
LACTAID® - stabilizuotų mielių produktas 

 

Kas yra LACTAID ®? 

LACTAID® - naujos kartos, STABILIZUOTŲ mielių kultūra, skirta melžiamų karvių 

pieno primilžių ir mėsinių galvijų paros priesvorių didinimui. 

Ūkininkai supranta, kad naudinga naudoti mielių kultūrų pašarų papildus melžiamų karvių 

racione. Daugelis pastebėjo, kad naudojant „ gyvas“ mieles gaunami rezultatai nėra 

pastovūs. 

Gyvų mielių fermentacija vyksta prieskrandyje, kur gaminami metabolitai ir maitinamos 

prieskrandžio bakterijos. Didysis prieskrandis nėra pati geriausia aplinka gyvų mielių 

fermentacijai. Dėl šios priežasties pagaminama mažiau metabolitų prieskrandžio bakterijų 

maitinimui ir ūkiuose gaunami nenuoseklūs rezultatai. 

LACTAID® metabolitai gaminami pramoniniu būdu, griežtai kontroliuojant gamybos 

procesą. Metabolitai nepaveikti neigiamų aplinkos sąlygų sėkmingai įterpiami į melžiamų 

karvių pašarus. 

JAV, Kanadoje ir kai kuriose Azijos šalyse naujos kartos stabilizuotos mielės, tokios kaip 

LACTAID® , tampa vis daugiau ir daugiau populiaresnės. Nes naudojant stabilizuotų 

mielių kultūras gaunami pastovesni rezultatai lyginant su gyvų mielių pašarų papildais.      

☻ Laktacijos pradžioje primilžiai iš karvės padidėjo 1,5 litro pieno per dieną. 

☻ Investicijų ir pelno santykis 3 : 1 (pelnas skaičiuojamas vidutiniškai padidėjus 1.5 litro 

pieno iš karvės per dieną kai pieno kaina 0,90 Lt) 

☻ I privalumas – sudaroma geriausia aplinka; II privalumas – optimaliausias efektyvumas 

didžiajame prieskrandyje: III privalumas – padidėja pieno primilžiai 

 

Kaip LACTAID® veikia? STABILIZUOTŲ mielių pranašumai lyginan su GYVŲ mielių 

kultūromis.Kodėl į melžiamų karvių racioną įterpus LACTAID® pašarų papildą padidėja 

pieningumas?                                                                                                                                             

Pačios mielės nedidina karvių pieningumo, tai atlieka metabolitai pagaminti mielių 

fermentacijos proceso metu. Šiuose metabolituose yra B grupės vitaminų, mineralų, 

organinių rūgščių, fermentų, amino rūgščių ir peptidų, Kurie tiesiogiai maitina DIDŽIOJO 

PRIESKRANDŽIO BAKTERIJAS, didina bakterijų kiekį ir aktyvumą, skatina jų 

dauginimąsi. 



 

 

Didesnis bakterijų skaičius didžiajame prieskrandyje: 

☻ gerina pašaro virškinimą                                                                                                                    

☻ optimizuoja ląstelienos virškinimą                                                                                         

☻ didina primilžius                                                                                                                        

☻ stabilizuoja  didžiojo priskrandžio pH                                                                               

☻ didina mikrobinių proteinų kiekį  

Visi aukščiau minėti privalumai gerina melžiamų karvių primilžius ir didina mėsinių galvijų 

paros priesvorius. 

Rezultatus GARANTUOJA didesnis metabolitų įsisavinimas. LACTAID® - tai labai 

koncentruota mielių kultūra, gaminama iš Saccharomyces cerevisiae kamieno, kuris 

fermentujamas  sacharozės terpėje, cukranendrių melasoje, kviečių sirupe ir ant apdorotų 

grūdų. Sudedamosios dalys fermentuojamos esant griežtai kontrolei ie laikantis optimalių 

proceso sąlygų, o ne chaotiškai galvijų didžiajame prieskrandyje.                                          

Tai užtikrina optimalų metabolitų kiekį ir pašarų papildo stabilumą, kas ir yra esminis 

skirumas tarp STABILIZUOTŲ mielių ir GYVŲ mielių kulturų. 

Fermentacija ir metabolitų gamyba. B grupės vitaminai, mineralai, organinės rūgštys, 

fermentai, amino rūgštys ir peptidai maitina mikroflorą ir gerina virškinamumą didžiajame 

prieskrandyje. Lactaid® pašarų papildo neveikia nepalankios sąlygos,  prieskrandyje geriau 

įsisavinami jau pagaminti metabolitai, o ne laukiama kol jie pasigamins kai yra naudojamos 

gyvų mielių kultūros. Metabolitų veikimas:                                                                             

☻aktyvinama didžiojo prieskrandžio bakterijų veikla                                              

☻pagerėja prieskrandžio funkcija                                                                                      

☻geresnis ląstelienos įsisavinimas                                                                            

☻stabilizuojasi prieskrandžio pH 

Tai įtakoja geresnį sausų medžiagų įsisavinimą, o kartais ir didesnį pašaro sunaudojimą. 

Pagerėjusi pašaro konversija ir sausų medžiagų įsisavinimas užtikrina pašaro maistinių 

medžiagų efektyvesnį panaudojimą ir didesnius pieno primilžius. LACTAID® veikimas 

aiškiai matomas laktacijos pradžioje, kai padidėja ir pailgėja laktacijos kreivės pikas. 

Rekomenduojama LACTAID® pašarų papildą šerti likus 2 sav. iki veršiavimosi. 

LACTAID® stabilizuoja didžiojo prieskrandžio pH, skatina „gerujų“ bakterijų 

dauginimąsi, mažina streso įtaka ir padeda gyvuliui geriau prisitaikyti keičiant užtrūkusių 

karvių racioną į laktuojančių. 

DAUGIAU PIENO IR DIDESNI PAROS PRIESVORIAI 



 

 

GYVŲ mielių kultūrų trūkumai 

Skirtingai nuo LACTAID®, kiti pašarų papildai pagaminti iš gyvų mielių kultūrų, kurios 

visus metabolitus fermentuoja didžiajame prieskrandyje. Gyvos mielės rūgimo metu išskiria 

deguonį, kuris yra toksiškas didžiojo prieskrandžio bakterijoms, nes paprastai didžiajame 

prieskrandyje yra labai mažas kiekis deguonies, mažiau negu – 1%. 

1. Gyvų mielių pašarų papildai yra su tam tikru CFU (kolonijas formuojančios 

ląstelės) kiekiu. Tai yra gyvų mielių ląstelių skaičius grame. Laikui bėgant 

(transportujant, sandėliuojant) CFU skaičius mažėja ir silpnėja pašarų papildo 

veiksmingumas bei efektyvumas. Tada prieskrandyje vyksta silpnesnė 

fermentacija ir pagaminama mažiau metabolitų bakterijų maitinimui. Taip pat 

sumažėja deguonies įtaka mielių rūgimui, pieno primilžiai ne visada kyla. 

2. Gyvoms mielėms optimaliausiatemperatūra yra 20° - 30°C, o didžiąjame 

prieskrandyje būna 38° - 41° C, todėl vyksta silpnesnė fermentacija ir 

pagaminama mažiau metabolitų. 

3. Gyvoms mielėms ideali rūgštinė terpė  4.5 – 5.0 pH, o didžiajame prieskrandyje 

terpė yra daug rūgštesnė 6.0 – 6.5 pH. Tai dar kartą patvirtina, kad gyvos mielės 

didžiąjame prieskrandyje nebus labai efektyvios. 

4. Pašaro granuliacija vykdoma aikštoje temperatūroje( iki 80° C), kuriai gyvos 

mielės yra neatsparios. 

5. Labai dažnai gyvų mielių pašarų papildai maišomi su mineralais, kurių sudėtyje 

yra druskų. Druskos kaip ir dideli melasos kiekiai mažina gyvų mielių 

efektyvumą. Maišant gyvas mieles su bet kokiu pašaru, jos turės sąlyti su 

deguonimi, kas sumažins jų gyvybingumą ir tuo pačiu veiksmingumą. 

SPRENDIMAS YRA LACTAID® 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

        


