
DĒJĒJVISTAS
Mēr– Ekstensīvi 

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR 

 IEŅĒMUMI

    Olas gab. 260 0.18 46.80

    Brāķētie putni gab./kg 0.25         3 5.00 1.88

    Jaunputna (cāļa) izaudzēšana gab. -0.25 4.50 -1.13

    Kūtsmēsli t 0.05 15.72 0.79

    KOPĀ (1) 48.34

 MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Kvieši kg 9.90 0.126 1.25

    Auzas kg 8.00 0.119 0.95

    Mieži kg 7.00 0.119 0.83

    Ķirbji kg 3.00 0.22 0.66

    Kabači kg 3.00 0.13 0.39

    Svaigi kāposti kg 0.80 0.17 0.14

    Vārīti burkāni kg 4.00 0.32 1.28

    Vārīti kartupeļi kg 4.00 0.03 0.12

    Lopbarības pupas kg 3.00 0.20 0.60

    Jūras kaļķis kg 0.40

    Minerālpiedevas ml 0.10 0.42 0.04

    Čaumalu pulveris 0.42

    Elektrība Kw/h 0.60 0.14 0.08

    Pakaiši (salmi) 0.24

    Kūdra 0.20

    Veterinārās izmaksas 1.14

    KOPĀ (2) 8.74

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

     Algotais darbs h 6 7.22 43.32

    KOPĀ (3) 43.32

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 52.06
  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 39.59
  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) -3.73

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas un Z/S "Gribēni" sniegtie dati.

Krišana – 5% Izstrādātais vistu bruto segums parāda vienu konkrētu 
audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir 
jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto 
rezultātu. 

Piemērojot izstrādāto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir 
jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas 
apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte). 

Ganāmpulks tiek atjaunots reizi trīs – četros gados. 
Lielākoties izmanto kvalitatīvu gaļas šķirnes vaislas 
materiālu. 

Vistas ziemā tiek turētas kūtī uz pakaišu grīdas, bet vasarā – 
aplokā. 

Vasarā vistas neierobežotā daudzumā patērē ganību zāli, 
tāpēc ir svarīga regulāra aploku maiņa.   
Dezinfekcijai un slimību profilaksei tiek lietoti pelni un zāļu 
tējas, kā arī ķiploki (kā dabiskā antibiotika) un dzēstie kaļķi. 
Divas reizes mēnesī lieto mākslīgo dezinfekcijas līdzekli. 
 

Saimniecībā iegūtā produkcija tiek realizēta ar tiešās 
tirdzniecības palīdzību. 

Kviešiem, auzām, miežiem un lopbarības pupām piemērotas 
cenas no Eiropas Komisijas cenu apkopojuma. 

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts 
ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme 
putnkopjiem 2016. gadā. 
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