3.2.3. GAĻAS LOPKOPĪBA

Zīdītājgovju audzēšanas apskats par 2017. gadu
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tvijā 61,3% visu gaļas liellopu saimniecību ganāmpulka lielums ir 1–5 dzīvnieki,
Latvijā 61,3% visu gaļas liellopu saimniecību ganāmpulka lielums ir 1–5
is dzīvnieku skaits koncentrējas saimniecībās ar lielumu 30–199 liellopi.
dzīvnieki, bet lielākais dzīvnieku skaits koncentrējas saimniecībās ar lieniecības datu centra (LDC) informācija liecina, ka 2017. gadā, tāpat kā iepriekšējos
lumu 30–199 liellopi.
vijā vērojama tendence palielināties zīdītājgovju skaitam. 2013. gada sākumā bija
Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācija liecina, ka 2017. gadā,
25,4 tūkst.
zīdītājgovis, 2017. gada sākumā to skaits sasniedza 41,2 tūkst., bet
tāpat kā iepriekšējos gados, Latvijā vērojama tendence palielināties
a sākumāzīdītājgovju
– jau 45,8 tūkst.
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No visa zīdītājgovju skaita Latvijā 28 tūkst. jeb 57% dzīvnieku atrodas
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