
Mangano sulfatas 65 mg 
Kalio jodidas 1 mg 
  

2.3.2. Pasirenkamieji kokybiniai rodikliai 

 

Pasirenkamieji kokybiniai rodikliai, jų nebūtina kaskart nustatyti (10 lentel÷). 

10 lentel÷ pasirenkamieji tiriamo, „Startinio ir augimo pradžios periodo“ visaverčio lesalo 

broileriams, kokybiniai rodikliai. 

 

Rodikliai Kiekiai 
E671 vitamin D3 5000 TV/kg 
E1640 6-phytase 200 FYT 
Baltymingumas 22,28 % 
Žali riebalai 4,82 % 
Kalcis 0,89 % 
Natrio chloridas 0,27% 
Metioninas+Cistinas 0,95 % 
Linolin÷ rūgštis 1,63 % 
Natris 0,18 % 
Kalis 0,71 % 
Įsisavinamas fosforas 0,42 % 
Metioninas 0,42 % 
Žali pelenai 0,59 % 
Cinko oksidas 70 mg 
Geležies sulfatas 60 mg 
E627 vitamin A 12000 TV 
Vitamin E (tokoferolis) 40,30 mg 
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2.4. Tyrimų rezultatų ir statistin÷s analiz÷s metodai 
 

Vidurkiai apskaičiuoti su MS EXCEL programa. Patkimumas ±5 %. 
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3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Kombinuotųjų lesalų juslinis įvertinimas 

 
Juslinis vertinimas – produkto savybių tyrimas jutimo organais.  

Šis metodas plačiai taikomas nustatant maisto produktų ir kombinuotųjų lesalų kokybę, įvertinant jų 

išvaizdą, formą, spalvą, kvapą, skonį, konsistenciją ir kitus požymius.  

3.1.1. Kvapo juslinis įvertinimas 

 

Pagal kombinuoto lesalo kvapą galima spręsti apie jo laikymo sąlygas, tinkamumą vartoti. 

Nustatant kombinuoto lesalo kvapą, pagrindinis d÷mesys buvo kreipiamas ar jis būdingas tai pašarų 

rūšiai, ar n÷ra pašalinio kvapo.  

Atliekant tyrimą, pirmieji laikomo lesalo kvapo pokyčiai buvo nustatyti pra÷jus 46 paroms nuo 

lesalo laikymo pradžios. Lesalas buvo laikomas eksikatoriuje virš vandens +18 ºC temperatūroje, 

santykin÷ dr÷gm÷ 99 %. Buvo jaučiamas pel÷sio kvapas, kuris ilg÷jant lesalo laikymo trukmei stipr÷jo.  

Pra÷jus 46 paroms nuo lesalo laikymo pradžios, lesale, laikomame termostate – eksikatoriuje virš 

vandens, +25 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 99 %, buvo nustatyti pirmieji kvapo pokyčiai. Buvo 

jaučiamas silpnas pel÷sių ir rūgimo kvapas, kuris kelių dienų b÷gyje suintensyv÷jo ir tyrimo pabaigoje, 

buvo jaučiamas itin stiprus rūgimo kvapas.  

Blogas kvapas atsirado d÷l to, kad kombinuoti lesalai buvo laikomi uždarame inde, nev÷dinami, 

netinkamomis laikymo sąlygomis (per dr÷gnai ir per aukštoje temperatūroje) ir tai sudar÷ palankias 

sąlygas sparčiai daug÷ti mikroorganizmams, kurie suk÷l÷ lesalų kaitimą, didelį sudr÷kimą. Sudr÷kę ir 

prad÷ję kaisti lesalai skleidžia nemalonų pel÷sio ir rūgimo kvapą. 

Kitose aplinkose, kontrolinis – atvirame inde, +18 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 91 % ir 

šaldytuve – atvirame inde, +3 ºC temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 79 %, laikomų lesalų m÷giniai per visą 

bandymo laikotarpį, kvapo nepakeit÷, išliko pašarams būdingas kvapas. 

3.1.2. Pel÷sių buvimas 

 
Pel÷sių buvimas rodo, kad lesalas genda, o tai įtakoja per didelis dr÷gnio kiekis. Tokiame lesale esti 

mikotoksinų ir tokio lesalo negalima lesinti paukščiams. Apgedusiuose lesaluose atsiradę įvairūs skilimo 

produktai gali pakenkti paukščių vidaus organus, sukelti medžiagų apykaitos, virškinamojo trakto ligas 

(gūžio uždegimas, pašarin÷ encefalomaliacija ir t.t.). 

Lesale, laikomame termostate virš vandens, pra÷jus 46 paroms nuo lesalo laikymo pradžios, buvo 

pasteb÷tas žalsvas pel÷sis pašaro pakraščiuose ant d÷l per didel÷s dr÷gm÷s susidariusių lesalo grumstelių, 
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stipriai sumaž÷jo lesalo birumas. Ilg÷jant išlaikymo trukmei, pra÷jus 55 paroms nuo lesalo laikymo 

pradžios, pel÷sis padeng÷ visą kombinuoto lesalo granulių paviršių. Lesalo granul÷s atsiskyr÷ viena nuo 

kitos ir d÷l ant jų užsid÷jusio pel÷sio pakeit÷ spalvą nuo rudai pilkos iki baltai žalsvos (9 pav.). 

 

 

 
9 pav.  Pel÷sis ant  termostate laikomo lesalo granulių, (autor÷s nuotrauka) 

Lesale, laikomame eksikatoriuje virš vandens, pirmasis p÷l÷sis pasteb÷tas nuo laikymo pradžios 

pra÷jus taip pat 46 paroms. Pel÷sis buvo padengęs visą m÷ginio paviršių ryškiai žalsvu pūkeliu, pašaro 

paviršius buvo sušokęs į vientisą sluoksnį. Pra÷jus 55 paroms nuo laikymo pradžios, kombinuotas lesalas 

pasideng÷ vientisu pel÷sio sluoksniu ir virto vienu grumstu (10 pav.).   

 

 

 
10 pav. Pel÷sis ant eksikatoriuje su vandeniu laikomo lesalo granulių, (autor÷s nuotrauka) 
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Kitomis aplinkos sąlygomis laikomuose bandiniuose pel÷sis nebuvo pasteb÷tas.  

Pel÷sis susidar÷ ten, kur buvo pakankamai dr÷gm÷s ir šilumo jiems augti. D÷l pel÷sio susidarymo 

prad÷jo kaisti lesalai.  

3.2. Kombinuotų lesalų fizin÷s savyb÷s 

3.2.1. Lesalų dr÷gnumas 

 
Lesalų dr÷gnumas – tai laisvo vandens procentinis kiekis medžiagoje.  

Kombinuotieji pašarai yra higroskopiškesni už grūdus, nes juose yra daug baltymų ir mineralinių 

medžiagų. Pakitus dr÷gnumui, lesaluose pasikeičia mikroorganizmų kiekis, lesalo sud÷tis. Standartais 

leidžiamas kombinuotų lesalų dr÷gnumas yra 14,5 % (LST ISO 6496/1999).  

Tyrimų rezultatai parod÷, kad lesalų dr÷gnumas priklauso nuo santykinio oro dr÷gnumo ir laikymo 

trukm÷s joje. Jau po 18 parų laikymo lesalai, kurie buvo laikomi termostate virš vandens, perženg÷ 

standartuose nustatytą kombinuotų lesalų dr÷gnumo ribą ir siek÷ 14,6 %. Šie lesalai jau po pus÷s m÷nesio 

laikymo netinkamomis sąlygomis tapo nekokybiški (11 pav.). 

Po 61 paros eksikatoriuje virš vandens laikytame lesale, atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad 

kombinuotojo lesalo dr÷gm÷ jau siekia 16,6 %, net 2 procentais daugiau viršija normą (11 pav.). Be to 

galima daryti prielaidą, kad šiomis sąlygomis laikomas lesalas tapo nekokybiškas jau po 1,5 m÷n, nes 

atlikus tyrimus nuo eksperimento pradžios pra÷jus 46 paroms buvo gautas beveik ribinis 14,3 % 

dr÷gnumas (11 pav.). 

Šaldytuve laikomo lesalo dr÷gnumas kito visai mažai, nuo laikymo pradžios padid÷jo tik 1,2 % ir 

neperženg÷ standartuose nustatytų reikalavimų.  

Dr÷gm÷ kontroliniame m÷ginyje kito atvirkčiai nei visuose kituose bandiniuose. Čia lesalų dr÷gnumas ne 

did÷jo, o maž÷jo. Nuo 11,4 % sumaž÷jo iki 8,8 %, t.y. dr÷gnumas nukrito 2,6 % (11 pav.). Dr÷gm÷s 

nuostoliai gal÷jo būti d÷l ilgo laikymo nesandariame inde, lesalai laikomi optimalioje temperatūroje 

džiuvo, išgaravo dalis jų dr÷gm÷s. Mažiau dr÷gm÷s turinčiuose lesaluose, maž÷ja mikroorganizmų, 

bakterijų, nes susidaro nepalankios sąlygos jiems augti. O daugiau dr÷gm÷s turinčiuose lesaluose, juose 

būna daugiau laisvo vandens, tod÷l juose intensyviau vyksta biocheminiai ir mikrobiologiniai procesai.  
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KOMBINUOTŲJŲ LESALŲ DRöGNUMO KITIMAS
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11 pav. Kombinuotųjų lesalų dr÷gnumo kitimai tyrimų metu, % 

3.3. Kombinuotų lesalų chemin÷s savyb÷s 

3.3.1. Druskos (NaCl) kiekis lesaluose  

 

Valgomoji druska kombinuotuosius lesalus papildo natriu bei chloru ir reguliuoja natrio ir kalio 

santykį, nes dažniausiai kombinuotųjų lesalų žaliavoje yra nemažai kalio. 1 kg valgomosios druskos yra 

380-390 g natrio ir 585-602 g chloro (Aniulien÷, 2004). Chloras virškinimo trakte padeda susidaryti 

druskos rūgščiai, kuri reikalinga virškinimui. Trūkstant druskos, sutrinka osmosinis sl÷gis, organizmas 

blogai įsisavina riebalus, baltymus, maž÷ja svoris, taip pat gali sukelti paukščių kanibalizmą. Atvirkščiai, 

esant šios druskos pertekliui, paukščiams sukelia viduriavimą, net mirtį.  

Druskos kiekis negali sudaryti daugiau, kaip 0,5 % sausų lesalų mas÷s (Aniulien÷, 2004). Startinio 

ir augimo pradžios periodo broilerių lesaluose natrio chlorido turi būti ne mažiau 0,27%.  

Tyrimai parod÷, kad skirtingose laikymo sąlygose laikytų lesalų, natrio chlorido kiekis nepakito. 

Šios druskos kiekis, pra÷jus 98 paroms nuo lesalų laikymo pradžios (visam tyrimų laikui), išliko toks pat 

– 0,27% (12 pav.).  
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Galima teigti, kad natrio chlorido kiekio kitimui įtakos neturi nei aukšta ir žema temperatūros, nei 

didelis aplinkos dr÷gnumas.  

NATRIO CHLORIDO KIEKIS KOMBINUOTUOSE LESALUOSE
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12 pav. Kombinuotųjų lesalų natrio chlorido kiekio kitimai tyrimų metu, % 

 

3.3.2. Žalių riebalų  kiekis kombinuotuose lesaluose 

 
Daug riebalų paukščių organizmas sintetina iš angliavandenių, tačiau nepakeičiamų riebalų rūgščių 

nesintetina, tod÷l turi gauti su lesalu. Riebalų priedas m÷sinių paukščių prieaugio racionuose padeda 

geriau panaudoti proteinus. Tačiau riebalų perteklius racione, sutrikdo angliavandenių skaidymą, tod÷l 

pasisavinama mažiau pašarų. Pagal standartą, šiame startinio augimo ir pradžios periodo, broilerių 

kombinuotame lesale žalių riebalų kiekis turi būti ne mažesnis nei 3,80 %.  

Atlikus kombinuotųjų lesalų riebalų kitimo tyrimus, nustatyta, kad per visą laikotarpį riebalų kiekis 

visose aplinkose laikomuose lesaluose maž÷jo.  

Atliekant tyrimus, pirmieji riebalų kiekio kitimai nustatyti pra÷jus 14 parų nuo tyrimų pradžios. 

Riebalų kiekis ÷m÷ maž÷ti termostate virš vandens, ir eksikatoriuje virš vandens laikomuose lesaluose. 

Kitose aplinkose – šaldytuve, bei kontroliniame bandinyje riebalų kiekis ÷m÷ maž÷ti tik pra÷jus 46 

paroms nuo laikymo pradžios.  

0.27 %  
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Didžiausias riebalų nuostolis nustatytas eksikatoriuje virš vandens +18 ºC temperatūroje, kai 

santykin÷ dr÷gm÷  99 %, laikomame lesale. Per visą tyrimų laiką riebalų kiekis sumaž÷jo nuo 4,82 % iki 

2,06 % - nuostolis 2,76 %. Pagal reikalavimus, eksikatoriuje su vandeniu laikomame lesale, po 75 parų,  

riebalų kiekis stipriai sumaž÷jo ir perženg÷ minimalią riebalų kiekio lesaluose ribą.  

Termostate virš vandens laikomo lesalo riebalų nuostolis – 2,05 %. Riebalų kiekis, termostate virš 

vandens ir eksikatoriuje virš vandens laikomuose lesaluose, po 75 parų sumaž÷jo iki leistinos pagal 

reikalavimus ribos. Atsižvelgiant į riebalų kiekį, galima teigti, kad nuo 76 lesalų laikymo paros 

eksikatoriuje virš vandens, +18 ºC temperatūroje kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 % ir termostate virš vandens, 

+25 ºC temperatūroje, kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 %  laikomi lesalai jau buvo nekokybiški (13 pav.). 
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13 pav. Kombinuotųjų lesalų žalių riebalų kiekio kitimai tyrimų metu, % 
 

Kitose aplinkose laikomų lesalų riebalų kiekiai maž÷jo tolygiai ir nelabai žymiai. Kontrolinio 

m÷ginio riebalų kiekis sumaž÷jo 0,12 %, o šaldytuve laikomo lesalo riebalų nuostolis – 0,26 %.  

Tod÷l galime daryti išvadą, kad žalių riebalų kiekio sumaž÷jimą labiausiai įtakoja per aukšta 

temperatūra ir per didel÷ dr÷gm÷.   
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3.3.3. Kombinuotųjų lesalų baltymingumas 
 
 
Baltymai turi nuolat su lesalais patekti į paukčių organizmą. Jų negalima pakeisti kitomis 

medžiagomis. Be baltymų nesusidaro organizmui svarbūs fermentai ir hormonai. Kai racione proteinų per 

daug, organizmas priverstas eikvoti didelį energijos kiekį jiems perdirbti.  

Laikantis nurodytų normų, kombinuotuose lesaluose baltymingumas turi būti nemažesnis nei 22 % 

(EN ISO 20483:2006). 

Šaldytuve laikomo lesalo bei kontrolinio lesalo baltymingumo tyrimų rezultatai parod÷, kad šiomis 

sąlygomis laikomo pašaro baltymingumas padid÷jo. Didžiausias baltymingumas nustatytas, kontrolinio 

m÷ginio, kuris nuo laikymo pradžios padid÷jo 0,84 % (nuo 22,28 % iki 23,12 %) (14 pav.).  

Šaldytuve laikomo lesalo baltymingumas taip pat padid÷jo, tik ne staigiai iškarto, bet palaipsniui ir 

pakilo 0,58 % (nuo 22.28 % iki 22.86 %).  

Termostate virš vandens laikomo lesalo baltymingumas prad÷jo maž÷ti pra÷jus 1 savaitei nuo lesalo 

laikymo pradžios. Per visą tyrimų laiką baltymingumas sumaž÷jo 1,41 % ( nuo 22,28 % iki 22,87 %). 

Pra÷jus 14 parų nuo lesalo laikymo pradžios, baltymingumas sumaž÷jo iki minimalios kombinuotojo 

lesalo baltymingumo normos, t.y. iki 21,87 %. Tod÷l galima teigti, jog pra÷jus 2 savait÷ms nuo tyrimo 

pradžios termostate virš vandens laikomas lesalas, atsižvelgiant į baltymingumą, tapo nekokybišku. 

Eksikatoriuje virš vandens laikomo lesalo baltymingumas kito dvejopai: nuo tyrimo pradžios lygiai 

m÷nesį, lesalo baltymingumas did÷jo, tačiau likusius 2 m÷n. iki tyrimų pabaigos, baltymingumas maž÷jo 

(14 pav.). Pirmąjį laikymo m÷nesį baltymingumas pakilo 0,65 %. Per likusius 2 m÷nesius lesalų 

baltymingumas sumaž÷jo 2,65 %. Eksikatoriuje virš vandens laikomo lesalo baltymingumas sumaž÷jo iki 

minimalios normos, pra÷jus 75 paroms nuo lesalo laikymo pradžios. V÷lesniu laikotarpiu eksikatoriuje 

virš vandens laikomas lesalas, atsižvelgiant į baltymingumo kiekį, tapo nekokybišku.  

Atlikus tyrimą, galima teigti, kad žalių baltymų kiekio padid÷jimo ir sumaž÷jimo pagrindin÷s 

priežastys yra šios: esanat per dideliam dr÷gm÷s kiekiui, lesalai prad÷jo kaisti, o to pasekoje pasiekus 

lesalų perdr÷kimo ribą, prad÷jo maž÷ti jų baltymingumas. 
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KOMBINUOTŲJŲ LESALŲ BALTYMINGUMAS
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14 pav. Kombinuotųjų lesalų baltymingumo kitimai tyrimų metu, % 
 

3.4. Kombinuotųjų lesalų kokybiškumas 
 
Kombinuotojo lesalo maistin÷ vert÷, fizin÷s, chemin÷s savyb÷s ir higienos kokyb÷ apsprendžia 

lesalo kokybę. Nuo pašaų kokyb÷s priklauso ir maisto produktų kokyb÷. Jeigu paukščiai lesinami 

užterštais lesalais, tų pačių teršalų randama ir maisto žaliavoje, ir iš jos pagamintuose produktuose. Jeigu 

lesinami blogos maistin÷s sud÷ties lesalais – paukčių priesvoris būna mažesnis, paukščiai suserga 

įvairiausiomis ligomis.  

Atlikus tyrimus ir apibendrinus gautus rezultatus, galima teigti, kad termostate virš vandens, +25 ºC 

temperatūroje, kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 % ir eksikatoriuje virš vandens +18 ºC temperatūroje, kai 

santykin÷ dr÷gm÷ 99 % laikomi lesalai, savo kokybę prarado anksčiau nei buvo nurodytas jų tinkamumo 

vartoti terminas (15 pav.). Termostate po 14 parų. Eksikatoriuje virš vandens po 46 parų. 
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 Kitomis sąlygomis laikyto lesalo kokyb÷ stipriai nepasikeit÷, net ir pasibaigus nustatytam lesalų 

vartojimo terminui. Nustatyti nedideli riebalų kiekio nustoliai ir šiek tiek padid÷jusi dr÷gm÷. Net ir 

pra÷jus savaitei po galiojimo termino, atlikus tyrimus, nustatyti rodikliai neperženg÷ leistinos ribos. 

Termostate virš vandens laikomas lesalas tapo nekokybiškas, kai pra÷jus 14 parų nuo laikymo 

pradžios, buvo nustatytas baltymų kiekio sumaž÷jimas iki minimalios normos.  

Eksikatoriuje virš vandens laikomas lesalas tapo nekokybišku, pra÷jus 46 paroms nuo bandymo 

pradžios, jusliškai nustačius pel÷sio kvapą, taip pat buvo matomas pel÷sis ant granulių ir d÷l dr÷gm÷s 

kiekio viršijimo.  
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IŠVADOS 

1. Nebūdingas kokybiškiems lesalams kvapas ir pel÷sio p÷dsakai užfiksuoti nuo lesalo laikymo 

pradžios par÷jus 46 paroms, eksikatoriuje virš vandens (+18 °C temperatūroje) ir termostate 

virš vandens (+25 °C temperatūroje) laikomame lesale.  

2. Didžiausias dr÷gm÷s padid÷jimas nustatytas eksikatoriuje virš vandens (+18 °C 

temperatūroje) laikomame lesale, per visą eksperimento laiką jis padid÷jo 9,2 %. Vienintelis 

dr÷gm÷s nuostolis nustatytas kontroliniame (+18 °C temperatūroje) m÷ginyje,  per visą 

eksperimento laiką sumaž÷jo 2,6 %. 

3. Skirtingose laikymo sąlygose laikytų lesalų, natrio chlorido kiekis nepakito. Šios druskos 

kiekis, pra÷jus 98 paroms nuo lesalų laikymo pradžios, išliko toks pat – 0,27 %. 

4. Didžiausias žalių riebalų nuostolis nustatytas eksikatoriuje virš vandens (+18 °C 

temperatūroje, kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 %) laikomame lesale jis siek÷ 2,76 %, o mažiausias − 

kontroliniame (+18 °C temperatūroje, santykin÷ dr÷gm÷ 91 %) m÷ginyje - 0,12 %.  

5. Didžiausias baltymingumas nustatytas kontroliniame m÷ginyje, kuris nuo lesalo laikymo 

pradžios padid÷jo 0,84 %. O eksikatoriuje virš vandens laikomame lesale, baltymingumas kito 

dvejopai: pirmąjį laikymo m÷nesį baltymingumas pakilo 0,65 %, o per likusius 2 

eksperimento m÷nesius, lesalų baltymingumas sumaž÷jo 2,65 %. 

6. Termostate +25 °C temperatūroje, kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 %, laikomi lesalai, savo kokybę 

prarado pra÷jus 14 parų nuo ekperimento pradžios, nes pagal standarą, kombinuotojo lesalo 

baltymingumas sumaž÷jo iki minimalios normos (leistina norma 22 %). 

7. Eksikatoriuje virš vandens (+18 °C temperatūroje, kai santykin÷ dr÷gm÷ 99 %)  laikomi 

lesalai tapo nekokybiški pra÷jus 46 paroms nuo tyrimų pradžios, nes pagal LST ISO 

6496/1999, kombinuotųjų lesalų dr÷gm÷ neturi viršyti 14,5 % ir buvo pasteb÷tas pel÷sis, bei 

jaučiamas pel÷sio kvapas. Kitose sąlygose (šaldytuve ir kontrolinis) laikomi lesalai, net 

pra÷jus savaitei po galiojimo termino, atlikus tyrimus, nustatyti rodikliai neperženg÷ 

minimalios ribos. 

8. Nustatyta, kad kokybinių rodiklių pokyčius labiausiai įtakojo dr÷gm÷, bei aukšta temperatūra, 

kurių poveikis suk÷l÷ kombinuotųjų lesalų kaitimą ir kokybinių rodiklių svyravimus. 
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