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APSAUGOTŲ RIEBALŲ KLASIFIKACIJA 
 ESMINĖS NAUDOS 

 

Apsaugotų riebalų grupės 
 

Egzistuoja vis dar populiarus apsaugotų 
riebalų klasifikavimas:  

 I kartos - kalcio muilai; 

 II kartos - chemiškai prisotinti 

 III kartos - frakcionuotos riebiosios 
rūgštys/trigliceridai.  

Mes siūlome skirstyti apsaugotus riebalus į 2 
(dvi ) grupes pagal jų praktinį pritaikymą:  
 

pirma grupė –tai riebalai, kurių riebiųjų 
rūgščių sudėtis yra subalansuota, kad didintų 
pieno kiekį, išlaikytų įmitimą, gerintų 

apsivaisinimą. Tai: kalcio muilas, prisotinti 
riebalai, kurių sudėtyje vyrauja stearino 
C18, oleino C18:1, linolo C18:2 riebiosios 
rūgštys. 
 

antra grupė - riebalai, kurių didžiąją dalį 
sudaro palmitino riebioji rūgštis C16. Jos 
pagrindinė funkcija – didinti pieno riebumą ir 

pieno kiekį. Tai - frakcionuotos riebiosios 
rūgštys/trigliceridai. 

 

 

Tik žinant apsaugotų riebalų 
riebiųjų rūgščių sudėtį,  
galima tinkamai parinkti 
produktą  

C16:0 Palmitino riebioji rūgštis yra pagrindinė 
pieno riebalų sudedamoji dalis ir tiesiogiai 
panaudojama jų sintezėje. 

C18:0 Stearino rūgštį organizmas pirmiausiai 
panaudoja pieno kiekio didinimui bei gyvulio 
energetiniams poreikiams patenkinti. Ši rūgštis 
yra šiek tiek sunkiau įsisavinama, todėl dažniausiai 
produktų sudėtyje būna kartu su C16 Palmitino 
riebiąja rūgštimi.  

C18:1 Oleino rūgštis yra mononesočioji ir yra 
kalcio muilo sudėtyje, lengvai įsisavinama ir 
dalyvauja virškinant kitas riebiąsias rūgštis, ypač 
stearino. Ji didina pieno kiekį, taip pat 
panaudojama gyvulio energetiniams poreikiams. 

C18:2 Linolo rūgštis yra nepakeičiama, padeda 
reprodukciniams organams greičiau atsistatyti bei 
pasiruošti naujam veršingumui. 

C18:3 Linoleno rūgštis yra nepakeičiama, veikia 
priešuždegimiškai bei skatina kokybiškos 
kiaušialąstės išsivystymą. 

 

Apsaugotų riebalų esminės 
naudos 
 

  skatina pieno gamybą; 

 didina pieno riebumą; 

 apsaugo nuo ketozės; 

 padeda išlaikyti reikiamą 

įmitimą; 

 gerina apsivaisinimą; 

 mažina karščio stresą; 
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EKONOMINĖ NAUDA 
 

Pieno ir pieno riebumo 
padidėjimas 

 

Stearolac 90 – 0,4 
kg/k/d; 

-0,39 eur 

Bendro pašaro 0,4 kg 
SM mažiau (0,16 
eur/kg/SM); 

+0,07 eur 

Iš viso išlaidų 
karvei per dieną: 

=0,32 euro 

Pieno kiekio 
padidėjimas 2 kg/k/d; 

+0,70 eur 

Didesnis pieno 
riebumas 0,1%; 

+0,15 eur 

Daugiau pajamų iš 
karvės per dieną; 

=0,85 euro 

Papildomas 
pelnas iš karvės 
per dieną; 

=0,53 euro  

 
Skaičiavimai atlikti naudojant: bazinio pieno kaina – 
0,29 eur/kg; Pieno koeficientas – 1,2; Natūralaus 
pieno kaina – 0,35 eur/kg; Produktyvumas – 30 kg 
karvė per dieną; 

METINĖ EKONOMINĖ NAUDA 
 

  

185,- EUR/karvės 
Kas dienoje atrodo ne tiek jau daug, mėnesio ir 
metų perspektyvoje sukuria pakankamai didelę 
vertę. 

  

10.000,- EUR 
turint 54 karvių ūkį 
Nedidelio ūkio atveju tokia šėrimo nauda 
vertintina, kaip pakankamai žymi. Ir tai tik vienas 
iš būdų kelti ūkio produktyvumą ir ekonominį 
efektyvumą. 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 
 

www.raudoniai.lt 

+370 680 92997 

 

 

 

REKOMENDACIJA APSAUGOTŲ 
RIEBALŲ PANAUDOJIMUI  

Prieš pradedant vartoti apsaugotus riebalus 
visuomet kviečiame pasikonsultuoti. Bendros 
rekomendacijos būtų tokios: 

Kalcio muilą arba prisotintus riebalus į 
racioną įvesti 2( dvi ) savaites prieš 
veršiavimąsi — iki 200 g karvei per dieną– 
ruošiame ją ne tik naujai 
laktacijai, bet ir kitam 
sėkmingam sėklinimui. 

Apsiveršiavusiai 
karvei kalcio muilo 
arba prisotintų 
riebalų ( arba 
derinant kartu abu 
komponentus ) 
naudoti iki 800 g 
karvei per dieną. 
Laktacijos 
pradžioje šie 
riebalai gelbsti nuo kūno 
svorio kritimo (ketozės 
profilaktika), stiprina reprodukcijos 
galimybes ir užtikrina maksimalią pieno 
gamybą. 

Nuo 90-osios laktacijos dienos, kad padidėtų  
pieno riebumas ir pieno kiekis —naudoti 
frakcionuotas riebiąsias rūgštis (trigliceridus).

  Kalcio muilas 
(NUTRACOR 88) 

Frakcionuotos 
riebiosios rūgštys 
(NUTRACOR 80P) 

Prisotinti riebalai 
(STEAROLAC 90) 

Frakcionuoti 
trigliceridai 

(NUTRACOR PS58) 

Žalių riebalų kiekis 84% min 99% min 99% min 99% min 

Ca 8,0       

C12:0 lauro 0,2 0,4 0,3 0,2 

C14:0 miristo 1,2 1,8 1,0 0,9 

C16:0 palmitino 44,1 86,6 46,0 77,2 

C18:0 stearino 5,0 2,0 43,5 5,1 

C18:1 oleino 41,0 7,0 8,2 13,6 

C18:2 linolo 8,0 1,5 0,3 2,2 

C18:3 linoleno 0,4 0 0 0,3 

kitos 0,1 0,7 0,7 0,5 

Funkcija Reprodukcija, kūno 
kondicija, pieno kiekis 

Pieno riebumas, 
pieno kiekis 

Pieno kiekis, kūno 
kondicija, pieno 

riebumas 

Pieno riebumas, 
pieno kiekis 

Dozavimas iki 500 g/dienai iki 600 g/dienai iki 800 g/dienai iki 300 g/dienai 

 

Apsaugotų riebalų riebiųjų rūgščių sudėtis, dozuotės ir ekonominė nauda 
 

http://www.raudoniai.lt/
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Esame jauna įmonė, tačiau turinti daug 
patirties galvijų šėrime. Tai mūsų pačių 
sukurti ir nuo veiklos pradžios įsteigtame 
ūkyje sėkmingai išbandyti kombinuotieji 
pašarai.Tai profesionaliai subalansuoti galvijų 
šėrimo racionai pagal individualiai sudarytus 
planus. Tai reali ūkio valdymo organizavimo 
ir jo tobulinimo patirtis. Šiandien norime 
pasidalinti šiomis žiniomis su jumis. Todėl 
pristatome savo komanda 

 

Tomas Raudonius 

+370 687 81263 

Konsultuoja pienininkystės ūkio valdymo ir 
efektyvumo didinimo klausimais. Vertingi 

patarimai iš į rezultatą su mažiausiais kaštais 
orientuoto profesionalo..

 

Kastytis Litvinas 

+370 615 64200 
Konsultuoja galvijų šėrimo racionų sudarymo, pieno 
kiekio didinimo ir sveikatingumo klausimais. Vienas 
geriausių konsultantų Lietuvoje. Seminarų ir mokymų 
ūkininkams pranešėjas 

 

Danutė Zandovaitė 

+370 680 92997 
Konsultuoja galvijų šėrimo raciono sudarymo, pieno 
kiekio didinimo ir sveikatingumo klausimais. Patirtis, 
kuri užaugo siekiant užsibrėžtų tikslų efektyviausiuose 
Lietuvos ūkiuose.  

Pardavimų vadybininkai 

 

Egidijus Čeponkus 

+370 687 17150 

Pardavimų ir gamybos vadovas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Andriuškevičiūtė 

+370 612 65866 

Pardavimų vadybininkė. 

 

Indrė Kelpšaitė 

+370 620 84998 

Vyriausioji buhalterė. 

 

: 

 
Daugiau apie mus 

Daugiau apie mus: www.raudoniai.lt; +370 687 17150 

Užsisakyti naujienlaiškį: info@raudoniai.lt, arba 
registruokitės www.raudoniai.lt/produkcija/  

http://www.raudoniai.lt/
mailto:info@raudoniai.lt
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Mus rasite: 
 

 

 

 

 

 

UAB "Raudoniai" 
Įmonės kodas: 302595877 
PVM mokėtojo kodas: LT100005960112 
 
Adresas: Mokyklos g. 19, Bokštų k., Šilalės r. 
 
Darbo laikas 
I – V 8.00 – 18.00 
 
Tel.: +370 687 17150 
El. paštas: info@raudoniai.lt 


