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Augkopības demonstrējumi – atziņu Augkopības demonstrējumi – atziņu 
praktiska pārbaude saimniecībāspraktiska pārbaude saimniecībās

Ilze Skudra, 
LLKC konsultante augkopībā 

Lai lauksaimnieki iegūtu praktiskas atziņas kultūr-
augu audzēšanā, kā arī varētu iepazīties un novērtēt 
inovatīvus risinājumus augkopībā, saimniecībās tiek ie-
rīkoti demonstrējumi. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” augkopības konsultanti sadarbībā 
ar lauksaimniekiem, zinātniekiem un sabiedriskām or-
ganizācijām apzina aktuālas tēmas laukaugu mēslošanā, 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, augsnes ielabošanas 
pasākumu ieviešanā un realizē integrētas audzēšanas un 
bioloģiskās saimniecībās. 

Katrā demonstrējumā tiek salīdzināti dažādi varianti ar 
kontroles variantu jeb standartpraksi. Pirms pieciem gadiem 
izvirzītās tēmas ir aktuālas arī patlaban – gan kā ielabot aug-
sni, veicot kaļķošanu skābās augsnēs, gan kādus augsnes 
apstrādes paņēmienus izvēlēties, lai samazinātu  augsnes 
apstrādi un ierobežotu kaitīgo organismu izplatību, tai pat 
laikā iegūtu augstas un kvalitatīvas ražas. Šobrīd, kad kopē-
jā lauksaimniecības politikā arvien lielāka nozīme ir vides 
saudzēšanai un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sama-
zināšanai, aktuāla ir integrētas augu aizsardzības pasākumu 
demonstrēšana, salīdzinot ar saimniecības standartpraksi. 
Kādu augu maiņu izveidot bioloģiskā saimniecībā, lai iero-
bežotu kaitīgo organismu izplatību, tai pat laikā iegūtu opti-
mālas ražas un nodrošinātu augsni ar barības vielām, risina 
demonstrējums Vidzemes reģionā.
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Izdevumā apkopoti četru–piecu gadu rezultāti, kas ie-
gūti augkopības demonstrējumu saimniecībās dažādos Lat-
vijas reģionos. Katra gada rezultātus lielā mērā ietekmējuši 
meteoroloģiskie apstākļi, kas raksturoti, sniedzot demons-
trējuma pētāmā objekta izvērtējumu. Lielākā daļā realizētie 
demonstrējumi ir ierīkoti vismaz divos reģionos, bet kaļķo-
šanas efektivitāte novērtēta trīs reģionos, tā dodot iespēju 
salīdzināt dažādu reģionu agroklimatiskajos apstākļos ie-
gūtos rezultātus. Katra demonstrējuma variantiem izvērtēta 
ekonomiskā efektivitāte, aprēķināts bruto segums, kur no 
ieņēmumiem atskaitītas mainīgās izmaksas, savukārt agro-
tehniskiem demonstrējumiem veikts arī tehnikas izmaksu 
aprēķins demonstrējamā objekta salīdzināšanai, piem., aug-
snes apstrādes veidu salīdzinājumā. 

Lai interesenti varētu iepazīties ar demonstrējuma ierī-
košanas gaitu, tika organizētas lauka dienas katrā saimniecī-
bā. Tas ir labs informācijas ieguves veids, mācoties citam no 
cita un iegūstot jaunas zināšanas demonstrējumu saimniecī-
bā, uzklausot konsultantus, zinātniekus un praktiķus.

Augkopības konsultanti ir pateicīgi demonstrējumu 
saimniecībām par atsaucību un ieinteresētību, un precīzu 
darbu demonstrējumu ierīkošanā vairāku gadu garumā. 

Demonstrējumi ierīkoti Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts demonstrē-
jumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. 
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA 13., 23., 
26. un 28. lote. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests.

Ceram, ka izdevumā apkopotie demonstrējumu rezultāti 
būs noderīgi lauksaimniekiem, konsultantiem, studentiem 
un citiem interesentiem efektīvākai saimniekošanai.
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Nepārtrauktā cenu pieauguma apstākļos lauksaimniekiem ir jārod risinājums, kā 
strādāt ekonomiskāk. Viens no veidiem, kā samazināt izdevumus, audzējot graudau-
gus, ir augsnes pirmssējas apstrādes minimalizācija, izmantojot vai nu minimālu aug-
snes pirmssējas apstrādi, vai arī veicot tiešo sēju rugainē. Svarīgi ir saprast, kā attīstās 
kaitīgie organismi, kā tiek ietekmēta raža un tās kvalitāte, izmainot pirmssējas augsnes 
apstrādes veidu.

Lai novērtētu dažādu augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumus 
graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai, SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu un 
Latvijas Zemnieku federāciju 2018. gadā  divās saimniecībās – Limbažu novada Skultes 
pagasta SIA ”Paparžkalni” un Jēkabpils novada Dunavas pagasta z/s ”Lejas Jērāni” – ierī-
koja demonstrējumu (LAD līguma Nr. LAD240118/P21).

Demonstrējuma mērķis – praktiski nodemonstrēt dažādu augsnes pirmssējas ap-
strādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu 
ierobežošanai.

Lai sasniegtu demonstrējuma mērķi, piecu gadu laikā bija jāveic sekojoši uzdevumi:
• jānosaka un jāsalīdzina dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskā efektivi-

tāte graudaugu bezmaiņas sējumos;
• jānosaka graudaugu raža un kvalitāte atkarībā no augsnes apstrādes tehnoloģijas;
• jānovērtē sējumu fitosanitārais stāvoklis (nezāļu, kaitēkļu un slimību attīstība) ierī-

kotajos variantos;
• jānodrošina publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā un 

publiskojot iegūtos rezultātus.
Abās saimniecībās demonstrējumu ierīkoja trīs variantos:
1. Minimālā augsnes apstrāde (diskošana katru gadu).
2. Minimālā augsnes apstrāde pa gadiem mainās ar augsnes apvēršanu jeb aršanu.
3. Kontrole – augsnes apvēršana katru gadu.

Dažādu augsnes apstrādes  Dažādu augsnes apstrādes  
tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu 
bezmaiņas sējumos slimību  bezmaiņas sējumos slimību  
un kaitēkļu ierobežošanai  un kaitēkļu ierobežošanai  
dažādos Latvijas reģionosdažādos Latvijas reģionos
Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu biroja konsultante augkopībā
Anita Putka, LLKC Jēkabpils biroja uzņēmējdarbības konsultante
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Limbažu novada Skultes pagasta SIA “Paparžkalni”  
dibināta 2014. gadā un apsaimnieko 128 ha lauksaimniecības zemes, 
audzē graudaugus – auzas, kviešus, nedaudz ilggadīgos zālājus. 

Demonstrējuma ierīkošanas gaita
Augsnes raksturojums. Limbažu novada Skultes pagasta SIA “Paparžkalni” de-

monstrējums tika ierīkots velēnu glejotā smaga smilšmāla augsnē ar vidēju kustīgā fos-
fora saturu – 142 mg/kg un zemu kustīgā kālija saturu – 90 mg/kg, vāji skābu augsnes 
reakciju – pH 5,9, augstu organiskās vielas saturu – 6%, kalcija saturs vidējs, magnijs –  
augsts. Magnija – kalcija attiecība 1:3.

Meteoroloģiskie apstākļi. Graudkopība, tāpat kā daudzas citas lauksaimniecības 
nozares, ir ļoti atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Piecu gadu periodā ar sau-
sumu un augstām gaisa temperatūrām  vasarā izcēlās divi gadi – 2018. un 2021. Ja 2018. 
gadā maijs un jūnijs bija sausi un saulaini, bet vismaz jūlijs bija nokrišņiem bagāts un 
augusts atkal sauss, tad 2021. gada vasara bija īpaši sausa, ar augstu gaisa temperatūru 
dienā  (30–32 0C). Ilgstošā sausuma dēļ jūlija sākumā graudu veidošanās laikā graudaugi 
mitruma trūkuma dēļ nokalta. Rudens periodi šo piecu gadu laikā mitri, nokrišņiem 
bagāti. Arī ziemas nokrišņiem bagātas ar biežiem atkušņiem. Aprīlis un maijs pēdējos 
gados sausi un auksti, kad termometra stabiņš naktīs bieži noslīdēja zem 0 0C.

Demonstrējums tika ierīkots 1,52 ha, katra varianta platība 0,5 ha.

1. tabula. Demonstrējuma varianti, izmantotā augsnes apstrādes tehnoloģija un 
kultūraugi SIA “Paparžkalni”, 2018.–2022. g.
Gads 1. variants  

Minimālā augsnes 
apstrāde 

2. variants 
Augsnes apstrāde pa 
gadiem mainās

3. variants
Kontrole 

Kultūraugs

2018. diskots diskots arts vasaras kvieši ‘Bon Bon’
2019. diskots arts arts ziemas kvieši ‘Skagen’
2020. diskots diskots arts ziemas kvieši ‘Skagen’
2021. diskots arts arts ziemas kvieši ‘Skagen’
2022. diskots diskots arts ziemas kvieši ‘Skagen’

Piecu gadu periodā, veģetācijas sezonas laikā, tika veikti fenoloģiskie novērojumi, sē-
jumu fitosanitārā stāvokļa novērtēšana, kā arī katra varianta ražas un kvalitātes uzskaite 
un ekonomiskās efektivitātes aprēķini. Rudenī un pavasarī tika veikta augu uzskaite  un 
sējuma stāvokļa novērtējums izteikts ballēs (1. att.).
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1. att. Ziemas kviešu pārziemošana, balles, 2019.–2022. g.

Salīdzinot ziemas kviešu pārziemošanu, var secināt, ka ziemāji visos variantos pār-
ziemojuši līdzīgi un augsnes pirmssējas apstrādes veids pārziemošanu nav ietekmējis. 
2020. un 2022. gadā sliktāk ir pārziemojis minimālās apstrādes varianta sējums, bet tas 
ir tādēļ, ka augsnes virskārtā esošās augu atliekas ir traucējušas veikt kvalitatīvu sēju 
rudenī. Lielāka nozīme ziemāju pārziemošanai bija meteoroloģiskajiem apstākļiem, pie-
mēram, 2020./21. gada ziemā uz maz sasalušas zemes  uzsniga diezgan bieza sniega sega 
un  pavasarī, sniegam kūstot, ziemas kvieši nelielos laukumos visos variantos bija izslī-
kuši, kā arī martā, kad sniegs jau bija nokusis un dienas bija saulainas, bet naktīs gaisa 
temperatūra nokritās zem 0 0C, sals ziemājus izcilāja. 

Salīdzinot ziemas kviešu attīstības stadijas visā veģetācijas perioda laikā, tika novē-
rots, ka variantos ar minimālo augsnes pirmssējas apstrādi, īpaši agrākās augu attīstības 
stadijās, augi attīstās lēnāk un ir druknāki, salīdzinot ar kontroles variantu. Atšķirība 
izlīdzinās graudaugu nogatavošanās fāzē. Atšķirību graudaugu fenoloģiskajā attīstībā de-
monstrējuma variantos var izskaidrot ar to, ka augsnes minimālās apstrādes variantos uz 
augsnes virskārtas paliek augu pēcpļaujas atliekas, kas aiztur mitruma iztvaikošanu no 
augsnes, mitra augsne lēnāk iesilst, līdz ar to augu augšana norit lēnāk.

Vienlaikus ar augu attīstības stadiju noteikšanu tika noteikta kaitēkļu izplatība. Piecu 
gadu garumā nebija neviens gads, kad kviešos kaitēkļi būtu savairojušies tādos apmēros, 
ka nepieciešams veikt ierobežošanas pasākumus. Izplatītākie labību kaitēkļi bija tripši, 
labību lapgrauzis, laputis, alotājmuša. Kaitēkļi bija atrodami visos variantos nelielā dau-
dzumā, un to bojājumi neietekmēja ražas veidošanos un kvalitāti.

Atkarībā no augsnes pirmssējas apstrādes veida mainās arī nezāļu spektrs katrā va-
riantā. Pirmajā demonstrējuma gadā visos variantos bija sastopamas galvenokārt īsmū-
ža divdīgļlapju nezāles: sūrene, baltā balanda, tīruma vijolīte, tīruma naudulis, tīruma 
veronika, sārtā panātre un pavisam nedaudz – ķeraiņu madara un parastā rudzusmilga 
1–2 gab./m2 –  diskotajos variantos. Īsmūža divdīgļapju nezāles izplatītas demonstrējuma 
laukā visos variantos, sevišķi kontroles variantā, kuru katru gadu apvērš. Ķeraiņu mada-
ra, parastā rudzusmilga, ložņu vārpata ar katru gadu arvien vairāk izplatījušās diskotajā 
variantā. 2021.  gadā  diskotajā variantā ķeraiņu madara 12 gab./m2, parastā rudzusmil-
ga – 3 gab./m2, bet 2022. gadā šajā pašā variantā ķeraiņu madara 15 gab./m2, parastā 
rudzusmilga – 10 gab./m2.
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Piecu gadu periodā tika novērtēta slimību attīstība graudaugos. 2018. gadā – pirmajā 
demonstrējuma gadā, laukā tika sēti vasaras kvieši ‘Bon Bon’. Vēlās sējas, sausā un sau-
lainā laika ietekmē slimību bojājumi tika konstatēti pēc jūlija vidū nolijušā lietus, kad uz 
vasaras kviešu lapām tika konstatētas kviešu lapu dzeltenplankumainības, kviešu lapu 
pelēkplankumainības un jūlija trešajā dekādē, augu piengatavības stadijā – brūnās rūsas 
pazīmes. Būtiskas atšķirības slimību attīstības pakāpē un izplatībā starp demonstrējuma 
variantiem netika konstatētas. 

2019. gadā – demonstrējuma otrā gada pavasarī atsevišķās vietās visos variantos augi 
bija cietuši no sārtā sniega pelējuma. Pirmā mezgla stadijā (AS 32) uz augiem konstatēta 
pelēkplankumainība uz apakšējām lapām – izplatība 4%, attīstības pakāpe 1% ( 9.05.), 
graudzāļu miltrasa – izplatība 6%, attīstības pakāpe 1% (9.05.) un kviešu lapu dzelten-
plankumainība – izplatība 2%, attīstības pakāpe 1% (9.05.). Atšķirības slimību izplatībā 
un attīstības pakāpē starp variantiem netika konstatētas.

2020. gads – aprīļa sākumā uz ziemas kviešu apakšējām lapām (AS 19–20) bija novē-
rojamas pelēkplankumainības rudens infekcijas pazīmes. Maijā ziemas kviešos AS 32–33 
konstatēta kviešu lapu dzeltenplankumanība – izplatība 4%, attīstības pakāpe 1%. Otrā  
mezgla attīstības stadijā slimības izplatība un attīstības pakāpe ir līdzīga visos trīs varian-
tos, taču jūlija sākumā vēlās piengatavības stadijā (AS 77) minimālās apstrādes variantā 
(1.) kviešu lapu dzeltenplankumainības bija vairāk nekā abos pārējos variantos – attīstī-
bas pakāpe 10, izplatība 6%.

2021. gads – marta beigās (AS 21–22) uz ziemas kviešu ‘Skagen’ vecajām (rudens) la-
pām konstatēta pelēkplankumainība, kas novērota visos variantos. Lokāli  atsevišķās vietās 
konstatēts sniega pelējums. Aprīlis un maija sākums bija sausi un auksti, tādēļ slimību attīs-
tības progress netika novērots. Maija otrajā pusē (AS 30, stiebrošanas sākums)  uz atsevišķu 
augu lapām dzeltenplankumainības pazīmes, attīstības pakāpe 1%, izplatība 1–5%. Jūnija 
sākumā (AS 36–37, karoglapas parādīšanās) laiks sauss un karsts, arī naktis siltas, novērota 
kviešu lapu dzeltenplankumainība, attīstības pakāpe 1%, izplatība 1–5%. Slimības izplatība 
un attīstība visos variantos vienāda. Jūnija beigās (AS 59–60, vārpošanas beigas, ziedēšanas 
sākums) uz karoglapas  dzeltenplankumainība, attīstības pakāpe 5%, izplatība 10%. Atšķi-
rības starp variantiem kviešu lapu dzeltenplankumainības izplatībā un attīstīstībā nebija. 
Jūlija sākumā (AS 75, piengatavības vidus) kviešu lapu deltenplankumainība visintensīvāk 
bija attīstījusies variantā ar minimālo augsnes apstrādi (1. variants), izplatība 10%, attīstī-
bas pakāpe 5–6%, tai pašā laikā artajā jeb kontroles variantā (3. variants) izplatība 4%, at-
tīstības pakāpe 2%. Vārpu fuzarioze, vārpu plēkšņu plankumainība un melnais sodrējums 
uz vārpām sastopams visos variantos vienādi un nebija plaši izplatīts. 

2022. gads – marta otrajā pusē (AS 21–24, cerošanas sākums) ziemas kviešu ‘Skagen’ la-
pas bija cietušas no sala, ar pelēkplankumainības pazīmēm, sniega pelējuma maz, nelieliem 
laukumiem dažās vietās visos varantos. Lai gan 2022. gada aprīlis un maijs bija nedaudz 
bagātāki ar nokrišņiem, salīdzinot ar pērno gadu, tomēr laika apstākļi bija auksti un slimī-
bu attīstība šajā periodā netika novērota. Maija beigās (AS 32, otrais mezgls) uz vecākajām 
lapām konstatēta dzeltenplankumainība, attīstības pakāpe 1. variantā (min. apstrāde) – 
5%; 2. variantā (apstrādes veidi pa gadiem mainās) – 5%; 3. variantā (apvēršana–kontro-
le) – 1%. Izplatība visos variantos ~8%. Jūnijā, laika apstākļiem kļūstot siltākiem, slimību 
attīstība notika intensīvāk. Siltais laiks bija piemērots kviešu lapu dzeltenplankumainības 
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attīstībai. Slimības attīstības pakāpe jūnija sākumā (AS 37–39, karoglapas parādīšanās) 
1.–2. variantā 10%, 3. variantā 5%. Izplatība 10%. Vizuāli  bija redzams, ka variantos ar 
minimālo augsnes apstrādi slimība lapas plātnes ir bojājusi vairāk nekā variantā ar augsnes 
apvēršanu. Jūlijs bija sauss un saulains, ar augstām gaisa temperatūrām un maz nokriš-
ņiem. Šādi laika apstākļi nesekmēja slimību attīstību un jūlija vidū (AS 77) ziemas kviešu 
lapas bija atmirušas. Melnais sodrējums, vārpu plēkšņu plankumainība, vārpu fuzariozes 
attīstība un izplatība visos variantos vienāda  un nebija plaši izplatīta.

Rezultāti
Novērtējot iegūto graudu ražu, 2018. gadā vasaras kviešiem ‘Bombona’ starp vari-

antiem nav būtisku atšķirību: 1. variantā un 2. variantā ar minimālo augsnes apstrādi 
(diskots) 2,48 t/ha, 3. variantā ar augsnes apvēršanu – 2,56 t/ha. Analizējot ziemas kviešu 
ražu četru gadu periodā, var secināt, ka tās lielā mērā ir atkarīgas no augsnes pirmssējas 
apstrādes veida un, protams, no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Kopumā konstatēts ra-
žības kritums graudaugu bezmaiņas sējumos (2. att.). Vidējā ražība četru gadu periodā 
ziemas kviešiem nedaudz lielāka bijusi 3. variantam, kurā kā augsnes pirmssējas apstrāde 
izmantota augsnes apvēršana – aršana – 5,63 t/ha, nedaudz zemāka raža 1. variantā ar 
minimālo augsnes apstrādi – 5,60 t/ha. 2. variantā, kurā pa gadiem tika mainīta augsnes 
apvēršana  un minimālā apstrāde, vidējā raža 5,28 t/ha.

2. att. Ziemas kviešu graudu raža atkarībā no augsnes  
apstrādes veida, 2019.–2022. g.

Analizējot graudu kvalitāti, 2018. gadā vasaras kviešu graudu kvalitātes analīžu re-
zultāti  starp variantiem ir ļoti līdzīgi un atbilst 2. pārtikas klases kategorijai – proteīna 
saturs 1. variantam un 2. variantam, kuros vasaras kvieši sēti ar minimālo pirmssējas 
augsnes apstrādi – 13,11% un 3. variantā ar augsnes apvēršanu – 13,15%.

Ziemas kviešu graudu kvalitāte visos gados ir atbildusi lopbarības graudu kvalitātei 
zemā proteīna un citu kvalitātes rādītāju dēļ, vienīgi 2022. gadā 1. varianta (minimālā 
apstrāde) graudi atbilda 3. pārtikas klasei, jo proteīna saturs bija 11,9%, lipekļa saturs 
22,3%, tilpummasa 758 g/hl (3. att.).
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3. att. Ziemas kviešu proteīna saturs, %, 2019.–2022. g.

Viens no demonstrējuma uzdevumiem bija noteikt un salīdzināt dažādu augsnes ap-
strādes tehnoloģiju ekonomisko efektivitāti  graudaugu bezmaiņas sējumos. Katra gada 
ražai tika aprēķināts bruto segums 2, t. i., no ieņēmumiem atskaitītas mainīgās izmaksas, 
tai skaitā izejvielu un agrotehnisko pasākumu izmaksas. Pirmajā demonstrējuma gadā 
bruto segums 2 tika aprēķināts vasaras kviešiem un iegūti rezultāti – minimālās apstrā-
des variantos 217,27 eiro/ha un kontroles variantā 208,23 eiro/ha. Ziemas kviešu bruto 
seguma 2 aprēķini pa gadiem bija mainīgi, taču, aplūkojot  četru gadu vidējos rādītājus, 
redzam, ka  starp minimālās apstrādes un kontroles variantu nav būtiskas atšķirības, vai 
tā ir ļoti neliela – minimālās apstrādes variantā 510 eiro/ha, bet kontroles variantā 500 
eiro/ha (4. att.).

4. att. Ziemas kviešu bruto seguma 2 izmaiņas atkarībā no augsnes  
apstrādes veida, 2019.–2022. g.

Ieņēmumu palielinājums – samazinājums ar pozitīvu zīmi bija tikai 2019. gadā – 
minimālās apstrādes variantam +78,09 eiro/ha un variantam, kur apstrādes veidi pa 
gadiem mainās +42,5 eiro/ha. 2020. gadā aprēķināts ieņēmumu samazinājums – mini-
mālās apstrādes variantam – 42,07 eiro/ha un 2. variantam, kurā apstrādes veidi mainās –  
104 eiro/ha. 2021. gadā – minimālās apstrādes variantam – 67,14 eiro/ha un 2. varian-
tam, kurā apstrādes veidi mainās – 41,56 eiro/ha un 2022. gadā – minimālās apstrādes 
variantam – 0,80 eiro/ha un 2. variantam, kurā apstrādes veidi mainās – 194 eiro/ha, jo 
šim variantam bija viszemākā raža  un vismazākā ražas cena.
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Secinājumi
1. Strādājot ar minimālās augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģijām, jārēķinās ar pa-

pildus augu aizsardzības pasākumiem, jo lielāka uzmanība un līdzekļi jāvelta augu 
slimību un nezāļu ierobežošanai.

2. Augu atliekas, kuras palikušas augsnes virskārtā, kavē mitruma iztvaikošanu un mitra 
augsne lēnāk sasilst, tādēļ augu augšana notiek lēnāk un nepieciešams veikt agrāku 
graudaugu sēju, sevišķi ziemājiem.

3. Strādājot ar minimālo augsnes apstrādes tehnoloģiju, jāpievērš uzmanība kvalitatīvai 
salmu iestrādei augsnē, sevišķi smagāka sastāva augsnēs, lai varētu veikt kvalitatīvu sēju.

4. Aprēķinot katra varianta bruto segumu 2 un arī ieņēmumu palielinājumu, samazinā-
jumu, var secināt, ka minimālās augsnes pirmssējas apstrādes variantā un kontroles 
variantā izmaksas būtiski neatšķiras un kontroles varianta raža, ja tā ir lielāka, kom-
pensē aršanas izmaksas. Sējot graudaugus, bieži vien darbaspēka, tehnikas resursu un 
laika patēriņš ir ļoti būtiski faktori, kas zemniekiem liek izvēlēties minimālo augsnes 
pirmssējas apstrādi, lai šos darbus veiktu vēlamajos termiņos.

Jēkabpils novada Dunavas pagasta z/s “Lejas Jērāni”  
dibināta 1992. gadā, nodarbojas ar graudaugu un eļļas augu  
audzēšanu. Izmanto samazinātu augsnes apstrādi.

Demonstrējuma ierīkošanas gaita 
Z/s “Lejas Jērāni” demonstrējums ierīkots 2018. gada pavasarī, iesējot vasaras kvie-

šus, 1. variantā, pielietojot minimālo augsnes apstrādi lauku diskojot, abos pārējos vari-
antos veikta aršana. Turpmākos 4 gadus sēti ziemas kvieši atbilstoši variantos noteiktajai 
augsnes apstrādes metodei.

Augsnes raksturojums. Pirms demonstrējuma ierīkošanas veiktas augsnes analīzes 
un noteikti rādītāji: pH – 7,1, organisko vielu saturs – 2,9%, augiem izmantojamais P2O5 –  
87 mg/kg un K2O – 206 mg/kg. 

Meteoroloģiskie apstākļi 2018.–2022. gadā bija atšķirīgi. 2018. gadā veģetācijas pe-
rioda sākumā graudaugiem mitrums bija nodrošināts, jo otrajā dienā pēc vasaras kviešu 
sējas bija lietus, tāpēc attīstība notika ļoti strauji. Pēc tam lietus bija vairāk kā pēc mē-
neša – jūnija otrā pusē, karstā un sausā laika dēļ aizkavējās papildmēslošana, augi sāka 
dzeltēt, augšana aizkavējās. 2019. gadā nokrišņu daudzums laika posmā no 26.03. līdz 
27.05. bija kritiski zems – 28 mm, paredzētās mēslojuma devas tika samazinātas. Sakarā 
ar sauso laiku augu attīstība noritēja lēni. 2020. gada 26. martā novērots, ka ziemas kvieši 
labi pārziemojuši un norit veģetācija, tā pat nebija īsti apstājusies arī ziemas mēnešos, 
jo 2019./2020. gada ziema bija ļoti silta. Taču 12. maijā uzsniga sniegs, uzsnigusī sniega 
sega negatīvi neietekmēja augu attīstību, pat radīja nepieciešamo mitrumu, jo pavasarī 
augsnē bija vērojams mitruma deficīts. 2021. gada pavasaris bija auksts, tā ietekmē augu 
attīstība notika lēni. Savukārt vasarā – jūlijā iestājās karstums un sausums, graudu no-
gatavošanās notika strauji, augi nokalta vēl īsti nenogatavojušies, tas negatīvi ietekmēja 
ražas veidošanos. 2022. gada pavasarī gaisa un augsnes temperatūras ilgstoši bija zemas, 
augu attīstība notika lēni.
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Agrotehnika. Augsnes apstrāde tika veikta atbilstoši demonstrējuma variantam. Ar-
tajos variantos – katru gadu 3. variants un, vienu gadu izlaižot, 2. variants – aršana, kulti-
vēšana. Diskotajā variantā – diskošana, izmantojot disku ecēšas.  Katru gadu pirms arša-
nas vai diskošanas tika lietoti glifosātus saturoši herbicīdi daudzgadīgo viendīgļlapju un 
divdīgļlapju nezāļu apkarošanai. Pirms sējas tika veikta pamatmēslojuma NPK iestrāde 
visos variantos visā laukā atbilstoši izstrādātajam mēslošanas plānam: vasaras kviešiem 
N-14, P-60, ziemas kviešiem N 10-16, P 26-60, K 40-60 kg/ha. Sēja tika veikta atbilstoši 
audzētajam kultūraugam – 2018. gadā vasaras kvieši, 2019.–2022. g. ziemas kvieši. Zie-
mas kviešu šķirnes pa gadiem tika mainītas: ‘Skagen’, ‘Ostroga’, ‘Hondia’, izsēja 500–550 
sēklas/m2 ar sējmašīnu Amazone un Claydon Hybrid. Nezāļu, kaitēkļu un slimību ie-
robežošana saimniecībā tika veikta ar nepieciešamajiem augu aizsardzības līdzekļiem 
atbilstoši uz lauka novērotajam stāvoklim.

Rezultāti 
Veģetācijas periodā veikti fenoloģiskie novērojumi, atzīmējot datumus, kad augi sa-

snieguši attīstības fāzes: sadīgšana, stiebrošana, vārpošana, nogatavošanās; ziemājiem 
noteikta veģetācijas atjaunošanās un sējumu ziemcietības novērtējums – noteikts pārzie-
mojušo augu skaits ballēs.

Auga aktīvās veģetācijas laikā katram variantam vienu reizi nedēļā veikts kaitīgo or-
ganismu izplatības novērtējums: noteikta slimību un kaitēkļu izplatība, fiksēta laukauga 
attīstības stadija, kaitīgā organisma attīstība un intensitāte. Vasaras kviešos slimību iz-
platība un attīstība bez būtiskām atšķirībām un kaitēkļu bojājumi nav būtiski demons-
trējuma variantos.

Demonstrējuma ierīkošanas gadā vasaras kviešu sējumā salīdzināts sadīgušo augu 
skaits uz m2 AS 13 stadijā minimālajā augsnes apstrādes variantā un artajos variantos. 
Diskotajā variantā lauka dīdzība ir nedaudz zemāka, turpmākā augu attīstība abos vari-
antos noritēja vienādi. Noteikta graudu raža, ražas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte. 
Lai gan raža artajā variantā bija nedaudz augstāka, bruto segums augstāks ir diskotajā 
variantā. Dati apkopoti 2. tabulā.

2. tabula. Vasaras kviešu sējuma uzskaites, raža un kvalitāte, 
bruto segums 2 atkarībā no augsnes apstrādes veida, 2018. g.
Variants Augu 

skaits  
AS 13, 

gab./m2

Nezāļu 
skaits  
AS 30,

gab./m2

Raža,
t/ha

Ražas kvalitāte Bruto 
segums 2, 

EUR/ha
Proteīna 
saturs, %

Tilpummasa, 
kg/hl

1000 graudu 
masa, g

1. 312 19 2,43 17,33 71,69 35,33 157,34
2./3. 320 24 2,52 17,45 69,76 33,23 146,11

Novērtējot ziemas kviešu sējumus rudenī AS 13, konstatēts, ka trīs gados lauka dī-
dzība zemāka ir diskotajā variantā, tikai 2019. gadā tā bija augstāka, salīdzinot ar abiem 
pārējiem variantiem (3. tabula).
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3. tabula. Sadīgušo ziemas kviešu augu skaits rudenī AS 13  
atkarībā no augsnes apstrādes veida, gab./m2, 2019.–2022. g. 
Variants 2019 2020 2021 2022 Vidēji 4 gados

Sadīgušo 
augu skaits

Sadīgušo 
augu skaits

Sadīgušo 
augu skaits

Sadīgušo 
augu skaits

Sadīgušo 
augu skaits

1 373 381 377 350 370
2 364 383 381 366 373
3 361 389 388 365 376

Vērtējot četru gadu ziemas kviešu pārziemošanu, starp variantiem nav būtisku atšķi-
rību, tās vairāk saistītas ar meteoroloģiskajiem apstākļiem ziemā.

Veicot ziemas kviešu fenoloģiskos novērojumus, starp variantiem 4 gadu laikā no-
vērojamas kopsakarības: diskotajā variantā augi attīstās lēnāk. Veģetācijas laikā atkarībā 
no katra gada klimatiskajiem apstākļiem šī atšķirība vai nu izlīdzinās vēlākajās attīstības 
stadijās vai arī saglabājas līdz novākšanas laikam (4. tabula).

4. tabula. Ziemas kviešu attīstības salīdzinājums atkarībā  
no augsnes apstrādes veida, 2019.–2022. g.
Var. 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g.

1. Attīstī-
ba bez 
būtiskām 
atšķirībām 
starp va-
riantiem. 
Vasaras 
sausuma 
ietekmē  
1. variantā 
augi augu-
mā garāki 
un zaļāki, 
salīdzinot 
ar abiem 
pārējiem 
variantiem

Pavasarī augi 
īsāki, attīstās 
lēnāk. Sākoties 
stiebrošanai, at-
šķirība izlīdzinās. 
Piengatavība 
iestājas vēlāk. 
Nogatavošanās 
laikā vairāk zaļo 
graudu

Rudenī izveidoju-
šās 3 lapas,  
2 sāndzinumi, 
augi īsāki, pava-
sarī atsākoties 
veģetācijai un līdz 
stiebrošanas sā-
kumam augi īsāki. 
Nogatavošanās 
nevienmērīga

Rudenī nebija sacerojuši, 
pavasarī sāndzinumu veidoša-
nās notiek lēnāk, augi augumā 
mazāki. Stiebrošana 50% augu, 
kad 2. un 3. var. 100%

2. Abos variantos 
attīstība līdzīga, 
notiek straujāk, 
nogatavošanās 
vienmērīgāka

Rudenī 3 lapas, 
2 sāndzinumi. 
Nogatavošanās, 
salīdzinot ar 1. 
var., vienmērīgāka

Sāndzinumu veidošanās notiek 
straujāk. Stiebrošana, karogla-
pas veidošanās, vārpošana, no-
gatavošanās notiek vienmērīgi

3. Pavasarī augi ga-
rāki, nogatavoša-
nās vienmērīgāka

Sāndzinumu veidošanās, stie-
brošana, karoglapas veidoša-
nās, vārpošana, nogatavošanās 
notiek straujāk un vienmērīgāk

Vērtējot augu fitosanitāro stāvokli starp variantiem pirmajos demonstrējuma gados 
(2018.–2019. g.), slimību izplatības un attīstības ziņā būtiskas atšķirības netika novē-
rotas, bet vēlākajos gados (2020.–2022. g.) slimību  izplatība un attīstība lielāka bija  
1. variantā. Atšķirība kaitēkļu izplatības un invāzijas ziņā bija vērojama tikai pēdējā gadā. 
Labību lapgrauža izplatība un invāzijas pakāpe lielāka bija 1. variantā (5. tabula).
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5. tabula. Slimību un kaitēkļu izplatības salīdzinājums  
ziemas kviešu sējumos atkarībā no augsnes apstrādes veida, 2019.–2022. g.
Var. 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g.
1. Slimību 

izplatība 
un attīstība 
visos varian-
tos līdzīga.
Kaitēkļu 
bojājumi nav 
būtiski

Pelēkplankumai-
nības izplatība un 
attīstība lielāka

Kviešu dzeltengatavī-
bas laikā lielāka vārpu 
plēkšņu plankumainības 
izplatība un attīstība

Dzeltenplankumainība 
attīstās straujāk. Labību 
lapgrauža izplatība un 
invāzijas pakāpe lielāka

2.

3.

Dzeltenplanku-
mainības izplatība 
un attīstība visos 
variantos līdzīga

Vārpu plēkšņu planku-
mainības un dzelten-
plankumainības izplatība 
abos variantos līdzīga 

Dzeltenplankumainība 
attīstās līdzīgi. Labību 
lapgrauža izplatība 
abos variantos līdzīga

Uzskaitot nezāles, AS 30 starp variantiem vērojamas atšķirības – divos gados nezāļu 
skaits lielāks ir 1. – diskotajā variantā, divos gados lielāks 3. – kontroles variantā, kom-
binētajā apstrādes variantā tas ir mainīgs. Aprēķinot 4 gadu vidējo nezāļu skaitu uz m2, 
lielāks tas ir kontroles variantā. Nezāļu augšana gan rudenī, gan pavasarī diskotajā vari-
antā aizkavējas, jo augu atlieku aizsargslānis traucē nezālēm augt un attīstīties. Nezāles 
diskotajā variantā to uzskaites laikā ir mazākas (6. tab.).

6. tabula. Nezāļu skaits ziemas kviešos AS 30 atkarībā no  
augsnes apstrādes veida, gab./m2, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 23 16 22 28 22
2. 17 11 29 30 22
3. 11 11 41 55 30

Raža, kvalitāte. Ziemas kviešu raža trīs gados bija augstāka diskotajā variantā, bet 
vienā gadā augstāka bija kontroles (artajā) variantā. Augstākā raža vidēji 4 gados ir 1. – 
diskotajā variantā, zemākā 2. – kombinētajā variantā (7. tab.).

7. tabula. Ziemas kviešu raža atkarībā no augsnes 
apstrādes veida, t/ha, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 6,1 4,52 4,31 3,24 5,68
2. 3,81 4,38 4,29 3,04 3,88
3. 5,16 4,51 4,42 2,98 4,27

Kvalitātes rādītāju atšķirības starp variantiem ir mainīgas. Proteīns ziemas kviešiem 
trijos no četriem gadiem un arī, aprēķinot vidēji 4 gados, augstāks bija 2. (kombinētajā) 
variantā (8. tabula).

8. tabula. Proteīna saturs ziemas kviešos, %, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 11,28 11,75 11,9 12,7 11,9
2. 12,24 12,53 12,4 13,3 12,62
3. 11,2 11,74 12,5 12,7 12,03
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Tilpummasas atšķirības pa variantiem neuzrāda noteiktu tendenci, tās vairāk sais-
tītas ar klimatiskajiem apstākļiem – atsevišķos gados bijusi augstāka gan diskotajā, gan 
artajā, gan kombinētajā variantā, taču, aprēķinot 4 gadu vidējo rādītāju, tas augstāks ir 
diskotajā variantā (9. tab.).

9. tabula. Ziemas kviešu graudu tilpummasa, kg/hL, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 74,77 75,78 69,7 69 72,31
2. 73,27 75,88 69,4 62,4 70,24
3. 75,4 75,64 70,2 66,6 71,96

Ziemas kviešu 1000 graudu masa dažos gados starp variantiem atšķiras vairāk, citos 
gados mazāk, četru gadu vidējais  rādītājs augstāks ir diskotajā variantā (10. tab.).

10. tabula. Ziemas kviešu 1000 graudu masa, g, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 41,1 41,89 32,8 39,7 38,87
2. 40,8 44,32 30,8 35,2 37,78
3. 41,22 44,3 33,6 33,6 38,18

Ekonomiskā efektivitāte izvērtēta, aprēķinot bruto segumu 2 (ieņēmumi–mainīgās iz-
maksas, t. sk. izejvielas un agrotehnisko pasākumu izmaksas). Vērtējot četru gadu vidējos 
rādītājus, attiecībā pret kontroles variantu augstāks tas ir 1. – diskotajā variantā, zemāks –  
2. variantā (9. tab.). Ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar kontroli, diskotajā variantā 
iegūts trīs gadus: 2019., 2020., 2022. gadā, bet  kombinētajā variantā 2021. un 2022. gadā.

9. tabula. Ziemas kviešu bruto segums 2, eiro/ha,  
atkarībā no augsnes apstrādes veida, 2019.–2022. g.
Variants 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. Vidēji
1. 476,33 249,82 524,82 461,05 428
2. 184,77 210,94 520,19 370,43 321,58
3. 310,92 203,44 493,54 353,18 340,27

Lai nodrošinātu publicitāti, demonstrējuma laikā reizi gadā  abās saimniecībās tika 
rīkota lauka diena. To dalībnieki varēja iepazīties ar saimniecību raksturojumu, noklausī-
ties īsas ekspertu lekcijas  par dažādām tēmām – mēslošanas efektivitātes paaugstināšanu, 
augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu, kaitīgo organismu monitoringu, augsnes apstrādes 
agregātiem, zaļmēslojumu, starpkultūrām un citiem jautājumiem. Parasti lauka dienas ot-
rajā daļā notika demonstrējuma lauka apskate, variantu izvērtēšana un, protams, arī lauka 
dienas dalībnieku personiskās pieredze apmaiņa par dažādu pirmssējas augsnes apstrādes 
metožu priekšrocībām un trūkumiem. Kopumā lauka  dienās piedalījās 241 dalībnieks.
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Secinājumi
1. Minimālās augsnes apstrādes rezultātā uz lauka palikušās augu atliekas saglabā uz 

lauka mitrumu, mitra augsne ilgāk saglabājas auksta, līdz ar to minimālās augsnes 
apstrādes variantā augu attīstība notiek lēnāk un, iestājoties nelabvēlīgiem klimatis-
kajiem apstākļiem (piemēram, 2021. gada karstums jūlijā), raža izveidojās zemāka kā 
artajā variantā. Savukārt, ja veģetācijas periodā novērojams sausums, pieejamā ūdens 
daudzums nodrošina ražas pieaugumu.

2. Izvēloties minimālo augsnes apstrādi, jāņem vērā lēnāka kultūrauga un nezāļu attīstī-
ba, plānojot sējas termiņus, mēslošanas un augu aizsardzības pasākumus.

3. Klimatiskie apstākļi veģetācijas laikā katru gadu ir atšķirīgi, labvēlīgos apstākļos aug-
snes sagatavošanas veida ietekme uz augu augšanu un ražu mazinās.

4. Augu atlieku uzkrāšanās augsnes virskārtā veicina kaitīgo organismu savairošanos. 
Augu maiņa ir viens no līdzekļiem, kā nodrošināt kultūraugu veselību, audzējot bez-
maiņas sējumos, palielinās slimību izplatība.

5. Iegūtos datus par atšķirīgu kaitīgo organismu izplatību veģetācijas sākumā nevar sais-
tīt ar augsnes apstrādes tehnoloģiju ietekmi, jo visos variantos vienādi lietotie augu 
aizsardzības līdzekļi vienādi ietekmē ražas lielumu un kvalitāti.

6. Augsnē notiekošie procesi minimālajā un kombinētajā augsnes apstrādē var izmai-
nīties tikai ilgstošākā laika periodā. Augu atliekas augsnes virskārtā sadalās lēni, ze-
mākajos augsnes slāņos nepapildinās organiskās vielas daudzums. Arī augu barības 
vielas ar mēslošanas līdzekļiem koncentrējas augsnes virskārtā.

7. Ekonomisko efektivitāti pēdējos gados ietekmēja straujais graudu cenu un izmaksu 
kāpums. Ziemas kviešu bruto segums 2 augstāks ir minimālās augsnes apstrādes va-
riantos. Arī ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar kontroli, augstāks ir, izmantojot 
minimālo augsnes apstrādes tehnoloģiju.
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Dažādu augsnes kaļķošanas  Dažādu augsnes kaļķošanas  
materiālu un tehnoloģiju  materiālu un tehnoloģiju  

demonstrējums un efektivitātedemonstrējums un efektivitāte

Andris Skudra, LLKC konsultants augkopībā
Ilze Skudra, LLKC konsultante augkopībā

Laura Kirsanova, Mg. agr.

Augšņu kaļķošanas nepieciešamība lielākai daļai lauksaimnieku ir zināma. Tai ir liela 
nozīme agronomiski derīgo mikroorganismu, it īpaši atmosfēras slāpekļa saistītāju, dar-
bības aktivizēšanā. Arī augu barības vielu uzņemšanas režīma, augsnes struktūras vei-
došanas un citu augsnē notiekošo procesu optimizēšanā, tā ir kalcija un magnija avots. 

Kaļķošana ir viens no lētākajiem augsnes ielabošanas paņēmieniem, lai nodrošinātu 
augsnes optimālu reakciju, tikai pēc tam var dot ražas veidošanai nepieciešamo mēslo-
jumu. Patreiz ir pieejami dažādi kaļķošanas materiāli – atšķirīga rupjuma, iedarbības 
ātruma, kalcija un magnija sastāva. Tomēr kādu materiālu un kādā apjomā izvēlēties, 
tas ir jāizvērtē. Kā atšķirīgi kaļķošanas materiāli ietekmē dažādu kultūraugu augšanu 
un attīstību, tika demonstrēts SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ie-
rīkotajos demonstrējumos saimniecībās SIA “Bebruciems” Ogres novadā, z/s “Celiņi” 
Krāslavas novadā un bioloģiskajā saimniecībā “Andžaki” Talsu novadā (LAD līguma Nr. 
LAD240118/P14).

Demonstrējuma mērķis: uzskatāmi nodemonstrēt dažādu kaļķošanas materiālu 
efektivitāti, kā arī parādīt, kā ar pieejamo tehniku var nodrošināt kvalitatīvu skābas aug-
snes kaļķošanu.

Demonstrējuma uzdevumi:
• salīdzināt dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti laukaugu sējumos, noteikt ražu 

atkarībā no kaļķošanas varianta, noteikt augsnes reakcijas pH izmaiņas atkarībā no kaļ-
ķošanas varianta;

• noteikt augsnes kaļķošanas ekonomisko efektivitāti atkarībā no kaļķošanas mate-
riāla un tehnoloģijas;

• demonstrēt kaļķošanas materiāla iestrādes tehnoloģiju; 
• nodrošināt publicitāti demonstrējumam, organizējot lauka dienu vienreiz gadā un 

publiskojot iegūtos rezultātus.

Demonstrējums ierīkots 2018./2019. gadā, kad tika veikta lauka kaļķošana, un turpi-
nājās līdz 2022. gada rudenim. Demonstrējums ierīkots 6 variantos (1. tabula). 
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1. tabula. Kaļķošanas materiālu salīdzinājuma varianti
Nr. p. k. Kaļķošanas materiāls Sastāvs Deva, t ha-1

1. Kontrole – bez kaļķošanas - -
2. Granulēts kaļķis,  

Nordkalk/Polcalc*
Ca – 36/37%,  

Mg – 0,2%
1,0

3. Smalkais dolomīts Ca – 20%, 
Mg – 12%

6,0

4. Rupjie dolomīta milti Ca –20%, 
Mg –12%

6,0

5. Smalkie kaļķakmens milti Ca – 37%, 
Mg – 1,4%

6,0

6. Rupjais sijātais kaļķakmens Ca – 37%, 
Mg – 1,4%

6,0

* z/s “Celiņi”

Ogres novada Taurupes pagasta SIA “Bebruciems” saimniekot 
uzsāka 2011. gadā, nodarbojoties ar aitkopību. Patlaban apsaimnieko 
950 hektārus un audzē ziemas un vasaras kviešus, ziemas rapsi, lau-
ka pupas, kā arī nodarbojas ar biškopību. Pielieto samazinātu augsnes 

apstrādi, veic augšņu ielabošanu, meliorāciju, kaļķošanu.

Demonstrējuma ierīkošanas gaita SIA “Bebruciems”
Augšņu raksturojums. Pirms demonstrējuma ierīkošanas 2019. gada pavasarī tika 

veiktas augšņu analīzes, papildus pamatrādītājiem nosakot arī Ca un Mg saturu augsnē. 
Demonstrējumam izvēlēts lauks, kur ir zems augsnes pH – 4,6, fosfora saturs – zems, 
kālija – vidējs, bet Ca:Mg attiecība 5,2:1 (optimāli 6,5:1).

Meteoroloģiskie apstākļi. Demonstrējuma ierīkošanas laikā bija atšķirīgi meteo-
roloģiskie apstākļi. Pēc saimniecībai tuvākās Skrīveru meteostacijas datiem, 2019. gada 
aprīlis, maijs un jūnijs bija siltāki un sausāki kā ilggadīgi novērots, aprīlī bija ilgstošs 
sausuma periods. 2020. gadā bija agrs pavasaris, bet maijs vēsāks un sausāks kā ilggadī-
gi. Turpmākā veģetācijas periodā siltums un mitrums bija optimāli, lai veidotu augstas 
graudaugu ražas. Savukārt 2021. gadā jūnijs un jūlijs bija ļoti silti mēneši, kad par 4–5 oC 
tika pārsniegta mēneša norma. Karstā laika ietekmē vasarā lauka pupām neapputeksnē-
jās ziedi, tā būtiski samazinot ražas līmeni. Nokrišņi ļoti bagātīgi bija maijā un augustā, 
kad par 100 mm pārsniedza normu. 2022. gadā bija vēls un vēss pavasaris, bet jūnijs un 
jūlijs siltāks kā ilggadīgi novērots. Maijs bija ar nokrišņiem nabadzīgs, bet turpmākā 
augu attīstībā nokrišņi bija normas robežās un nodrošināja labas graudaugu ražas.



22

1. att. Vidējā gaisa temepratūra, oC, 2019.–2022. g.,  
Skrīveri (LVĢMC dati)

2. att. Nokrišņu daudzums, mm, 2019.–2022. g.,  
Skrīveri (LVĢMC dati)

Agrotehnika. Trīs gadus: 2019., 2020. un 2022. gadā iesēti vasaras kvieši ‘Lenox’, 550 
dīgtspējīgas sēklas/m2, bet 2021. g. lauka pupas ‘Fuego’ – 45 dīgtsp. sēklas/m2. Pirms sējas 
veikta lauka apstrāde ar diskiem. Vasaras kviešiem lietots minerālmēslojums N 141-167; 
P 36-38, K 30-38 un S 11-17 kg/ha, bet lauka pupām N-25, P-65 un K-65 kg/ha. Vasaras 
kviešos lietoti herbicīdi, fungicīdi un augu augšanas regulators, bet lauka pupām – her-
bicīds, fungicīds un insekticīds.

Rezultāti
Salīdzinot pētījuma gadus, augstākā vasaras kviešu graudu raža iegūta 2022. gadā, 

kad bija labvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi, savukārt vidēji trīs gados augstākā graudu 
raža – 6,71 t/ha – iegūta variantos, kur lietoti rupjie dolomīta milti un smalkie kaļķak-
mens milti (2. tabula).

2. tabula. Vasaras kviešu graudu raža atkarībā  
no kaļķošanas materiāla, t/ha
Nr. Kaļķošanas materiāls 2019. g. 2020. g. 2022. g. Vidēji 
1. Kontrole – bez kaļķošanas 5,60 4,23 7,19 5,67
2. Granulēts kaļķis, Nordkalk/Polcalc* 6,70 4,43 7,59 6,24
3. Smalkais dolomīts 6,40 5,20 8,04 6,55
4. Rupjie dolomīta milti 6,99 5,24 7,89 6,71
5. Smalkie kaļķakmens milti 6,53 5,61 7,98 6,71
6. Rupjais sijātais kaļķakmens 6,64 5,34 7,64 6,54
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Novērtējot vasaras kviešu graudu kvalitāti, visos pētījuma gados iegūti pārtikas kva-
litātes graudi, kam proteīna saturs no 12,9 līdz 15,2 % atkarībā no kaļķošanas varianta  
(3. att.). Zemākais proteīna saturs bija 2022. gadā, kad tika iegūtas augstākās graudu 
ražas, bet augstākais proteīna saturs – 2020. gadā.

3. attēls. Proteīna saturs vasaras kviešos atkarībā  
no kaļķošanas materiāla, %

Graudu pārstrādē nozīmīgs rādītājs ir graudu tilpummasa, kas norāda graudu blīvē-
šanās spēju. Vidēji trīs gados graudu tilpummasa ir atbilstoša pārtikas graudu kvalitātei, 
augstāko uzrādot variantā, kurā  lietoti smalkie kaļķakmens milti (3. tab.).

3. tabula. Vasaras kviešu graudu tilpummasa, kg/hL un 1000 graudu masa, g
Nr. Graudu tilpummasa, kg/hL 1000 graudu masa, g

2019. g. 2020. g. 2022. g. Vidēji 2019. g. 2020. g. 2022. g. Vidēji
1. 79,97 67,00 78,80 75,26 30,78 36,66 37,62 35,02
2. 80,42 68,80 78,10 75,77 30,94 37,00 37,10 35,01
3. 77,35 69,30 78,63 75,09 30,12 36,12 37,35 34,53
4. 78,43 69,20 76,86 74,83 30,18 31,36 35,01 32,18
5. 79,77 69,40 78,24 75,80 30,41 37,67 36,46 34,85
6. 79,72 68,40 78,25 75,46 30,60 35,31 36,61 34,17

Ekonomiskā efektivitāte vasaras kviešiem. Izvērtējot ekonomisko ieguvumu, de-
monstrējumā aprēķināts bruto segums 1 (ieņēmumi-mainīgās izmaksas) vasaras kvie-
šiem. (4. att.) Aprēķinā kaļķošanas izmaksas izdalītas uz 4 demonstrējuma norises 
gadiem. Visaugstākais bruto segums iegūts 2022. gadā sakarā ar augstām graudaugu ie-
pirkuma cenām. Augstākais bruto segums 1 – 2820,6 eiro ha-1 iegūts variantā, kur lietots 
smalkais dolomīts. Savukārt vidēji, trīs gadus salīdzinot, augstākās ražas vasaras kvie-
šiem iegūtas variantos, kur lietots smalkais kaļķakmens un rupjais dolomīts, bet bruto 
segums 1 augstākais iegūts variantā, kur lietoti smalki kaļķakmens milti – 1464,05 eiro 
ha-1 (5. att.).
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4. attēls. Kaļķošanas materiālu lietošanas ekonomiskā efektivitāte  
vasaras kviešos, 2019., 2020. un 2022. g., SIA “Bebruciems”

5. attēls. Kaļķošanas materiālu lietošanas ekonomiskā efektivitāte  
vasaras kviešos vidēji trīs gados, SIA “Bebruciems”

Demonstrējuma laukā 2021. gadā tika iesētas lauka pupas ‘Fuego’. Lai noteiktu kaļķo-
šanas materiāla ietekmi uz auga attīstības rādītājiem un gumiņbaktērijām, pupu ziedē-
šanas sākumā tika analizēti 10 augi katrā variantā, vidēji uz viena auga dati atspoguļoti 
tabulā (4. tabula).

4. tabula. Lauka pupu vidējo viena auga rādītāju izmaiņas  
atkarībā no kaļķošanas materiāla 2021. gadā 
Lauka pupu augu rādītāji Variants

1 2 3 4 5 6
Auga garums, cm 24 34 32 36 34 33
Auga vasas masa, g 16 27 31 28 30 27
Auga saknes masa, g 3 8 10 9 10 9
Gumiņbaktēriju skaits, gab. 10 19 19 14 30 19
Gumiņbaktēriju svars, g 0,14 0,44 0,29 0,30 0,35 0,36
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Lauka pupu augu analīzes parādīja, ka visos rādītājos bija būtiskas atšķirības starp 
nekaļķoto – kontroles variantu – un kaļķotajiem variantiem. Augi kaļķotajos variantos 
bija par 8–12 cm garāki nekā kontroles variantā. Vidēji viena auga vasas masa kaļķotajos 
variantos bija vairāk par 11 g smagāka nekā kontroles variantā. Vidējais lielākais gumiņ-
baktēriju skaits uz viena auga iegūts variantā, kurā  lietoti smalkie kaļķakmens milti –  
30 gab., bet rupjākās gumiņbaktērijas ar lielāko svaru (0,44 g uz 1 auga) – variantā, kur 
lietots NordCalc granulētais kaļķis. Jūlijā turpmāko augu attīstību būtiski ietekmēja kar-
stie laikapstākļi, kad gaisa temperatūra dažkārt pārsniedza +30 oC, kā rezultātā daļa pupu 
ziedu neapputeksnējās un nobira. Rezultātā lauka pupu potenciālā raža samazinājās vis-
maz par 50%. Augstākā raža 2,7 t ha-1 iegūta variantā, kur lietoti smalki kaļķakmens milti 
(6. att.). Proteīna saturs pupās sastādīja no 26 līdz 28% atkarībā no varianta. Aprēķinot 
ekonomisko efektivitāti katram variantam, tika konstatēts, ka augstāko bruto segumu  
1 uzrādīja variants, kurā lietoti smalki kaļķakmens milti – 497,91 eiro ha-1.

6. attēls. Lauka pupu raža un kvalitāte, ekonomiskā efektivitāte, 2021. g.

Demonstrējumu uzsākot, un katru gadu laikā pēc ražas novākšanas tika noņemtas 
augsnes analīzes un noteikti pamatrādītāji, un kalcija un magnija saturs (7. att.).

7. attēls. Augsnes pH reakcijas izmaiņas  
atkarībā no kaļķošanas materiāla, 2019.–2022. g.
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Straujāko ietekmi uz augsnes pH izmaiņām uzrādīja 5. variantā dotie smalkie kaļķ-
akmens milti, kas jau pirmajā gadā palielināja augsnes pH no 4,5 līdz 5,8. Pakāpenis-
kāku ietekmi uz augsnes pH izmaiņām deva dolomītmilti, kad 1. gadā augsnes pH sa-
sniedza 5, savukārt 4. gadā sasniedza 5,5. Rupjais sijātais kaļķakmens pirmajos 3 gados 
neatstāja ietekmi uz augsnes pH līmeņa izmaiņām, bet tikai 4. gadā izmainīja augsnes 
pH no 4,5 līdz 4,8. Granulētā kaļķa lietošana 1 t ha-1 neatstāja ietekmi uz augsnes pH 
līmeņa izmaiņām.

Kaļķošanas efektivitāti norāda arī kalcija un magnija attiecība augsnē (5. tabula).

5. tabula. Kalcija (Ca) un magnija (Mg) satura izmaiņas un savstarpējā attiecība 
augsnē atkarībā no kaļķošanas materiāla, 2019.–2022. g., mg/kg

Variants
2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g.

Mg Ca Ca:Mg Mg Ca Ca:Mg Mg Ca Ca:Mg Mg Ca Ca:Mg
1 69 357 5,2 77 482 6,3 79 426 5,5 75 390 5,2
2 75 400 5,3 117 634 5,4 83 512 6,2 78 467 6,0
3 145 416 2,9 157 805 5,1 163 834 5,1 170 846 5,0
4 135 380 2,8 160 792 5,0 158 810 5,1 163 822 5,0
5 54 599 11,1 80 870 10,9 86 924 10,7 82 872 10,6
6 68 281 4,1 91 667 7,3 84 645 7,7 80 623 7,8

Smalko kaļķakmens miltu lietošana 6 t ha-1 strauji palielināja Ca saturu augsnē, jau 
pirmajā gadā sasniedzot 599 g kg-1 augsnes, un augstāko līmeni saglabāja arī ceturtajā 
gadā, sasniedzot 872 g kg-1, bet palielināja Ca:Mg attiecību 1. gadā 11,1:1 un 4. gadā 
10,6:1. Dolomītmiltmiltu lietošana 6 t ha-1 būtiski palielināja Mg saturu augsnē, 1. gadā 
sasniedzot 145 mg kg-1 un samazinot Ca:Mg attiecību līdz 2,8:1, savukārt 4. gadā sasnie-
dzot 170 mg kg-1 un palielinot Ca:Mg attiecību 5:1.

Secinājumi
1. Skābo augšņu kaļķošana dod būtisku vasaras kviešu ražas līmeņa pieaugumu no 1 līdz 

1,4 t ha-1.
2. Kaļķošanas materiālu lietošana lauka pupu sējumā veicināja spēcīgāku auga attīstību 

un gumiņbaktēriju veidošanos augos. 2021. gada karstie laikapstākļi ziedēšanas laikā 
būtiski samazināja pupu ražu. Labāko ietekmi uz lauka pupu audzēšanas ekonomisko 
efektivitāti uzrādīja variants, kurā tika lietoti smalki kaļķakmens milti. 

3. Granulētā kaļķakmens lietošana 1 t ha-1 neatstāja ietekmi uz augsnes pH izmaiņām, 
vasaras kviešu ražu palielināja pirmajā gadā pēc lietošanas.

4. Smalki kaļķakmens milti Vidzemes reģiona saimniecībā nodrošināja augstāko ekono-
misko efektivitāti vasaras kviešos. 
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Dundagas novada Dundagas pagasta z/s “Andžaki” ir bioloģiskās 
lauksaimniecības sistēmā strādājoša saimniecība, kuras pamatnodar-
bošanās ir gaļas liellopu audzēšana. 

Demonstrējuma ierīkošanas gaita z/s “Andžaki”
Demonstrējums ierīkots laukā, kurā auga mazražīgs ilggadīgais zālājs. 2018. gada 

rudenī veiktie augsnes analīžu rezultāti uzrādīja – pH 4,4; organiskās vielas saturs 7%; 
zems kālija un fosfora saturs, Mg – 125; Ca – 679 mg kg-1 augsnes. Augsnes kaļķošana 
saskaņā ar demonstrējuma variantiem tika veikta 2018. gada rudenī. Kaļķošanas ma-
teriāls uz zālāja tika izkliedēts ar kaļķošanas materiāla izkliedēšanas piekabi. Pēc tam 
veikta augsnes diskošana, aršana, kultivēšana un ziemas kviešu sēja. Klasiskā augsnes 
sagatavošana ar aršanu, diskošanu un kultivēšanu kultūraugu sējai izmantota arī nāka-
majos gados. Demonstrējuma laikā tika ierīkoti ziemas kviešu, auzu un ilggadīgā zālāja 
sējumi (6. tab.).

6. tabula. Augu maiņa demonstrējuma laukā z/s “Andžaki”

Gads Kultūraugs Izsējas norma, 
kg ha-1 Sējas laiks

2018./2019. Ziemas kvieši ‘Edvīns’ 220 18.09.2018.
2020. Auzas ‘Laima’ 200 18.04.2020.

2021. un 
2022.

zālāja maisījums ar sastāvu: sarkanais āboliņš – 
27%, pļavas auzene – 25%, ganību airene – 23%, 
timotiņš – 25%

25 20.04.2021.

Lai nodrošinātu augiem nepieciešamās barības vielas, uz ziemas kviešiem divas reizes 
(24.04.2019. un 06.05.2019.) tika izkliedēta liellopu virca, 1,4 t ha-1. Pēc ziemas kviešu 
novākšanas uz lauka tika izkliedēti gaļas liellopu pakaišu kūtsmēsli 30 t ha-1 un zaļmēs-
lojumam iesēti griķi. Diemžēl meteoroloģiskie apstākļi nebija labvēlīgi griķu augšanai 
vasaras beigās un lielāko daļu rudens bija ļoti mazs nokrišņu daudzums, griķu dīgšanai 
un augšanai trūka mitruma, bet rudens beigās, parādoties mitrumam, būtiski nokritās gai-
sa temperatūra, līdz ar to griķi nebija izveidojuši lielu un blīvu zelmeni un netika iegūts 
vēlamais zaļmasas apjoms. Kūtsmēslu izkliede ar devu 30 t ha-1 tika veikta arī 2020. gada 
rudenī pēc auzu novākšanas.  Lai izvērtētu augsnes agroķīmisko rādītāju izmaiņas, katru 
gadu septembra beigās veiktas katra demonstrējuma varianta augsnes analīzes.

Rezultāti 
Katru gadu veģetācijas sezonas laikā tika veikti lauka novērojumi, vērtējot augu at-

tīstību un nezāļu izplatību katrā no demonstrējuma variantiem. Veicot ražas vākšanu, 
noteikts katra varianta ražas lielums.

Lauka novērojumi
2018./2019. gadā iesēti ziemas kvieši ‘Edvīns’. Izvēle sēt ziemas kviešus bija neveiks-

mīga, augiem trūka barības vielu un augsnes pH līmenis nebija galvenais ražas poten-
ciālu limitējošais faktors. Veģetācijas laikā būtiskas atšķirības demonstrējuma variantos 
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netika novērotas. Augu augšana un attīstība, nezāļu un slimību izplatība visos variantos 
bija ļoti līdzīga un ražas zemas.

2020. gadā iesētas auzas ‘Laima’. Pavasarī laika apstākļi bija optimāli ātrai un vien-
mērīgai augu dīgšanai, augi attīstījās labi un nezāļu invāzija bija tik neliela, ka nebija 
nepieciešams veikt pasākumus nezāļu ierobežošanai. Augu augšanas laikā variantos no-
vērotās atšķirības bija nelielas, variantos bez kaļķošanas materiāla iestrādes un ar ātras 
iedarbības granulēto kaļķi augi bija nedaudz sliktāki kā pārējos variantos – lēnāka sakņu 
attīstība, mazāks graudu skaits skarā. Šādas nelielas atšķirības bija vērojamas arī ražas 
vākšanas laikā (8. att.).

8. attēls. Auzu attīstības vērtējums demonstrējuma variantos, 21.05.2020.

2021. gadā iesēts zālāja maisījums. Ja ziemas kviešu un auzu sējumos novērotās at-
šķirības bija minimālas, tad zālāja sējumā tās jau bija labāk saskatāmas. Variantos bez 
kaļķošanas materiāla iestrādes un iestrādātu ātras iedarbības granulēto kaļķi zālaugu at-
tīstība notika lēnāk, neveidojās tik blīvs zelmenis kā pārējos variantos (9. att.).

9. attēls. Zālāja attīstības vērtējums demonstrējuma variantos, 02.07.2021.
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2022. gada zālāja vērtējums. Pavasaris bija mitrs un vēss, līdz 19. martam vidējā gaisa 
temperatūra saskaņā ar Stendes meteostacijas datiem tikai trīs dienas sasniedza +6 grā-
dus. Vidējā aramkārtas temperatūra 5 cm dziļumā 18. martā bija 1,5 °C. Kopumā lauka 
stāvoklis pēc ziemošanas perioda vērtējams kā labs, bet zālāja augšana norit ļoti lēni. Tikai 
maija beigās zālājs bija gatavs ganīšanas uzsākšanai, tad arī labvēlīgu laikapstākļu rezultātā 
sākās ļoti strauja zāles augšana un tika pieņemts lēmums, ka platība netiks ganīta, bet no-
pļauta skābbarības sagatavošanai. Pļaušana veikta 13. jūlijā, no 20. jūlija līdz 12. augustam 
zālājs noganīts. Tāpat kā iepriekšējā gadā,  vērojams, ka variantos bez kaļķošanas materiāla 
iestrādes un iestrādātu ātras iedarbības granulēto kaļķi zālaugu attīstība notika lēnāk, ne-
veidojās tik blīvs un sabalansēts zelmenis kā pārējos variantos. Vizuāli vislabāk izskatījās 
varianti, kuros kaļķošanai izmantots rupji malts dolomīts un sijāts kaļķakmens.

Raža. Vērtējot visu četru gadu laikā iegūtās ražas, redzams, ka ātras iedarbības gra-
nulēts kaļķis kultūraugu ražas pieaugumu nodrošināja tikai izkliedes gadā, šim kaļķoša-
nas materiālam netiek novērota ilglaicīga iedarbība. Pārējie kaļķošanas materiāli ir no-
drošinājuši ražas pieaugumu arī nākamajos gados pēc to izkliedes (7. tabula). 

7. tabula. Kultūraugu ražas demonstrējuma variantos z/s “Andžaki”, t ha-1

Variants Ziemas kvieši  
(2019. gads)

Auzas  
(2020. gads)

Zālājs  
(2021. gads)

Zālājs
(2022. gads)

1. Kontrole – bez kaļķošanas 1,50 2,10 15,80 21,10
2. Granulēts kaļķis,  
     Nordkalk/Policalc 1,65 1,82 18,60 22,00

3. Smalkais dolomīts 1,20 2,47 26,80 24,50
4. Rupjie dolomīta milti 1,54 2,52 26,00 25,00
5. Smalkie kaļķakmens milti 1,46 2,24 25,00 25,10
6. Rupjais sijātais kaļķakmens 1,38 2,40 26.40 24,80

Augsnes agroķīmisko rādītāju izmaiņas. Uzsākot demonstrējumu,  tika veiktas lauka 
augsnes agroķīmiskās analīzes un turpmāk tiek veiktas katru gadu pēc ražas novākšanas 
katrā no demonstrējuma variantiem. Sākotnējie augsnes agroķīmisko analīžu rezultāti 
bija – pH 4,4; organiskās vielas saturs 7%; zems kālija un fosfora saturs, Mg – 125; Ca –  
679 mg kg-1 augsnes. 10. attēlā redzamas katra varianta augsnes pH izmaiņas pa gadiem.

10. attēls. Augsnes pH līmeņa izmaiņas pa variantiem, 2018.–2022. g.
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Redzams, ka vislielākās pH līmeņa svārstības notikušas variantā, kurā  lietots smalki 
malts kaļķakmens. Šajā variantā arī jau vērojams pH līmeņa kritums. Variantos, kur kaļ-
ķošanai izmantots sijāts kaļķakmens un rupja maluma dolomīts, joprojām tiek noturēts 
sasniegtais pH līmenis. Izmaiņas notikušas arī citiem agroķīmiskajiem rādītājiem. 11. 
attēlā redzams, kā kaļķošana un augsnes apstrāde ietekmējusi organiskās vielas saturu 
augsnē. Audzējot graudaugus un veicot rudens aršanu, organiskās vielas saturs strauji 
nokritās, bet kūtsmēslu iestrāde un tauriņziežiem bagāta zālāja audzēšana to divu gadu 
laikā ir ne vien atgriezusi sākotnējā līmenī, bet pat paaugstinājusi variantos, kuros pH 
līmenis joprojām ir tuvu optimālam. Tas uzskatāmi parāda ne tikai kaļķošanas, bet arī 
augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā.

11. attēls. Augsnes organiskās vielas satura izmaiņas pa variantiem, 2018. –2022. g.

8. tabulā redzams, ka kaļķošana nav veicinājusi būtisku fosfora un kālija daudzuma 
pieaugumu.

8. tabula. Fosfora un kālija satura izmaiņas atkarībā  
no kaļķošanas varianta, 2018.–2022. g.

Variants/Gads
P2O5, mg kg-1 K2O, mg kg-1

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1. Bez kaļķošanas <14 <14 19 <14 <20 72 65 109 76 113
2. Granulēts kaļķis <14 <14 <14 <14 <20 72 61 125 92 103
3. Smalka maluma  
    dolomīts <14 <14 15 20 <20 72 56 128 113 137

4. Rupja maluma  
    dolomīts <14 <14 <14 19 22 72 70 64 168 129

5. Smalki malts  
    kaļķakmens <14 <14 24 18 <20 72 63 78 99 142

6. Sijāts kaļķakmens <14 <14 19 21 <20 72 67 128 94 91

Ekonomiskā efektivitāte. Lai vērtētu kaļķošanas ekonomisko efektivitāti graudau-
giem, tika veikti katra varianta bruto segumu aprēķini, bet zālājam mainīgās izmaksas uz 
1 kg zāles. Aprēķinā kaļķošanas izmaksas izdalītas uz visu piecu gadu periodu. Kopējās 
katra varianta kaļķošanas izmaksas redzamas 9. tabulā.
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9. tabula. Kaļķošanas izmaksas demonstrējuma kaļķošanas materiāliem
Varianti Kaļķošanas izmaksas, eiro ha-1

1. Nekaļķots -
2. Granulēts kaļķis 98,70
3. Smalka maluma dolomīts 163,50
4. Rupja maluma dolomīts 163,50
5. Smalki malts kaļķakmens 221,30
6. Sijāts kaļķakmens 149,30

Izmaksās iekļauta kaļķošanas materiāla cena un tā transportēšana līdz saimniecībai. 
Tieši ar augstajām transportēšanas izmaksām saistītas augstās izmaksas dolomīta izman-
tošanai, saimniecība atrodas Ziemeļkurzemē, kas ir tālu no dolomītu ieguves vietām. 

Vērtējot bruto segumu divu gadu periodā, kad laukā tika audzēti graudaugi, visaug-
stākie rādītāji sasniegti 4. variantā, kur kaļķošanai izmantots rupja maluma dolomīts –  
77,37 eiro ha -1. Vissliktākais kopējais bruto segums ir 2. variantā (granulēts kaļķis), tas sais-
tīts ar tā augsto cenu un īslaicīgo ietekmi. Augsts kopējais bruto segums1 tiek sasniegts arī 
kontroles variantā, tas saistīts ar izvēli pēc kaļķošanas audzēt ziemas kviešus, bet diemžēl 
dažādu apstākļu dēļ neizdevās veikt visus plānotos augu mēslošanas pasākumus, un ražu 
limitējošais faktors bija nevis pH līmenis, bet pamata barības elementu trūkums.

Zālāja mainīgās izmaksas uz 1 kg zāles atspoguļotas 13. attēlā. Sējas gadā atšķirības 
bija būtiskākas kā zālāja augšanas otrajā gadā.

13. attēls. Mainīgās 
izmaksas 2 uz 1 kg 

zāles, eiro kg-1

12. attēls. Bruto segums 
2 ziemas kviešiem un 

auzām, eiro ha-1
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Atziņas
1. Izmantojot ātras iedarbības kaļķošanas materiālus, pH izmaiņas augsnē notiek strauji, 

bet tas ne vienmēr nodrošina gaidīto ražas pieaugumu un ekonomisko ieguvumu. 
Pakāpeniskas izmaiņas nodrošina labāku rezultātu, tāpēc uzmanība jāpievērš kaļķo-
šanas materiāla iedarbības ātrumam un devai.

2. Augsnes kaļķošana nodrošina ražas pieaugumu, bet nedrīkst aizmirst augu maiņas 
nozīmību un nepieciešamību, plānot barības vielu nodrošinājumu. Visi šie pasākumi 
noteikti jāplāno kompleksi.

3. Kaļķošanas izmaksās būtiska sadaļa ir materiāla transportēšana uz saimniecību, izvē-
loties kaļķošanas materiālu, noteikti jāņem vērā transportēšanas attālums.

Demonstrējuma ierīkošanas gaita un realizācija tika atspoguļota lauka dienās gan 
klātienē, gan attālināti no trīs reģioniem, kopā pulcējot 298 dalībniekus. Demonstrē-
jumu rezultātu plašāks atspoguļojums pieejams LLKC tīmekļvietnē http://new.llkc.lv/.

Izmantotā literatūra
Skudra A., Skudra I., Kairāns V., Ozola L. Kaļķošanas 

efektivitātes salīdzinājums graudaugu sējumos. Lauku Lapa 
Nr. 11 (176) 2019, 10.–11. lpp.

Skudra A., Skudra I., Kirsanova L., Lene V. Kaļķošana 
augsnes ielabošanai. Lauku Lapa Nr. 12 (189) 2020, 8.–9. lpp.

Skudra A., Skudra I., Lene V., Kirsanova L. Augsnes kaļ-
ķošanas materiālu salīdzinājums laukaugu sējumos. Lauku 
Lapa Nr. 12 (201) 2021, 9.–11. lpp.

Štikāns J. Augšņu kaļķošana un tās efektivitāte. LVZZPI, 
1992, 279. lpp.
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Laukaugiem kaitīgo  Laukaugiem kaitīgo  
organismu ierobežošana  organismu ierobežošana  
dažādos Latvijas reģionosdažādos Latvijas reģionos
Daiga Mellere, LLKC Kuldīgas biroja augkopības konsultante
Ilona Krūmiņa, LLKC Valmieras biroja augkopības konsultante
Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs

Integrētā augu aizsardzība (IAA) Latvijā ir ieviesta jau gandrīz pirms desmit gadiem. 
Latvijā saimniecībās joprojām notiek pakāpeniska integrēto augu aizsardzības prasību 
piemērošana visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. Arī perso-
nām, kam nav apliecības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu iegādei un 
lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā. Pēc aptu-
venām aplēsēm tādas Latvijā varētu būt ap 20 000 saimniecību. Tādēļ joprojām dzirdam 
jautājumus: kas tas ir – integrētā augu aizsardzība? Vai tas ir ļoti sarežģīti? Vai strādāt ar 
šo metodi ir ekonomiski izdevīgāk? 

Tāpēc divās saimniecībās  dažādos Latvijas reģionos ierīkoti demonstrējumi par lau-
kaugiem kaitīgo organismu ierobežošanu, no kuriem viens ir Kurzemē – SIA “Upeskalni 
AB” Kuldīgas novada Padures pagastā, otrs  Vidzemē – z/s “Lejasciņi” Valkas novada 
Ērģemes pagastā (LAD līguma Nr. LAD240118/P28). 

Demonstrējuma mērķis:  praktiski parādīt laukaugiem kaitīgo organismu ierobe-
žošanas iespējas, ievērojot kaitīgo organismu izplatību laukaugu sējumos, konstatējot 
pielietotās augu aizsardzības metodes ekonomisko efektivitāti.

Demonstrējuma uzdevumi: 
• salīdzināt laukaugu kaitīgo organismu dinamiku Vidzemes un Kurzemes reģionos;
• parādīt dažādu laukaugu kaitīgo organismu ierobežošanas iespējas, strādājot ar in-

tegrētas audzēšanas metodēm;
• noteikt pielietoto augu aizsardzības līdzekļu ekonomisko efektivitāti atkarībā no 

izmantotās augu aizsardzības metodes;
• nodrošināt publicitāti demonstrējumam, organizējot lauka dienu vienreiz gadā un 

publiskojot iegūtos rezultātus.
Demonstrējuma varianti – kaitīgo organismu ierobežošana laukaugu sējumos.
1. Integrētā kaitīgo organismu ierobežošana, kas balstīta uz kaitīgo organismu moni-

toringa  datiem un prognozēm par to attīstības dinamiku;
2. Saimniecībā izmantotā kaitīgo organismu ierobežošana,  balstoties uz saimnieka 

personīgo pieredzi.

Saimniecības “Upeskalni AB” raksturojums
Uzņēmība, drosme un vēlme attīstīties ir pamati, uz ko tālajā 1924. 

gadā tika dibināta zemnieku saimniecība “Upeskalni”. Pēckara gados, 
tāpat kā citas saimniecības Latvijā, tā piespiedu kārtā tika nacionalizēta. 

Tomēr ģimenes pamatvērtības bija dzīvas arī jaunajā “Upeskalnu” paaudzē, un 1993. gadā 
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saimniecība tika atjaunota, nodibinot uzņēmumu “Upeskalni AB”. Ieguldot neviltotu at-
devi darbam, mācoties un cienot iepriekšējo paaudžu mantojumu, uzņēmums ir attīstījies 
un darbojas vairākos virzienos. SIA “Upeskalni AB” ir izaudzis par vienu no lielākajiem 
uzņēmumiem Kuldīgas novadā, audzējot graudus, rapsi, kartupeļus vairāk kā 1000 ha, kā 
arī piedāvā augstas kvalitātes sēklas materiālu, lauku darbu, komunālos un loģistikas pakal-
pojumus. Uzņēmumā strādā kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, kā arī jaunie spe-
ciālisti ar mūsdienīgu pieeju un zināšanām. Tādēļ  saimniecība vienmēr ir atvērta dažādu 
jaunumu ieviešanai ražošanā, labprāt dalās pieredzē ar interesentiem.

Saimniecības “Lejasciņi” raksturojums
Zemnieku saimniecība “Lejasciņi” izveidota deviņdesmito gadu 

sākumā. Kristapa Sulas vectēvs Vilis Jansons iegādājās “Lejasciņu” mā-
jas un izveidoja zemnieku saimniecību ar 55 hektāriem aramzemes. 

Pašreiz platība ir sasniegusi 400 hektārus, kur tiek audzēti ziemas kvieši, vasaras kvieši, 
mieži, rudzi, pelēkie zirņi un griķi. Visus šos gadus vectēva darbam līdzi sekoja mazdēls 
Kristaps un mācījās agronomijas pamatus. 2014. gadā, vēl mācīdamies LLU Lauksaim-
niecības fakultātes pēdējā kursā, Kristaps pārņēma saimniecību, lai sāktu saimniekot 
“Lejasciņos”.  Ar ES finansējumu ir uzcelta graudu kalte ar perspektīvu, lai nodarbotos 
ar sēklkopību. 

Demonstrējuma ierīkošanas gaita
Demonstrējums ierīkots kopš 2018. gada abās saimniecībās vasaras miežos, turpmā-

kajos gados sēti gan rapši, gan pākšaugi, gan graudaugi (1. tabula).

1. tabula. Demonstrējumos sētie kultūraugi abās saimniecībās no 2018. līdz 2022. gadam
Gads z/s “Lejasciņi” SIA “Upeskalni AB”
2018 Vasaras mieži Vasaras mieži
2019 Ziemas rapsis Vasaras rapsis
2020 Ziemas kvieši Ziemas kvieši
2021 Lauka pupas Zirņi
2022 Vasaras kvieši Vasaras kvieši

Demonstrējuma laukos noteiktas augsnes analīzes, abās demonstrējuma vietās aug-
snes reakcija un organiskā viela bija optimāla izvēlēto kultūraugu sējai (2. tabula).

2. tabula. Augsnes raksturojums demonstrējuma laukos abās saimniecībās
Rādītāji / gadi “Lejasciņi” “Upeskalni AB”

2018–2019 2020 2021, 2022 2018–2021 2022
Augsnes reakcija, pH 6,1 6,5 6,9 5,8 5,9
Organiskā viela, % 2,9 2,6 3,4 2,1 2,1
P2O5, mg/kg 156 105 89 75 77 
K2O, mg/kg 202 161 195 65 63
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Katrā demonstrējuma ierīkošanas vietā saimniecības tehnoloģijas variantā saimnie-
kiem bija brīva izvēle pielietot to tehnoloģiju, gan sējot, gan mēslojot, gan veicot augu 
aizsardzību, kādu pats saimnieks bija plānojis. Integrētajā variantā lēmumu, ar kādiem 
paņēmieniem tiks ierobežots kaitīgais organisms, konsultants ar lauksaimnieku pieņēma 
kopīgu lēmumu.

Novērojumi un rezultāti
2018. gads
Saimniecībā “Lejasciņi” karstais laiks un sausums aizkavēja slimību izplatību, bet tas 

sekmēja kaitīgo organismu attīstību – laputis. Novērojumi sākās no 15. maija un ilga līdz 
ražas novākšanai. Jūnijā sākumā tika novērota  miežu lapu tīklplankumainība, bet tās 
izplatība bija nebūtiska, un tika pieņemts lēmums nesmidzināt fungicīdu, jo potenciālā 
raža, kas sāka veidoties, izskatījās krietni zem vidējās.  Saimnieka pieredzes variantā tika 
smidzināts fungicīds Bell Super 1,3 l ha-1.  IAA variantā un kontroles variantā fungicīds 
lietots netika. IAA variantā laputu ierobežošanai vienu reizi tika smidzināts insekticīds 
Fastac 50. Raža tika kulta 29. jūlijā. Veicot ražas uzskaiti, tika konstatēts, ka no visiem 
trim variantiem ir iegūta identiska vidējā raža 2,3 t ha-1. Tātad secinājums, ka saimnieka 
variantā ticis pieņemts nepareizs lēmums. 

SIA “Upeskalni AB” pirmās slimību pazīmes miežos – miežu lapu tīklplankumainī-
ba – demonstrējuma laukā tika konstatētas tikai maija pēdējās dienās. Saimnieks pieņē-
ma lēmumu lietot fungicīdu Variano un insekticīdu Fury, savukārt demonstrējuma vari-
antā, kas tika apsaimniekots, ievērojot IAA principus, novērtējot laika apstākļus, slimību 
izplatību un iespējamo ražu, tika pieņemts lēmums nelietot augu aizsardzības līdzekļus. 
Kontroles un IAA variantos ražas bija 1,9 t ha-1, bet no varianta, kurā  ievēroja saimnieka 
pieredzi un lietoja fungicīdu un insekticīdu – 1,6 t ha-1, konstatējām, ka ticis pieņemts 
pareizs lēmums. 

2019. gads
2018. gada augusta sākumā z/s “Lejasciņi” iesēja ziemas rapsi DK Secure ar izsējas 

normu 2,15 kg ha-1. Rudenī netika novēroti būtiski kaitīgie organismi. Pavasarī, veicot 
novērojumus jeb monitoringu jau aprīlī, tika novērota krustziežu spīduļu invāzija, kas 
pārsniedza kaitīguma slieksni un bija jāveic spīduļa ierobežošana, tāpēc 1. un 2. varian-
tiem, pamatojoties uz novērojumiem, tika  smidzināts Fastac 50 ar devu 0,3 l ha-1 maisī-
jumā ar Yara Vita Bortrac – 1,5 l ha-1 un Yara Vita Brasitrel – 1,5 l ha-1 (27.04.). Turpinot 
novērojumus, atkal krustziežu spīdulis sasniedza tādu izplatību, ka bija jāpieņem lē-
mums to ierobežot. Saimnieka un integrētās sistēmas varianti tika apstrādāti vienlaikus –  
jau 8. maijā tika smidzināts sistēmas iedarbības insekticīds Proteus OD – 0,7 l ha-1 maisī-
jumā ar fungicīdu Orius 250 EW – 0,5 l ha-1 un  Yara Vita Bortrac – 1 l ha-1 un Yara Vita 
Brasitrel Pro – 1,0 l ha-1. Raža novākta 5. augustā. Integrētajā (1.) variantā un saimnieka 
variantā (2.) raža bija vienāda – 3,35 t ha-1 ar eļļas saturu  45,7%, bet kontroles variantā 
attiecīgi 2,87 t ha-1 ar eļļas saturu 43,5%. Kopumā varam secināt, ka ziemas rapsim kā 
būtiskākais kaitīgais organisms 2019. gadā demonstrējumā bija krustziežu spīdulis un tā 
ierobežošana bija ekonomiski izdevīga.



36

SIA “Upeskalni AB” pirmais vasaras rapša sējums dīgļlapu fāzē nosala, līdz ar to 
nācās maija vidū lauku pārsēt. Lai arī rapsis var izturēt salnas līdz -4 °C, taču jārēķinās, 
ka dīgļlapu stadijā vasaras rapsis pret salu ir visneizturīgākais. Tika iesēts vasaras rapsis 
INV 110 CL (BA), kas raksturojas kā vidēji agrīns, izteikti augstražīgs Clearfield tehnolo-
ģijas hibrīds. Lauka novērojumi tika veikti visu sezonu un, ņemot vērā kaitīgo organismu 
parādīšanos, izplatības dinamiku un prognozētos laika apstākļus, tika pieņemti lēmumi 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Abos variantos tika lietots herbicīds un insekticīdi. 
Integrētajā variantā tika lietots arī fungicīds, kas samazināja baltās puves izplatību. Ražas 
pieaugums integrētajā variantā bija salīdzinoši neliels – 0,15 t ha-1.

2020. gads
Z/s “Lejasciņi” 2019. gada rudenī iesēti ziemas kvieši. Rudenī lauka monitorings 

veikts trīs reizes. Pavasarī regulārs lauku monitorings uzsākts 16. aprīlī, un kopumā vasa-
ras laikā laukā veikti novērojumi 14 reizes. Aprīlī monitoringa laikā tika novērota tīruma 
kumelītes, ganu plikstiņu, tīruma vijolītes un citu nezāļu attīstība sējumā. Jūlijā ziemas 
kviešu sējumā novērota kviešu lapu dzeltenplankumainība ar attīstības pakāpi līdz 4%. 
Tā kā slimība parādījās tik vēlu un tās attīstība būtiski vairs nespēja ietekmēt ražu, tika 
pieņemts lēmums nesmidzināt fungicīdu. Labības attīstību ietekmēja aukstais laiks un 
nepietiekošais mitrums augsnē līdz maija vidum. Situāciju izglāba nolijušais lietus maija 
vidū un uznākošais siltums, kas veicināja strauju augu augšanu. Raža novākta augusta 
vidū un tās kvalitāte atbilst 2. klases pārtikas graudu kvalitātei. Proteīns – 13,6%, lipeklis 
– 26%, tilpummasa – 775 g l-1, krišanas skaitlis – 270 s. Visos variantos vienāda raža – 5,7 
t ha-1, jo, pamatojoties uz novērojumiem un labības attīstības stadijām, netika smidzināts 
fungicīds nevienā no variantiem.

SIA “Upeskalni AB” demonstrējumam rudenī tika  sadiskota augsne, sagatavojot 
lauku ziemas kviešu sējumam, šķirne ‘Malibu’. Ziema bija neparasti silta, tā arī neiestā-
joties stabilai zemai temperatūrai, bez sniega, pavasarī augsnē trūka mitruma. Sējumā 
novērotas īsmūža divdīgļlapju nezāles, tika lietots  herbicīds saimniecības variantā. In-
tegrētajā variantā, ņemot vērā slimību un nezāļu izplatību, vadoties pēc integrētās augu 
audzēšanas vadlīnijām, fungicīds un herbicīds netika lietoti. Ražas pieaugums integrē-
tajā variantā par 270 kg ha-1   lielāks nekā variantā, kur fungicīdi tika lietoti divas reizes. 
Izskaidrojums varētu būt augu atbildes reakcija uz ārvides radītajiem apstākļiem – augu 
aizsardzības līdzekļu lietojumu. Stresa faktoru ietekmē augi lielākoties samazina augša-
nas intensitāti. 

2021. gads
Z/s “Lejasciņi” 2021. gada sezonā tika audzētas lauka pupas. Tās pirmo reizi tika iesē-

tas saimniecībā. Regulārs monitorings uzsākts 12. maijā un kopumā 10 reizes apmeklēts 
demonstrējums. Novērojumi pārtraukti 9. augustā, jo viss pupu lauks bija nokaltis karstā 
un sausā laika dēļ. Maijā sadīga vasaras rapša sārņaugi, tīruma zvēres un citas nezāles. 
7. jūnijā tika novērots pupu sēklgrauža un smecernieka uzlidojums. Augu aizsardzība:  
3. jūnijā visos variantos smidzināts Targa Super ar devu 1 l ha-1 labību sārņaugu un nezā-
ļu ierobežošanai. Kopā ar herbicīdu tika smidzināts Brasitrel 1 l ha-1 un Bortrac 1 l ha-1.  
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10. jūnijā smidzināts insekticīds Fastac 50 ar devu 0,4 l ha-1. Sausās un netipiskās sezonas 
rezultātā augu aizsardzība saimnieka variantā, kur saimnieks veica darbu pēc paša piere-
dzes un zināšanām, bija vienāda ar lauka daļu, kur augu aizsardzības lēmumi tika pieņem-
ti, balstoties uz kaitīgo organismu novērojumiem. Tāpēc pirmajos divos variantos ražas 
bija vienādas – 2,6 t ha-1. Raža novākta  septembra sākumā. Kontroles daļa, kur netika 
lietoti insekticīdi, raža bija 1,94 t ha-1. Kopumā ražas līmenis vērtējams kā zems. Kontroles 
variantā raža ir mazāka par 700 kg ha-1, kas ir būtisks ražas samazinājums. 

SIA “Upeskalni AB” aprīļa vidū demonstrējuma laukā tika iesēti zirņi ‘Manager’ un 
sākās netipiski sauss pavasaris. Pēc zirņu sadīgšanas pirmais lietus nolija 25. maijā, pēc 
tam tikai 14.  jūnijā. Maija sākumā barošanos uzsāka pirmais kaitēklis, kurš parasti tiek 
sastapts pākšaugu sējumos, – zirņu svītrainais smecernieks. Ņemot vērā kaitēkļu nelielo 
izplatību, augu aizsardzības līdzekļi – insekticīdi netika lietoti. Tika gan ierobežotas ne-
zāles – divdīgļlapji (parastā virza, akļi, dārza vējagriķis, ārstniecības matuzāle) un ložņu 
vārpata. Pieņēma lēmumu abos variantos lietot herbicīdus. Jūlijs – karsts, pārsniedzot 
maksimālās gaisa temperatūras, bez nokrišņiem. Karstie laikapstākļi un nepietiekamais 
mitrums zirņu demonstrējuma sējumā kavēja arī slimību strauju izplatību un attīstību. 
Augustā strauji samazinājās gaisa temperatūra, nokrišņu daudzums pārsniedza vidējās 
normas. Ražas pieaugums (0,02 t ha-1) integrētajā variantā nav būtisks, 2021. gada sezona 
zirņu audzēšanai bija nepiemērota, kā rezultātā iegūtās ražas ir zemas.

2022. gads
Z/s “Lejasciņi” iesēti vasaras kvieši. Slimību un kaitēkļu izplatība bija nenozīmīga un 

netika lietoti augu aizsardzības līdzekļi. Līdz ar to raža abos variantos bija līdzīga.
SIA “Upeskalni AB” maija sākumā iesēja vasaras kviešus. Visā laukā tika lietoti her-

bicīdi. Jūnijā saimniecības variantā tika lietots fungicīds. Integrētajā variantā, ņemot 
vērā VAAD ieteiktos kritiskos sliekšņus, fungicīds netika lietots. 2022. gada vasara (jū-
nijs–augusts) bija ar Latvijas vidējo gaisa temperatūru +18,1 °C. Lai gan jūnija sākumā 
un vidū bija dienas, kad gaisa temperatūra bija zem klimatiskās normas, jūnija beigās 
piedzīvojām karstuma vilni. Arī jūlijā karstais laiks mijās ar vēsākām dienām. Tā kā laika 
apstākļi nebija labvēlīgi slimību attīstībai, tad šajā gadā konkrētajā laukā varēja iztikt bez 
fungicīdu lietošanas. Augusta sākums iesākās karsts, Kurzemē ilgstoši nebija nokrišņu, 
līdz ar to piedzīvojām arī sausuma periodus, pēc kuriem vairākas dienas ilgstoši lija lietus 
un raža tika novākta augusta beigās, iegūstot par 0,14 t ha-1 vairāk saimniecības variantā.

Integrētās augu aizsardzības 
ekonomiskā efektivitāte demonstrējumos

Z/s “Lejasciņi” visos demonstrējuma gados saimnieka variantā augu aizsardzības 
pasākumi un arī iegūtais rezultāts bija līdzvērtīgi, tāpēc nav iespējams izvērtēt ekono-
misko efektivitāti IAA.

Tomēr SIA “Upeskalni AB”, aprēķinot bruto segumu 1, labāki ekonomiskie rādītāji 
iegūti trijos no pieciem demonstrējuma gadiem (2019.–2021. g.), skat. 1. attēlu. 2018. 
un 2022. gadā saimniecībā laukos, strādājot pēc IAA pieejas, ieguva mazākus ienākums, 
turklāt 2018. g. cieta lielākus zaudējumus. Tas vēlreiz parāda, ka lēmuma pieņemšana, 
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balstoties uz IAA principiem, ne vienmēr dod pozitīvu finansiālo iznākumu, bet, pieņe-
mot lēmumu par kaitīgo organismu ierobežošanu pēc IAA, vēl ir jāņem vērā citi apstākļi, 
piemēram, laikapstākļi un agronoma pieredze.
1. attēls. Bruto segums 1 demonstrējuma variantos  

SIA “Upeskalni AB”, 2018.–2022. g.

Katru gadu demonstrējuma ierīkošanas gaita un iegūtie rezultāti tika atspoguļoti lau-
ka dienās, kopā pulcējot 235 interesentus, gan lauksaimniekus, konsultantus, zinātniekus 
un ierēdņus.

Atziņas un secinājumi
1. Sējumi regulāri jāapseko, nevar paļauties uz to, ka laika apstākļi nav atbilstoši kaitīgo 

organismu attīstībai.
2. Demonstrējums pierādīja, ka lauksaimniecībā nav divu vienādu gadu vai situāciju. 

Latvijā klimatiskie apstākļi ir atšķirīgi pa reģioniem, tātad nevar būt vieni ieteikumi, 
viens plāns visiem lauksaimniekiem!

3. Pieņemot lēmumu ierobežot kaitīgos organismus, jāizvērtē, vai tas būtiski uzlabos si-
tuāciju. Ja jā, tad jāievēro, lai nebūtu spēcīgas saules un vēja, jo tā var nodarīt kaitēju-
mu pašiem kultūraugiem, radot lieku stresu.

4. Saimniekiem jāseko līdzi regulāri visam, kas notiek dabā, uz lauka, lai pieņemtu pa-
reizos lēmumus. Iegūstot labu un kvalitatīvu ražu, vienlaikus samazinot iegādājamo 
augu aizsardzības līdzekļu apjomu, var iegūt ievērojamu finanšu resursu ietaupījumu.

5. Strādājot ar integrētās augu audzēšanas metodēm, iegūtās ražas starpībām nebija bū-
tiskas atšķirības, bet, aprēķinot ekonomiskos ieguvumus, pierādās, ka tie var būt arī 
ievērojami.

6. Lai strādātu integrēti, zemniekiem un konsultantiem vajag apgūt jaunas zināšanas vai 
arī atsvaidzināt iegūtās zināšanas par kaitēkļiem un slimībām, kas sastopami dažādās 
kultūrās, ko audzē Latvijā. Konsultantiem kopā ar saimnieku lielākais izaicinājums 
bija ziemas rapsis un lauka pupas, ko saimniecība sēja pirmo reizi. Tieši šie kultūraugi 
parādīja, kāda nozīme ir laikā veiktai kaitēkļu ierobežošanai.
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Pirms pieciem gadiem ierīkotā  demonstrējuma  mērķis bija atgādināt par  augu mai-
ņas nozīmi augsnes auglības saglabāšanā un augu veselības nodrošināšanā. Cenšoties gūt 
lielākus ienākumus, augu maiņas pamatprincipi bija atstāti novārtā.  Tagad par augu mai-
ņas nozīmi vairs neviens nav jāpārliecina, augu maiņas ievērošana ir viens no pamatpa-
sākumiem virzībai uz Zaļo kursu. Augu maiņas nozīme tika demonstrēta bioloģiskā z/s 
“Vidus Stukules” Liezēres pagastā, Madonas novadā (LAD līguma Nr. LAD240118/P26).

Mērķis: praktiski nodemonstrēt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību 
graudaugu sējumos.

Uzdevumi:
• salīdzināt slimību un kaitēkļu attīstību trīs augu maiņas variantos un vienā bezmai-

ņas variantā, noteikt slimību izplatību un attīstības pakāpi katrā variantā, noteikt kaitēk-
ļu izplatību un invāzijas pakāpi katrā variantā, noteikt ražu katrā variantā;

• noteikt augu maiņas ekonomisko efektivitāti atkarībā no priekšauga;
• nodrošināt publicitāti, organizējot lauka dienu un publicējot iegūtos rezultātus.
Varianti – graudaugi:
• pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši tikai vienu gadu; 
• pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši 2 gadus pēc kārtas (standarta līdzšinējā prakse);
• pēc pākšaugiem;
• bezmaiņas sējumos.

Saskaņā ar metodiku 2018. gads bija ierīkošanas gads, 2019.–2020. gadam augu 
maiņas ietekme nebija uzskatāmi nodemonstrējama un salīdzināma, jo augu maiņas 
variantos auga dažādi kultūraugi – vasaras kvieši, auzas, ziemas kvieši. Ziemas kviešu 
attīstību trīs augu maiņas variantos varēja salīdzināt, sākot no 2021. gada, bet 2022. gadā –  
visos četros variantos. 

Augu maiņas ietekme  Augu maiņas ietekme  
uz slimību un kaitēkļu attīstību  uz slimību un kaitēkļu attīstību  

graudaugu sējumos graudaugu sējumos 

Anita Brosova,  
LLKC Madonas biroja augkopības konsultante
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1. tabula. Kultūraugu maiņas varianti 2018.–2022. gadā
Lauka Nr. 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads 2022. gads

1 Kvieši vasaras  
(2. var.) Zirņi Kvieši ziemas           

(3. var.)
Kvieši ziemas 
(1. var.)

Kvieši ziemas           
(2. var.)

2 Zirņi Kvieši ziemas   
(3. var.)

Kvieši vasaras   
(1. var.)

Auzas     
(2. var.) Āboliņš mulčai

3 Āboliņš mulčai Kvieši ziemas Kvieši vasaras  
(1. var.) Zirņi Kvieši ziemas         

(3. var.)

4 Kvieši vasaras  
(4. var.)

Kvieši ziemas 
(4. var.)

Auzas                
(4. var.)

Kvieši vasaras      
(4. var.)

Kvieši vasaras              
(4. var.)

5 Āboliņš mulčai Griķi Zirņi Kvieši ziemas  
(3. var.)

Kvieši ziemas       
(1. var.)

Ierīkošanas gaita
Demonstrējums iekārtots Madonas novada Liezēres pagasta zem-

nieku saimniecībā ”Vidus Stukules”, kas saimnieko  ar bioloģiskiem 
paņēmieniem. Saimniecība  atrodas Vidzemes augstienē,  bioloģiski 
saimnieko kopš 2004. gada. Sākotnēji lielākie ieņēmumi veidojās no 

lopkopības, bet kopš 2014. gada  par galveno nozari kļuvusi graudaugu audzēšana. Šo-
brīd  apsaimnieko 600 ha zemes, audzējamo kultūru klāsts ir plašs:  ziemas kvieši, rudzi,  
mieži, auzas, zirņi, griķi, ripsis, āboliņš, aramzemē sētie zālāji.

Augsnes raksturojums. Pirms sējas VAAD Agroķīmijas laboratorijā veiktas augsnes 
analīzes. Noteikti augsnes agroķīmisko īpašību rādītāji: augsnes reakcija pH 6,8, organiskās 
vielas saturs 3,8%, K2O 78 mg kg-1, P2O5  32 mg kg-1, Mg 758 mg kg-1, Ca 1516 mg kg-1.

Meteoroloģiskie apstākļi demonstrējuma  piecos gados iezīmējās ar to, ka veģetācijas 
laikā  bija krasi izteikti sausuma un karstuma periodi, kas būtiski ietekmēja graudaugu un 
to kaitīgo organismu attīstību. Jau ierīkošanas gada (2018. gads ) sezonas sākums līdz Jā-
ņiem bija ļoti sauss un karsts. Šie dabas apstākļi atstāja ietekmi uz turpmākajiem gadiem, 
jo divos laukos bija iesēts āboliņš, kas sausuma apstākļos ļoti slikti sadīga, to pārņēma ne-
zāles, turpmāk ar agrotehniskiem paņēmieniem centās tās ierobežot. 2019. gada sezona 
aprīlī sākās ar vēsām gaisa temperatūrām un minimālu nokrišņu daudzumu, tikai  maija 
beigās bija vērojams siltums un pastiprinājās nokrišņi, pat lietus gāzes, bet jūnija pirmajā  
pusē iestājās  karstums. 2020. gadā veģetācija pavasarī atsākās jau marta beigās, tomēr 
kopumā pavasaris bija vēss un garš, ziemas kviešiem visu aprīli turpinājās cerošanas fāze. 
Vēlāk maijā iestājās vēss periods, 12. maijā pat uzkrita 6 cm sniega sega. Jūlijs bija salīdzi-
noši vēss un lietains, tāpēc  šajā sezonā kopumā graudaugi attīstības fāzes sasniedza vēlāk 
kā iepriekšējā gadā. 2021. gada pavasaris bija vēss, ziemas kvieši attīstījās lēnām, visu 
aprīli turpinājās cerošana, stiebrošana sākās tikai maija otrajā pusē. Jūnija otrās dekādes 
beigās sākās vēl nepieredzēts karstuma vilnis, līdz jūlija beigām valdīja sauss, saulains 
un karsts laiks. Šajā sezonā ražas veidošanai pietrūka mitruma, kas negatīvi atsaucās uz 
ražu. 2022. gada pavasarī ilgi pieturējās zemas temperatūras, veģetācijas periods iesākās 
apmēram  divas nedēļas vēlāk nekā ierasti, stiebrošanas fāzi ziemas kvieši sasniedza tikai 
pēc 20. maija, bet turpmāk jūnija karstums atkal paātrināja augu attīstību. Savukārt jūlijs 
kopumā bija vēss un graudaugu nogatavošanās  noritēja lēnāk.
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Agrotehnika
Demonstrējuma laukā pirms ierīkošanas 2017. gada rudenī iestrādāti kūtsmēsli 35 t 

ha-1. Gatavojot laukus ziemas kviešu sējai, visos godos augsne tika aparta. Nezāles ierobe-
žotas, pirms aršanas strādājot ar diskiem vai  pleznu kultivatoru, bet pavasarī  cerošanas 
fāzē ziemas kvieši ecēti ar garpirkstu ecēšām. Gatavojot augsni vasarāju kultūraugiem, 
nezāļu ierobežošanai tika meklēti vairāki risinājumi – pirmajos divos gados augsne tika 
aparta jau rudenī, trešajā gadā vasaras kviešiem augsni apara jau rudenī, bet zirņiem un 
auzām augsni gatavoja tikai pavasarī – vispirms to kultivējot ar pleznu kultivatoru, pēc 
tam aparot. Ceturtajā gadā (2021. g) vasarājiem – auzām un zirņiem – augsni gatavoja 
bezaršanas tehnoloģijā ar rugaines kultivatoru. 

Rezultāti 
Augu fenoloģiskie un fitosanitārā stāvokļa novērojumi. Visos gados demonstrēju-

ma laukos regulāri veikti fenoloģiskie  novērojumi. Augu attīstības fāzu iziešanu neietek-
mēja priekšaugs, tas bija atkarīgs no sezonas meteoroloģiskiem apstākļiem. 2018. gadā, 
kas veģetācijas perioda sākumā bija sauss un karsts, augi strauji izgāja attīstības fāzes, 
šajā gadā graudaugu slimību izplatība bija maza, bet liela bija kaitēkļu – laputu un labību 
lapgraužu – izplatība un  invāzijas pakāpe. Šajā gadā, savairojoties laputīm, parādījās ļoti 
daudz mārīšu un bioloģiskā laukā ļoti labi laputis ierobežoja. 2019. gadā, kad bija gan 
vēss pavasaris, maija beigās pastiprinājās nokrišņi, bija pat lietusgāzes, jūnija pirmajā 
pusē iestājās karstums, graudaugos demonstrējuma laukā attīstījās gan lapu plankumai-
nības, gan stiebru pamatnes slimības, gan lapgrauži. 2021. gada sezonā  jūnijā un jūlijā 
ekstrēmā  karstuma  rezultātā graudaugi ražas veidošanās laikā izjuta mitruma trūkumu 
un strauji izgāja attīstības fāzes, graudi veidojās sīki, labība nogatavojās jau  ap 23. jūliju. 
2021.–2022. gada ziemošanas periods un pavasara sākums bija labvēlīgs sniega pelēju-
ma attīstībai demonstrējuma laukos. Slimības rezultātā sējumi izretojās. Sniega pelējums 
ziemas kviešos demonstrējumā bija sastopams visos gados, bet 2022. gada pavasarī sli-
mības rezultātā aizgāja bojā ļoti liels procents augu, visvairāk cieta 4. variants. 2019. gada 
un 2021. gada pavasarī tik lielas atšķirības nebija (2. tabula).

2. tabula. Ziemas kviešu īpatsvars sējumā sniega pelējuma ietekmes rezultātā pēc 
pārziemošanas, % 
Variants 2019. g. 2021. g. 2022. g.
1. - 78 50
2. - - 45
3. 55 65 50
4. 50 77 25

Sezonas laikā kaitīgo organismu attīstību graudaugos ietekmēja klimatiskie apstākļi, 
bet visvairāk to ietekmēja priekšaugs. Jau sākot ar 2019. gadu, varēja salīdzināt slimību 
izplatību un attīstību ziemas kviešos divos variantos – 3. var. (pēc pākšaugiem) un 4. var. 
(bezmaiņas) (1. att.). 



43

1. att. Slimību izplatība ziemas kviešos pēc zirņiem (3. var.)  
un bezmaiņas (4. var.) sējumā 2019. gadā, %

2019. gada jūnija vidū uz ziemas kviešiem varēja atrast labību lapgraužu kāpurus un 
imago, to izplatība bija  līdz 10%, pa variantiem neatšķīrās.  

2020. gadā saskaņā ar metodiku demonstrējuma variantos auga dažādas graudaugu 
kultūras: 1. variantā  bija iekļauti vasaras kvieši, 3. variantā – ziemas kvieši, 4. variantā – 
auzas. Tika veikta kaitīgo organismu uzskaite katram kultūraugam. Šajā gadā pārsteidza 
auzas. Auzu laukā jau trīs lapu fāzē attīstījās auzu lapu brūnplankumainība, jūlija vidū 
ziedēšanas fāzē strauji attīstījās auzu vainagrūsa, nogatavošanās fāzēs  abas slimības sa-
sniedza 100% izplatību, bet tika iegūta raža 2,8 t ha-1, kvalitāte atbilda pārtikas kvalitātei. 
2020. gadā no kaitēkļiem  lapgrauži bija sastopami visās trīs kultūrās visos augu maiņas 
variantos – to izplatība visās kultūrās 5–8%, būtisku atšķirību nebija.

2021. gadā varēja salīdzināt slimību un kaitēkļu attīstību ziemas kviešos trīs varian-
tos: 1. – pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši tikai vienu gadu, 3. – pēc pākšaugiem 
un 4. – bezmaiņas. Šajā gadā jau stiebrošanas fāzē sāka izplatīties dzeltenplankumainība, 
tās izplatība visos variantos attīstītas karoglapas fāzē sasniedza 100%, bet attīstība uz trīs 
augšējām  lapām pa variantiem atšķīrās, tas arī ietekmēja ražas veidošanos (2. att.).

2. att. Slimību izplatība ziemas kviešos 1., 3. un 4. variantos 2021. gadā, %

Pelēkplankumainība bija novērojama ziedēšanas vidū tikai 1. un 4. variantos, kur tās 
izplatība bija ap 20%. 2021. gadā stiebrošanas fāzes beigās tika konstatēti labību lapgrauži 
un laputis, to izplatība neliela 1–2%, vārpošanas fāzē, iestājoties karstumam un sausu-
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mam, pieauga lapgraužu  izplatība un to bojājumi – 1. un 3. variantā izplatība 10%, 4. va-
riantā 15%, bojājumu pakāpe visos variantos vidēji līdz 10% no lapu virsmas, uz dažām 
lapām līdz 50%. Tālākās augu attīstības fāzēs kaitēkļi nebija novērojami.

Uzskatāmāk slimību izraisītos zudumus var analizēt, nosakot slimību attīstības pakā-
pi uz auga. 2021. gadā vislielākos ražas zudumus radīja kviešu lapu dzeltenplankumai-
nība. Slimības strauja attīstība sākās pēc vārpošanas fāzes un ziedēšanas fāzē. Patogēna 
darbības rezultātā atmira audu laukumi uz lapām  un augiem samazinājās fotosintezējo-
šā virsma, 1. un 4. variantā atmiruši  līdz 50% no lapas virsmas, 3. variantā 30% (3. att.).

3. att. Kviešu lapu dzeltenplankumainības attīstība uz lapām 2021. gadā, %

2022. gadā varēja salīdzināt slimību izplatību un  attīstību ziemas kviešos visos čet-
ros variantos, kaitēkļi šajā gadā nebija novērojami. Demonstrējuma laukos varēja atrast 
graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību un pelēkplankumainību, kviešu 
plēkšņu plankumainību (4. att.).

 

4. att. Slimību izplatība ziemas kviešos pa variantiem 2022. gadā, %

Vislielākos ražas zudumus radīja kviešu lapu dzeltenplankumainība, kura visos varian-
tos parādījās stiebrošanas sākumā (5. att.). Dzeltenplankumainības strauja attīstība sākās 
attīstītas karoglapas fāzē, vārpošanas fāzē, kad veidojās raža, atmirušu audu laukumi 1., 2. 
un 4. variantā sasniedza 30–35% no karoglapas, 3. variantā tikai 3%. Piengatavības fāzē  
3. variantā vēl ap 5% karoglapu bija zaļas, pārējos variantos lapas bija nokaltušas.
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5. att. Kviešu lapu dzeltenplankumainības attīstība uz lapām 2022. gadā, %

Pelēkplankumainība uz lapām attīstījās visos variantos stiebrošanas fāzes beigās. 4. 
variantā, kviešiem  sasniedzot vārpošanas fāzi, tās attīstība uz karoglapas 30%, bet 3. 
variantā tikai 3%, abos pārējos variantos līdz 5% (6. att.).

6. att. Kviešu lapu pelēkplankumainības attīstība  
uz lapām 2022. gadā, %

Visos gados, labībai nogatavojoties, uz vārpām attīstījās plēkšņu plankumainība, bet 
tās attīstība uz vārpām nepārsniedza 10%, atšķirības starp variantiem nebija būtiskas. 

Graudaugu raža un kvalitāte. Augstākā raža (1,6 t/ha) ziemas kviešiem tika iegūta 
3. variantā – pēc pākšaugiem 2021. gadā. Graudu kvalitāte visos demonstrējuma gados 
atbilda lopbarībai.
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3. tabula. Graudaugu raža un kvalitāte atkarībā no augu maiņas varianta, 2018.–2022. g.
Variants   2018. g. 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g.

1.
 

Kultūraugs - - v. kvieši z. kvieši z. kvieši
Raža, t ha-1 - - 0,9 1,2 1,3
Proteīns, % - - 9,8 11,3 11,3
Tilpummasa, kg hl-1 - - 77,4 74,9 78,2

2.
 

Kultūraugs v. kvieši - - auzas z. kvieši
Raža,  t ha-1 0,7 - - 1,5 1,1
Proteīns, % 13,2 - - - 11,2
Tilpummasa,  kg hl-1 784 - - - 77,4

3.
 

Kultūraugs - z. kvieši z. kvieši z. kvieši z. kvieši
Raža,  t ha-1 - 1,5 1,5 1,6 1,5
Proteīns, % - 10,1 8,8 11 12,2
Tilpummasa, kg hl-1 - 81,0 10,5 75,6 74,4

4.
 

Kultūraugs v. kvieši z. kvieši auzas z. kvieši z. kvieši
Raža,  t ha-1 0,7 0,8 2,8 0,8 0,5
Proteīns, % 13,2 9,4 10,5 10 11,3
Tilpummasa, kg hl-1 784 81,1 - 78 78,8

Vērtējot bruto segumus pa variantiem, augstāko ekonomisko efektivitāti uzrādīja  
3. variants, kurā graudaugu priekšaugs bija pākšaugi (4. tab.). Novērtējot 2021. un 2022. g. 
ieņēmumu palielinājumu/samazinājumu ar kontroles variantu (bezmaiņas), ziemas kviešiem 
iegūts ieņēmumu palielinājums 3. variantā (pēc pākšaugiem) 2022. g. – 400 eiro ha-1 (7. att.).

4. tabula. Demonstrējuma augu maiņā iekļauto kultūraugu  
ieņēmumi un bruto segums 1, eiro ha-1, 2021.–2022. g.

Variants
Ieņēmumi, eiro ha-1 Bruto segums 1, eiro ha-1

2021. g. 2022. g. 2021. g. 2022. g.
1. 360,00 520,00 124,60 294,00
2. - 440,00 - 221,00
3. 480,00 600,00 245,00 367,00
4. 240,00 200,00 4,60 2,50

7. att. Ieņēmumu palielinājums/samazinājums ziemas kviešiem, eiro uz 1 ha, 2021.–2022. g.
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Demonstrējuma ierīkošanas gaita un rezultāti atspoguļoti lauka  dienās, kopumā pul-
cējot 183 dalībniekus. Demonstrējuma katra gada rezultāti publicēti LLKC tīmekļvietnē 
http://new.llkc.lv/

Secinājumi 
1. Nozīmīgākā slimība, kura demonstrējuma laukos ietekmēja kviešu attīstību un ražas 

iznākumu, bija kviešu lapu dzeltenplankumainība. Tās izplatību ietekmēja laika ap-
stākļi, bet visvairāk to ietekmēja priekšaugs.

2. Augu maiņa ir svarīgs instruments graudaugu slimību ierobežošanā, būtiski atšķīrās 
ziemas kviešu slimību izplatība starp augu maiņas un bezmaiņas variantiem. 

3. Augu maiņa kaitēkļu izplatību graudaugos neietekmēja, to attīstība bija atkarīga no 
dabas apstākļiem konkrētā sezonā. 

4. Ievērojot augu maiņu, tiek iegūts būtisks ražas pieaugums, līdz ar to ekonomiskā efek-
tivitāte augstāka. 2022. gadā, kad varēja salīdzināt visus četrus variantus, 3. variantā 
ziemas kvieši pēc pākšaugiem deva visaugstāko  ieņēmumu pieaugumu – 400 eiro, 
salīdzinot ar bezmaiņas variantu.

Atziņas 
1. Demonstrējuma rezultāti parādīja, ka auzas ir piemērota kultūra bioloģiskai graud-

kopībai, jo no tām pat graudaugu bezmaiņas sējumā varēja iegūt ražu 2,8 t ha-1 un  
pārtikas graudu kvalitāti. 

2. Vasaras kvieši ir prasīga kultūra, bioloģiskai graudkopībai Ziemeļvidzemes reģionā 
mazāk piemērota.

Izmantotā literatūra
Brosova A. Augu maiņas nozīme bioloģiskajā lauksaim-

niecībā. Lauku Lapa Nr. 1 (178) 2020. 10.–11. lpp.
Brosova A. Augu maiņas nozīme bioloģiskajā lauksaim-

niecībā. Lauku Lapa Nr. 12. (165), 2018., 10.–11. lpp.
Brosova A., Balodis O. Augu maiņas ietekme uz slimību un 

kaitēkļu izplatību. Lauku Lapa Nr. 11 (188) 2020. 10.–11. lpp.
Brosova A., Kirsanova L. Augu maiņas nozīme kultūrau-

gu slimību ierobežošanā bioloģiskajos sējumos. Lauku Lapa 
Nr. 12 (201) 2021. 12.–13. lpp.
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Lopkopības demonstrējumos –  Lopkopības demonstrējumos –  
praktiski par zinātniski pierādītopraktiski par zinātniski pierādīto
Anita Siliņa, 
LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Lai lopkopības sektorā strādājošie lauksaimnieki varē-
tu iegūt praktiskas atziņas piensaimniecības, gaļas liello-
pu, aitkopības un zirgkopības jomās, 2019. gada sākumā 
tika uzsākts lielākais vairums demonstrējumu lopkopībā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 
lopkopības konsultanti sadarbībā ar lauksaimniekiem, zi-
nātniekiem un sabiedriskajām organizācijām apzināja ak-
tuālas tēmas piena lopkopībā, gaļas liellopu nozarē, aitko-
pībā un pirmo reizi arī zirgkopībā. Apkopjot priekšlikumus, 
īstenoti visdažādākie kvalitatīvākas dzīvnieku ēdināšanas, 
jaundzīvnieku izaudzēšanas un piena kvalitates uzlabošanas 
risinājumi gan konvencionālās, gan bioloģiskās saimniecī-
bās. Demonstrējumos veidotas un salīdzinātas vismaz divas 
dzīvnieku grupas jeb varianti. 

Pirms pieciem gadiem izvirzītās tēmas ir aktuālas jo-
projām – gan precīza, sabalansēta dzīvnieku ēdināšana, gan 
jaundzīvnieku pareiza un kvalitatīva izaudzēšana, gan teh-
noloģisko iespēju risinājumu efektīvāka pielietošana piena 
lopkopībā, kas balstīta datu analīzē.

Patlaban, kad kopējā lauksaimniecības politikā arvien 
lielāku nozīmi iegūst vides saudzēšana un patērēto resursu 
efektīvāka izmantošana, kā arī SEG emisiju samazināšana, 
aktuāli ir demonstrēt uz aprēķiniem balstītu barības devu 
sagatavošanu un pareizu izēdināšanu produktīvajiem dzīv-
niekiem. Ne mazāk nozīmīgi ir precīzās apsaimniekošanas 
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sistēmās izaudzēti jaundzīvnieki, tā radot iespēju palielināt 
dzīvniekiem ilgmūžību. Joprojām aktuālas ir tēmas, kas risi-
na ganību un lopbarības kvalitātes tēmu. Lai saimniekošana 
lopkopības sektorā būtu sekmīga, būtiska ir rupjās lopbarī-
bas un ganību zelmeņu kvalitāte. 

Realizētie demonstrējumi ir ierīkoti dažādos Latvijas 
novados. Katra demonstrējuma variantiem izvērtēta ekono-
miskā efektivitāte.

Lai interesenti varētu iepazīties ar demonstrējuma ierī-
košanas gaitu, organizētas vairākas lauka dienas katrā saim-
niecībā. Tas ir labs informācijas ieguves un apmaiņas  veids, 
mācoties citam no cita un iegūstot jaunas zināšanas saim-
niecībā, uzklausot konsultantus, zinātniekus un praktiķus.

Atskatoties uz kopumā tik krāsaino un notikumiem ba-
gāto periodu, varu apgalvot, ka ir gandarījums un padarīta 
darba sajūta. Īpaši tādēļ, ka varam piedalīties procesos, kad 
veidojas jaunas zināšanas un pieredze nozares profesionā-
ļu – lauksaimnieku vidū. Mūsu komanda plecu pie pleca 
ir strādājusi kopā ar pieredzējušiem, zinošiem, harizmātis-
kiem, vērtībās balstītiem lopkopības saimniecībās strādājo-
šiem lauksaimniekiem. 

Demonstrējumu pasākumu īstenošanā jāpateicas lopko-
pības saimniecību vadītājiem par atsaucību un aizrautību, 
interesentiem – par vēlmi iesaistīties un piedalīties. Paldies 
arī citiem nozares profesionāļiem, kā arī Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes, tagadējās Latvijas Biozinātņu un teh-
noloģiju universitātes mācībspēkiem un cienījamajiem ko-
lēģiem, LLKC konsultantiem par atbildīgu un ieinteresētu 
darbu. Šie lauka dienu pasākumi un semināri sniedza ieska-
tu demonstrējumu uzdevumu īstenošanas procesā, pieļaujot 
iespēju savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi, 
iepazīt saimniecību pieredzes, sniedzot saimniekiem reko-
mendācijas. Nozares profesionāļi uzzināja gan konkrētās 
saimniecības pieredzi, gan iepazina zinātnieku un konsul-
tantu praksē pārbaudītus viedokļus, kas palīdz ceļā uz vēl 
kvalitatīvāku saimniekošanu.

Demonstrējumi ierīkoti Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts demonstrēju-
mu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Būsim gandarīti, ja izdevumā apkopotie demonstrējumu 
rezultāti būs noderīgi.
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Sabalansētas ēdināšanas nozīme Sabalansētas ēdināšanas nozīme 
piena sausnas palielināšanā piena sausnas palielināšanā 
Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja
Daina Jonkus, 
Dr. agr., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,  
Dzīvnieku zinātņu institūts

Latvijā gadu no gada palielinās slaucamo govju izslaukums, taču piena sausnas sa-
turs samazinās. Pēc Lauksaimniecības datu centra  informācijas, vidējais izslaukums no 
govs pēdējo gadu laikā ir palielinājies no 7078 kg 2015. gadā līdz 8320 kg 2021. gadā, 
turpretī vidējais tauku saturs ir samazinājies no 4,16 līdz 4,02%, bet olbaltumvielu saturs 
praktiski nav mainījies (3,34 un 3,36%).  Izslaukuma palielinājums panākts, gadu no 
gada uzlabojot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas apstākļus, ieviešot modernas barības 
sagatavošanas un slaukšanas tehnoloģijas, kā arī veicot sarkano šķirņu govju nomaiņu ar 
Holšteinas melnraibās šķirnes govīm. 

Pēdējo gadu laikā ES valstīs arvien biežāk tiek runāts, ka liels piena daudzums vien 
nenodrošina iegūtā galaprodukta apjomu, tādēļ arvien vairāk sastopama informācija par 
saražotā piena apmaksas sistēmas maiņu. Vadoties no citu valstu pieredzes, būtu jāvērš 
uzmanība uz to, ka svaigpiena samaksas sistēmā iespējamas izmaiņas, un samaksa notiks 
ne tikai par saražotajiem piena kilogramiem, bet arī lielāka nozīme tiks pievērsta enerģē-
tiski koriģētā piena daudzumam (EKP, kg), kura iznākums ir tieši atkarīgs no tauku un 
olbaltumvielu satura pienā.

Piena sausnu veido tauku, olbaltumvielu un laktozes saturs procentos, kā arī mine-
rālvielas un vitamīni. Tikai atsevišķas piensaimniecības spēj nodrošināt ≥12,5% sausnas 
pienā. Pieaugot izslaukumam, lielākajā daļā piensaimniecību iegūtajā pienā sausnas sa-
turs mēdz būt mazāks par 12,0%. Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieku 2021. 
gadā publicētie pētījuma rezultāti liecina, ka tieši saimniecībās ar 200 un vairāk govīm 
var novērot lielāko izslaukumu, bet mazāko tauku un olbaltumvielu saturu pienā (Lei-
mane, Krieviņa, Ceriņa u. c., 2021). 

Piena sastāvu ietekmē: šķirne, lopbarības kvalitāte un izēdināšana, kā arī laktācijas 
stadija, govs veselība, ganāmpulka apsaimniekošanas prakse, dzīvnieka vecums, slaukša-
nas kvalitāte un vides apstākļi (temperatūra, mitrums, gaisa plūsma).

Izmaiņas ēdināšanā vai lopbarības kvalitātē var ātri izmainīt piena tauku un olbaltum-
vielu saturu. Piena tauku depresiju var mazināt 7 līdz 21 dienas laikā, mainot govju ēdinā-
šanu. Piena olbaltumvielu izmaiņas var ilgt 3 līdz 6 nedēļas vai ilgāk. Piena tauku saturu var 
izmainīt par 0,1 līdz 1,0 procentpunktiem, bet olbaltumvielas parasti izmainās ne vairāk kā 
par 0,1 līdz 0,3 procentpunktiem pēc barības devas korekcijas. Nav pieļaujams, ka tauku 
saturs līdz 60. laktācijas dienai pārsniedz 6,0% vai visā laktācijā periodiski samazinās zem 
2,8% un olbaltumvielu saturs zem 3,1%. Tādēļ barības devas korekcija tiek uzskatīta par 
labāko un ātrāko risinājumu piena tauku vai olbaltumvielu satura paaugstināšanai ganām-
pulkā, jo govju ģenētisko potenciālu nevar izmainīt īsā laikā (Heinrichs, Jones, Bailey, 2016).
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Sekojot pieprasījumam tirgū, Latvijā daļa slaucamo govju ganāmpulku īpašnieku ta-
jos samazina vai vispār atsakās no sarkano šķirņu govīm, izvēloties Holšteinas melnrai-
bās šķirnes dzīvniekus, tādējādi cenšoties palielināt izslauktā piena daudzumu. Dažādos 
pētījumos pierādīts, ka Holšteinas melnraibās šķirnes govis ir selekcionētas, lai ražotu 
lielu piena daudzumu, taču tām ir mazāks tauku un olbaltumvielu saturs pienā. Pētīju-
mos pierādīts, ka starp izslaukumu un tauku, kā arī izslaukumu un olbaltumvielu saturu 
pastāv negatīva fenotipiskā korelācija  (Heinrichs, Jones, Bailey; Sneddon, Lopez-Villalo-
bos, Davis, et al., 2014).

Lai ražotu piena produktus, pārstrādei ir nepieciešama piena sausna, tādēļ pēdējos 
gados šis jautājums tiek aktualizēts daudzās valstīs.

Tāpēc 2019. gadā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu 
pasākumiem un informācijas pasākumiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_
ELFLA) tika ierīkots demonstrējums “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas pa-
lielināšanā piena lopkopības saimniecībā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P20, 15. lote).  

Demonstrējuma mērķis bija parādīt sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas 
palielināšanā dažādu šķirņu slaucamajām govīm.

Demonstrējuma uzdevumi: 
• Ierīkot demonstrējumu piena lopkopības saimniecībā SIA “Kalnāji”, izveidojot sarkanās 

un melnraibās šķirnes govju grupas, nodrošinot tām līdzīgus apsaimniekošanas apstākļus.
• Veikt rupjās un graudu barības ķīmiskās analīzes un sastādīt barības devas atbilstoši 

govju fizioloģiskajām vajadzībām.
• Uzsākot demonstrējumu un mainoties govju fizioloģiskajam stāvoklim, veikt slau-

camo govju ķermeņa kondīcijas vērtējumu.
• Uzskaitīt un analizēt no pētījuma grupām iegūto enerģētiski koriģēto piena dau-

dzumu un piena kvalitāti.
• Noteikt piena sausnas izmaiņu ekonomisko efektivitāti katrai demonstrējuma grupai.
• Informēt lauksaimniekus un nozares speciālistus par demonstrējumā iegūtajiem 

rezultātiem, organizējot lauka dienu vienu reizi gadā un publiskojot iegūtos rezultātus. 

Materiāls un metodes
Demonstrējuma ierīkošanas vieta bija SIA “Kalnāji”, novietne “Lī-

vas”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Saimniecība atrodas Zemga-
les līdzenumā un darbojas gan augkopības, gan lopkopības nozarēs. 
Apsaimnieko 1850 ha LIZ, no tiem 750 ha atrodas netālu no slauca-

mo govju novietnēm. Pavisam saimniecībā ir 990 liellopi,  no tiem 500 slaucamās govis. 
Ganāmpulkā ir gan Latvijas brūnās (LB), Dānijas sarkanās (DS), Holšteinas melnraibās 
(HM), gan Hošteinas sarkanās (HS) šķirnes govis. Slaucamajām govīm 2012. gadā tika 
uzbūvēta jauna novietne ar slaukšanas karuseli 36 vietām. Saimniecībā govis slauc 3 rei-
zes dienā. Uzsākot demonstrējumu, vidējais izslaukums no govs bija 10 400 kg, tauku 
saturs 4,43% olbaltumvielu saturs 3,61% un laktozes saturs 4,80%.
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Saimniecībā zāles skābbarībai audzē lucernas un stiebrzāļu maisījumu zelmeņus, tiek 
gatavota arī kukurūzas skābbarība. Tā kā saimniecībā tiek audzēti graudaugi, tad visu 
nepieciešano graudu daudzumu lopbarībai saimniecībā iegūst uz vietas.

Demonstrējums tika ierīkots SIA “Kalnāji” slaucamo govju novietnē “Līvas” un tika 
īstenots no 2019. līdz 2021. gadam (trijos atkārtojumos), kopā 39 mēnešus, izveidojot 
divas demonstrējuma grupas katrā atkārtojumā. Pirmā demonstrējuma grupa – sarkano 
šķirņu govis (LB un DS), otrā grupa – Holšteinas melnraibās (HM) šķirnes govis. Abas 
demonstrējuma grupas atradās vienā novietnē nepiesietā turēšanas sistēmā. Govis tika 
ēdinātas, nodrošinot vecumam un fizioloģiskam stāvoklim atbilstošus barības līdzekļus 
un barības devu.

Demonstrējuma grupās tika atlasītas slaucamās govis, kurām bija vidēji 50. laktācijas 
diena. Katrā grupā bija ne mazāk par 30 govīm. 

Uzsākot katru demonstrējuma atkārtojumu, govīm tika vērtēta ķermeņa kondīcija 
(ĶK) un noteikta dzīvmasa. Demontrējuma grupu govju raksturojums katrā atkārtoju-
mā redzams 1. tabulā.

1. tabula. SIA “Kalnāji” demonstrējuma grupu raksturojums  
1., 2. un 3. atkārtojumā
Rādītāji Šķirne

LB un DS HM
Demonstrējuma 
atkārtojumi 2019  2020 2021 2019 2020 2021
Govju skaits n=32 n=35 n=35 n=32 n=35 n=35
Vidējais vecums, 
laktācijas 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 2,4

Vidējā laktācijas 
diena, uzsākot 
demonstrējumu

52 48 52 54 50 59

Vidējā dzīvmasa,  
uzsākot demon-
strējumu, kg

592
(max 790; 
min 517)

621
(max 795; 
min 528)

624
(max 768; 
min 500)

595
(max 873; 
min 548)

642
(max 758; 
min 592)

709
(max 933; 
min 513)

Vidējā ĶK,  
uzsākot demon-
strējumu, punkti

3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9

Viena demonstrējuma laikā govju vidējais vecums laktācijās, laktācijas diena un ķer-
meņa kondīcija, uzsākot demonstrējumu, būtiski neatšķīrās. Demonstrējuma grupu vi-
dējā dzīvmasa būtiski atšķīrās 3. atkārtojumā – HM šķirnes govīm bija būtiski lielāka 
dzīvmasa nekā LB&DS govīm.

Pētījumā analizēta slaucamo govju piena produktivitāte no 2. līdz 10. pārraudzības 
kontrolei, vērtējot:

• izslaukumu, kg;
• tauku un olbaltumvielu saturu, %.
Aprēķināts EKP pēc ICAR vadlīnijām un aprēķināts EKP uz 100 kg govs dzīvmasu;
noteikta tauku un olbaltumvielu satura attiecība (T:O).
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Demonstrējuma gaitā tika izvērtēta ēdināšanas organizācija. Lai nodrošinātu piln-
vērtīgu dzīvnieku ēdināšanu, slaucamās govis novietnē tiek sadalītas pēc ražības rādī-
tājiem četrās grupās: pēcatnešanās grupa ar izslaukumu no 43 kg, ražīgo govju grupa 
ar izslaukumu 38 kg, pirmpieņu grupa, kas tiek ēdināta atsevišķi, kā arī govju grupa, 
kas atrodas vēlīnā laktācijas fāzē. Visām govju grupām barība tiek sagatavota un izdalīta 
divas reizes dienā ar barības dalītāju, kurā visi barības līdzekļi tiek smalcināti un samai-
sīti, veidojot pilnībā samaisītu barību (TMR). Izdalītā  TMR dzīvniekiem tika papildus 
piestumta ik pēc stundas. TMR tiek sagatavota, izmantojot zāles skābbarību, kukurūzas 
skābbarību, saimniecībā izaudzētos graudus, kas tiek samalti, kā arī papildus govju ēdi-
nāšanai tiek iegādāti malti kukurūzas graudu milti, sojas spraukumi un minerālpiedevas. 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ēdināšanu katrai govju grupai, tiek sastādīta barības deva, 
vadoties pēc barības devām tiek gatavota TMR. Demonstrējuma laikā tika izvērtēta barī-
bas uzņemšana katrā no govju grupām, un, ja bija nepieciešams, tika veiktas korekcijas, 
lai dzīvnieki spētu uzņemt nepieciešamās barības vielas. 

Demonstrējuma laikā regulāri tika veiktas saimniecībā ražotās lopbarības un TMR 
ķīmiskā sastāva analīzes ar mērķi sastādīt optimālas barības devas noteiktu ražošanas 
mērķu sasniegšanai. Demonstrējuma katrā atkārtojumā tika vērtēts arī sagatavotās TMR 
daļiņu garums, izmantojot Pen State sietus.

Lai nodrošinātu stabilu lopbarības sausnas apjoma uzņemšanu,  ražīgo grupu govīm 
periodā, kad apkārtējās vides temperatūra sasniedza +24 °C, barības devā tika iekļauti 
aizsargātie augu tauki.

Zinot, ka govju piena produktivitāti var ietekmēt govju turēšanas apstākļi, tika vēr-
tēti arī mikroklimata rādītāji novietnē. Vasarās, kad ārā gaisa temperatūra ir 24 °C un 
vairāk, dzīvnieki cieta no karstuma radītā stresa. Katrā atkārtojumā noteiktie novietnes 
mikroklimata rādītāji redzami 2. tabulā.  

2. tabula. Mikroklimata mērījumi slaucamo govju novietnē

A
tk

ār
to

-
ju

m
i

D
at

um
s

Gaisma,
Lux m2

Relatīvais
gaisa

mitrums, RH %

Trokšņu
līmenis,

dB

Gaisa 
plūsma

m s

Tempe- 
ratūra,o C

NH3,
ppm

CO2,
%

Optimālais mikroklimats
>40 40–80 85 <2,0 5,0–25,0 1,5 0,20

2019. g.
1.

15.05. 330 40,3 50–67 1,2–1,6 17,0–18,3 0,1 0,04
02.07. 337 59,0 58 1,0–1,6 22,7–23,3 0,08 0,08
14.07. 317 66,1 63 0,3–0,7 23,1 0,4 0,09

2020. g.
2.

25.05. 330 40,3 53–68 1,2–1,6 17,0–18,3 0,15 0,04
14.06. 337 59,0 59,8 1,0–1.6 22,7–23,3 0,12 0,08
12.07. 341 62,7 56 0,7–1,5 29,4 0,7 0,12
08.07. 317 66,1 63 0,3–1,7 23,1 0,4 0,09

2021. g.
3. 

19.05. 330 40,3 67 1,2–1,6 17,0–18,3 0,1 0,04
20.06. 337 59,0 59 1,0–1,6 22,7–23,3 0,09 0,08
19.06. 341 62.7 56 0,7–1,5 30,7 0,7 0,12
11.07. 347 60.1 63 0,3–0,7 34,1 0,9 0,14
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Tā kā novietne atrodas Zemgales līdzenumā, tuvu putnu migrācija ceļiem, tad va-
saras otrajā pusē apkārtnē var novērot ļoti daudz putnu, kas cenšas iekļūt novietnē un 
baroties ar govīm paredzēto barību, tādēļ 2021. gadā novietnes logu daļā tika uzstādīti 
metāla sieti, kas liedz putniem iekļūt novietnes iekšpusē, tā pasargājot govju barības gal-
du no piesārņošanas ar putnu mēsliem.

Novietnē govju guļvietu pildījumam tiek izmantoti salmu pakaiši, kas ik pēc noteikta 
laika tiek papildināti, tā nodrošinot, lai dzīvnieki guļvietās justos ērti un būtu tīri.

2022. gada pavasarī, lai nodrošinātu dzīvniekiem optimālu apkārtējās vides tempera-
tūru, tika uzstādīta moderna ventilācijas iekārta.

Demonstrējuma katrā atkārtojumā no 2. līdz 10. pārraudzības kontrolei tika aprēķi-
nāts govju vidējais izslaukums un EKP (kg), vidējais tauku un olbaltumvielu saturs (%), 
kā arī vidējais EKP uz 100 kg govs dzīvmasas, izmantojot aprakstošās statistikas rādītā-
jus. Aprēķināto rādītāju būtiskās atšķirības starp demonstrējuma grupām (LB&DS un 
HM) noteiktas ar t-testu pie būtiskuma līmeņa p<0,05.

Demonstrējuma rezultāti
Uzsākot katra atkārtojuma demonstrējumu, kā arī demonstrējuma laikā tika veiktas 

govīm izēdināmās barības ķīmiskās analīzes. Govis tika barotas ar zāles un kukurūzas 
skābbarību. Demonstrējuma periodā atšķirīgos laikos veikto zāles skābbarības ķīmisko 
analīžu rezultāti redzami 1. attēlā.

1. att. Sagremojamā sausna (DDM) un kokšķiedras frakciju (NDF, ADF) saturs (%) 
zāles skābbarības sausnā demonstrējuma laikā atšķirīgos laikos

Visā demonstrējuma periodā zāles skābbarības sausnas sagremojamība bija no 57,9 
līdz 73,0%. Labas zāles skabbarības sagremojamībai vajadzētu būt 70% un lielākai. NDF 
saturs barības sausnā bija no 42,9 līdz 59,8%. Par optimālu NDF saturu barības sausnā 
uzskata 45 līdz 50%, jo, pieaugot NDF saturam sausnā, govs spēj to uzņemt mazāk. Sausnas 
uzņemšanas spēja (DMI) – barības, sausnas daudzums, ko dzīvnieks spēs apēst procentuāli 
no savas dzīvmasas, rādītājs ir atkarīgs no tā, cik ātri rupjā lopbarība tiks sagremota un iz-
ies cauri zarnu traktam. Kokšķiedras frakcija NDF ir vistiešāk saistīta ar sausnas uzņemša-
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nas spēju – palielinoties kokšķiedrai (NDF frakcijai), samazinās sausnas uzņemšanas spēja. 
NDF uzņemšanas spēja atgremotājiem ir 12% no dzīvmasas dienā. Tāpēc NDF saturu, kas 
izteikts procentos, lieto, lai aprēķinātu sausnas uzņemšanas spēju DMI. 

Demonstrējuma periodā atšķirīgos laikos veiktās zāles skābbarības ķīmiskās analīzes 
noteica arī sausnas un kopproteīna saturu (2. attēls).

2. att. Sausnas un kopproteīna saturs (%) zāles skābbarībās demonstrējuma laikā 
atšķirīgos laikos

Demonstrējuma periodā zāles skābbarībā sausnas saturs bija mainīgs viena gada ietva-
ros. Vidēji lielākais sausnas saturs zāles skābbarībā bija 2020. gadā – 35,2%. Mazākais bija 
2021. gada veiktajās analīzēs, vidēji 33,2%. Vidējais sausnas saturs 2019. gadā bija 34,0%. 
Vidējais kopproteīna saturs zāles skābbarībā pa gadiem bija attiecīgi 16,3, 15,7 un 17,6%.

Saimniecībā bez zāles skābbarības tiek ražota arī kukurūzas skābbarība. Tās ķīmisko 
analīžu rezultāti demonstrējuma laikā redzami 3. attēlā.

3. att. Sagremojamā sausna (DDM), kokšķiedras frakciju (NDF, ADF) un cietes 
saturs (%) kukurūzas skābbarības sausnā demonstrējuma laikā
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Demonstrējuma periodā kukurūzas skābbarības sausnas sagremojamība bija no 68,3 
līdz 77,2%. NDF saturs – no 31,9 līdz 44,3% barībā. Savukārt cietes saturs kukurūzas 
sausnā bija no 27,4 līdz 36,7%. Sagatavotās kukurūzas skābbarībās vidējais sausnas saturs 
bija 33,6% un kopproteīns nedaudz virs 8%, skābbarība bija labi fermentējusies un govīm 
labi izmantojama.

Tā kā saimniecībā tiek saražota visa rupjā lopbarība un arī graudi, tad iepirktie ba-
rības līdzekļi ir kukurūzas graudi, sojas spraukumi, minerālpiedevas, lopbarības sāls un 
soda. Pavisam iepirktie barības līdzekļi sastāda nedaudz virs 25% no kopējā lopbarības 
apjoma.

Saimniecībā demonstrējuma laikā govis tika ēdinātas ar iepriekš sastādītu pilnībā 
samaisītu barību (TMR, 4. att.), govis grupējot pēc fizioloģiskā stāvokļa.

4. att. Pilnībā samaisītā barībā faktiskais un aprēķinātais kopproteīna saturs (%) un 
faktiskā un aprēķinātā neto enerģija laktācijai (MJ kg)

 
Vidējais aprēķinātais proteīna vajadzības līmenis augstražīgajā grupā bija 17%, bet, 

analizējot TMR paraugus, kopproteīna saturs bija no 14,78 līdz 19,30%, vidējais kop-
proteīna saturs bija 16,4%. Tātad kopproteīna saturs TMR, ko govis saņēma uz barības 
galda, bija mainīgs.

No 2020. gada saimniecībā ražīgākā govju grupa bija ar vidējo  izslaukumu 47 kg 
dienā. Savukārt aprēķinātā neto enerģijas (NEL, MJ kg) vajadzība laktācijā bija 6,5, bet 
faktiskā NEL bija 6,9 MJ kg.

Barības devu aprēķinu sagatavošana
Barības devas visos atkārtojumos tika sastādītas, vadoties pēc dzīvieku fizioloģiskās 

fāzes (laktācijas posma), kā arī pēc govju ražības rādītājiem. Tā kā visos atkārtojumos 
slaucamās govis tika iekļautas demonstrējuma grupās vidēji ap 50. laktācijas dienu, kas ir 
laktācijas pirmajā posmā, līdz 120. laktācijas dienai,  ražības rādītāji, sagatavojot barības 
devas, no 40 līdz 45 kg. Ja šajā posmā mainās rupjās lopbarības vai citu barības līdzekļu 
ķīmiskais sastāvs, tad barības deva tiek koriģēta ar mērķi nodrošināt devā: sausnas satu-
ru devā 40–45%; kopproteīnu 16,7–17,5%; NEL neto enerģiju laktācijā (MJ/kg) 7,5–7,8; 
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kokšķiedru frakcijas NDF 27–30%, tauku saturu 3,0–5,0%; cietes saturu 25–28%, Ca 
0,7–1,0%, P 0,35–0,45%; Mg 0,2–0,5%, K 1,14–1,7%, Na 0,2–0,5%; Cl 0,28%,S 0,22–0,4; 
Vit. A 4–8 iv/kg; Vit. D1,1–3,5 iv/kg; Vit. E 34–70 iv/kg. Šādu barības devu, lai nodroši-
nātu nepieciešamās barības vielas, vajadzētu uzņemt 26 kg barības sausnas, bet ne mazāk 
kā 24,5 kg barības sausnas. Barības devas sastāvā fiziskos kilogramos ietilpa: saimniecībā 
ražoti malti kviešu milti 5 kg; malti kukurūzas milti 2 kg, sojas spraukumi 3,4 kg, melase 
0,5 kg, zāles skābbarība 25 kg, kukurūzas skābbarība 25 kg, lopbarības krīts 0,25 kg, mi-
nerālbarība 0,32 kg, sāls 0,11 kg, nātrija bikarbonāts 0,1 kg. Tā kā barība tiek sagatavota 
maisījumā, tad, lai nodrošinātu totāli maisītās barības sausnas saturu 45%, barība tiek 
pēc nepieciešamības mitrināta. Barības sastāvdaļu ķīmiskajam sastāvam mainoties, tiek 
koriģēta  barības deva, lai dzīvnieku vajadzības tiktu nodrošinātas.

Laktācijas vidējā posmā pēc 120.–220. dienas, samazinoties  dzīvnieku produktivi-
tātei, barības deva tiek sagatavota atbilstoši dzīvnieku produktivitātei 28–38 kg. Ja šajā 
posmā mainās rupjās lopbarības vai citu barības līdzekļu ķīmiskais sastāvs, tad barības 
deva tiek koriģēta ar mērķi nodrošināt devā: sausnas saturu 40–45%; kopproteīnu 16,0–
17,0%; NEL neto enerģiju laktācijā (MJ/kg) 7,3–7,5; kokšķiedru frakcijas NDF 28–32%, 
tauku saturu 3,0–5,0%; cietes saturu 24,5–25%, Ca 0,7–1,0%, P 0,40%; Mg 0,2–0,5%, K 
1,14–1,7%, Na 0,23–0,5%; Cl 0,28%,S 0,22; Vit. A 4–8 iv/kg; Vit. D1 1–3,5 iv/kg; Vit. E 
35–70 iv/kg. Šādu barības devu, lai nodrošinātu nepieciešamās barības vielas, vajadzētu 
uzņemt 24 kg barības sausnas, bet ne mazāk kā 23,5 kg barības sausnas.

Savukārt laktācijas noslēguma  jeb trešajā posmā pēc 220.  dienas,  samazinoties dzīv-
nieku produktivitātei, barības deva tiek sagatavota atbilstoši dzīvnieku produktivitātei 
25–28 kg. Ja šajā posmā mainās rupjās lopbarības vai citu barības līdzekļu ķīmiskais 
sastāvs, tad barības deva tiek koriģēta ar mērķi nodrošināt devā: sausnas saturu 40–45%; 
kopproteīnu 13,0–14,5%; NEL neto enerģiju laktācijā (MJ/kg) 5,5–5,7, kokšķiedru frak-
cijas NDF 32–30%, tauku saturu 3,0–5,0%; cietes saturu 20%, Ca 0,65%, P 0,30%; Mg 
0,15–0,3%, K 1,0–2,0%, Na 0,21–0,5%; Cl 0,22%,S 0,20; Vit. A 4 iv/kg; Vit. D1 1 iv/kg; 
Vit. E 35 iv/kg. Šādu barības devu, lai nodrošinātu nepieciešamās barības vielas, vaja-
dzētu uzņemt 20 kg barības sausnas, bet ne mazāk kā 19,5 kg barības sausnas. Barības 
devas sastāvā fiziskos kilogramos ietilpa: saimniecībā ražoti malti kviešu/miežu milti 
0,5 kg; sojas spraukumi 1,4 kg, zāles skābbarība 37 kg, kukurūzas skābbarība 6 kg; mi-
nerālbarība 0,08 kg, sāls 0,08 kg. Tā kā barība tiek sagatavota maisījumā (TMR), tad, 
lai nodrošinātu totāli maisītās barības sausnas saturu 45%, pēc nepieciešamības barība 
tiek mitrināta. Barības sastāvdaļu ķīmiskajam sastāvam mainoties, tiek koriģēta  barības 
deva, lai dzīvnieku vajadzības tiktu nodrošinātas. Sagatavojot barības devas, tiek ņemta 
vērā dzīvnieku dzīvmasa,  demonstrējumā vidējā dzīvmasa dzīvniekiem bija 660 kg.

Lai sekmīgi paēdinātu slaucamās govis un tās varētu realizēt ģenētisko potenciālu, 
būtiski ir sekot līdzi sagatavotās devas, sagatavotā barības maisījuma apēdamībai. Mainī-
gākais ķīmiskais sastāvs no barības līdzekļiem, ko izmanto slaucamo govju ēdināšanā, ir 
saimniecībā sagatavotai zāles skābbarībai, mazāk mainīgi ķīmiskie rādītāji ir kukurūzas 
skābbarībai, līdz ar to demonstrējuma laikā tika sekots līdzi rupjās lopbarības ķīmiska-
jam sastāvam, jo rādītāji izmainījās pat vienas skābbarības bedres ietvaros. Mainoties 
ārējās vides gaisa temperatūrai, arī var svārstīties barības devas uzņemšana, lai dzīvnieki 
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varētu uzņemt sev nepieciešamo barības vielu apjomu ne tikai uzturei, bet arī laktācijai 
un atražošanai, periodos, kad ārējās vides gaisa temperatūra bija virs 25 °C, augstražīgās 
grupas barības devā tika pievienoti aizsargātie augu tauki, palielināts koncentrātu ap-
joms un nedaudz samazināts rupjās lopbarības īpatsvars, tā padarot koncentrētāku barī-
bu un atvieglojot devas apēdamību. Barības devas tika sagatavotas,  izmantojot barības 
devu sastādīšanas programmas.

Demonstrējuma laikā vidēji mēnesī uzņemtie sausnas kg redzami 3. tabulā.

3. tabula. Vidēji mēnesī uzņemtie sausnas kg  
demonstrējuma govīm

Mēnesis Atkārtojumi
1. 2. 3. 

Februāris - 24,4 24,4
Marts - 24,7 24,7
Aprīlis 21,5 25,1 24,7
Maijs 21,5 25,8 25,8
Jūnijs 21,8 24,3 24,0
Jūlijs 23,2 25,2 23,9
Augusts 23,5 24,1 24,2
Septembris 23,0 24,4 24,5
Oktobris 22,7 24,2 23,7
Vidēji 22,5 24,6 24,4

Visā demonstrējuma laikā tika veikta apēstās barības sausnas kilogramu uzraudzība. 
Vidējais apēķinātais sausnas vajadzības daudzums bija no 22 līdz 25 sausnas kg. Sausnas 
kg uzņemšana bija lielā mērā atkarīga no apkārtējās vides gaisa temperatūras un rupjās 
lopbarības sagremojamības. Faktiski pirmajā atkārtojumā vidējā sausnas uzņemšanas 
spēja bija vidēji 22,5 kg diennaktī. Otrajā atkārtojuma laikā barība tika izdalīta divas 
reizes dienā, un sausnas uzņemšana pieauga vidēji līdz 24,6 kg diennaktī. Līdzīgs rādītājs 
bija arī trešā atkārtojuma laikā, vidēji 24,4 kg.

Efektīvu barības izmantošanu raksturo sausnas uzņemšanas spēja un piena ražošana 
no 1 kg apēstās sausnas. Labi apsaimniekotā ganāmpulkā govīm no 1 uzņemtā saus-
nas kg būtu jāsaražo 1,6 kg enerģetiski koriģētā piena (Ishler, Heinrichs, Maulfair, 2016). 
Demonstrējuma laikā vidēji no 1 kg apēstās sausnas tika iegūti 1,3–1,6 kg piena, ko var 
uzskatīt par labu rādītāju.

Lai uzlabotu TMR uzņemšanu no barības galda, liela nozīme ir barības daļu izmē-
ram. Tāpēc demonstrējuma laikā tika veikta barības maisījuma kontrole, izmantojot Pen 
State barības sietus (4.  tab.).



60

4. tabula. Barības daļu sadalījums uz Pen State sietiem
Atkārtojumi Datums 18 mm

2–8%
8 mm

30–50%
4 mm

30–40%
Pamatne
10–20%

2019. g.
1.

15.05.19. 12,5 27,5 17,5 40,0
15.05.19. 20,0 30,0 17,5 32,5
14.07.19. 1,5 35,0 12,5 37,5
14.07.19. 12,5 35,0 15,0 40,0
15.07.19. 15,0 30,0 12,0 42,5
22.08.19. 7,5 40,0 17,5 30,0
13.09.19. 15,0 35,0 17,5 32,5
22.10.19. 17,5 40,0 17,5 25,0

2020. g.
2. 

07.02.20. 5,0 38,0 20,0 37,0
27.02.20. 10,0 40,0 20,0 30,0
04.03.20. 17,0 38,0 20,0 22,0
18.03.20. 10,0 40,0 20,0 30,0
02.04.20. 2,5 37,5 23,0 37,0
22.04.20. 7,5 42,5 25,0 25,0
06.05.20. 7,0 43,0 23,0 27,0
10.06.20. 8,0 38,0 31,0 32,0
08.07.20. 2,5 30,0 30,0 37,5

2021.g.
3. 

07.02.21. 5,0 38,0 20,0 37,0
02.04.21. 2,5 37,5 23,0 37,0
22.04.21. 7,5 42,5 25,0 25,0
06.05.21. 7,0 43,0 23,0 27,0
10.06.21. 8,0 38,0 31,0 32,0
13.08.21. 2,5 30,0 30,0 37,5

Uzsākot demonstrējumu, un vairākkārtīgi 1. atkārtojuma laikā barības maisījumā 
bija liels daudzums garāku barības frakciju. Vēlāk noskaidrojām, ka barības maisītājā 
griezējnaži bija nodiluši, līdz ar to barība tika sagatavota ar lielu garāko daļu īpatsvaru. 
Tāpēc ražīgās govis un pirmpienes nevarēja pietiekamā apjomā uzņemt vajadzīgo barī-
bas daudzumu. Govis – līderes centās šķirot barības maisījumu, tā neuzņemot pietieka-
mā apjomā rupjo lopbarību, bet vairāk uzņemot graudu barību un proteīna piedevas. Pēc 
problēmu novēršanas tālākā demonstrējuma laikā līdzīgas problēmas netika novērotas.

Ķermeņa kondīcijas vērtējums,  
mainoties govju fizioloģiskajam stāvoklim

Ķermeņa kondīcijas (ĶK) vērtēšanu slaucamām govīm veic, vizuāli novērtējot zemādas 
tauku slāni un vērtējumu izsaka punktos no 1 līdz 5. Kopumā liellopiem kā ekstremālas 
ķermeņa kondīcijas vērtības tiek uzskatītas tās, kuras ir mazākas par 2,5 punktiem un lie-
lākas par 4,0 punktiem. Govīm cietstāves periodā ķermeņa kondīcija nedrīkstētu pārsniegt 
3,5 punktus, bet optimālā vērtība atnesoties ir 2,75 līdz 3,25 punkti (Burkholder, 2000).

ĶK vērtēšana īpaši svarīga ir laktācijas sākuma posmā, kad govs nespēj uzņemt pie-
tiekami daudz barības sausnas, lai nodrošinātu nepieciešamo enerģijas daudzumu piena 
ražošanai, kas noved pie negatīvās enerģētiskās bilances. Visintensīvāko piena ražošanu 
augstproduktīvām govīm atkarībā no šķirnes un vecuma novēro no 2. līdz apmēram 10., 
12. laktācijas nedēļai. Šajā laikā govs kondīcijas vērtējums parasti ir zemākais.



61

Demonstrējuma laikā slaucamo govju kondīcija tika vērtēta, uzsākot demonstrēju-
mu,  laktācijas vidus un beigu posmā jeb 2. un 3. fāzē.  5. tabulā apkopots kondīcijas 
vērtējums abu škirņu govīm demonstrējuma laikā.

5. tabula. Ķermeņa kondīcijas izmaiņas laktacijas laikā demonstrējuma trīs gados
Rādītāji Šķirne

LB un DS HM
Demonstrējuma atkārtojumi 2019  2020 2021 2019 2020 2021
Govju skaits n=32 n=35 n=35 n=32 n=35 n=35
Laktācijas diena, uzsākot demonstrējumu 52 48 52 54 50 59
Vidējā ĶK, uzsākot demonstrējumu, punkti 3,03 3,12 3,04 2,91 3,02 2,87
Vidējā laktācijas diena 2. fāzē 108 111 114 109 113 120
Vidējā ĶK laktācijas 2. fazē 2,90 2,92 2,89 2,80 2,84 2,75
Vidējā laktācijas diena 3. fāzē 232 224 233 234 225 240
Vidējā ĶK laktācijas 3. fazē 3,14 3,32 3,11 3,05 3,12 3,07

Zemākais vidējais ķermeņa kondīcijas vērtējums (no 2,89 līdz 2,92 punktiem) LB un DS 
škirņu govīm novērots laktācijas otrajā fāzē, kas bija vidēji no 108. līdz 114. laktācijas dienai. 
HM šķirnes govīm vidējais ķermeņa kondīcijas vērtējums laktācijas otrajā fāzē (no 109. līdz 
120. laktācijas dienai) bija no 2,75 līdz 2,84 punktiem. Trešajā laktācijas fāzē  abu škirņu go-
vīm vidējais ķermeņa kondīcijas vērtējums pārsniedz 3 punktus, kas ir vēlami, jo,  laktācijas 
beigu periodā samazinoties izslaukumam, govis sāk uzkrāt zemādas tauku rezerves. 

HM šķirnes govīm visos trīs gados un vērtēšanas periodos bija zemāks ķermeņa kon-
dīcijas vērtējums nekā sarkano škirņu govīm.

Demonstrējuma laikā veikta slaucamo govju piena produktivitātes vērtēšana no  
2. līdz 10. pārraudzības kontrolei demonstrējuma trīs atkārtojumos. 

Pirmais atkārtojums notika 2019. gadā un tika uzsākts aprīlī. Abu demonstrējuma 
grupu govju pārraudzības rezultāti redzami 5. attēlā.

5. att. Demonstrējuma grupu govju vidējais izslaukums, EKP, tauku un 
olbaltumvielu saturs 2019. gada pārraudzības kontrolēs
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Otrajā pārraudzības kontrolē abu grupu vidējais izslaukums būtiski neatšķīras, HM 
šķirnes govīm izslaukums bija 43,8 kg un LB&DS 42,7 kg. Būtiski augstāks vidējais tauku 
saturs 4,62% bija LB&DS šķirnes govīm, HM šķirnes govīm vidējais tauku saturs bija 
4,20%. Olbaltumvielu saturs būtiski neatšķīrās starp demonstrējuma  grupām – HM tas 
bija 3,12%, LB&DS 3,06%. Aprēķinot enerģētiski koriģētā piena daudzumu (EKP, kg), 2. 
pārraudzības kontrolē noskaidrots, ka LB&DS govis ražoja 44,5 kg un HM – 43,9 kg. Lai 
arī vidējais izslaukums 2. pārraudzības kontrolē LB&DS šķirnes govīm bija par 1,1 kg 
mazāks, tomēr sarkano šķirņu govis ražoja par 0,6 kg lielāku EKP daudzumu, jo sarkano 
škirņu govīm bija būtiski augstāks tauku saturs pienā.

Sākot ar 5. pārraudzības kontroli, HM šķirnes govīm vidējais izslaukums diennaktī 
bija 2–3 kg lielāks nekā LB&DS, kas deva arī lielāku EKP daudzumu, lai arī vidējais tau-
ku saturs visās pārraudzības kontrolēs (izņemot 7. kontroli) LB&DS šķirnes govīm  bija 
lielāks nekā HM šķirnes govīm. Vidējais olbaltumvielu saturs LB&DS šķirnes govīm, 
sākot ar 7. pārraudzības kontroli līdz 10. kontrolei, bija būtiski lielāks nekā HM govīm.

Piektajā pārraudzības kontrolē gan LB&DS, gan HM šķirnes 7 govīm jeb 22% no 
demonstrējuma grupu govīm izslaukums pazeminājās zem 30 kg diennaktī, tomēr pārē-
jām HM šķirnes govīm izslaukums bija lielāks, tādēļ līdz 10. pārraudzības kontrolei HM 
šķirnes govīm bija būtiski lielāks izslaukums.

Demonstrējuma 2. atkārtojums turpinājās 2020. gadā un sākās februārī. Abu de-
monstrējuma grupu piena produktivitāte redzama 6. attēlā.

6. att. Demonstrējuma grupu govju vidējais izslaukums, EKP, tauku un 
olbaltumvielu saturs 2020. gada pārraudzības kontrolēs

Otrajā atkārtojumā 2020. gadā 2. pārraudzības kontrolē HM un LB&DS šķirnes govīm 
bija mazāks izslaukums kā 2019. gadā, attiecīgi 41,6 un 39,8 kg. Starpība starp grupām bija 
1,8 kg, kas nebija būtiska. Arī pārējās kontrolēs HM šķirnes govīm vidējais izslaukums 
diennaktī bija par 0,7 līdz 2,0 kg lielāks nekā LB&DS šķirnes govīm, tomēr tas nebija bū-
tiski lielāks kā LB&DS šķirnes govīm. Vidējais tauku saturs līdz 7. kontrolei bija praktiski 
vienāds abām šķirnēm, tāpat kā vidējais olbaltumvielu saturs. Tādēļ vidējais EKP visās pār-
raudzības kontrolēs HM šķirnes govīm bija lielāks nekā LB&DS govīm.
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Trešā atkārtojuma pārraudzības kontroļu rezultāti abām demonstrējuma grupām re-
dzami 7. attēlā.

Demonstrējums 2021. gadā arī sākās februārī. Grupās HM un LB&DS govis bija 
identiska vecuma – 2,4 laktācijas, tomēr HM šķirnes govīm bija būtiski lielāka dzīvmasa 
nekā LB&DS govīm (attiecīgi 709,2 un 624,4 kg), tādēļ vidējais izslaukums diennaktī 
HM govīm bija par 2,4 līdz pat 5,6 kg lielāks nekā LB&DS govīm. Sākot ar trešo pār-
raudzības kontroli līdz pat 10. kontrolei, HM šķirnes govīm izslaukums un arī EKP bija 
būtiski lielāks.

7. att. Demonstrējuma grupu govju vidējais izslaukums, EKP, tauku un 
olbaltumvielu saturs 2021. gada pārraudzības kontrolēs

Vidējais tauku saturs lielāks bija LB&DS govīm. 2. pārraudzības kontrolē tas bija 
4,30% un 10. kontrolē 5,11%, turpretī HM šķirnes govīm tauku saturs pienā bija attie-
cīgi 4,03 līdz 4,66%. Sākot ar 3. pārraudzības kontroli, tas ir, vidēji ar laktācijas 90. līdz 
100. dienu, tauku saturs pazeminājās abās demonstrējuma grupās, un HM šķirnē bija 
zem 4,0%. Vidējais olbaltumvielu saturs līdz 5. kontrolei abās govju grupās bija praktiski 
vienāds un pārsniedza 3,30%, bet, sākot no 6. kontroles, LB&DS šķirnes govīm vidējais 
olbaltumvielu saturs palielinājās straujāk nekā HM šķirnes govīm, un tas līdz 10. kon-
trolei būtiski atšķīrās. 

Gan Latvijā, gan citās valstīs HM šķirnes govis sasniedz lielāku izslaukumu, salīdzi-
not ar citām piena šķirņu govīm, tomēr piena sausnas saturs šo govju pienā ir mazāks. 
Tieši tauku saturs HM šķirnes govīm ir mazāks nekā citām šķirnēm. Tomēr 2021. gadā 
publicētā informācija, ko apkopojusi Kanādas lauksaimniecības un pārtikas komisija par 
dažādu škirņu govju izslaukumu, tauku un olbaltumvielu saturu laktācijas 305 dienās, 
liecina, ka  Kanādā un vēl 8 citās valstīs HM govīm bija lielākais vidējais izslaukums. 
Apkopotā informācija liecina, ka vairākās valstīs (Kanādā, Dānijā, Beļģijā, Vācijā, Somijā 
un Nīderlandē) vidējais tauku saturs HM govīm bija no 4,02 līdz 4,35%. Tikai Čehijā un 
Igaunijā HM šķirnes govīm vidējais tauku saturs bija mazāks par 4,0%, attiecīgi 3,86 un 
3,81% (Average production per cow, 2021). Arī Latvijā HM tīršķirnes govju piena vidējais 
tauku saturs 2021. gadā bija mazāks par 4,0% (3,81%).
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Trijos demonstrējuma gados noskaidrojām, ka saimniecībā audzētajām LB&DS un 
HM šķirnes govīm piena sausnas satura rādītāji, tas ir, tauku un olbaltumvielu saturs bija 
optimālās robežās. Demonstrējuma laikā abu demonstrējuma grupu govju dzīvmasa bija 
atšķirīga, īpaši 2021. gadā, tādēļ tika izrēķināts, cik kg EKP kontroles dienā katras šķirnes 
govis ražoja uz 100 kg dzīvmasas (8. att.).

8. att. LB&DS un HM šķirnes govju vidējais EKP uz 100 kg  
dzīvmasas  kontroles dienā demonstrējuma laikā

Iegūtais EKP daudzums uz 100 kg dzīvmasas bija līdzīgs un būtiski neatšķīrās starp 
šķirnēm.  Lai arī LB&DS šķirnes govīm bija mazāks izslaukums un arī nebūtiski mazāks 
EKP daudzums pārraudzības kontroles dienā, tomēr uz 100 kg dzīvmasas sarkano šķir-
ņu govis ražoja līdzvērtīgu EKP daudzumu gan 2019., gan 2020. gadā, bet 2021. gadā 
LB&DS šķirnes govis diennaktī ražoja par 0,21 kg vairāk EKP nekā HM govis, kurām 
bija būtiski lielāka (+84,8 kg) dzīvmasa.

Saražotais EKP uz 100 kg dzīvmasas ir vienkārši aprēķināms rādītājs, ko var izmantot eko-
nomiskajos aprēķinos, jo lielākas govis patērēs vairāk barības sausnas 1 kg piena ražošanai.

Veicot ekonomiskos aprēķinus, tika izmantoti dati un pieņēmumi ka vidējā svaigpie-
na iepirkuma cena demonstrējuma periodā bija 0,3 EUR/kg, kā arī tas, ka standartlaktā-
cijas ilgums ir 305 kalendārās dienas.

6. tabula. Vidējais izslaukums un iegūtais EKP  
no demonstrējuma grupu dzīvniekiem



65

Salīdzinot visu trīs atkārojumu svaigpiena ieguves rādītājus,  izslaukums kg lielāks 
ir HM govju grupās, pārrēķinot iegūto svaigpienu EKP uz 100 kg dzīvmasas, atšķirība 
LB&DS un HM govju grupām ir nebūtiska.

Piena sausnas izmaiņu ekonomiskā efektivitāte  
katrai demonstrējumu grupai

Izvērtējot sausnas izmaiņu ekonomisko efektivitāti, tika izmantoti dati par katrai de-
monstrējuma grupai aprēķināto vidējo izslaukumu un iegūto EKP (enerģētiski koriģētais 
piens) atbilstoši sausnas saturam pienā gan no dzīvnieka, gan uz 100 kg slaucamās govs 
dzīvsvara, lai būtu iespējams objektīvi salīdzināt abu grupu produktivitāti. 

Vidējā piena izslaukuma starpība uz vienu demonstrējuma dzīvnieku Holšteinas 
melnraibo HM grupā bija par 3,6 kg dienā augstāka nekā Latvijas brūno LB grupā. Pie-
ņemot, ka vidējais laktācijas periods slaucamajai govij ir 305 dienas, var aprēķināt, ka 
viens HM grupas dzīvnieks šajā periodā iedos par 1098 kg piena vairāk nekā viens LB 
grupas dzīvnieks. Pie vidējās piena cenas demonstrējuma periodā – 0,3 EUR – no HM 
grupas dzīvnieka laktācijas periodā var iegūt par 329 EUR lielākus ieņēmumus. Pārrēķi-
not izslaukumu uz EKP, no HM grupas dzīvnieka dienā vidēji demonstrējuma periodā 
tika iegūts par 2,4 kilogramiem EKP vairāk nekā no LB grupas dzīvnieka, un starpība 
laktācijas periodā iegūtajam EKP būs 732 kg uz vienu dzīvnieku. Savukārt pārrēķinot ie-
gūto EKP uz 100 kg slaucamās govs dzīvmasas, vidēji demonstrējuma periodā LB grupā 
tika iegūti 5,2 kg EKP, bet HM grupā 5,14 kg EKP. Atbilstoši šiem datiem abu demonstrē-
juma grupu dzīvnieki ir ekonomiskā ziņā līdzvērtīgi, jo no LB grupas var iegūt tādu pašu 
piena sausnas daudzumu uz 100 kg dzīvsvara kā HM grupas dzīvniekiem. 

Secinājumi
1. Optimāli mikroklimata un komforta rādītāji novietnē nodrošina labu dzīvnieku vese-

lību un ir labs priekšnosacījums kvalitatīva piena ražošanai.  
2. Rupjās lopbarības sausnas sastāva izmaiņas var būt par iemeslu dzīvnieku ražības, 

atražošanas un piena sastāva rādītāju izmaiņām.
3. Demonstrējuma laikā no 2019. līdz 2021. gadam saimniecībā saražotai zāles lopba-

rībai sausnas sagremojamība bija  no 57,9 līdz 73,0% un vidējais kopproteīna saturs 
sausnā no 15,7 līdz 17,6%.

4. Demonstrējuma laikā govis dienā vidēji uzņēma no 22,5 līdz 24,6 sausnas kg un uz 
vienu patērētās sausnas kg ražoja no 1,3 līdz 1,6 kg EKP.

5. Saimniecībā gan LB&DS, gan HM šķirnes govis ražoja pienu ar augstu piena sausnas 
saturu (laktācijas laikā vid. 12,5 līdz 13,0%).

6. LB&DS šķirnes govju grupā tika novērots mazāk veselības problēmu nekā HM govju 
grupā.

7. Demonstrējuma laikā LB&DS grupa uz 100 kg dzīvmasas saražoja līdzīgu EKP dau-
dzumu kā HM govju grupa.

8. Lielāki ieņēmumi par realizēto pienu iegūti no HM šķirnes govīm.
9. Demonstrējuma laikā saimniecībā palielinājās iegūtā piena apjoms vidēji no vienas 

govs par 250 kg, piena sausnai nesamazinoties.
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Slaucamo govju auguma  Slaucamo govju auguma  
izmēru ietekme  izmēru ietekme  
uz veselību un produkcijas ieguvi uz veselību un produkcijas ieguvi 
Aija Luse, 
LLKC Ogres konsultāciju biroja vadītāja, lopkopības konsultante
Daina Jonkus, Dr. agr., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 
Dzīvnieku zinātņu institūts

Pēdējās desmitgadēs piensaimniecības koncentrējas uz iegūtā piena daudzuma pa-
lielināšanu, rēķinot uz vienu govi. Taču patlaban vairāk uzmanības tiek veltīts ražošanas 
efektivitātes rādītājiem nevis tikai piena daudzuma kāpumam.

Mūsdienu piensaimniecību galvenais atslēgas vārds ir piena ražošanas vai barības 
izmantošanas efektivitāte – cik kg piena tiek saražots no 1 kg patērētās barības sausnas.

Te ir svarīgi, kādus datus izmanto šī rādītāja aprēķinam, jo kārtējās piena pārrau-
dzības kontroles dati, iekļaujot laktācijas sākuma grupas govju datus, nebūs objektīvs 
rādītājs.

Ilgtermiņa saimniecības ekonomiskās efektivitātes noteikšanai jāfokusējas uz govju 
mūža barības izmantošanas efektivitāti.

Barības izmantošanas efektivitāte mūža garumā uzlabosies saimniecībās ar agrāku 
pirmās atnešanās vecumu, īsākiem cietstāves periodiem, optimāliem grūsnības perio-
diem un lielāku govju ilgmūžību. Šis rādītājs ir svarīgs tagad tik aktuālajos vides jautāju-
mos – metāna emisijas samazinās ar tādu pašu koeficientu, kā palielinās barības izman-
tošanās efektivitāte.

Ārvalstu eksperti ir izpētījuši, ka vienas šķirnes lielāka izmēra govis nav efektīvākas 
par mazām – Holšteinas šķirnes izpētes dati liecina, ka lielākas govis uzņem vairāk ba-
rības, lai sasniegtu nobriedušu ķermeņa izmēru, un vairāk barības, lai saglabātu šo ķer-
meņa izmēru pēc nobriešanas. Tā rezultātā barības izmantošanas efektivitāte samazinās 
dzīvnieka dzīves laikā. Kā arī lielāka auguma govis biežāk gūst fiziskas traumas un tām ir 
vajadzība pēc plašākas telpas, kas palielina izmaksas.

Diemžēl vienkāršs barības izmantošanas efektivitātes aprēķins vēl ne par ko nelieci-
na. Ir svarīgi, no kā sastāv šī barība, ar kuras konversijas palīdzību tiek ražots piens. Ja 
barības deva tiek veidota ar procentuāli lielu rupjās lopbarības ar augstu sagremojamību 
īpatsvaru un mazāk spēkbarības, tiek uzlabota spurekļa veselība un katrs barības sausnas 
kg ir lētāks.

Lai pētītu aktualizēto jautājumu, 2019. gadā LLKC uzsāka demonstrējumu “Slauca-
mo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecī-
bā” (LAD līguma Nr. LAD030619/P33/P35, 8. lote), kuru realizēja z/s “Lejas Zosēni” ar 
mērķi izvērtēt un nodemonstrēt slaucamo govju auguma izmēru ietekmi uz veselību un 
tā nozīmi kvalitatīvai, ekonomiskai produkcijas ražošanai, ņemot vērā slaucamo govju 
auguma izmērus, un palielināt kvalitatīva piena ieguvi govs vienā mūža dienā.
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Demonstrējuma vadītāja ir Aija Luse, LLKC Ogres konsultāciju 
biroja lopkopības speciāliste; zinātniskā konsultante –  Dr. agr. Dai-
na Jonkus, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Dzīvnieku 
zinātņu institūts; bet demonstrējums ierīkots z/s “Lejas Zosēni” govju 

novietnē “Alsupes” Gulbenes novada Tirzas pagastā.
Demonstrējuma īstenošanai tika izvēlēta saimniecība, kurā slaucamās govis tur brī-

vajā turēšanas sistēmā, ar iespēju tām brīvi uzņemt barību un ūdeni, kā arī izvēlēties 
guļvietu izveidotās dzīvnieku grupas ietvaros. Saimniecībā galvenokārt audzē Holšteinas 
melnraibās un sarkanraibās govis, kā arī nelielu daļu sarkano šķirņu govis.

Demonstrējumam tika noteikti sasniedzamie rezultāti:
• Noteikta govju krustu augstuma un dzīvmasas sakarība.
• Aprēķināts enerģētiski koriģētā piena daudzums uz 100 dzīvmasas kg.
• Vērtēts vienā mūža dienā iegūtais piena daudzums abās pētījuma grupās.
• Salīdzināti abu pētījuma grupu atražošanas rādītāji, vērtējot teļu ieguvi gadā. 
• Aprēķināts lopbarības patēriņš katrai govju grupai. 
• Noteikta piena ražošanas un teļu ieguves efektivitāte katrai govju grupai. 
Lai sasniegtu demonstrējuma mērķi un noteiktos rezultātus, tika veidotas divas de-

monstrējuma grupas:
• vienā grupā krustu augstums līdz 145 cm;
• otrā grupā – no 146 cm (un vairāk).

Demonstrējuma grupu govis saimniecībā turēja un ēdināja, nodrošinot vecumam, 
fizioloģiskajam stāvoklim atbilstošus apstākļus, barības līdzekļus un barības devas.

Demonstrējuma grupu govju krustu augstums tika noteikts ar Lidtina mēru un dzīv-
masa – izmērot krūšu apkārtmēru ar verificētu mērlenti.

Krustu augstuma un dzīvmasas sakarība redzama 1. attēlā.

1. att. Demonstrējuma grupu govju krustu augstuma un dzīvmasas sakarība

Apskatot attēlu, redzams, ka starp krustu augstumu un dzīvmasu pastāv pozitīva sa-
karība, un korelācijas koeficienta (r) vērtība ir 0,66, kas norāda uz vidēji ciešu sakarību. 
Mazākā novērotā dzīvmasa bija 485 kg. Šīs govs krustu augstums bija 141 cm. Lielākās 
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govs krustu augstums sasniedza 157 cm, šai govij bija arī lielākā dzīvmasa – 940 kg. To-
mēr govju augums ne vienmēr precīzi raksturo dzīvmasu, piemēram, govs, kuras krustu 
augstums bija 142 cm, svēra 725 kg, savukārt govs ar krustu agstumu 152 cm svēra 608 
kg. Govju auguma izmēram un dzīvmasai jāpievērš uzmanība, jo dzīvmasas un izslau-
kuma sakarība nav lineāra, tātad ne vienmēr lielākai govij būs arī lielākais izslaukums. 

Slaucamo govju auguma izmēru ietekmes apzināšanai uz piena ieguvi vienā mūža 
dienā tika izveidota datu bāze, kurā demonstrējuma laikā no 2019. gada jūlija līdz 2022. 
gada 1. augustam bija iekļautas 162 dažādu laktāciju govis, tajā skaitā:  

• 89 govīm krustu augstums vērtēšanas laikā bija 146 cm un vairāk (1. grupa – liela 
auguma govis), 

• 73 govīm krustu augstums nepārsniedza 145 cm (2. grupa –  maza auguma govis). 
Demonstrējumā iekļauto govju raksturojums sagatavots, izmantojot Lauksaimniecī-

bas datu centa piena pārraudzības rezultātus, un  parādīts 1. tabulā.

1. tabula. Demonstrējuma grupu govju raksturojums
Rādītāji Grupas Starpība

1. grupa/2. grupa1. Krustu  
augstums  

146 cm un >

2. Krustu  
augstums

līdz 145 cm 
Krustu augstums, cm 148,8 142,8 6,0*
Dzīvmasa, kg 725,6 635,7 89,9*
Vidējā laktācija 3,27 3,42 -0,15
Pirmās atnešanās vecums, dienas 786,9 791,1 -4,2
Izslaukums mūžā, kg 33 649,3 31 909,2 1740,0
Mūža ilgums, dienas 2028,2 2054,7 26,5
Produktīvā mūža ilgums, dienas 1241,3 1263,6 22,3
Izslaukums mūža dienā, kg 16,0 14,9 1,1
Izslaukums produktīvā mūža dienā, kg 27,9 25,7 2,2
EKP mūžā, kg 37 174,6 35 117,4 2057,3

* Govju grupas būtiski atšķiras (p<0,05).

Liela auguma jeb 1. grupas govju vidējais krustu augstums bija 148,8 cm, bet maza 
auguma jeb 2. grupas govju – 142,8 cm. Savukārt vidējā dzīvmasa liela auguma govīm 
bija 725,6, bet maza auguma govīm 635,7 kg. Tātad govju grupas pēc krustu augstuma 
un dzīvmasas  būtiski atšķīrās, kas bija demonstrējuma mērķis.

Abu grupu govis bija praktiski vienāda vecuma, jo vidējais laktāciju skaits būtiski 
neatšķīrās (3,27 un 3,42 laktācijas). Būtiski neatšķirās arī pirmās atnešanās vecums, kas 
bija 786,9 un 791,1 diena jeb 26,2 un 26,4 mēneši.

Lai noskaidrotu vienā mūža dienā saražoto piena daudzumu, ir jāzin kopējais mūža 
ilgums, ko iegūst no izslēgšanas datuma atņemot dzimšanas datumu, vai mūsu gadījumā 
vēl ražojošām govīm mūža ilgums tika aprēķināts no dzimšanas līdz 2022. gada 1. au-
gustam. Ekonomiskajos aprēķinos svarīgs rādītājs ir produktīvā mūža ilgums, ko iegūst 
no izslēgšanas datuma atņemot 1. atnešanās datumu. Demonstrējuma grupas govīm gan 
kopējais mūžs, gan produktīvā mūža ilgums būtiski neatšķīrās, tomēr par 26,5 un 22,3 
dienām ilgāk ražoja maza auguma govis.
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Summējot mūžā laikā saražoto piena daudzumu, ir iespējams uzzināt mūža izslauku-
mu un arī enerģētiski korīģētā piena (EKP) daudzumu. Liela auguma govīm izslaukums 
mūžā bija par 1740 un EKP par 2057,3 kg lielāks nekā maza auguma govīm. Līdz ar to 
izslaukums mūža un produktīvā mūža dienā liela auguma govīm bija lielāks, tomēr star-
pība 1,1 un 2,2 kg nebija būtiska.

Demonstrējuma laikā daļa govju no ganāmpulka tika izslēgtas. No 162 govīm uz 
2022. gada 1. augustu izslēgtas bija 113 govis, tajā skaitā 53 govis ar krustu augstumu 
146 un vairāk cm un 60 govis ar krustu augstumu līdz 145 cm un mazāk. Ganāmpulkā 
ražojošas bija 36 liela auguma un 13 maza auguma govis, kurām kopējais mūža ilgums,  
produktīvā mūžā ilgums, mūža un produktīvā mūža izslaukums un izslaukums vienā 
mūža un produktīvā mūžā dienā tika fiksēts uz 2022. gada 1. augustu (2. un 3. tabula).

2. tabula. No ganāmpulka izslēgto dažāda auguma izmēra  
slaucamo govju vidējie produktivitātes rādītāji
Rādītāji Grupas Starpība

1. grupa/2.  grupa1. Krustu  
augstums  

146 cm un >
(n=53)

2. Krustu  
augstums

līdz 145 cm 
(n=60)

Krustu augstums, cm 148,9 142,7 6,2*
Dzīvmasa, kg 728,6 640,9 87,7*
Vidējā laktācija 3,45 3,48 -0,03
Pirmās atnešanās vecums, dienas 800,1 791,7 8,3
Izslaukums mūžā, kg 33 547,2 31 687,3 1859,9
Mūža ilgums, dienas 2075,6 2064,7 10,9
Produktīvā mūža ilgums, dienas 1275,5 1273,0 2,5
Izslaukums mūža dienā, kg 15,4 14,7 0,7
Izslaukums produktīvā mūža dienā, kg 27,2 25,5 1,7*
EKP mūžā, kg 37 332,7 34 784,0 2548,7

* Krustu augstums, dzīvmasa un izslaukums produktīvā mūžā dienā  
būtiski atšķiras liela un maza auguma govīm (p<0,05).

Veicot datu matemātisko apstrādi, noskaidrojām, ka demonstrējuma laikā no ganām-
pulka izslēgtajām govīm būtiska atšķirība starp abām grupām ir krustu augstumam un 
dzīvmasai, kas arī bija demonstrējuma mērķis, salīdzināt produktivitāti lielāka un ma-
zāka auguma govīm.

Gan liela, gan maza auguma govis no ganāmpulka tika izslēgtas praktiski vienādā 
vecumā – 3,45 un 3,48 laktācijas. Liela auguma govju kopējais izslaukums mūžā bija par 
1859,9 kg lielāks, un būtiski lielāks bija izslaukums vienā produktīvā mūža dienā.

Līdzīgi aprēķini veikti par govīm, kas uz 1. augustu ražoja ganāmpulkā (3. tab.).
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3. tabula. Ražojošo dažāda auguma izmēra slaucamo govju  
vidējie produktivitātes rādītāji
Rādītāji Grupas Starpība

1. grupa/2. grupa1. Krustu  
augstums 146 
cm un > (n=36)

2. Krustu  
augstums

līdz 145 cm (n=13)
Krustu augstums, cm 148,6 143,1 5,5*
Dzīvmasa, kg 721,1 611,6 109,5*
Vidējā laktācija 3,00 3,15 -0,15
Pirmās atnešanās vecums, dienas 767,5 788,1 -20,6
Izslaukums mūžā, kg 33 799,5 32 933,5 866,0
Mūža ilgums, dienas 1958,4 2008,5 -50,1
Produktīvā mūža ilgums, dienas 1190,9 1220,4 -29,5
Izslaukums mūža dienā, kg 16,9 15,9 1,0
Izslaukums produktīvā mūža dienā, kg 28,9 26,7 2,2
EKP mūžā, kg 36 941,9 36 656,0 285,9

* Krustu augstums un dzīvmasa būtiski atšķiras liela un maza auguma govīm (p<0,05).

Ražojošo liela auguma govju vidējais krustu augstums ir par 5,5 cm lielāks nekā maza 
auguma govīm (attiecīgi 148,6 un 143,1 cm), un vidējā dzīvmasa par 109,5 kg lielāka (attiecīgi 
721,1 un 611,6 kg), kas ir statistiski būtiska atšķirība. No liela auguma ražojošām govīm uz 
01.08.2022. iegūts par 866 kg piena vairāk. Vienā mūža dienā liela auguma govis deva 16,9 
kg un maza auguma govis 15,9 kg piena. Arī vienā produktīvā mūža dienā no maza auguma 
govīm izslaukts par 2,2 kg piena mazāk nekā no liela auguma govīm (attiecīgi 28,9 kg un 26,7 
kg). Minētie govju produktivitātes rādītāji abām grupām būtiski neatšķīrās.

Par izslaukumu produktīvā mūža dienā, kas ir arī ekonomisks rādītājs, objektīvāk var 
spriest par tām govīm, kuras jau ir izslēgtas no ganāmpulka. 

Katrā piensaimniecībā svarīgi analizēt ne tikai iegūto piena daudzumu, bet būtiski 
vērtēt arī ganāmpulka atražošanu (4. tabula).

4. tabula. Demonstrējuma grupu govju vidējie atražošanas rādītāji 
Rādītāji Grupas Starpība

1. grupa/2. grupa1. Krustu  
augstums  

146 cm un > 
(n=89)

2. Krustu  
augstums  

līdz 145 cm 
(n=73)

Atnešanās reizes mūžā 3,54 3,59 -0,05
Sēklošanas reizes mūžā 7,28 7,03 0,25
Sēklošanas reizes uz vienu atnešanos 2,09 2,03 0,06
Vidējais SP mūžā, dienas 138,2 133,9 4,3
Vidējais grūsnības ilgums, dienas 276,1 276,8 -0,7
Vidējais CP mūžā, dienas 50,4 51,2 -0,9
Vidējās slaukšanas dienas mūžā 364,0 359,4 4,6
Vidējais SAP mūžā, dienas 414,3 410,6 3,7

SP – servisa periods; CP – cietstāves dienas; SAP – starpatnešanās periods.
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Demonstrējuma laikā maza auguma govis bija atnesušās 3,59 reizes un liela auguma 
govis 3,54 reizes. Maza auguma govis uz vienu atnešanos tika sēklotas 2,03, bet liela au-
guma govis 2,09 reizes. Tādēļ arī liela auguma govīm bija par 4,3 dienām garāks servisa 
jeb bezgrūsnības periods. 

Lai noskaidrotu teļu ieguvi gadā, tika aprēķināts starpatnešanās periods, kas par  
3,7 dienām ilgāks bija liela auguma govīm. Gada dienu skaitu izdalot ar SAP, var uzzināt 
iegūto teļu skaitu gadā. No liela auguma govīm gadā ieguva 0,88 teļus, bet no maza au-
guma govīm 0,89 teļus, tātad gada laikā netika iegūts viens teļš, jo govju SAP pārsniedza 
365 dienas.

Lai analizētu saimniecības govju krustu augstuma un dzīvmasas dinamiku, tika ap-
kopoti dati par krustu augstuma un dzīvmasas izmaiņām govīm, kuras tika iekļautas 
demonstrējuma grupās (2. attēls).

2. att. Dažādos gados dzimušo demonstrējuma grupu govju  
krustu augstuma un dzīvmasas dinamika

Demonstrejuma grupas govis bija dzimušas no 2011. līdz 2018. gadam. Attēlā redzams, 
ka saimniecībā ir tendence govju krustu augstumam palielināties gan liela, gan maza augu-
ma govīm. Vecākām govīm vērojama lielāka dzīvmasa, īpaši tas redzams 2. grupai. 

Lai objektīvāk varētu salīdzināt liela un maza auguma govju grupas, tika veikti aprēķi-
ni par vienā (2015.) gadā dzimušo gan likvidēto, gan uz 01.08.2022. gadu ražojošo govju 
produktivitāti, jo 2015. gadā bija dzimušas 16 liela un 16 maza auguma govis (5. tabula).
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5. tabula. Vienā gadā (2015.) dzimušo liela un maza auguma govju  
piena produktivitātes salīdzinājums mūžā
Rādītāji Liela auguma (n=16) Maza auguma (n=16)

dzīvas
(n=6)

likvidētas
 (n=10)

dzīvas
(n=3)

likvidētas
(n=13)

Krustu augstums, cm 148,8 149,1 144,0 142,8
Dzīvmasa, kg 728,3 781,0 643,3 663,2
Pirmās atnešanās vecums, dienas 802,3 783,8 741,7 816,2
Produktīvais mūžs, dienas 1759,7a 1368,4b 1864,7a 1124,9b

Izslaukums mūžā, kg 48 940,8aB 37 530,2b 51 653,3aA 28 079,1b

Izslaukums produktīvā mūža dienā, kg 27,7 27,1 27,7 a 24,8 b

EKP produktīvā mūža dienā, kg 30,9 30,2 30,9 a 27,8 a

Laktācija 4,2 3,8 5,3a 3,0 a

SAP, dienas 422,7a 420,4 376,2b 409,5

Demonstrējuma laikā regulāri tika noteikta sausnas uzņemšanas spēja jeb barības 
devas apēdamība (DMI), lai noteiktu barības izmantošanas efektivitāti (3. attēls). To  ie-
teicams darīt katram saimniekam pēc vienkāršas metodes – nosverot izdalīto barību, 
atņemot nosvērtos atlikumus, rezultātā iegūstot apēstās barības daudzumu. Zinot vai 
nosakot barības maisījuma sausnas saturu, var aprēķināt apēsto barības sausnu, kuru, 
izdalot uz govju skaitu grupā, var tikt pie vidēji vienas govs diennaktī apēstā barības 
sausnas daudzuma.

3. att. TMR sausnas kg uz 1 govi dienā 2021./2022. gadā  
augstražīgo govju grupā

Optimāla barības izmantošanas efektivitāte ir tad, ja govs saražo 1,5 kg EKP no katra 
uzņemtās barības sausnas kg. Jo augstāka barības izmantošanas efektivitāte, jo mazāks 
barības patēriņš. Taču jāņem vērā, ja barības izmantošanas efektivitāte ir virs 1,7, tas no-
zīmē, ka lielākā daļa dzīvnieku izmanto savas ķermeņa rezerves, lai ražotu pienu. Tas, cik 
efektīvi govis izmanto barību, ietekmē saimniecības kopējo peļņu un ekoloģiju.

Nākamais solis ir veikt “barības kontroli” – analizēt barības maisījuma sastāvu, vai 
tas atbilst aprēķinātajai barības devai. Tāpēc regulāri tika veiktas barības maisījuma jeb 
TMR analīzes, lai noteiktu svarīgāko uzturvielu līmeņa atbilstību konkrētās govju grupas 
vajadzībām (4. attēls).
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4. att. Barības devas ķīmiskais sastāvs un apēdamība demonstrējuma laikā

6. tabula. Vidējais, maksimālais un minimālais  
barības vielu saturs barības devās demonstrējuma laikā
Rādītāji Sausna, 

%
CP,  
%

NDF,  
%

NEL,  
Mj

TDN,  
%

DMI Ciete,  
%

pelni,  
%

Ca,  
%

P,  
%

K,  
%

Mg,  
%

Vid. 45,4 16,8 33,0 6,9 72,7 3,7 22,8 7,6 0,8 0,5 1,5 0,3
Min 40,7 15,4 28,0 6,6 69,6 3,2 16,9 6,8 0,7 0,4 1,3 0,3
Max 55,9 20,6 37,3 7,2 75,4 4,3 33,7 10,2 0,92 0,5 2,0 0,4

Tabulā attēlotie dati rāda, ka uzturvielu rādītāji demonstrējuma laikā pa mēnešiem 
nedaudz mainās, bieži vien tas bija atkarīgs no mainīgās skābbarības kvalitātes, kas līdz 
2021. gadam tika gatavota rituļu tehnoloģijā. Līdz ar to ir sarežģīta barības devu sabalan-
sēšana. Rituļu skābbarības mainīgā kvalitāte ir uzskatāmi redzama 5. attēlā (demonstrē-
juma periodā 21 paraugs).

5. att. Zāles skābbarības kvalitāte rituļu paraugos demonstrējuma laikā

Demonstrējuma noslēgumā tika analizēti kopējie dati, kas veido noteiktas likumsa-
karības un sniedz skaidru priekšstatu par iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem.
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7. tabula. Demonstrējuma grupu piena ražošanas efektivitāte
Demonstrējuma grupas Govis līdz 145 cm Govis 146+ cm
TMR sausna, kg, vid. uz 1 govi dienā 24,7 24,7
TMR sausnas kg cena, eiro 0,34 0,34
TMR DMI, kg (aprēķ.) 23 26,4
Dzīvmasa, kg 635,7 725,6
EKP prod. mūžā, kg 35 117,4 37 174,6
Produktīvā mūža ilgums, dienas 1263,6 1241,3
EKP, kg produktīvā mūža dienā 27,8 29,9
EKP uz 100 kg dzīvmasas prod. mūža dienā, kg 4,4 4,1
BIE prod. mūžā 1,2 1,1
Dienas barības devas sausnas izmaksas, eiro/dienā 7,8 9,0
Piena cena, eiro/kg 0,5 0,5
Ieņēmumi par pienu, eiro/prod. mūža dienā 13,9 15,0
Starpība (barība/prod. mūža dienā piens), eiro 6,1 6,0

DMI – sausnas uzņemšanas spēja; BIE – barības izmantošanas efektivitāte

No tabulā attēlotajiem datiem redzams, ka liela auguma govīm kopējais produktīvajā 
mūžā iegūtais EKP ir par 2057,2 kg lielāks nekā maza auguma govīm, arī vienā produk-
tīvā mūža dienā tas ir par 2,1 kg lielāks. Taču, pārrēķinot uz 100 kg dzīvmasas, maza 
auguma govis ir saražojušas par 0,3 kg vairāk EKP mūža dienā. Rēķinot dienas barības 
izmaksas, balstoties uz šobrīd aktuālajām cenām, liela auguma govju grupai tās ir par  
1,2 eiro/dienā lielākas nekā maza auguma govju grupai. Aprēķinot starpību starp barības 
izmaksām un ieņēmumiem par pienu, balstoties uz aktuālo piena cenu, iegūstam secinā-
jumu, ka maza auguma govju grupai tas ir par 0,10 eiro lielāks.

Demonstrējuma laikā (noslēgumā) iegūtie secinājumi:
1. Ganāmpulka produktivitāte un atražošanas rādītāji 2021./22. gada laikā ir būtiski uz-

labojušies. Tas saistīts ar ģenētisko progresu, kukurūzas skābbarības ieviešanu ēdinā-
šanā, zināšanu pieaugumu saimniekošanā, kā arī cilvēcisko faktoru – vairāk uzmanī-
bas tiek pievērsts kvalitatīvas ganāmpulka apsaimniekošanas detaļām.

2. Demonstrējuma pirmajā pusē rupjās lopbarības analīžu rezultāti ir nestabili, jo bija 
ļoti dažādas kvalitātes SKB rituļi – sarežģīta barības devu sabalansēšana. 

3. 2021. gadā SKB sāka gatavot kaudzēs, barības devu gatavošana ir ar stabilākiem rezultātiem.
4. Demonstrējuma pirmajā daļā bija palielināts govju brāķēšanas procents, kas visvairāk 

saistīts ar traumām, lielākoties kāju, jo vecajā kūtī ir neatbilstoša izmēra guļvietas un 
skausta stieņa augstums pie barības galda, kas būtiski ietekmē lielāka izmēra govju 
grupas komforta rādītājus. Tagad situācija uzlabojusies sakarā ar rekonstrukciju.

5. Saražotais enerģētiski koriģētā piena daudzums mūžā un produktīvajā mūžā bija lie-
lāks lielāka auguma govīm (+1740 un +2057 kg).

6. Izslaukums vienā mūža dienā bija lielāks lielā auguma grupas govīm +2,2 kg.
7. Mūža un produktīvā mūža ilgums ir lielāks mazākā auguma grupas govīm.
8. Vidējie atražošanas rādītāji visā demonstrējuma laikā būtiski neatšķiras starp grupām.
9. Ganāmpulkā visvairāk brāķēšanas gadījumu notikuši kāju un traumu dēļ, vairāk lielā-

ka auguma govju grupā pirms vecās kūts rekonstrukcijas.
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10. Mazās grupas govis uz 07/22 saražoja 38,2 kg EKP, bet lielās – 40,7 kg, kas ir par  
2,5 kg vairāk.

11. Pārrēķinot uz 100 kg dzīvmasas, mazās grupas govis ražo par 0,4 kg EKP dienā vairāk 
nekā lielās (<145 cm – 6,0 kg, 146+ cm – 5,6 kg).

12. Demonstrējuma govju grupā diennakts barības maisījuma vidējais noteiktais sausnas 
patēriņš bija 24,7 kg.

13. Mazās grupas govju diennakts sausnas apēdamība ir 23 kg, lielo govju grupā – 26,4 kg.
14. Barības izmantošanas efektivitāte (BIE) grupai līdz 145 cm – 1,2, grupai virs 145 cm – 1,1.

Ieteikumi
Demonstrējums ir parādījis, ka nav ļoti būtisku rezultātu atšķirību visu rezultātu ko-

pējā analīzē satrp lielāka un mazāka auguma govīm.
•  Vissvarīgākais ir apsaimniekot savu ganāmpulku atbilstoši iespējām, turēšanas apstāk-

ļiem un ģenētikas prasībām.
•  Patlaban selekcija veicina lielu govju ieguvi, veicot izlasi pretēji barības izmantošanas 

efektivitātei. Tas ir loss-loss scenārijs.
•  Lielākas govis uzņem vairāk barības, lai sasniegtu nobriedušu ķermeņa izmēru, un 

vairāk barības, lai saglabātu šo ķermeņa izmēru pēc nobriešanas. 
•  Tā rezultātā barības efektivitāte samazinās dzīvnieka dzīves laikā.
•  Lielāka izmēra govis, pēc demonstrējuma datiem, patērē par 13% vairāk lopbarības. 

Ganāmpulkā izvēloties tikai liela auguma govis, ir jāveic izvēle – jāpalielina par 13% 
apsaimniekojamās platības rupjās lopbarības saražošanai vai jāsamazina govju skaits 
par 13%, lai pietiktu pašražotās rupjās lopbarības no esošajām platībām. 

•  Samazinot govju skaitu par 13%, palielināsies pastāvīgo izmaksu slogs vidēji uz vienu govi, kas 
padara govju kopējās uzturēšanas izmaksas augstākas, salīdzinot ar mazāka izmēra govīm.

•  Balstoties uz konkrētās saimniecības iespējām, pievērst uzmanību vaislinieku izvēlei, 
ņemot vērā ne tikai produktivitātes indeksus, bet arī izvēlētā vaislinieka eksterjera 
grafisko attēlu, kur pirmā attēlotā pazīme ir meitu krustu augstums.

•  Veikt govju izlasi ar lielāku barības izmantošanas efektivitāti un,  veicot pāru atlasi, šim 
rādītājam pievērst uzmanību. 

•  Piensaimnieku māka ilgāk ganāmpulkā turēt ražojošās govis varētu pozitīvi ietekmēt 
saimniecību ekonomiskos rādītājus, samazināt piena ražošanas nozares ietekmi uz 
vidi un kopumā veicināt dzīvnieku ilgtspējīgu izmantošanu pārtikas ražošanā.

•  Saimniecībās ir svarīgi analizēt govju auguma izmēru ietekmi uz to piena produktivitāti, vese-
lību un atražošanas rādītājiem ražojošās saimniecībās, kurās audzē dažādas izcelsmes govis. 
Kādas tad govis ir labākas – maza vai liela auguma? 
Demonstrējuma rezultāti parāda, ka nav tik svarīgs govju augums, bet gan efekti-

vitāte – gan barības izmantošanas, gan piena ražošanas, kā arī fermas specifika, kādus 
apstākļus var nodrošināt katras ģenētikas govju komforta prasībām.

Izmantotā literatūra
Hoard’s Dairyman, Dairy Herd Management, The bullvine, Ke-

eping Dairy Cows for Longer: A Critical Literature Review on Dairy 
Cow Longevity in High Milk-Producing Countries/mdpi.com
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Paaugstināta somatisko šūnu  Paaugstināta somatisko šūnu  
skaita cēloņi pienā  skaita cēloņi pienā  
un to novēršanas iespējasun to novēršanas iespējas
Anita Miltiņa,  
LLKC Daugavpils biroja lopkopības konsultante
Ivars Lūsis, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,  
Pārtikas un vides higiēnas institūta lektors

Piena lopkopībā viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir piena kvalitāte. Somatisko 
šūnu skaits individuālas govs pienā paaugstinās,  ne tikai saslimstot ar mastītu, bet ir viens 
no salīdzinoši viegli izsekojamiem veselības rādītājiem slaucamo govju ganāmpulkā. 

Arī vielmaiņas rādītāju nevēlamās fluktuācijas un imūnās aizsardzības mehānismu 
samazināta darbība pirms un pēc dzemdībām var atstāt ilgstošu ietekmi uz izslaukumu, 
somatisko šūnu skaitu un tesmeņa veselību (Elischer et al., 2015). Atnešanās jeb tranzīta 
periodu govīm apraksta kā laiku, kas sākas 3 nedēļas pirms atnešanās un turpinās vēl 
3 nedēļas pēc tās (Youssef and El-Ashker, 2017). Biežāk novērotās veselības problēmas 
atnešanās periodā ir saistītas ar hipokalcēmiju, negatīvu enerģijas bilanci, aknu lipidozi, 
kas smagākos gadījumos izraisa klīnisku saslimšanu. Tomēr daudz biežāk, pat 50% govju 
un vairāk, traucējumi paliek subklīniskā (apslēptā) veidā un ir iemesls vairākas reizes 
augstākam citu slimību riskam – ketoze (5,5 reizes), metrīts (4,3 reizes), glumenieka 
dislokācija (3,7 reizes), nometekļa aizture (3,4 reizes) (Rodríguez et al., 2017). Atšķirīgi 
rezultāti zinātniskajās publikācijās ir norādīti par atnešanās perioda traucējumu ietekmi 
uz govju slimošanu ar subklīnisku vai klīnisku mastītu. Tas skaidrojams ar atziņām par 
mastītu kā multifaktoriālu slimību, kuras rašanos būtiski ietekmē slaukšanas procesa no-
rise un higiēna, mastīta ierosinātāju fons un biodrošības pasākumi, kā arī labturības no-
drošinājums gada karstajā sezonā. Mastīta radītie tiešie un netiešie zaudējumi joprojām 
liek atzīt to kā vienu no dārgākām saslimšanām slaucamo govju ganāmpulkos (Caixeta 
and Omontese, 2021; Zigo et al., 2021).

Pēc atnešanās govs organismā ir ievērojams kalcija vajadzības pieaugums salīdzinā-
jumā ar cietstāves periodu. Ar barību to nav iespējams nodrošināt, tādēļ kalcijs jāņem no 
organisma rezervēm (kauliem), ko nodrošina epitēlijķermenīšu izdalītais parathormons. 
Hipokalcēmija var izpausties kā piena trieka vai kā apslēptā hipokalcēmija, kas apgrūtina 
dzemdību procesu, veicina traumatismu, samazina barības uzņemšanu, kā rezultātā seko 
zems izslaukums, ketoze, glumenieka dislokācija. Parathormons organismā labāk darbo-
jas skābā vidē, savukārt kālija jonu pārākums govs barībā rada pH reakcijas izmaiņas sār-
mainās vides palielināšanā. Visvienkāršāk par hipokalcēmijas attīstības risku var spriest, 
mērot govs urīna pH reakciju cietstāves perioda beigās, tas ir, 2 nedēļas pirms, bet ne 
vēlāk kā 3 dienas pirms plānotās atnešanās. Urīna pH virs 7 brīdina, bet pH virs 8 skaidri 
norāda uz hipokalcēmijas veidošanos draudiem (Caixeta and Omontese, 2021). Rakstu-
rīgi, ka govīm ar ķermeņa kondīciju virs 3,7 biežāk konstatējams augsts pH līmenis urīnā 
(pH=8 un pat augstāks). Nereti šādām govīm augsta ķermeņa kondīcija dāsnas ēdināša-
nas apstākļos ir saiknē ar tādām vispārējām pazīmēm kā pagarināts starpatnešanās in-
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tervāls, zems izslaukums iepriekšējās laktācijas beidzamajos mēnešos vai garš cietstāves 
laiks. Mērķtiecīgi uzlabojot ganāmpulka atražošanu, var samazinot šādu govju īpatsvaru 
ganāmpulkā. Tā iespējams novērst kādu daļu no vielmaiņas problēmām atnešanās laikā.

Demonstrējuma mērķis: nodemonstrēt somatisko šūnu skaita palielinājuma cēlo-
ņus slaucamo govju ganāmpulkā un to novēršanas iespējas.

Darba uzdevumi: 
• izvērtēt govs atnešanās perioda taucējumu ietekmi uz turpmāko izslaukumu un 

piena somatisko šūnu skaitu,
• konstatēt un novērst iespējamos paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņus slauk-

šanas procesa nodrošinājumā,
• apzināt saimniecībā biežāk sastopamo mastīta ierosinātāju fonu un testēt ierosinā-

tāju antimikrobiālo jutību,
• izsekot izslaukuma un piena somatisko šūnu skaita izmaiņu tendencēm atkarībā no 

mēneša vidējās gaisa temperatūras un iespējamās karstuma stresa ietekmes,
• veikt ekonomisko zaudējumu aprēķinu, kas rodas sakarā ar atnešanās perioda pro-

blēmām un paaugstinātu somatisko šūnu skaitu pienā.

Materiāls un metodika
Demonstrējums par paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņiem 

pienā un to novēršanas iespējām slaucamo govju ganāmpulkā veikts 
Augšdaugavas novada Līksnas pagastā zemnieku saimniecībā “Spēko-

ņa”. Demonstrējums turpinājās no 2019. gada līdz 2022. gadam (39 mēnešus). Z/s “Spē-
koņa” ir tipiska ģimenes saimniecība, kurā, uzsākot demonstrējumu, ir 168 liellopi, tajā 
skaitā 86 slaucamās govis un 82 vaislas teles dažādā vecumā. Visas govis saimniecībā ir 
pašu izaudzētas. Fermeris apsaimnieko 100 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes – 
40 ha audzē graudus, 20 ha kukurūzu, bet pārējie 40 ha ir ganības un pļavas. Ganāmpulks 
ir pilnībā nodrošināts ar pašu ražotu rupjo barību un spēkbarību, pirktas tiek vienīgi 
barības piedevas – rapšu rauši un minerālvielas. Saimniecībā ir nepiesietā govju turēša-
nas sistēma un slaukšanas zāle – divpusēja skujiņas tipa iekārta. Vasarā govis iet ganībās.

Ierīkojot demonstrējumu saimniecībā, katru gadu (3 atkārtojumi) tika izveidotas di-
vas salīdzināmās govju grupas atkarībā no to veselības tranzīta periodā (3 nedēļas pirms 
atnešanās un 3 nedēļas pēc atnešanās):

• Problemātisko govju grupa (n≥15) – govis, kas tranzīta periodā ir slimojušas ar 
vielmaiņas slimībām vai ginekoloģiskām slimībām,

• Veselo govju grupa (n≥15) – govis, kas tranzīta periodā nav slimojušas ar vielmai-
ņas slimībām vai ginekoloģiskām slimībām.

Cietstāves laikā 3 līdz 14 dienas pirms atnešanās govīm ar ekspresmetodi tika no-
teikts urīna pH un veikts vizuāls ķermeņa kondīcijas vērtējums. Vēlāk, 10. dienā pēc 
atnešanās, ar ekspresmetodēm tika noteikts ketonvielu un glikozes līmenis asinīs.

Veidojot problemātisko govju grupu (1. tabula), raksturīgi bija tas, ka govīm ar ķer-
meņa kondīciju virs 3,7 urīna pH līmenis pirms atnešanās bija 8 un pat augstāks, kas 
norāda uz augstu hipokalcēmijas risku, un šāda govs tiek iekļauta problemātisko govju 
grupā. Tomēr biežākais iemesls govju iekļaušanai problemātisko govju grupā bija  pa-
augstināts ketonvielu līmenis vai zems glikozes līmenis asinīs 10.  dienā pēc atnešanās. 
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Govis ar metrītu bija visos atkārtojumos, bet govis ar glumenieka dislokāciju bija tikai 
demonstrējuma otrajā atkārtojumā sakarā ar ēdināšanas kļūdām.

1. tabula. Pamatojums iekļaušanai problemātisko govju grupā atnešanās periodā
Iekļaušanas iemesls 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Urīna pH pirms atnešanās >7,5 3 2 3
Ketonvielu līmenis asinīs >1,0 7 8 6
Glikozes līmenis asinīs <2,0 4 1 4
Metrīts 3 1 2
Glumenieka dislokācija 0 4 0
Kopā 17 16 15

Veselo govju grupa tika komplektēta no nejauši izvēlētām analogas laktācijas govīm, 
kuru rādītāji nepārsniedza norādītās robežas un kurām atnešanās periodā nebija ārstēts 
metrīts, ketoze vai glumenieka dislokācija. Visos trijos demonstrējuma atkārtojumos ve-
selo govju grupā bija pa 15 govīm.

Demonstrējuma otrajā gadā saimniecībā veica slaukšanas iekārtas nomaiņu un ievie-
sa slaukšanas aparātu automātisko noņemšanu slaukšanas beigās. Katru gadu tika testēta 
un regulēta slaukšanas iekārta.

Govīm ar atkārtoti paaugstinātu somatisko šūnu skaitu pienā vai klīnisku mastītu 
tika veikta piena paraugu noņemšana un laboratoriskā testēšana uz mastīta ierosinātā-
jiem. Izolētajam mastīta ierosinātājiem tika veikta jutības pārbaude uz 12 antibiotikām. 

Rezultāti un to analīze
Demonstrējuma gaitā uzkrāti dati par somatisko šūnu skaita un izslaukuma atšķirī-

bām starp veselo govju un problemātisko govju grupām 2019., 2020. un 2021. gadā.

Vidējais ģeometriskais somatisko šūnu skaits pienā, tūkst. ml-1

veselas 80 79 114 117 89 50 73 94 88
problemātiskas 148 177 126 184 147 99 81 150 275

1. att. Piena SŠS rezultāti demonstrējuma govju grupās 2019. gadā
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1. attēlā redzams, ka somatisko šūnu skaitam problemātisko govju grupā visos laktā-
cijas mēnešos ir tendence būt augstākam nekā veselo govju grupā. Abās grupās vidējais 
SŠS ir pieļaujamo normu robežās, jo nepārsniedz 400 tūkst. šūnas ml-1. 

2. att. Vidējais izslaukums demonstrējuma govju grupās 2019. gadā, kg

2. attēlā redzams, ka izslaukums problemātisko govju grupā visā laktācijas garumā 
ir par vidēji 0,6 kg govij dienā zemāks nekā veselo govju grupā vienādos ēdināšanas un 
turēšanas apstākļos. Skatoties no ekonomiskā viedokļa, 0,6 kg piena x 17 govis grupā x 
270 dienas = neiegūti 2754 kg piena ar piena cenu 30 centi par kg piena, tie ir 826 EUR.

Vidējais ģeometriskais somatisko šūnu skaits, tūkst. ml-1 
veselas 53 62 60 61 69 102 68 93 62
problemātiskas 175 136 106 91 90 172 139 256 197

3. att. Piena ŠŠS rezultāti demonstrējuma govju grupās 2020. gadā

Arī otrajā atkārtojumā (3. attēls) skaidri redzams, ka problemātisko govju grupā visā 
laktācijas garumā somatisko šūnu skaitam ir tendence būt augstākam nekā veselo govju 
grupā. Vasaras periodā, kad govis tiek laistas ganībās, problemātisko govju grupai vidē-
jais somatisko šūnu skaits pienā pakāpeniski samazinās. Sākot ar septembri, tendence 
somatisko šūnu skaitam pieaugt ir izteiktāka problemātisko govju grupā.
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4. att. Vidējais izslaukums demonstrējuma govju grupās 2020. gadā, kg

Demonstrējuma otrajā atkārtojumā, palielinoties ganāmpulka vidējam izslaukumam 
no govs gadā, vidējā izslaukuma starpība vienādos  ēdināšanas un turēšanas apstākļos 
veselo govju grupā ir 2,6 kg piena  govij dienā vairāk nekā problemātisko govju grupā. 
Aprēķinot naudā, 2,6 kg piena x 16 govis grupā x 270 dienas = 11 232 kg piena, kas  piena 
cenai esot 30 centi par kg piena galarezultātā sastāda neiegūtus ieņēmumus 3369 EUR. 

Vidējais ģeometriskais somatisko šūnu skaits, tūkst. ml-1

veselas 58 29 43 56 140 90 89 92 109
problemātiskas 124 93 124 138 267 137 240 291 228

5. att. Piena ŠŠS rezultāti demonstrējuma govju grupās 2021. gadā

Arī trešajā atkārtojumā redzams (5. attēls), ka problemātisko govju grupā visā lak-
tācijas garumā somatisko šūnu skaitam ir tendence būt augstākam nekā veselo govju 
grupā. Šajā, 2021. gadā, lielu ietekmi uz govju veselību un somatisko šūnu skaitu pienā 
augustā atstāja ilgstošs karstuma stress.
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6. att. Vidējais izslaukums govju grupās 2021. gadā, kg

Karstuma stresa ietekme uz govīm atspoguļojas arī izslaukuma rādītājos (6. attēls). 
Trešajā atkārtojumā, palielinoties ganāmpulka vidējam izslaukumam no govs gadā, vidē-
jā izslaukuma starpība starp problemātisko un veselo govju grupām ir 3,3 kg piena govij 
dienā grupā ar vienādiem ēdināšanas un turēšanas apstākļiem. Skatoties no  ekonomiskā 
viedokļa, 3,3 kg piena x 15 govis problemātiskajā grupā x 270 dienas = neiegūti 13 365 
kg piena, rēķinot piena cenu 30 centi par kg piena, galarezultātā trešajā atkārtojumā 
problemātiskajā govju grupā neiegūtie ieņēmumi ir 4009 EUR.

7. att. Somatisko šūnu skaits pienā demonstrējuma govju grupās un mēneša 
vidējā gaisa temperatūra (sarkanā līnija), kas reģistrēta tuvākajā meteoroloģisko 
novērojumu stacijā

7. attēls demonstrē iespējamo saikni starp mēneša vidējo gaisa temperatūru un so-
matisko šūnu skaitu govju pienā. 2019. gadā vidējās temperatūras līnija no aprīļa līdz ok-
tobrim uzrāda līdzīgas kāpuma un krituma tendences, tāpat kā vidējais somatisko šūnu 
skaits pienā. Jāatzīmē, ka novembrī un decembrī augstāka somatisko šūnu skaita rādītāji 
govīm nav skaidrojami ar gaisa vidējā temperatūras ietekmi, bet citiem apstākļiem, pie-
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mēram, laktācijas noslēguma tuvošanos. 2020. gadā gaisa vidējā temperatūra virs +15 ℃ 
atzīmes turējās vēl septembrī, un līdz ar to somatisko šūnu skaits turpināja paaugstinā-
ties, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Relatīvi visaugstāko līmeni gaisa vidējā temperatū-
ra sasniedza 2021. gada jūlijā +21,4 ℃, kam sekoja somatisko šūnu skaita straujš kāpums 
gan veselo, gan problemātisko govju grupās nākamajā mēnesī, tas ir, augustā.

8. att. Izslaukuma relatīvs samazinājums abās demonstrējuma govju grupās jūlijā

Visos trīs demonstrējuma atkārtojumos relatīvi zemāku izslaukumu abās govju gru-
pās novēro vasarā, proti, 2019. gadā jūnijā un jūlijā, bet 2020. un 2021. gadā jūlijā un 
augustā (8. attēls).

2. tabula. Neiegūtā piena daudzums atkarībā no somatisko šūnu skaita 
Vidējais somatisko 

šūnu skaits
Zaudētais piena daudzums 
no govs vienā laktācijā, kg

Izslaukuma 
zudumi, %

50 000 0 0
100 000 180 2,2
200 000 360 4,5
400 000 540 6,7
800 000 720 8,9

1 600 000 900 12,5

Sakarība starp vidējo somatisko šūnu skaitu govs pienā un neiegūto piena daudzumu 
laktācijas laikā ir atspoguļota 2. tabulā. Piemēram, govij ar vidējo somatisko šūnu skaitu 
200 tūkst. šūnas ml-1 laktācijas laikā izslaukuma zudumi ir apmēram 4,5%.
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3. tabula. Govju brāķēšanas iemeslu skaits govju grupās demonstrējuma periodā
Brāķēšanas iemesli Veselo govju 

grupā
Problemātisko 

govju grupā
2019. gadā

Hronisks mastīts 1 4
Atražošanas traucējumi 1 1

Traumatisms 1 1
2020. gadā

Hronisks mastīts - 2
Atražošanas traucējumi 1 -

Traumatisms 1 -
2021. gadā

Hronisks mastīts - 1
Atražošanas traucējumi - 2

Traumatisms - 1
Kopā 5 12

Salīdzinot brāķēto govju skaitu un brāķēšanas iemeslus demonstrējuma grupās  
(3. tabula), sliktāki rādītāji ir problemātisko govju grupā. Kopā visos trijos atkārtojumos 
no problemātisko govju grupas izbrāķētas 12 govis, turpretī no veselo govju grupas tikai 
5 govis. Ar katru gadu brāķēšana hroniska mastīta dēļ notiek retāk. Pēdējā atkārtojumā 
govis tika brāķētas tikai no problemātiskās govju grupas.

Nevainojama slaukšanas iekārtu darbība un slaukšanas rutīna saimniecībā ir ļoti bū-
tiska tesmeņa veselībai. Uzsākot demonstrējumu, daudzām govīm bija izteikta pupu ke-
ratoze. Meklējot cēloni, noskaidrots, ka slaukšanas iekārta ir komplektēta ar atšķirīgiem 
slaukšanas aparātiem. Tas govīm traucē optimālu piena atdevi slaukšanas laikā, jo kat-
rā reizē govs izjūt atšķirīgu slaukšanas iekārtas iedarbību uz tesmeņa un pupu audiem. 
Demonstrējuma otrajā gadā investēja slaukšanas iekārtā – veica slaukšanas iekārtas no-
maiņu pret vienādiem slaukšanas aparātiem un ieviesa aparātu automātisko noņemšanu 
slaukšanas beigās. Svarīgi pareizi ekspluatēt slaukšanas iekārtas, lai panāktu to optimālu 
darbību, tāpēc tās regulāri jātestē. Pēc veiktajām investīcijām 2020. gada sākumā klīnisko 
mastītu gadījumu skaits visā ganāmpulkā samazinājās. 2019. gadā bija 15 klīniska mas-
tīta gadījumi, 2020. gadā – 9 gadījumi, bet 2021. gadā tikai 8 klīniskā mastīta gadījumi, 
kas samazina antibiotiku kopējo izlietojumu saimniecībā.

Slaukšanas aparātu automātiskā noņemšana ļauj izvairīties no govju pārslaukšanas. 
Tā sākas brīdī, kad pupa cisternā no piena dziedzera ieplūst mazāk piena, nekā ar vaku-
umu tiek izvadīts no pupa. Ja vakuuma līmenis pupa cisternā kaut vai uz īsu laiku kļūst 
augstāks nekā zem pupa gala, veidojas reversā plūsma, un baktērijas, tajā skaitā mastīta 
ierosinātāji, tiek iemesti pupa cisternā. Baktērijas, kas nonāk tesmenī, var būt par cēlo-
ni saslimšanai ar mastītu. Pārslaukšana vistiešākajā veidā ietekmē pupu gala stāvokli. 
Hiperkeratozes procesā sabiezinās āda pupa galā pie kanāla atveres. Sākumā izmaiņas 
var pamanīt kā “tulznas” uz pupu galiem. Cēlonis šiem procesiem var būt kļūdaini or-
ganizēta slaukšanas rutīna, nenoregulēts vakuuma līmenis vai govju pārslaukšana ilgākā 
periodā – 3 nedēļas. Hiperkeratozes veidošanās govij palielina iespēju saslimt ar mastītu. 
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Govīm, kurām ir hiperkeratoze, praktiski vienmēr paaugstinās arī somatisko šūnu skaits 
pienā, jo pupu galus ir grūti notīrīt ādas mikro plaisiņu dēļ, kurās paliek baktērijas, kas 
slaukšanas laikā viegli var iekļūt tesmenī. Slaukšanas rutīna ir jāievēro, lai īstajā laikā, 
kad govs ir atrietināta, tesmenim tiktu pielikts slaukšanas aparāts, piens tiktu vienmērīgi 
izslaukts, darbošanās būtu mierīga, bez stresa. Tīras, sausas guļvietas ir būtiskas. Ja ir 
gumijas paklāji, jānodrošina guļvietas ar pakaišiem. Demonstrējuma saimniecībā sal-
mu pakaišu lietošana nav tehnoloģiski paredzēta, jo tas traucē šķidrmēslu novadīšanu 
līdz kūtsmēslu krātuvei. Šādos apstākļos kūtī ir paaugstināta vides mastīta ierosinātāju 
ietekme uz tesmeņu veselību un somatisko šūnu skaitu pienā. Problēmu pagaidām daļēji 
atsver govju laišana ganībās.

Aseptiski iegūtu piena paraugu laboratoriska testēšana uz mastīta ierosinātāju klāt-
būtni un izolēto ierosinātāju rezistences pārbaude pret biežāk lietotajām antibiotikām ir 
objektīvs orientieris biodrošības pasākumu efektivitātes novērtēšanai jebkurā konkrē-
tā ganāmpulkā. Tāpēc demonstrējums par piena somatisko šūnu skaita palielinājuma 
novēršanas iespējām nav iedomājams bez mastīta ierosinātāju apzināšanas. Piemēram, 
ja laboratorisko izmeklējumu rezultāti parādītu kontagiozu ierosinātāju klātbūtni, būtu 
atbilstoši tam pielietota atšķirīga mastīta ārstēšanas un profilakses stratēģija. Demons-
trējums parāda to, ka, veicot gada laikā aptuveni 10% no govju skaita ganāmpulkā piena 
paraugu bakterioloģisko izmeklēšanu, tiek iegūta informācija par vadošajiem ierosinātā-
jiem, to daudzveidību, piederību kādai no mastīta ierosinātāju grupām,  un tas savukārt 
ļauj precīzāk izvēlēties mastītu ierobežošanas prioritātes.

Mastīta ierosinātāju spektrā parādās tikai vides asociēti mastīta ierosinātāji, bet kon-
tagioza mastīta ierosinātāji nav konstatēti (4. tabula). Antimikrobiālā rezistence izolēta-
jiem ierosinātājiem ir variabla. Visbiežāk novēro rezistenci pret novobiocīnu, neomicīnu 
un penicilīnu.

4. tabula. Pārskats par mastīta ierosinātājiem
Ierosinātāju grupa 2020. gadā (n=8 govis) 2021. gadā (n=11 govis)
Stafilokoki S.sciurii, S.haemolyticus,  

S.epidermidis
S.haemolyticus, S.chromogenes, 
S.hycus

Streptokoki Str.uberis Str.uberis, Str.dysgalactiae
Aerokoki - A.viridans
Enterokoki E.faecium -
Enterobaktērijas Citrobacter freundii,  

Pantoea agglomerans
E.coli

Pseidomonas Ps.oleovorans -
Korinebaktērijas - C.bovis
Trueperelas - T.pyogenes
Netipiski ierosinātāji - Sphingomonas paucimobilis,  

Pseudoxanthomonas kaohsiungensis
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5. tabula. Vidējie ražības rādītāji ganāmpulkā demonstrējuma periodā
2019. gadā 2020. gadā 2021. gadā

Izslaukums no govs gadā, kg 7640 8457 9496
Piena tauki,% 4,02 3,64 3,85
Piena olbaltumvielas,% 3,43 3,37 3,32
Somatisko šūnu skaits, tūkst. ml-1 176 152 160
Pirmā atnešanās, mēn. 26 25 24
Pirmā apsēklošana, mēn. 15 14,7 13,9
Servisa periods, dienas 184 144 120

Ganāmpulka vidējais izslaukums gadā demonstrējuma periodā kāpināts par 1856 kg 
uz katru ganāmpulkā esošu govi (5. tabula). Pirmās atnešanās vecums telēm samazināts 
no 26 uz 24 mēnešiem, kas jau ir optimāls. Vidēji teles uzturēšanas izmaksas mēnesī ir 
60 EUR, un uz vienu teli tiek ieekonomēts 120 EUR. Ieviešot ganāmpulka menedžmenta 
programmu un efektīgi izmantojot to augstāku reprodukcijas darba rādītāju sasniegšanā, 
govju servisa periods saīsināts par 64 dienām. Katra diena virs servisa perioda optimālā 
ilguma rada vismaz 3 EUR zaudējumus. 64 dienas x 3 EUR/dienā x 85 govis ganāmpulkā 
= 16 320 EUR. Papildu ieguvums ir par 64 dienām īsāka govs laktācija, mazāks govju 
skaits ar paaugstinātu ķermeņa kondīciju virs normas (3,5 balles) laktācijas noslēgumā, 
un līdz ar to samazināts arī vielmaiņas problēmu biežums atnešanās periodā.

Secinājumi
1. Piena somatisko šūnu skaita paaugstināšanās ir vairāku nelabvēlīgu faktoru ietekmes 

rezultāts – tajā skaitā govs vispārējā veselība, apkārtējā vide un turēšanas-ēdināšanas  
apstākļi, kā arī slaukšanas kļūdas.

2. Demonstrējuma govju grupā ar vielmaiņas un reprodukcijas sistēmas slimībām atne-
šanās periodā novēro zemāku vidējo izslaukumu un augstāku piena somatisko šūnu 
skaitu nekā veselo govju grupā visos laktācijas mēnešos.

3. Demonstrējuma trešajā atkārtojumā, kad govju izslaukums bija visaugstākais, izslau-
kuma starpība starp problemātisko un veselo govju grupām bija vislielākā (3,3 kg die-
nā no govs).

4. Piena somatisko šūnu skaita pieaugums mēnešos ar augstāku vidējo diennakts tempe-
ratūru ir novērots gan problemātisko, gan veselo govju grupās visos trīs demonstrē-
juma atkārtojumos. 

5. Investīcijas slaukšanas iekārtas nomaiņā un slaukšanas rutīnas uzlabošanā samazināja 
klīniska mastīta gadījumu skaitu.

6. Ieviešot ganāmpulka menedžmenta programmu un efektīvi to izmantojot augstāku 
reprodukcijas darba rādītāju sasniegšanā (govju servisa periods saīsināts par 64 die-
nām), visā ganāmpulkā ir samazināts govju skaits ar paaugstinātu ķermeņa kondīciju 
virs normas (3,5 balles) laktācijas noslēgumā, kas turpmāk ļaus samazināt arī vielmai-
ņas problēmu biežumu atnešanās periodā.

7. Turēšanas veids bez pakaišu izmantošanas saimniecībā apgrūtina efektīvu vides mas-
tītu profilaksi un piena somatisko šūnu vidējais skaits govju pārraudzībā nekrītas ze-
māk par 160 tūkst. šūnas ml-1.
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Slaucamo govju apsaimniekošanas un Slaucamo govju apsaimniekošanas un 
ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, 

kurā izmanto slaukšanas robotuskurā izmanto slaukšanas robotus
Rita Gluha, 

LLKC Valmieras biroja lopkopības konsultante
Antra Gražule, 

Mg. agr., atgremotāju ēdināšanas konsultante

Latvijas piena ražošanas saimniecībās gadu no gada pieprasītāki kļūst slaukšanas ro-
boti. Latvijā pirmie slaukšanas roboti parādījās pirms 12 gadiem. Patlaban slaukšanas 
roboti ir daudzkārt uzlaboti, viegli saprotami, un tie labi paveic paredzētās darbības. Au-
tomātisko slaukšanas sistēmu pieredze Latvijā kopumā ir maza, tādēļ atbildes par saim-
niekošanas efektivitāti nepieciešamas jo drīzāk. Tās var iegūt, apkopojot saimniekošanas 
gaitā uzkrāto skaitļu materiālu, kas turpmāk noder citu saimniecību pieredzei.

Modernajā piena lopkopībā precīzai saimniekošanai ir liela nozīme. Situācijā, kad 
vairs nepastāv piena kvotas un nav drošības par piena cenu stabilitāti, saimniecībām 
jāstrādā ar augstāku efektivitāti. Tas nozīmē, ka tiek saražots pietiekams piena daudzums 
uz katru izēdināto sausnas kilogramu. Labākajās saimniecībās Eiropā tas ir 1,65 kg. Ēdi-
nāšanas apsaimniekošana ir svarīga sadaļa, lai iegūtu augstu ganāmpulka efektivitāti. 
Apsaimniekošana iekļauj gan rupjās lopbarības kvalitātes uzlabošanu, gan barības devas 
ievērošanu un tās nemainīgumu ikdienā, gan arī devas regulāru piestumšanu. Ar barības 
devas sabalansētību un nemainīgumu panāk augstu apēdamību, kas veidojas no spurekļa 
vides mazākām svārstībām. Labākajos ganāmpulkos sausnas apēdamība Latvijā ir 28 līdz 
30 sausnas kg.

Lopkopības demonstrējumu programmā iekļauta tēma “Slaucamo govju apsaimnie-
košanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus” (9. 
lote), LAD līguma Nr. LAD160419/P22. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
demonstrējumu īsteno z/s “Mareņi”, Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā, lai izvērtētu 
precīzu slaucamo govju ēdināšanas nozīmi piensaimniecībā, kurā govju slaukšanai iz-
manto slaukšanas robotus, un praktiski nodemonstrētu precīzu slaucamo govju apsaim-
niekošanas un ēdināšanas ietekmi uz vielmaiņas slimību samazinājumu ganāmpulkā, 
tādējādi palielinot ražošanas ekonomisko efektivitāti.

 
Demonstrējuma uzdevumi:
• praktiski nodemonstrēt slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanu, parādot 

atšķirības ēdināšanā robotu apsaimniekošanas sistēmai no tradicionālās apsaimnieko-
šanas sistēmas;

• izpētīt biežākās vielmaiņas slimības ganāmpulkā un veikt darbības, lai tās samazi-
nātu, izvērtēt govju brāķēšanas iemeslus robotu saimniecībā visā pētījumu laikā, veikt 
robota informācijas saistības analīzi ar praktisko apsaimniekošanu un ēdināšanu, pētīt 
daļēji miksētas barības devas (PMR) ietekmi uz iegūtajiem rādītājiem.
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Z/s “Mareņi” ir ģimenes saimniecība, kas nodarbojas ar piena lop-
kopību un graudkopību. 2005. gadā uzcelta liellopu novietne 65 slau-
camām govīm. Patlaban  saimniecības īpašumā ir apmēram 130 ha, 
bet nomā 105 ha zemes, no tiem 75 ha zālāji, 130 ha graudaugi, 22 ha 

kukurūza un 7 ha soja.  
Soja tiek izmantota lopbarībā. Graudus saimniecība audzē gan lopbarībai, gan pārdo-

šanai. Pirms divarpus gadiem saimniecība bija izvēles priekšā – investēt jaunā slaukšanas 
zālē vai tomēr slaukšanas robotā. Izvēle bija par labu Lely Astronaut slaukšanas robotam 
tādēļ, ka tieši šī tehnoloģija salīdzinājumā ar pārējām sniedz visplašāko informāciju par 
katru ganāmpulka govi.

Robots neatrisina visas saimniecības problēmas, taču tas strādā septiņas dienas nedēļā,  
24 stundas dienā un bez brīvdienām. Lely Astronaut slaukšanas robots “Mareņu” saimnie-
cībā uzstādīts jau govīm iepriekš uzceltajā kūtī. Lely ir brīvās plūsmas robots, kurā govis 
pašas izvēlas, kad iet slaukties, pie barības galda, padzerties vai gulēt. Govis pašas veido 
savu ikdienas ritmu. Cilvēks saņem datus un no datu ziņojumiem veic darbības.

Robots pavisam savāc, apstrādā un informē par 120 pozīcijām. Pamata dati kalpo 
vienam mērķim – izslaukuma kāpināšanai un govju labturībai. Robotā visu aktuālo in-
formāciju un novirzes no normas par katru govi un tās veselības stāvokli var iegūt ātrāk, 
tādā veidā var laikus reaģēt. Robotā skaitļu ir pienācīgi daudz, un saimnieki parasti izvē-
las reaģēt uz brīdinājumiem, bet ne vienmēr analizē kopsakarības, kas ir šī demonstrē-
juma uzdevums.

Robota informācijas sistēma nodrošina individuālu pieeju katrai govij un tās indi-
viduālu slaukšanas režīmu, tāpēc tiek panākts optimāls piena izvadīšanas ātrums no 
ceturkšņa, īsāks slaukšanai nepieciešamais laiks, īsāks slaukšanas stobriņa pārturēšanas 
laiks uz katru pupu. Govju labsajūta un teicama piena kvalitāte ir veiksmīgas robotizētās 
slaukšanas atslēga. Informācijas iegūšana par piena izmaiņām ir optimālākais ceļš, lai 
noskaidrotu, vai govij ir kādas problēmas. Robotizētajā slaukšanas procesā tiek iegūta 
informācija arī par piena taukiem, piena proteīnu, slaukšanas laiku katram ceturksnim, 
slaukšanas reizēm, atgremošanas aktivitāti. Šie rādītāji palīdz kontrolēt ganāmpulku. 
Rezultātā ir vesela govs, kas nozīmē maksimālu produktivitāti un zemākus veterināro 
pakalpojumu tēriņus.

Rezultāti un to analīze
Demonstrējuma rezultātu ieguvei izveidotas divas pēc laktācijas dienu skaita līdzīgas 

govju grupas, kur vienā grupā ir tikai pirmpienes un otrā – otrās un vecāku laktāciju 
govis.

Katrā grupā 10 govis, kuras uzsāka laktāciju ar šādiem grupu vidējiem rādītājiem:
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1. tabula. Demonstrējuma grupu govju sākotnējie rādītāji

Rādītāji Pirmpienes Vecāku  
laktāciju govis

Laktācijas ilgums dienās 66 55
Atgremošana minūtēs 479 485
Svars 655 704
Kopējais izslaukums pašreizējā laktācijā 2321 2446
Olbaltumvielu rādītājs 3,11 3,19
Tauku rādītājs 3,59 3,45
Ražība dienā (24 h) 37,57 46,22
Piena atdeves ātrums 2,1 2,9
Slaukšanas laiks 7,32 6,03
Slaukšanas reizes 3,03 3,3

Robotā
Spēkbarība 6,04 6,15

Šķidrā barība 0,19 0,22
Barības pārpalikums 0,09 0,14
Tauku/olbaltumvielu attiecība 1,16 1,09

2. tabula. Robota brīvā laika efektivitāte saimniecībā 

Rādītāji  Robota  brīvais 
laiks<20%

 Robota  brīvais 
laiks >20%

Atgremošana, min./dienā 446 465
Apmekl. laiks, min. 7,2 6,5
Apmekl. skaits 156,8 153,3
Brīvais laiks, vid. 14,7 21,67

Ģimenes saimniecībā ar 65 slaucamām govīm, izveidojot divas grupas, kā svarīgs 
kritērijs bija atlasīt slaucamās govis laktācijas fāzes sākuma posmā, otrs svarīgākais – 
izslaukums.

Ja brīvais laiks ir virs 20%, atgremošana palielinās līdz 465 min. dienā. Demonstrē-
juma periodā robota brīvais laiks saimniecībā bija robežās no 9 līdz 23,4%. Mazākā kon-
statētā brīvā laika (9%) gadījumā atgremošana ir tikai 418 min./dienā. Vislabākā atgre-
mošana 487 min./dienā ir ar robota brīvo laiku 20,5%. Tātad redzam kopsakarību, ka, 
pārslogojot robotu ar govīm, samazinās govju labturība, līdz ar to arī samazinās spurekļa 
veselība, tātad dzīvnieku atnešanās laiks saimniecībā ļoti detalizēti jāplāno. Analizējot 
robota brīvo laiku jeb efektivitāti, tika salīdzinātas dienas, kad robota brīvais laiks bija 
zem 20%, un dienas, kad virs 20%. Dienās, kad brīvais laiks zem 20%, arī atgremošana ir 
zemāka 446 min./dienā.

Ganāmpulka struktūra pēc sadalījuma laktācijas dienās visefektīvākā ir gadījumā, 
kad līdz 10% govis ir līdz laktācijas 30.  dienai, līdz 20% govis no 30. līdz 120. dienai, 70% 
pēc 120. dienas. Saimniecībā “Mareņi” demonstrējuma laikā ganāmpulkā bija optimālā 
laktāciju dienu sadalījuma struktūra: līdz 30. dienai 8%, no 30. līdz 120. – 22%, virs 120.  
laktācijas dienām – 70% govju.



91

3. tabula. Demonstrējuma grupu govju slaukšanās rādītāji

Govju grupa Atgremošana, 
min./dienā

Piena atdeves 
ātrums, kg/min.

Slaukšanas 
reizes

Pirmpienes
Līdz 30. dienai 453 2,38 3,33
no 30.-120. dienai 502 2,5 3

Otrpienes un 
vecākas govis

Līdz 30. dienai 437 3,01 3,67
no 30.-120. dienai 508 2,95 3,1

Pirmās laktācijas govīm piena atdeves ātrums vienmēr ir zemāks kā vecāku laktāciju 
govīm, tomēr piena atdeves ātrums ir rādītājs, kas tieši saistīts ar robota atmaksāšanos. 
Tāpēc robotizēto saimniecību īpašniekiem jādomā par ģenētiku, lai atdeves ātrums būtu 
maksimāli tuvu 4,0. Jo lēnāk govs slauksies, jo ilgāku laiku tā aizņems robotu, kāpēc citas 
govis var nesagaidīt savu rindu, tāpat slaukšanas ātrums ietekmē arī brīvo robota laiku. 
Līdz laktācijas 30. dienai pirmpienes slaucas vidēji 2,33 reizes dienā un vecākās govis 3,67 
reizes. Pirmpienes šajā periodā bieži jāpiedzen. Vidējais govs slaukšanas laiks vienā slauk-
šanas reizē ir septiņas minūtes, un spēkbarību maksimāli var apēst 0,3–0,4 kg minūtē, tātad 
vienā slaukšanas reizē tas ir 2–2,8 kg. Šis daudzums arī ir maksimāli pieļaujamais, lai neno-
darītu govij nopietnus veselības traucējumus – kā sekas spurekļa acidozei.

4. tabula. Piena tauku % saistība ar govs atgremošanu

Tauku % Atgremošana, 
min./dienā Vid. slaukšanas dienas Govju skaits % no kopējā skaita

Līdz 3,5 477 122 7 13
3,51-3,8% 480 138 8 16
no 3,81 459 216 36 72

Saimniecībā “Mareņi” demonstrējuma periodā palielinājušies piena tauku un olbal-
tumvielu rādītāji pienā un līdz ar to saražotais EKP daudzums. Starp piena tauku saturu 
un atgremošanas minūtēm nav tiešas kopsakarības. To redzam 3. tabulā. Tai pat laikā 
vairāk nekā 70% govju tomēr piena tauku saturs ir virs 3,81%, kas norāda HM šķirnei 
atbilstošo, zinot, ka izslaukumi ir 12 000 kg laktācijā.

1. att. Diennakts izslauktais EKP daudzums  
ganāmpulkā izmēģinājuma periodā

Noslēdzot projektu 2021. gada martā, saimniecības EKP sasniedz 45 kg diennaktī no govs.
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Pateicoties efektīvākai ēdināšanai, robotizētās slaukšanas programma dod iespēju sa-
mazināt barības izmaksas. Dinamiskās ēdināšanas modulis ir sistēma, kas automātiski 
maina barības devu katrai govij atbilstoši viņas optimālajām vajadzībām. Runa nav par 
govīm, kas saražo visvairāk piena, bet gan par govīm ar vislabāko ekonomisko atdevi. Pie 
dinamiskās ēdināšanas tiek fiksēta dzīvnieku individuālās ēdināšanas efektivitāte, reģis-
trējot, kā mainās izslaukums atkarībā no izbarotā koncentrātu daudzuma. Sistēma meklē 
ekonomiski optimālāko barojamā koncentrāta daudzumu, ņemot vērā izslaukumu, kon-
centrātu un rupjās lopbarības izmaksas, kā arī uzņemto sausnas daudzumu.

5. tabula.  Saimniecības divu dienu barības uzskaite
Pirmā diena Otrā diena

PMR Sausna, % 41,05 42,00
PMR Proteīns, % sausnā 18,07 18,19
PMR ADF, % sausnā 25,26 27,16
PMR NEL, Mj/kg sausnas 6,59 6,44
PMR Tauki, % sausnā 3,37 3,14
PMR Ciete, % sausnā 13,37 13,33
PMR apēdamība, sausnas kg 20,93 20,23
PMR apēdamība no barības galda nodrošina proteīnu, g 3782 3680
PMR apēdamība no barības galda nodrošina NEL, MJ 138 130,3
Ar robotu spēkbarību 3,8 kg sausnas/ 776 g proteīna/ 

30,36 NEL
DMI jeb kopējā sausnas apēdamība, kg 24,73 24,03

Automātiskās slaukšanas sistēmās svarīgs kompleksais skatījums –   PMR (daļēji 
maisītā deva uz barības galda) sabalansētība ar spēkbarību, ko piedāvā stacijā, kad govs 
slaucas. Tas ir izaicinājums ēdinātājam, kurš sastāda barības devas. Galvenie faktori ir 
augstas kvalitātes granulas un izcils ēdināšanas menedžments uz barības galda. Brīvas 
kustības robotos uzmanība tiek vērsta uz staciju vizīšu optimizēšanu, tāpat kā uz govju 
veselību pēc atnešanās. Svarīgi no ēdināšanas viedokļa ir enerģijas sabalansēšana uz ba-
rības galda un robotā. Koncentrētā barība liek govīm iet uz robotu. Tai jābūt garšīgai un 
vismaz ar 10% augstāku enerģiju kā formulē barības galda enerģiju. Veiksmīgas barības 
devas veido augstas kvalitātes un garšīga rupjā lopbarība, kurā nav piesārņojuma ar pelē-
jumu, augsni un citiem netīrumiem, un ir pietiekams efektīvās kokšķiedras saturs. Tāpat 
barība nedrīkst būt karsusi. 5. tabulas rezultāti rāda apēdamības atšķirību starp divām 
dienām, kas ir lielāka par 0,5 sausnas kg. No tik lielām atšķirībām būtu jāizvairās, jo tās 
ietekmē atgremošanas rādītāju un rezultātā govs spurekļa veselību.

Robotu sistēmas nodrošina precīzu govs reproduktīvā un veselības stāvokļa novēro-
šanu 24 stundas un septiņas dienas nedēļā.  Slaukšanas sistēma palīdz sasniegt maksi-
mālu labturības līmeni. Robota informācijas sistēma nodrošina individuālu pieeju katrai 
govij, un informācija tiek iegūta praktiski un ātri. Iekārtu uzkrātie dati ļauj analizēt ga-
nāmpulku un pieņemt pārdomātus lēmumus.
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Govs dzīvsvara izmaiņas ir svarīgs veselības rādītājs, kam ļauj sekot slaukšanas robo-
ta menedžmenta sistēma, ja tai ir uzstādīti svari. Laktācijas sākumā govis nespēj uzņemt 
pietiekami daudz tilpumainās barības un līdz ar to nepieciešamo enerģiju. Trūkstošā 
enerģija tiek ņemta no dzīvnieka organisma rezervēm.

2. att. Govju dzīvsvara izmaiņas laktācijas sākumā

Govīm atnesoties, pirmo desmit laktāciju dienu vidējais dzīvsvars pirmpienēm ir  
673 kg un vecāko laktāciju govīm 736 kg. Starpība abu grupu govju svaram ir 63 kg, jeb 
pirmpieņu svars jau sasniedz 91,4% no pārējo ganāmpulka govju svara.

Pirmpienes atnesoties dzīvsvaru zaudē līdz 70. laktācijas dienai, tad svars nedaudz 
pieaug un nostabilizējas. Svara zudums šajā periodā ir 45,5 kg vai vidēji 0,65 kg dienā.

Vecākām govīm dzīvsvars samazinās straujāk – līdz 50. laktācijas dienai, zaudējot  
49 kg  un attiecīgi 0,82 kg dienā. Augstražīgām govīm ir paaugstināts vielmaiņas stress, 
kas ietekmē lielākas dzīvsvara izmaiņas.

Dzīvniekiem ar dzīvsvaru 800 kg un vairāk biežāk rodas vielmaiņas traucējumi, jo 
uz katriem 100 kg dzīvsvara ražīgiem dzīvniekiem jāuzņem 3,5 kg sausnas, un rezultātā 
vajadzētu uzņemt 28 kg barības sausnas.

No dzīvnieku ķermeņa kondīcijas ir atkarīgs negatīvās enerģijas balansa periods 
slaucamajām govīm pēc dzemdībām. Šī faktora ietekmē slaucamās govis ievērojami 
zaudē dzīvsvaru. Tām novēro samazinātu produktivitāti, nepietiekamu olnīcu darbību, 
tāpēc  nepietiekami nobriest folikuli olnīcās, kā rezultātā pēc ovulācijas govīm nepietiek 
enerģijas, lai tiktu apaugļota olšūna. Gadījumos, kad apaugļošanās ir notikusi, bet govis 
atrodas negatīvā enerģijas stāvoklī, tām novēro augļa uzsūkšanos vai abortu tā agrīnā 
stadijā no 35.–45. (retāk ~50. grūsnības dienu) dienai.

Demonstrējumā apstiprinās teorija par to, ka, kamēr slaucama govs zaudē savu ķer-
meņa dzīvsvaru – tā neapaugļosies. Sekmīga govs apsēklošana ar noturīgu grūsnību ie-
spējama tikai tad, kad govs sāk atgūt savu zaudēto dzīvsvaru. Govis, kuras diennaktī 
saražo 50 kg un vairāk piena, nav fizioloģiski spējīgas izteikti meklēties periodā no ~42. 
līdz 90. dienai, jo šajā periodā tās visvairāk saražo pienu. Secinājums no šiem 2. attēlā 
redzamajiem rezultātiem ir panākt mazāku diennakts dzīvsvara krišanos, un tam ir pa-
redzēta šķidrā barība un piemērotas devas, kuras izvērtē pēc dzīvsvara atgūšanas rezul-
tātiem.
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Ja govij ir pārāk liels dzīvsvars, tad palielinās brāķēšanas risks, jo govij pārāk grūti 
nodrošināt labturību. Saimniekiem ir svarīgi sekot līdzi govju ķermeņa kondīcijas un 
dzīvsvara izmaiņām, jo tas ietekmē ne tikai iegūto piena daudzumu, bet arī reprodukci-
jas rādītājus.

6. tabula. Sēkloto un grūsno govju skaits
Sēkloto un grūsno govju skaits

Laktācijas dienas
Pirmpienes (n=10) Vecākas govis (n=20)

sēklotas grūsnas sēklotas grūsnas
<69 dienas 7 20% 5 5%
70-120 dienas 8 20% 22 70%
>120 dienas 16 60% 6 25%

Pirmpienēm dzīvsvara samazināšanos novēro līdz 70. laktācijas dienai, šajā periodā 
reģistrētas septiņas sēklošanas, un no tām tikai 20% konstatēta grūsnība. Pirmpienēm 
nepieciešama enerģija augšanai un pietrūkst atražošanai. Tādēļ vislabākie grūsnības rā-
dītāji pirmpieņu grupā ir pēc 120. laktācijas dienas.

Vecākām govīm dzīvsvars samazinās straujāk un stabilizējas jau pie 60. laktācijas die-
nas, un līdz ar to vislabākie grūsnības rezultāti ir no 70. līdz 120. dienai, kad grūsnība 
konstatēta jau 70% grupas govju. Tātad, ja vēlamies labus apaugļošanās rādītājus, tad 
jāpanāk pēc iespējas ātra dzīvsvara atgriešana jeb dzīvsvara krišanās apturēšana.

Saimniecībā servisa periods (SP) (periods no govs atslaukšanās brīža līdz apsēkloša-
nai, pēc kuras ir grūsnība) pirmpienēm ir 121 diena, un 43% pirmpieņu tas ir garāks par 
120 dienām. Vecākām govīm vidējais servisa periods ir 155 dienas, un 48% tas ir garāks 
par 120 dienām.

3. att. Govju izslaukums laktācijas sākumā

Pirmpienēm izslaukums palielinās pakāpeniskāk, maksimumu (41 kg) sasniedzot no 
40. līdz 50. dienai un arī samazinās pamazām. No maksimuma sasniegšanas līdz 120. 
laktācijas dienai izslaukums samazinās tikai par 3 kg, saglabājot vidējo izslaukumu 38 kg 
dienā.  Govis pirmās laktācijas laikā vēl aug, līdz ar to daļa ar barību uzņemtās enerģijas 
tiek tērēta augšanai un attīstībai. Tādēļ vecāko laktāciju govīm ir iespēja ražot vairāk 
piena, salīdzinot ar pirmpienēm.
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Vecāko laktāciju govis izslaukuma maksimumu (55,4 kg) sasniedz jau 30.–40. laktāci-
jas dienā, un pēc tam izslaukums sāk straujāk samazināties.120. laktācijas dienā vidējais 
izslaukums ir 44,6 kg, un samazinājums no maksimālā izslaukuma šajā grupā ir jau 10,1 kg.

Govs atgremošana ir tiešs govs labsajūtas un veselības stāvokļa indikators. Piena govs atgre-
mo no 450 līdz 550 minūtēm dienā, un atgremošanas laika samazinājums ir skaidra zīme, ka 
radušies apstākļi, kas ietekmē spurekļa funkciju vai dzīvnieka labsajūtu. Pēcatnešanās periodā 
līdz laktācijas 30. dienai abu grupu govīm atgremošanas laiks ir samazinājies, pirmpienēm 453 
min. dienā un vecākām govīm 437 min. dienā. Laiks, kuru govs pavada atgremojot, ir atkarīgs 
no barības devas sastāva un kvalitātes. Dienas rupjās barības NDF uzņemšanas spēja  pozitīvi 
korelē ar gremošanas reižu skaitu dienā, kamēr cietes un cukura dienas deva negatīvi ietekmē 
gremošanas laiku. Izēdinot lielas koncentrētās barības devas un sīki smalcinātu barību, samazi-
nās gremošanas intensitāte. Tāpēc svarīgi, lai barības maisījums saturētu efektīvo kokšķiedru – 
pietiekami daudz durstīgo kokšķiedru daļu, lai veicinātu gremošanu. Atkarībā no rupjās barības 
kvalitātes govs to gremo 24 līdz 80 minūtes uz katru patērēto barības kilogramu.

Svarīgi ir analizēt PMR sastāvu, devas homogenitāti, lai katru dienu govis saņemtu vie-
nādas koncentrācijas barības devu. Būtiskāko ietekmi dod sausnas kg ievērošana, ko ievieto 
barības maisītājā. Tāpēc svarīgi zināt un regulāri mērīt rupjās lopbarības sausnas saturu.

7.  tabula. 305 dienu ražības rādītāji demonstrējuma grupām
Grupa Piena daudzums (izslaukums), kg tauku % olbv., % EKP
Vecākas govis 12 029 4,06 3,45 12 144
Pirmpienes 10 868 3,98 3,49 10 896

90%     89,70%

7. tabulā redzam, ka pirmpienes pret vecāko laktāciju govīm dod jau 90% piena  gan 
fiziskos kg, gan pārrēķinot EKP, kas ir labs rādītājs.

4. att. Govju likvidēšanas iemesli saimniecībā 2019. un 2020. gadā

Saimniecībā izaudzētas pietiekami daudz teles, un tādēļ mazražības un vecuma dēļ abos ga-
dos tiek likvidētas 22% no kopējām brāķētām govīm. Otrs būtiskākais likvidēšanas iemesls ir 
dažādas vielmaiņas slimības un grūsnības neiestāšanās. Demonstrējuma laikā nonācām pie se-
cinājumiem, kā uzlabot apaugļošanos un kā izmērīt rezultātus ar dzīvmasas kontroles palīdzību.
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Secinājumi
1. Robota brīvā laika ievērošana virs 20% palielina atgremošanas laiku par 4,3%. Pie ma-

zākā brīvā laika 10% atgremošanas laiks ir tikai 418, rekomendē vismaz 450 minūtes 
dienā.

2. Piena atdeves ātrums ietekmē robota noslodzi un brīvā laika %.
3. Viszemākā atgremošana ir kā pirmpienēm, tā vecāko laktāciju govīm līdz 30. slauk-

šanas dienai.
4. Barības galda sausnas uzņemšanas svārstības starp dienām atšķiras no 0,7 līdz 1,14 kg. 

Vēlams nepārsniegt 0,5 kg.
5. Barības galda apēdamības svārstības veido PMR atšķirības. ADF atšķirības ietekmē 

sagremojamību un apgādi ar enerģiju. Atšķirības starp dienām veido 2,6 kg piena 
ražošanai vajadzīgo enerģiju.

6. Apēdamības svārstības pie barības galda veido arī sausnas atšķirības 2,86% starp die-
nām, kas veido 1,14 sausnas kg apēdamības atšķirības.

7. Viena un tā pati skābbarības tvertne jāanalizē atkārtoti. Salīdzinājumu 4 mēnešu inter-
vālā veido gan sausnas atšķirības, gan ADF un NEL atšķirības.

8. PMR sausnas sagremojamības 7% palielināšana uzlabo atgremošanu par 8,3%.
9. Samazinoties PMR ADF rādītājam par 8,7%, uzlabojas sausnas sagremojamība par 

7%.
10. PMR šķirošanu norāda Penn State barības sieti, kur augšējā kastē jāsasniedz 2–8%.
11. Piena tauku % nav tieši saistīts ar atgremošanas laiku.
12. Samazinoties dzīvmasai, samazinās piena tauku %.
13. Robota noslodzi veido atnešanās plānošana, kuru ietekmē grūsnības iestāšanās vai 

neiestāšanās moments. Pirmpienēm pārsvarā grūsnība iestājas līdz 120.  dienai, bet 
vecākām govīm līdz 70.–120. dienai.

14. 305 slaukšanas dienu EKP kg pirmpienēm ir 10 896 kg pret vecākām govīm 12 144 
kg, kas ir 89,7%.

15. Barības devas uzlabošana, precīzāka samaisīšana un piena tauku % iespējama paaug-
stināšana rezultējusies pirmpienēm ar 1,95 kg EKP (2020. g. pret 2019. g.) kāpumu un 
vecākām govīm 0,48 kg EKP kāpumu.

16. EKP attiecība pret apēsto sausnu 2021. gada martā veido pirmpienēm 1,56 un vecā-
kām govīm 1,88.
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Slaucamo govju  Slaucamo govju  
pirmās atnešanās vecuma ietekme pirmās atnešanās vecuma ietekme 
uz dzīvnieku veselībuuz dzīvnieku veselību
Andra Seredina, 
LLKC Cēsu biroja lopkopības konsultante
Antra Gražule, 
Mg. agr., atgremotāju ēdināšanas konsultante

Piensaimniecībās lielāko uzmanību pievērš slaucamo govju grupai. Tās saimniekam 
ir galvenās ieņēmumu devējas. Savukārt, ja pirmpiene, ienākdama ganāmpulkā, nedod 
pietiekamu piena daudzumu, vai arī tai pēc atnešanās strauji krītas kondīcija, ne vienmēr 
saimniecība var pateikt, kā šī pirmpiene augusi kā telīte. Vai telītes izaudzēšana ietek-
mē pirmpienes un tālāko laktāciju veiksmi, vai arī tai ir nebūtiska ietekme. Ir zināms 
no ārvalstu pētījumiem, ka pirmpieņu telītes ir stiprākas no imunitātes viedokļa, tomēr 
Latvijā tas nav apstiprināts fakts [3.]. Mūsu ražojošās saimniecības datus būtu iespējams 
salīdzināt ar citu valstu piensaimniecību datiem, lai redzētu, kā ražojošas saimniecības 
blakus faktori veido pirmpienes laktāciju. Katrai ražojošai saimniecībai ir savas saim-
niekošanas metodes, kas pilnveidojas laika gaitā. Salīdzinot telītes, kas atnesušās agri, 
ar tām, kas atnesušās vēlu, var iegūt datus, kas vērtīgi citām ražojošām saimniecībām 
Latvijā. Tāpat interesanti būtu noskaidrot, vai pirmās laktācijas lielākais izslaukums var 
kalpot par rādītāju kopējā izslaukuma prognozei [1.]. Telītes audzēšana līdz atnešanās 
brīdim ilgst vismaz 2 gadus. Tas ir pietiekami ilgs laika posms, kur svarīgs ievērojams 
faktoru skaits [2.]. To uzskaite un rezultātu apkopošana ražojošā saimniecībā, pirmkārt, 
dod atbildi pašai saimniecībai par jaunlopu izaudzēšanas posmiem un problēmām. Otr-
kārt, atbildes publicitāte dod mācību vielu citām saimniecībām. Govs ilgmūžības rādītājs 
atkarīgs no teles izaudzēšanas, tāpēc teles izaudzēšanai pievēršama liela loma. 

Demonstrējuma uzdevumi: 
• Veidot vaislas teļu 2 grupas, katrā grupā vismaz 10 teles, kas atnesīsies ar atšķirīgu 

atnešanās vecumu.  
• Noteikt kondīciju, dzīvmasu un augumu visām grupās iekļautajām telēm dažādos 

vecuma posmos, izsekojot līdzi dzīvnieku otrajai laktācijai.
• Izvērtēt atnešanās norisi un pēcnācējus abu grupu dzīvniekiem, izvērtēt abu grupu 

pēcnācēju augšanas parametrus.
• Uzskaitīt un analizēt abu grupu dzīvnieku ražības rādītājus. Veikt izslaukuma prog- 

nozes, veikt pirmās (abu grupu) un otrās laktācijas lielāko izslaukumu salīdzinājumu.
• Izsekot un izvērtēt pēc atnešanās perioda veselību abu grupu dzīvniekiem, izvērtēt 

iegūto pēcnācēju veselības rādītājus.
• Noteikt telīšu izaudzēšanas ekonomisko efektivitāti, īpaši izvērtējot ieņēmumu pa-

lielinājumu vai samazinājumu.
• Informēt lauksaimniekus un nozares speciālistus par demonstrējumā iegūtajiem 

rezultātiem, organizējot lauka dienu vienu reizi gadā un publiskojot iegūtos rezultātus. 
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Demonstrējums veikts laika periodā no 2019. gada marta līdz 2022. 
gada 1. jūlijam Cēsu novada Stalbes pagasta saimniecībā SIA “Vienotnes”. 
Saimniecībā tiek apsaimniekoti 169 liellopi, no kuriem 50% Holšteinas 
sarkanraibās (HS), 37% Latvijas brūnās un 13% ir Holšteinas melnraibās 

(HM) šķirnes slaucamās govis. Uzsākot pētījumu, bija piesietā turēšanas sistēma. No 2021. 
gada septembra saimniecība pārgāja uz nepiesieto turēšanas sistēmu un govju slaukšanu 
DeLaval virzītās kustības robotā. Paralēli saglabājās piesieto govju tehnoloģija, kur nonāca 
govis, kuras neder apsaimniekošanai slaukšanas robotā. Uzsākot izmēģinājumu, vidējais 
izslaukums no govs gadā bija 8673 kg piena, tauku saturs 4,34%, olbaltums 3,47%, somatis-
ko šūnu skaits 1 ml piena 106 tūkstoši, kas ir ļoti labs rezultāts. Servisa periods 113 dienas, 
cietstāves periods 60 dienas.  Ganāmpulkā audzē 128 dažāda vecuma teles, pirmpieņu at-
nešanās vecums 25 mēneši. SIA “Vienotnes” apsaimnieko 360 ha lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes. Lielāko daļu zemes klāj zālāji, tiek audzēti graudi 50 ha platībā, vidējā raža 
3,5–4 t/ha, audzē kukurūzu 25–30 ha platībā lopbarībai. Dzīvnieki netiek ēdināti ar TMR. 
Zāles skābbarību samaisa mikserī, bet spēkbarību dala slaucējas ar roku. Spēkbarības mai-
sījums tiek gatavots divām nedēļām  un regulāri koriģēts pēc rupjās lopbarības analīzēm. 
Rupjā lopbarība tiek glabāta stirpās, tranšejās un rituļos. Rupjai lopbarībai veic analīzes.

Demonstrējuma galvenais mērķis – noskaidrot kopsakarības starp telīšu atnešanās 
vecumu ražojošā saimniecībā un pirmpieņu laktācijas ražību, kg.

Demonstrējuma rezultāti un to analīze
Saimniecībā izraudzītas divas vaislas telīšu grupas: 
1. grupa – teles, kuru atnešanās plānojas līdz 24 mēnešu vecumam:
a) 1. atkārtojums vidēji 23,6 mēn. vecums atnešanās laikā.
b) 2. atkārtojums vidēji 22,9 mēn. vecums atnešanās laikā.
2. grupa – teles, kuras atnesas pēc 24 mēnešu vecuma:
a) 1. atkārtojums vidēji 26,6 mēn. vecums uz atnešanās laikā.
b) 2. atkārtojums vidēji 26,4 mēn. vecums atnešanās laikā.

1. tabula. Demonstrējuma dzīvnieku atnešanās  
vidējais vecums (mēn.) un pēcnācēju dzīvmasa (kg)

DEMO 
GRUPAS

Atnešanās 
vecums

Teļu dzimšanas 
svars

1. atkārtojums DEMO≤24 23,6 31,4
DEMO≥24 26,6 32,3

2. atkārtojums DEMO≤24 22,9 35,6
DEMO≥24 26,4 34,8

Pēcnācēju augšanas parametru vērtēšana sākas ar dzimšanas svara noteikšanu un sa-
līdzināšanu. Starp abu atnešanās vecumu grupām nav vērojamas atšķirības. Savukārt at-
šķirības starp 1. atkārtojuma dzīvmasu un 2. atkārtojuma dzīvmasu nosaka izteikta rup-
jās lopbarības atšķirība kvalitātes ziņā. Telēm vienmēr ēdina kvalitātes ziņā nabadzīgāko 
skābbarību, ja labākas kvalitātes skābbarības trūkst govīm. Tātad ēdināšanas pamatbāzes 
izvēle nosaka jau teļa dzimšanas svaru vairāk kā vecuma atšķirības.
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Dzimušie teļi pirmpienēm ir ar labu augšanas potenciālu un labu zīšanas refleksu. 
Ja skaita kopā dzemdības, kurās netika sniegta palīdzība, ar dzemdībām, kurās tā tika 
sniegta nelielā apjomā, kas arī uzskatāmas par vieglām, tad 1. atkārtojumā starp grupām 
nebija būtisku atšķirību.

2. tabula. Dzemdību norises vērtējums telēm
DEMO pirmpienes Vecums                              

mēnešos
Palīdzība  

netika sniegta
Palīdzība sniegta              

1-2 cilvēki
Ar veterinārārsta 

palīdzību

% % %
1. atkārtojums ≤24 71 22 7

≥24 79 16 5
2. atkārtojums ≤24 47 47 6

≥24 64 29 7

Visā izmēģinājuma laikā atnešanās abu grupu telēm ir viegla abos atkārtojumos, kas 
apstiprina telīšu vēlamo kondīciju un pareizi izvēlētus vaisliniekus ar vieglu atnešanos. 

Atnešanās vieglums ir atkarīgs no dzīvnieku ķermeņa kondīcijas, un to savukārt ie-
tekmē grūsno telīšu ēdināšana. Laba ķermeņa kondīcija atnešanās laikā ir robežās no 3,0 
līdz 3,4 ballēm (5 baļļu sistēmā). Pārsniegt kondīciju un nobaroties parasti ir tendence 
vecākām telēm, tomēr šajā demonstrējumā nav konstatēti pārbaroti dzīvnieki neatkarīgi 
no vecuma. Pārbarotām telēm ir smagas dzemdības, arī nepietiekami izaudzētām telēm, 
nesasniedzot vajadzīgo dzīvmasu, notiek apgrūtinātas dzemdības.

1. attēls. Ķermeņa kondīcijas vērtējums (ballēs) abu vecumu grupās

Abās pētījuma grupās teles bija ar līdzīgu ķermeņa kondīciju, vidēji 3,1–3,4 balles, kas 
ir labs vērtējums, lai noritētu vieglas dzemdības. Zilais punktojums rāda grupu līdz 24 
mēn. atnešanās vecuma kondīciju, savukārt zaļais punktojums rāda grupu pēc 24 mēn. 
atnešanās vecuma kondīciju. Atsevišķiem dzīvniekiem ar lielāku atnešanās vecumu (za-
ļais punktojums) ir augstāka ķermeņa kondīcija, bet grupai kopumā tā paliek vēlamajās 
robežās. Saimniecībā telēm no 10 mēnešu vecuma līdz apsēklošanas brīdim izbaroja dienā 
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rupjo lopbarību ar 6–8 kg sausnas, vidēji 600–1200 g saulespuķu spraukumu un 0,5–0,8 kg 
maltu graudu atkarībā no rupjās lopbarības kvalitātes un 80–120 g mikroelementu.

2. attēls. Pirmā un otrā atkārtojuma teļu dzīvmasas  
vidējie pieaugumi (kg) pirmajos dzīves mēnešos 

2. attēlā aplūkojami 1. un 2. atkārtojuma pēcnācēju augšanas parametri – dzīvmasas pieau-
gums diennaktī kg. Telītēm, kas atnesušās jaunākas, dzīvmasas pieaugumi kā pirmajā, tā otrajā 
dzīves mēnesī ir būtiski zemāki. Tomēr mērķa dzīvmasas pieaugums saimniecībā teļiem netiek 
sasniegts vispār neatkarīgi no grupas. Vadošie piena lopkopības eksperti uzsver, ka teļu ēdinā-
šana un vēlamā dzīvmasas pieauguma (virs 1 kg) panākšana pirmajā dzīves mēnesī ietekmē 
govs nākotni: atnešanās vieglumu, veselību pēc atnešanās, izslaukumu, ko var iegūt par 1400 
kg augstāku pirmajā laktācijā, kā tad, ja dzīvmasas pieaugums ir tikai 0,6–0,7 kg diennaktī [1.].

Rezultātus ietekmē cilvēciskais faktors, kad neievēro teļu apkopšanas un ēdināšanas 
protokolu. Tāpat nonākam pie secinājuma, kas atkārtosies demonstrējuma laikā: agri 
apsēklot var tikai pietiekami izaugušas teles. Ja ataudzējamās teles nav pietiekami izau-
gušas (dzīvmasa, kondīcija, augums), tad tas ietekmē mazo teļu dzīvmasas pieaugumus. 
Demonstrējuma saimniecībā telītēm pēc 4 mēnešu vecuma tiek veidota ļoti liela grupa, 
kurā ievērojami atpaliek augšana atsevišķiem dzīvniekiem. Grupā, kas veidota pārāk liela, 
notiek rangu hierarhija, kad atsevišķi dzīvnieki tiek atgrūsti un pastāvīgi pakļauti stresam. 
Tāpēc, pieņemot lēmumu veikt teles sēklošanu, stresam pakļautie dzīvnieki slikti aug. 

3. tabula. Demonstrējuma grupu augšanas parametri 

D
EM

O
 G

RU
PA

S

At
ne

ša
nā

s 
ve

cu
m

s,
 m

ēn
.

Te
ļu

 d
zi

m
ša

na
s 

sv
ar

s,
 k

g

Sv
ar

s 
pi

e 
 

at
ne

ša
nā

s,
 k

g

ĶK
, b

al
le

s

Au
gu

m
s 

pi
e 

at
ne

ša
nā

s,
 c

m

Sv
ar

s 
10

-2
0 

di
en

as
 p

ēc
 

at
ne

ša
nā

s,
 k

g

ĶK
, b

al
le

s

90
%

 n
o 

 
pi

ea
ug

uš
as

 
go

vs
 s

va
ra

, k
g 

(6
56

 k
g)

Sv
ar

a 
st

ar
pī

ba
, 

kg

1. atkārtojums DEMO≤24 23,6 31,4 569 3,1 136 542 2,88 590 -21
DEMO≥24 26,6 32,3 583 3,4 139 562 2,92 590 -7

2. atkārtojums DEMO≤24 22,9 35,6 537 3,2 136 502 2,80 590 -53
DEMO≥24 26,4 34,8 533 3,2 138 531 2,90 590 -57
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3. tabula ietver abu atkārtojumu teļu dzimšanas svaru (kg); svaru  atnešanās laikā 
(kg); ķermeņa kondīciju atnešanās laikā (balles); augumu skaustā atnešanās laikā (cm); 
svaru pēc atnešanās (kg); ķermeņa kondīciju pēc atnešanās (balles); mērķa atnešanās 
svaru (kg); augšanas atšķirības no vajadzīgā svara atnešanās laikā (kg). 

Atnešanās vecuma atšķirības neietekmē svaru atnešanās laikā, tāpat tās neietek-
mē ķermeņa kondīciju. Toties atnešanās vecuma atšķirības ietekmē svara krišanos uz-
reiz pēc dzemdībām, kas 1. atkārtojumā ir par 20 kg zemāks jaunāko telīšu grupā, bet  
2. atkārtojumā pat par 69 kg zemāks jaunāko telīšu grupā. Savukārt ne vecāko, nedz arī 
jaunāko telīšu grupā svars nesasniedz vēlamo svaru atnešanās laikā saimniecībā, kas ir 
590 kg. Tātad šajā saimniecībā principiāli jāmaina telīšu audzēšanas faktori, ja pirmpie-
nēm grib sasniegt labus izslaukumus, kurus vēlas uzlabot. Atšķirības starp 1. un 2. atkār-
tojumu telītēm varam izskaidrot ar pamatbāzes ēdināšanas atšķirībām. Tātad nodrošināt 
lielāka apjoma augstākas kvalitātes rupjo lopbarību, kuru var izēdināt arī telītēm.

4. tabula. Vidējie rādītāji demonstrējuma dzīvniekiem  
salīdzinājumā ar saimniecības pieaugušo govju rādītājiem

Mērījumi
Pirmpienes 

atn. >24.
mēnešiem

Pirmpienes 
atn. <24.

mēnešiem
Govis

Vidējais teliņu dzimšanas svars, kg 34,8 35,6 38,1
Atnešanās vieglums, ballēs 0,8 1,6 0,7
IG daudzums asinīs mmol/l 58,0 60,5 62,6

IG daudzums pirmpienā BRIX % 23,80 20,67 25,98
Vidējais pirmpiena izdzirdināšanas ātrums, h 1,90 2,16 2,49

Izdzirdinātā pirmpiena daudzums, l 2,12 2,06 2,20
Izslauktā pirmpiena vidējais daudzums, l 4,90 2,20 9,89

Dzīvsvara pieaugums 1. mēnesī, kg 0,495 0,294 0,513
Dzīvsvara pieaugums 2. mēnesī, kg 0,719 0,483 0,748
Dzīvsvara pieaugusm 3. mēnesī, kg 0,894 0,897 0,837

Augums atnešanās laikā, cm 138 136
Augums pēc atnešanās, cm 139 136

Ķermeņa kondīcija atnešanās laikā, balles 3,4 3,1
Ķermeņa kondīcija pēc atnešanās 10-20 dienas 2,92 2,88

Sēklošanas reizes 1,43 1,25
Pirmpieņu svars atnešanās laikā, kg 558 553
Pirmpieņu svars pēc atnešanās, kg 547 522

 Svara zudums pēc atnešanās mēneša laikā, kg -11 -31
Ķermeņa kondīcijas zaudējums, ballēs -0,22 -0,62

Analizēti iespējamie cēloņi teliņu zemam dzīvmasas pieaugumam. Lai noskaidrotu 
augšanas atpalikšanas cēloņus, analizēta pirmpiena kvalitāte ar BRIX refraktometru un 
noteikts kopējais olbaltumvielu līmenis teļu asinīs 24 h līdz 7 dienas pēc piedzimšanas. 
Kopējais olbaltuma līmenis asinīs parāda pirmpiena izēdināšanas praksi saimniecībā – 
to, cik labu pasīvo imunitāti teļš būs ieguvis ar pirmpienu. Laikā, kad norisinājās de-
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monstrējums, saimniecībā ar BRIX refraktometru izanalizējām 83 pirmpiena paraugus. 
4. tabulas rezultāti sagrupēti pēc aktualizētiem ASV un Kanādas piena lopkopības ek-
spertu pirmpiena kvalitātes standartiem [2.], kur par kvalitatīvu pirmpienu uzskata, sā-
kot ar 25% pēc BRIX skalas. Demonstrējuma saimniecībā izcila pirmpiena kvalitāte bija 
45%, vidēja – 37% un slikta kvalitāte 18% paraugos. Detalizētāk:  izcils jaunpiens bija  
11 otrpienēm un 18 vecākas laktācijas govīm un tikai 5 pirmpienēm. Vidējas kvalitātes 
pirmpienu veido gandrīz vienāds skaits visu laktāciju govju. Sliktas kvalitātes jaunpiens 
bija tikai 3 otrpienēm un 1 vecākas laktācijas govij. Vissliktākās kvalitātes pirmpiens ar 
zemu imūnglobulīna līmeni pirmpienā pēc BRIX skalas bija 11 pirmpieņu paraugos. 

Apkopojot demonstrējuma datus par pirmpiena daudzumu telēm, secinām, ka tikai 
2,2 litri pirmpiena bija telēm grupā līdz 24 mēnešu vecumam, bet grupā virs 24 mēnešu 
vecumam pirmpiens vidēji bija 4,9 l, kas ir par 2,7 litriem vairāk. Tātad agra neizaugušu 
telīšu sēklošana ietekmē saražotā pirmpiena daudzumu. Ganāmpulka vecākās laktācijas 
govīm vidējais pirmpiena daudzums bija 9,9 l. Tātad pirmpienēm dzimušo teliņu ēdinā-
šanā būtu jāizmanto tikai sasaldētais vecāko govju jaunpiens. Tādas prakses saimniecībā 
nav, jo cilvēkfaktors izslēdz noteiktas prakses ieviešanu. Teļam pirmā ēdināšanas reizē 
jāizēdina piens 10–12% no teļa svara, tas būtu minimāli 3,1–3,4 l. Pirmpieņu pirmpiens 
nesasniedz vēlamo kvalitāti, nesatur pietiekamu imūnglobulīna līmeni, un iegūtais dau-
dzums nav pietiekams. Otrpienēm un vecākām govīm pirmpiens biežāk ir teicamā kva-
litātē un pietiekamā daudzumā. 

Ja pirmpiens ir teicams, tad tomēr ne vienmēr arī teļu pasīvā imunitāte ir laba. Pasīvā 
imunitāte pasargā teļu no dažādām saslimšanām, īpaši pneimonijas, caurejas pirmajā 
un otrajā dzīvības mēnesī. Imūnglobulīns no pirmpiena caur zarnu bārkstiņām nokļūst 
tieši teļa asinīs un paceļ kopējo olbaltuma jeb kopproteīna līmeni. Teļu asins kopproteī-
na līmeni demonstrējuma teļiem noteica humānajā laboratorijā. Ja asinīs kopproteīna 
līmenis ir  55–60 mmol/l, tad ir iegūta zema, ja 60–65 mmol/l – laba, 65–70 mmol/l un 
lielāks – teicama imunitāte. Pirmpiena izdzirdināšanas laiks saimniecībā vidēji bija 2,4 h  
pēc piedzimšanas, kas ir laba prakse. Izdzirdinātā pirmpiena daudzums bija 2–2,5 l jeb 
viena piena pudelīte. Veiktajos teļu asins izmeklējumos kopproteīna līmenis teicams – 
26%, labs – 26%, bet slikts – 48% no paraugiem. Tātad noteiktas prakses ieviešana telī-
šu apsaimniekošanā ir vienīgais iespējamais ceļš rezultātu uzlabošanā. Demonstrējuma 
saimniecībā pirmpieņu teļi piedzimst ar labu zīšanas refleksu, bet tiem ir iespēja saslimt, 
jo pirmpiena kvalitāte ir zema un iegūtais pirmpiena daudzums nav pietiekams. Izdzir-
dinot 2–2,5 l pirmpiena vidēji 2–2,5 h laikā pēc atnešanās, nav iespējams nodrošināt 
teicamu pasīvās imunitātes līmeni teļa asinīs. Tātad saimniecībā nav laba pirmpiena pār-
valdības prakse.

Lai noskaidrotu vēlamo dzīvmasu pirmās sēklošanas laikā, jānosaka dzīvmasa trešās 
un vecākas laktācijas govīm 100.–200. laktācijas dienā. Sēklošana jāveic, kad telītes svars 
sasniedz 60–65% no vecāko govju svara, bet atnešanās svaram jābūt 90–95% no pieau-
gušas govs svara. Saimniecībā vidējais pieaugušas govs svars pēc veiktajiem mērījumiem 
bija 656 kg. Līdz ar to telīšu svaram jābūt 394 kg, uzsākot sēklošanu, un 590–620 kg, kad 
dzīvnieks ir atnesies un uzsāk 1. laktāciju. Demonstrējuma grupā teles, kas vecākas par 
24 mēnešiem, vidējais atnešanās svars bija 583 kg, kas par 7 kg atpalika no minimālās 
robežvērtības. Savukārt teles, kas atnesās līdz 24 mēnešu vecumam, vidējā dzīvmasa bija 
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569 kg, kas par 21 kg atpalika no vajadzīgās dzīvmasas atnešanās laikā. Līdz ar to daļa 
no telēm, kas atnesās līdz 24 mēnešu vecumam, nebija pietiekami izaugušas, kad tika 
uzsākta mākslīgā apsēklošana.

3. attēls. Pirmpieņu svars (kg) atnesoties un iegūtais laktācijas 
izslaukums (kg), sadalot pa šķirnēm (1. atkārtojums)

3. attēla pirmajā daļā ar dažādām krāsām izcelti 1. un 2. grupas pirmpieņu vidējie svara 
rādītāji pa šķirnēm – sākumā teles, kas atnesās līdz 24 mēnešu vecumam, un tad ar atstatu-
mu teles, kas atnesas pēc 24 mēnešu vecuma. Zilā – HM tīršķirnes un krustojuma ar HM 
gēnu asinību virs 50% teles, violetā – DS un HS teles;  dzeltenā – LB un LB krustojuma teles 
ar HM gēnu asinību zem 50%. Labākie atnešanās svari ir DS un HS šķirnēm kā jaunāko, tā 
vecāko grupu dzīvniekiem. Atpaliek HM šķirnes dzīvnieki, kam būtu jābūt ar augstākajiem 
atnešanās svariem. Šādas apsaimniekošanas tipa kūtī vislabāk jūtas DS un HS šķirnes dzīv-
nieki, kuriem arī lielāka atnešanās svaru atšķirība, ja salīdzina starp atnešanās vecumiem. 
Labākais atnešanās svars ir DS un HS vecākās atnešanās grupai virs 24 mēn. vecuma.

Analizējot atsevišķi demonstrējuma dzīvniekus, redzams, ka HM dzīvnieki vienno-
zīmīgi dod augstākus izslaukumus abās vecumu grupās. Tai pat laikā vecākās atnešanās 
grupas HM šķirne dod augstāku izslaukumu laktācijā kā jaunākās atnešanās grupa. Tā-
tad agri sēklo tikai pietiekami izaugušas teles, jeb cieš izslaukums. Maldīgs ir apgalvo-
jums, ka teles agri jāsēklo. Agri sēklojot, dzīvmasa un augums ir noteicošie faktori, lai 
sasniegtu pētījumos minēto augstāko izslaukumu. 

Lielāka dzīvmasa atnešanās laikā nenodrošina lielāku izslaukumu. Atsevišķi dzīv-
nieki, piemēram, Rudene (633 kg), Turcija ( 622 kg), Kaiba (694 kg) ir sasniegušas 
vēlamo atnešanās svaru, bet izslaukumi ir zemi, to parāda smalki zilā izslaukuma līk-
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ne. Savukārt Malta HM100% (556 kg), Vārpa HM 64,9% (610 kg), Ženēva DS 26,5%  
(500 kg), Manta HM 70,3% (513 kg) ir ar mazu dzīvmasu atnešanās laikā, bet lielu 
izslaukumu. Tātad bez labas dzīvmasas izaudzēšanā ir vēl kāds svarīgs faktors, kas 
ietekmē pienīgumu, un tā ir ģenētika.

Zemākie ir tieši LB un LB krustojuma dzīvnieku izslaukumi ar HM gēnu asinību 
zem 50%. Kopumā ganāmpulkā ir daudz krustojuma dzīvnieku. Lai iegūtu labus izslau-
kumus, jāstrādā  šķirnes izkopšanā, un ģenētika katras šķirnes ietvaros prasa turēties pie 
vienām vadlīnijām.

4. attēls. Pirmpieņu svars (kg) atnesoties un iegūtais laktācijas  
izslaukums (kg), sadalot pa šķirnēm (2. atkārtojums)

Tieši tāpat kā 3. attēlā, arī 4. attēlā analizēti dati otrā atkārtojuma dzīvniekiem. 2. atkār-
tojuma dzīvniekiem jau HM šķirne sevi pierāda ar labākiem dzīvmasas rādītājiem vismaz 
vecākā atnešanās grupā. Tas, ka dati neatkārto 1. atkārtojuma DS un HS šķirņu rādītājus, 
apliecina, ka lielās teļu audzēšanas grupas pēc 4 mēn. vecuma var individuāli ietekmēt 
dzīvnieku attīstību. Atkārtojas HM šķirnes augstākie izslaukumi vecākajā atnešanās grupā. 
Šoreiz gan dati nav tik pārliecinoši kā 1. atkārtojumā, tomēr tendence ir līdzīga. 

2. atkārtojumā izslaukumu atšķirība starp šķirnēm ir mazāka, un arī vidējie izslau-
kumi ir zemāki abās demonstrējuma grupās. Galvenais faktors, kas mazina izslaukumu 
šajā periodā, ir zemas kvalitātes rupjā lopbarība, kas tiek patērēta lielos daudzumos. Pie-
rādās, ka govju ģenētika labāk izpaužas un dod izcilus rezultātus, ja ir laba vai ļoti laba 
rupjā lopbarība. Lielākus izslaukumus parāda HM100% vai HM krustojumi, kur HM 
asinība ir virs 50%.
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5. attēls. Piena izslaukuma prognoze (1. atkārtojums)

6. attēls. Piena izslaukuma prognoze (2. atkārtojums)
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Kopumā par 5. un 6. attēlu – HM tīršķirne vai HM gēnu pārsvars dod vislielākos 
izslaukumus, pat nepilnīgos apsaimniekošanas apstākļos. Dzīvmasa nav noteicošais 
lielums augstai ražībai, svarīgākā ir ģenētika, ēdināšana, rupjās lopbarības kvalitāte un 
apsaimniekošana. Neiegūtā ražība liecina par pieļautajām kļūdām dažādos telīšu izau-
dzēšanas un attīstības posmos.

7. attēls. Pirmās un otrās laktācijas ražības prognoze pa šķirnēm telēm, kas 
jaunākas par 24 mēnešiem (1. un 2. atkārtojumi), kg standartlaktācijā

Demonstrējumā piena prognozes aprēķinam tika izmantoti pārraudzības dati, piena 
daudzums augstākajā punktā un slaukšanas dienas. Piena prognozes aprēķiniem izman-
tota ASV Floridas štata Čārlza Stapla Dzīvnieku zinātniskā departamentā izstrādāta me-
tode kopējā izslaukuma aprēķināšanai laktācijas 305 dienu periodā [3.]. 

7. un 8. attēlos katras šķirnes ietvaros sākumā redzama izslaukuma prognoze, un 
tam seko iegūtais faktiskais izslaukums vispirms pirmās laktācijas dzīvniekiem, tad otrās 
laktācijas dzīvniekiem. Otrajā laktācijā redzams būtiski lielāks neiegūtā piena potenciāls 
jaunākā atnešanās vecuma telēm,  salīdzinot ar 8. attēlā redzamajām vecākā atnešanās 
vecuma telēm. Tātad, sēklojot agrākā vecumā nepietiekami izaugušus dzīvniekus, ieņē-
mumi par pienu būs zemāki pat arī otrajā laktācijā. Izslaukuma atšķirības no prognozes 
ietekmē arī būtiski atšķirīga rupjās lopbarības kvalitāte.
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8. attēls. Pirmās un otrās laktācijas ražības prognoze  
un izpilde pa šķirnēm telēm, kas vecākas par 24 mēnešiem  

(1. un 2. atkārtojumi), kg standartlaktācijā

7. un 8. attēlos zemākie izslaukumi ir LB krustojuma dzīvniekiem, kur HM gēnu 
klātbūtne ir mazāk par 50%. Tomēr jāatzīmē, ka ganāmpulkā būtu vēlams akurāts darbs 
ģenētikas izkopšanai katras šķirnes ietvaros. Lielākos izslaukumus bija iespējams iegūt 
no HS un HM dzīvniekiem, kur HM gēnu klātbūtne ir virs 50%, pat grupā telēm, kas 
jaunākas par 24 mēnešiem. Rezultāti starp pirmo un otro laktāciju parāda, ka pirmajā 
laktācijā teles vēl nav pietiekami izaugušas un turpina augt.

5. tabula. Pirmās un otrās laktācijas lielāko izslaukumu salīdzinājums
Rādītāji Dienas Izslau-

kums, 
kg

Dienas Izslau-
kums, 

kg

Dienas Izslau-
kums, 

kg

Dienas Izslau-
kums, 

kg
Vecākas 1. lakt. pīķis 24 28,0 55 28,5 85 26,8 115 25,6
Jaunākas 1. lakt pīķis 26 25,4 57 26,6 86 25,8 112 23,4
Starpība -2 2,57 -2 1,84 -1 0,99 3 2,19
Vecākas 2. lakt. pīķis 20 32,2 49 31,5 82 30,3 112 27,0
Jaunākas 2. lakt pīķis 22 33,0 51 31,4 80 30,0 111 27,1
Starpība 2 -0,86 -2 0,02 1 0,35 1 -0,17

Laktācijas līkni apskatot, to sadala periodos ar intervālu pa 30 slaukšanas dienām, līdz 
tas pārsniedz 100 slaukšanas dienas [4.], jo pēc simtās slaukšanas dienas maksimālais izslau-
kums vairs nav iespējams. Demonstrējuma grupās pirmajā laktācijā tas  sasniegts periodā no 
50. slaukšanas dienas, kamēr otrajā laktācijā jāuzskata, ka nav maksimālā izslaukuma, jo šis 
laktācijas līknes augstākais punkts nevar būt pirmajā slaukšanas mēnesī. Pēc tā var spriest, 
ka laktācijas līkne būtībā ir lejupejoša. Tātad pirmpienes nav pietiekami izaugušas pirmajā 
laktācijā un otrajā laktācijā turpina augt, tāpat pirmpieņu apgāde ar barības vielām nav bijusi 
pietiekama. Ja pirmpienes nav pietiekami pabarotas, tad otrās laktācijas izslaukumi vienmēr 
ir zemāki. Atkārtoti redzams, ka vecākā atnešanās grupa iedod “pīķa” periodā par 1,9 kg vai-
rāk piena kā pirmpienes jaunākā atnešanās grupā. Tā ir būtiska atšķirība. 
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9. attēls. Lielākā izslaukuma grafiskais salīdzinājums slaukšanas dienu periodos

6. tabula. Mērķa par piena ieguves palielinājumu atainojums –  
ražības salīdzinājums un aprēķinātie zaudējumi no telēm pirmajā un otrajā 
laktācijā pie trīs dažādām piena cenām
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Vidējā plānotā ražība, l 7 319 7 729 410 9 542 8 256 1 286
Vidējā iegūtā ražība, l 6 548 6 720 172 7 614 7 062 552
Zaudētie piena litri, l 12 292 14 437 26 729 768 962 24 611 21 574 46 185 1 893 1 798
Vidēji zaudētie % 11 13 18 16
Zaudējumi no piena,  
cena 0,30 EUR/l (2020. g.)

3 688 4 330 8 018 230 289 7 383 6 472 13 855 568 539

Zaudējumi no piena,  
cena 0,32 EUR/l (2021. g.)

3 933 4 619 8 552 246 308 7 876 6 904 14 780 606 575

Zaudējumi no piena,  
cena 0,43 EUR/l (2022. g.)

5 286 6 207 11 493 330 414 10 582 9 277 19 859 814 773

2022. gada pārraudzības pirmās laktācijas 305 dienu izslaukums ir 6300 l, pēc LDC 
datiem. Demonstrējuma teles, kas ir vecākas par 24 mēn. atnešanās laikā dod 6720 l, kas 
ir par 420 l vairāk kā vidēji pirmajā laktācijā pēc pārraudzības. Jau secinot, ka jaunākās 
teles pienu devušas būtiski mazāk, dots ieteikums saimniecībai neaizrauties ar agru sēk-
lošanu, kamēr nav panākti uzlabojumi protokolu ievērošanā un rupjās lopbarības saga-
tavošanā. Demonstrējuma vecākā atnešanās grupa vidēji devusi par 172 l piena vairāk 
kā jaunākā atnešanās grupa. Piena ieguves palielinājums panākts tieši vecāko teļu grupā, 
tomēr palielinājums pret vidējo visu pirmpieņu grupu ir būtisks un to var ņemt par pa-
matu saimniecības rādītāju uzlabošanā.

6. tabulā aprēķināti zaudējumi no telēm pirmajā un otrajā laktācijā, kas jaunākas par 
24 mēnešiem, un telēm, kas vecākas par 24  mēnešiem. Aprēķinos ņemta saimniecības 
vidējā piena cena 2020., 2021. un 2022. gadā. 



109

Secinājumi
1. Atnešanās vieglums ir atkarīgs no govju ķermeņa kondīcijas, un to savukārt ietekmē 

pareiza grūsno telīšu ēdināšana. Viegli nesas teles līdz 24 mēnešu vecumam, ja ķerme-
ņa kondīcija atnešanās laikā ir no 3,0 līdz 3,4 ballēm (5 baļļu sistēmā).

2. Ne tikai pārbarotām telēm ir smagas dzemdības, arī nepietiekami izaudzētām telēm, 
nesasniedzot vajadzīgo dzīvmasu, notiek apgrūtinātas dzemdības.

3. Demonstrējuma saimniecībā pirmpieņu teļi piedzimst ar labu zīšanas refleksu un labu 
augšanas potenciālu, bet tiem ir iespēja saslimt, jo pirmpiena kvalitāte ir zema un 
iegūtais pirmpiena daudzums no pirmpienēm nav pietiekams.

4. Saimniecībā teles, kas atnesās līdz 24 mēnešu vecumam, vidējā dzīvmasa bija 525 kg, 
kas par 65 kg atpalika no vajadzīgās dzīvmasas, tās nebija pietiekami izaugušas, kad 
tika uzsākta mākslīgā apsēklošana.

5. Izslaukumi pirmajā un otrajā laktācijā iespējami labi, liela loma ir apsaimniekošanai, 
telīšu izaudzēšanai, rupjās lopbarības kvalitātei.

6. Piena izslaukumu ietekmē ģenētika kā papildu faktors, kurš pētījumā izrādījās nozī-
mīgāks kā citi pētītie faktori.

7. Katras šķirnes ietvaros jāstrādā ģenētikas uzlabošanā, bet nav rezultatīvi audzēt krus-
tojumus.

8. Saimniecībā jāuzlabo un jāizstrādā sava pirmpiena izēdināšanas prakse, periodiski 
jāveic pirmpiena kvalitātes un pasīvās imunitātes pārvaldības pārbaudes teļiem. 9.

9. Procentuāli vidējie zaudējumi no neiegūtā piena, kas radušies no apsaimniekošanas 
kļūdām pirmajā laktācijā uz vienu teli, kas nesas līdz 24. mēnesim  – 11%, vecākām 
telēm 13%, bet otrajā laktācijā zaudējumi no jaunākām telēm ir 18% un no vecākām 
telēm 16%. 

Izmantotā literatūra
Hoard’s Dairyman. The National Dairy Farm Magazine. 

March 10, 2018 – 145 p. A. F Kertz. Our heifers become 
cows.

Hoard’s Dairyman. The National Dairy Farm Magazine. 
February 25, 2018 – 113 p. Geof W. Smith. Still too many 
stillbirths.

Hoard’s Dairyman. The National Dairy Farm Magazine. 
October 10, 2018 – 577 p.

Hoard’s Dairyman. The National Dairy Farm Magazi-
ne. October 10, 2018 – 586 p. A. F. Kertz Win at weaning; 
jump-start the rumen.
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Govju precīzā ēdināšana samazina Govju precīzā ēdināšana samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijassiltumnīcefekta gāzu emisijas

Ziedīte Bimšteine, 
LLKC Jēkabpils biroja lopkopības konsultante 

Daina Jonkus,  Dr. agr.,  
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Dzīvnieku zinātņu institūts

Noslēdzies demonstrējums z/s “Odzāni”, kas ļāva nodemonstrēt govju precīzās ēdi-
nāšanas ietekmi uz piena pašizmaksu un vienu no SEG emisiju raksturojošo rādītāju 
(metāna) izdalīto daudzumu, izmantojot dažādus pašaudzētos proteīna avotus govju pie-
sietajā turēšanas sistēmā. 

Saimniecība atrodas Jēkabpils novada Saukas pagastā.  Apsaimnie-
košanā 50 slaucamo govju ganāmpulks, tai skaitā 59% HM, 22% LB 
un krustojumi. Vidējais izslaukums no govs pēdējā pārraudzības gadā 
(2020) – 8883 kg, tauku saturs pienā – 3,75%, olbaltumvielu saturs – 

3,31%, vidējais somatisko šūnu skaits pienā – 159 000 1 mL. Lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platība sastāda 99,32 ha, t. sk. 20,2 ha – graudaugi. Daļu teritorijas no 
zālājiem aizņem ganības – 24,96 ha, kas ir reljefainas.  

Slaucamo govju grupas (pa 12 govīm katrā) tika veidotas atkarībā no izēdināmā pro-
teīna avota (pupas un rapsis). Grupas veidojās pakāpeniski trijos atkārtojumos. Vidējais 
laktāciju skaits “pupu grupā” – 3,3; “rapša” – 3,0. Katrā no atkārtojumiem izslaukuma 
un piena kvalitatīvo rādītāju uzskaite notika līdz 150. laktācijas dienai. Tika analizēti 
atražošanas rādītāji (servisa periods, sēklošanas reižu skaits), kā arī ar veselību saistītās 
problēmas. Barības devu sastādīšana un vajadzības gadījumā arī koriģēšana veikta, va-
doties pēc rupjās lopbarības (skābbarība un ganību zāle) ķīmisko analīžu rezultātiem. 
Vadoties pēc uzņemtās barības sausnas daudzuma, tika prognozēts arī izdalītā metāna 
daudzums no govs diennaktī. 

Precīza ēdināšana nozīmē zināmas lopbarības analīzes, sausnas apēdamību, sastādītu 
barības devu atbilstoši govs fizioloģiskā stāvokļa vajadzībām, barības devas nodrošinā-
jums maksimāli tuvu aprēķinātajam (cilvēciskais faktors), sausnas apēdamības izsekoja-
mība, barības devas nemainība (rupjā lopbarība, koncentrāti). Lopbarības izēdināšanas 
organizācija sekojoša: zāle ganību aplokā (9 × 0,5 = 4,5 stundas); zāles skābbarība barības 
galdā; spēkbarība un minerālpiedevas kā atsevišķi barības līdzekļi barības galdā. 
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1., 2. attēls. Ēdināšana

Spēkbarības izēdināšanas informācija katram 
dzīvniekam individuāli tika atjaunota pēc katras 
piena kontroles rezultātiem uz uzskaites dēlī-
ša govs stāvvietā (3. attēls). Dēlīša informācijas 
atšifrējums: R – rapša grupa; 403 Plūme – govs 
numurs, vārds; m (miltu maisījums) – 2,2 kg; k 
(kukurūza) – 0,3 kg; r (rapsis) – 0,75 kg; 4 x – 
deva 4 reizes dienā. 

Kāpēc četras reizes dienā? Atbilde meklējama atgremotāju spurekļa darbībā. Ikdienā 
saimniecības apstākļos mēs nevaram govs spurekļa darbību izmērīt ar mērinstrumentu, 
bet varam to kontrolēt ar savām darbībām. Slaucamo govju ēdināšana ietver gan spu-
rekļa mikroorganismu, gan arī paša dzīvnieka nodrošināšanu ar barības vielām. Ēdinot 
govi, tiek ēdināti spurekļa mikroorganismi. Nodrošinot tiem atbilstošu vidi ar pareizu 
barības līdzekļu īpatsvaru devā, tiek saglabāts līdzsvars spureklī. Piemēram, spēkbarību 
šķeļošiem mikroorganismiem nepieciešama skābāka spurekļa vide, kokšķiedru šķeļo-
šiem – sārmaināka. Lai šie mikroorganismi izdzīvotu, tiem barības vielas nepieciešamas 
nemainīgā daudzumā, bez straujām izmaiņām. Tāpēc spēkbarības izēdināšana nepie-
ciešama mazākās devās (2,5–3 kg vienā ēdināšanas reizē) vairākās reizēs. Jo kvalitatīvāk 
spurekļa “iemītnieki” būs paēduši, jo labāk nodrošinātas dzīvnieku vajadzības. 

Barības proteīna izmantošanai govs organismā nepieciešama enerģija. Ja barības devā tās 
pietrūkst, daļa no proteīna tiks izmantota enerģijas ražošanai organismā. Šajā situācijā liekais 
slāpeklis (proteīns) urīnvielas veidā tiek izvadīts no organisma. Savukārt proteīna pārbagātī-
ba rada papildu slodzi dzīvnieka organismam, izvadot no tā vielu maiņas rezultātā radušos 
lieko noārdīšanās produktu – amonjaku. Ja proteīna par maz, netiek pilnvērtīgi nodrošinātas 
govs fizioloģiskās vajadzības, un rezultātā – netiek iegūta produkcija (daudzums, kvalitāte). 

Ganību periodā kā zāles apēdamību raksturojošie rādītāji bija zelmeņa ražība, tā vēr-
tība, govju aktivitāte. 

3. attēls. Informācija par 
spēkbarības devu dienā
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4., 5., 6. attēls. Zelmeņa ražības noteikšana

Apēstās ganību zāles aprēķinos tika izmantota formula:
GI = GT × NB × AB,
GI – uzņemtais zāles daudzums,
GT – ganīšanās laiks (40–50% no laika, pavada ēdot),
NB – kumosu skaits (1 minūtē 60–65 plūcieni),
AB – kumosa lielums (0,3–0,5 grami sausnas 1 plūcienā).

Aprēķins:
Govis ganībās pavada 9 stundas.
9 × 0,5 (50%) = 4,5 = 270 min.
GI = 270 × 60 × 0,4 = 6,48 kg sausnas : 0,2 (zāles sausnas saturs 20%) = 32,4 fiziskie 

kg zāles.

7 kg sausnas jānodrošina ar skābbarību kūtī = 7 kg : 0,2 (ķīmiskajās analīzes noteikts 
skābbarības sausnas saturs 32%) = 22 fiziskie kg skābbarības.

Sarežģītākais aprēķinā ir piemērot zelmeņa raksturojošos rādītājus, kas liecina par 
tā apēdamību. Jāsaprot, cik govs var apēst ganībās un cik rupjās lopbarības jānodrošina 
uzturēšanās laikā kūtī. 

Ganību periodā atkarībā no situācijas jāspēj operatīvi pārkārtot ēdināšanas organi-
zāciju, dzīvniekus nepakļaujot paaugstinātam stresam, ieskaitot arī karstuma stresu. Tā 
gadījumā jāveic savlaicīgi plānotās papildbarības izēdināšana dzīvnieku labsajūtas no-
drošināšanai. Diemžēl vairumā gadījumu saimnieki tam nav gatavi.

Barības devas sabalansēšanā būtiska nozīme ir skābbarības kvalitātei. Jo tā kvalitatī-
vāka, jo mazāk nepieciešams izēdināt spēkbarību. Veicot skābbarības ķīmiskās analīzes 
un iegūstot raksturojošos rādītājus, iespējams sastādīt dzīvnieka produktivitātes līme-
nim atbilstošu barības devu. Lai tā būtu ekonomiski izdevīga un vidi saudzējoša barības 
deva, skābbarībai jābūt ar augstu sagremojamību: 65–70%. 1. tabulā izlases veidā parādī-
ti z/s “Odzāni” dažādu zāles skābbarību raksturojošie rādītāji.
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1. tabula. Zāles skābbarību ķīmisko analīžu rezultāti
Rādītāji Skābbarības paraugs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DM, % 48,3 33,17 45,76 26,07 39,06 29,92 55,93 25,37 44,22 25,08 29,5 17,06
CP, % 12,6 20,8 11,89 11,82 10,78 12,91 9,33 17,04 17,33 13,18 13,5 20,31
DDM, % 66,5 64,36 61,8 58,83 57,92 60,78 56,39 66,44 63,85 62,16 61,5 64,49
NEL, MJ/kg 5,6 5,9 5,9 5,53 5,35 5,81 5,14 6,65 6,27 5,87 5,81 6,35

DM – sausna,
CP – kopproteīns,
DDM – sausnas sagremojamība,
NEL – neto enerģija laktācijā.

Atspoguļotie sausnas sagremojamības rādītāji vairumā gadījumu nesasniedz opti-
mālo līmeni. Demonstrējuma gaitā skābbarības izēdināšana notika, ruļļus izritinot ba-
rības galdā. Tā ir prakse, kas notiek saimniecībā un iespaido kopējo rezultātu. Grupu 
rezultatīvie rādītāji, kas raksturo izslaukumu un piena sastāvu demonstrējuma laikā, 
parādīti 2. tabulā.

2. tabula. Vidējā piena produktivitāte un kvalitāte demonstrējuma laikā
Rādītāji Ēdina pupas Ēdina rapsi

2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
Izslaukums, kg 32,2 29,9 34,0 32,0 31,0 32,7
EKP, kg 29,5 27,1 30,9 29,2 27,9 29,2
Tauku saturs, % 3,53 3,42 3,47 3,48 3,43 3,38
Olbv. saturs, % 3,07 3,12 3,06 3,11 3,13 3,04
Olbaltumvielu tauku attiecība 0,89 0,95 0,89 0,92 0,94 0,92
Laktozes saturs, % 4,82 4,69 4,87 4,87 4,50 4,86
Urīnvielas saturs, mg  dL-1 33,1 29,9 25,0 34,5 28,7 25,8
Somatisko šūnu skaits, tūkst. mL-1 192,6 306,0 390,1 179,1 198,0 353,2

Līdz 150. laktācijas dienai vidējais izslaukums grupās bija līdzīgs. Visos trijos de-
monstējuma gados tauku saturs bija zems neatkarīgi no izēdināmā proteīna barības lī-
dzekļa. Līdzīgu secinājumu var izdarīt arī par olbaltumvielu saturu, vidējā laktozes un 
urīnvielas satura, kā arī somatisko šūnu skaita izmaiņas ietekmēja demonstrējuma gads 
(skābbarības sausnas sagremojamības pakāpe, nepietiekoša zāles uzņemšana ganībās) 
nevis izbarotais barības līdzeklis (pupas vai rapsis). 

Visos demonstrējuma gados novēroto zemo tauku un olbaltumvielu saturu pienā 
(ko neizdevās izmainīt ar barības devu korekcijām) daļēji mēģinājām skaidrot ar govju 
ģenētisko potenciālu, analizējot govju tēvu tauku un olbaltumvielu satura ciltsvērtību  
(7. attēls), izmantojot LDC publiski pieejamo vērtējumu 2020. gada 2. ceturksnī. 
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7. attēls. Demonstrējuma grupu govju tēvu ciltsvērtība pēc tauku un olbaltumvielu satura
 
Demonstrējuma grupu govīm kopā bija 18 tēvi, no kuriem pusei tauku un olbaltumvie-

lu satura ciltsvērtība bija negatīva, kas liecina, ka šo vaislinieku meitu piena vidējais tauku 
un olbaltumvielu saturs ir zemāks kā šķirnes vidējie rādītāji. Tādēļ viduvējo tauku un ol-
baltumvielu saturu demonstrējuma grupu govīm daļēji varētu izskaidrot ar govju izcelsmi.

Par kvalitatīvu ēdināšanu liecina ne tikai izslaukums un piena sastāvs, bet arī govju 
atražošanas rādītāji (3. tabula).

3. tabula. Atražošanas rādītāji

Rādītāji
Ēdina pupas Ēdina rapsi

2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
Servisperiods, dienas 156 119 148 190 149 157
Sēklošanas reižu skaits 3,44 2,45 2,38 3,75 3,50 2,75
Kondīcija atnešanās laikā, punkti 3,20 3,30 3,23 3,18 3,25 3,27

Atražošanu raksturojošie rādītāji vairāk saistīti ar apsēklošanas tehnisko un praktisko 
izpildījumu. Sākoties demonstrējumam, saimniece sāka apgūt govju mākslīgo apsēklošanu 
savā ganāmpulkā. Līdz ar to 2019. gadā augsto apsēklošanas reižu skaitu nevarētu saistīt ar 
izēdināmā proteīna avota ietekmi. Atnesoties govju kondīcija grupās bija atbilstoša fizio-
loģiskajām prasībām.  Demonstrējuma gaitā kopā pa grupām bija 5 saslimšanas gadījumi 
(mikroaborti – 2, piena trieka – 2, placentas aizture –1) un 5 brāķēšanas gadījumi (3 – 
neplānoti (tesmeņa trauma, gulēšana pēc piena triekas, vielmaiņa); 2 – plānoti (vecums).  

Izēdināmās lopbarības efektivitāti demonstrējuma laikā raksturo 4. un 5. tabulas dati.

4. tabula. Izēdināmās lopbarības efektivitāte
Atkārtojumi Vidējā sausnas 

apēdamība, kg
Vidējā dienas barības 

devas cena, EUR
Vidējais 

izslaukums, kg
Saražots piens no  

1 kg sausnas
I Pupas 23,0 2,92 32,2 1,40
I Rapsis 23,1 3,01 32,0 1,39
II Pupas 22,8 2,98 29,9 1,31
II Rapsis 23,0 3,04 31,0 1,35
III Pupas 23,9 3,26 34,0 1,42
III Rapsis 23,4 3,30 32,7 1,40
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Barības devās atkarībā no izēdināmā proteīna avota vidējā sausnas apēdamība bija 
līdzīga, līdz ar to nebija būtisku atšķirību starp saražoto piena daudzumu no 1 kg sausnas 
un barības izmaksām uz 1 kg EKP. Aprēķinot vidēji iegūto saražotā piena daudzumu no 
1 kg sausnas, abās grupās tas bija – 1,38. 

5. tabula. Izēdināmās lopbarības izmaksas
Grupa Vidējā barības 

devas cena, EUR
Barības izmaksas uz 1 kg 

saražoto pienu
Barības izmaksas 

uz 1 kg EKP
Izēdinot pupas 3,05 0,095 0,104
Izēdinot rapsi 3,12 0,099 0,108

Viens no demonstrējuma uzdevumiem bija skaidrot izdalītā metāna daudzumu no govs 
dienā, kas teorētiski tika aprēķināts, sastādot barības devas ar Nor For datorprogrammu. 
Proteīna avota ietekme uz izdalīto metāna daudzumu no govs dienā atspoguļota 8. attēlā.

8. attēls. Teorētiski izdalītais metāna daudzums (g)  
no govs dienā kūtsstāves un ganību periodā 

Salīdzinot ganību un kūtsstāves periodu, mazāks izdalītā metāna daudzums novērots 
ganību periodā. Kopējais izdalītais metāna daudzums no govs dienā svārstās no 510 līdz 
544 gramiem. Atkarībā no izēdinātā proteīna avota izdalītā metāna daudzums nebūtiski 
lielāks bija pupu grupā, salīdzinot ar rapša grupu. 

Lai vērtētu, cik daudz metāna govs saražo uz vienu ražotās produkcijas vienību, pēc 
ikmēneša pārraudzības kontroles katrā ēdināšanas grupā tika izvēlētas divas govis. Viena 
govs bija laktācijas pirmajās 30 dienās un ar augstu izslaukumu, otrai govij bija 1. laktā-
cijas fāzes beigas un zemāks izslaukums (5. tabula).  
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6. tabula. Izdalītais (teorētiski) metāna daudzums (g) 
un iegūtais EKP daudzums (kg) no govs dienā

Grupa Govs 
Nr.

Izsl., 
kg

T, 
%

Olbv., 
%

EKP, 
kg

Metāns, 
g dienā

Metāns, g 
uz 1 EKP kg

EKP kg uz 1 
kg sausnas

Ēdina pupas
459 27,2 3,62 3,12 25,3 491 19,4 1,20
452 41,8 3,57 3,34 39,4 575 14,6 1,55

Ēdina rapsi
495 27,4 3,18 2,87 23,5 487 20,7 1,12
403 43,2 3,91 2,88 41,0 570 13,9 1,62

6. tabulā redzams, ka govis, kurām bija zemāks izslaukums un EKP daudzums dien-
naktī, saražoja mazāku metāna daudzumu (491 un 487 g) diennaktī. Tomēr, izrēķinot 
saražotā metāna daudzumu uz vienu produkcijas vienību (1 kg EKP), iegūti pretēji re-
zultāti – govis ar lielāku izslaukumu uz 1 EKP kg saražoja mazāk metāna. 

Lai uzskatāmi demonstrētu precīzu dzīvnieku ēdināšanu, demonstrējuma laikā tika 
izstrādātas barības devas, kuru piemērs atspoguļots 7. tabulā.

7. tabula. Izēdināmās barības devas paraugs

ID Vārds

La
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. d
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kg D
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, 
EU

R

I grupa (pupas)
325 Efeja 4 142 29,2 6 1   0,2 0,1 0,07 45 21,1 2,8
459 Rūta 1 142 27,2 6 1   0,2 0,1 0,07 45 21,1 2,8
350 Baltiņa 4 118 32,6 8 2   0,2 0,1 0,07 45 23,7 3,33
282 Daugava 5 112 34,8 8 2   0,2 0,1 0,07 45 23,7 3,33
II grupa (rapsis)
380 Roga 3 136 36,0 8   1,8 0,2 0,1 0,07 45 23,6 3,52
158 Rota 8 130 29,2 6   0,8 0,2 0,1 0,07 45 21,0 2,86
495 Pupa 1 97 27,4 6   0,8 0,2 0,1 0,07 45 21,0 2,86
517 Dūda 1 80 33,2 8   1,8 0,2 0,1 0,07 45 23,6 3,52
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Demonstrējuma gaitā gūtie secinājumi
1. Sausnas sagremojamības atbilstība skābbarību paraugos – 40% gadījumu. 
2. Demonstrējuma laikā vidējais izslaukums un EKP daudzums no govs diennaktī bija 

līdzīgs:
  • govīm, kuras piebaroja ar pupām – 32,0 un 29,1 kg,
  • govīm, kuras piebaroja ar rapsi – 31,9 un 28,8 kg.
3. Demonstrējuma laikā vidējā barības sausnas apēdamība  un devas cena dienā:
  • govīm, kuras piebaroja ar pupām – 23,2 kg un 3,05 EUR,
  • govīm, kuras piebaroja ar rapsi – 23,2 kg un 3,12 EUR.
4. Demonstrējuma laikā vidēji no 1 kg sausnas (DM) abās grupās iegūts vienāds piena 

daudzums – 1,38 kg.
5. Demonstrējuma laikā vidēji 1 kg DM izmaksāja:
  • govīm, kuras piebaroja ar pupām – 0,131 EUR,
  • govīm, kuras piebaroja ar rapsi – 0,134 EUR.
6. Izdalītā metāna daudzums no govs dienā 150 slaukšanas dienās atkarībā no izēdinā-

mās barības devas svārstījās par 510–544 gramiem dienā. 
7. Lielāks izdalītā metāna daudzums bija kūtsstāves periodā salīdzinoši ar ganību pe-

riodu. Izdalītā metāna daudzuma starpība pupu grupā bija 3,3%, rapša grupā – 7,6%.
8. Diennaktī ražotais metāna daudzums un metāna daudzums g uz 1 kg EKP arī bija 

līdzīgs:
  • govīm, kuras piebaroja ar pupām – 536,6 g un 19,0 g,
  • govīm, kuras piebaroja ar rapsi – 526,2 g un 18,8 g. 
9. Govis ar lielāku diennakts izslaukumu ražo mazāk metāna uz vienu produkcijas vienību.

Atziņas
1. Izdalītā metāna daudzumu maz ietekmēja proteīna avots, bet gan rupjās lopbarības 

kvalitāte. Rēķinot atsevišķi pa skābbarību veidiem, tos nemiksējot, ņemot vērā saus-
nas sagremojamības pakāpi, metāna daudzumu var samazināt par 11%, devas izmak-
sas – par 21%.

2. Skābbarības kvalitātes nodrošināšana, ganību sistēmas optimizēšana, efektīva kūts-
mēslu apsaimniekošana, telīšu pareiza izaudzēšana nākotnē būs primārie jautājumi, 
lai nodrošinātu labu praksi ganāmpulka apsaimniekošanā.
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Proteīna nodrošināšana  Proteīna nodrošināšana  
bioloģiskajās piensaimniecībāsbioloģiskajās piensaimniecībās

Silvija Dreijere, 
LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

Augu olbaltumvielu ražošana un ieguve lauksaimniecības pārtikas nozarē ir vairāk-
kārt veicinājusi politiskas debates ES līmenī. Patlaban ES ir liels augu olbaltumvielu defi-
cīts. Atkarībā no proteīna avota ES pašpietiekamības līmenis būtiski atšķiras (rapsis 79%, 
saulespuķes 42%, soja 5%). Rezultātā ES ik gadu importē aptuveni 17 miljonus tonnu 
kopproteīna (no kuriem 13 miljoni tonnu ir uz sojas bāzes un 30 miljoni tonnu sojas 
pupu ekvivalenta) galvenokārt no Brazīlijas, Argentīnas un ASV. Iztrūkstošais koppro-
teīns rapša un saulespuķu sēklu veidā  pamatā tiek importēts no Ukrainas. Papildus augu 
olbaltumvielas arvien vairāk patērē kā cilvēku pārtiku, gada pieauguma tempam pasaulē 
sasniedzot gandrīz 7%.

Lai risinātu augu olbaltumvielu trūkumu ES, Eiropas Komisija  saskaņā ar Regulu 
Nr. 2017/2393  2018. gada 22. novembrī nāca klajā ar ziņojumu par situāciju augu izcel-
smes olbaltumvielu jomā ES. Turpmāka augu olbaltumvielu ražošanas attīstība ES var 
dot ne tikai ekonomisku labumu lauksaimniekiem un pārtikas un dzīvnieku barības ra-
žotājiem, bet arī plašu vides un klimata priekšrocību klāstu. Jo īpaši proteīnaugi veicina 
atmosfēras slāpekļa piesaistīšanu augsnē.

Eiropas Komisija veido “Eiropas augu valsts proteīna stratēģiju”, lai arī turpmāk ES 
veicinātu augu valsts proteīna ražošanu ekonomiskā un videi drošā veidā.

Proteīns ir slāpekļa avots, kas ir nepieciešams organismā audu augšanai, piena ražo-
šanai, rezistences nodrošināšanai, atražošanai un ķermeņa uzturei. Proteīns ir visdārgākā 
barības viela barības devā, un parasti tas svārstās no 12 līdz 16% no barības devas sausnas 
atkarībā no sekojošiem faktoriem: 1.  dzīvnieka fizioloģiskā stāvokļa (grūsnība, laktācija, 
augšana) un 2. lopbarības kvalitātes. Mikroorganismi spēj izmantot urīnvielu un citas neol-
baltumvielas mikrobiālā proteīna veidošanai, kas ir slāpekļa avots atgremotājdzīvniekiem.

Pēdējo gadu tendences pasaules tirgū parāda, ka proteīnbagātu lopbarības izejvielu 
cenas strauji aug, būtiski ietekmējot kopējo lopbarības cenu un līdz ar to arī lopkopības 
produkcijas pašizmaksu. Īpaši aktuāli tas ir bioloģiskajās saimniecībās, kur ir ne tikai 
augstas cenas proteīnpiedevām, bet nav arī pietiekama  piedāvājuma. Sabiedrībā pieaug 
pieprasījums pēc bioloģiskās produkcijas. Lai nodrošinātu piedāvājumu ar kvalitatīvu 
bioloģisko pienu, govis ir jābaro sabalansēti. Tā kā lopkopība ir viena no nozarēm, kas 
rada lielāko apkārtējās vides piesārņojumu, ir nepieciešams optimizēt dzīvnieku ēdinā-
šanu. Ražojot vairāk produkcijas no katra dzīvnieka, būs iespējams nodrošināt arī dabai 
draudzīgu saimniekošanu. 

Tieši ar šādiem mērķiem tika izveidots demonstrējums “Proteīna nodrošināšana bio-
loģiskajās piensaimniecībās”. 
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Demonstrējumu uzsākām z/s “Brūveri” (Līvānu novads), un tad 
stafeti pārņēma z/s “Kārkliņi” (Vārkavas novads).

Bioloģiskajā saimniekošanā ir vairāki īpaši ierobežojumi, kas nosaka, ka barības de-
vās rupjajai lopbarībai ir jābūt vismaz 60%. Laktācijas sākumā (ne ilgāk kā pirmos trīs 
laktācijas mēnešus) 50% visām proteīnpiedevām ir jābūt bioloģiskām, vismaz 50% lop-
barības ir jābūt saražotai saimniecībā. Tieši tāpēc pirmais un galvenais uzsvars bioloģis-
kajās saimniecībās ir uz rupjās lopbarības kvalitāti. Proteīnnodrošinājumam labā ziņa 
ir tā, ka zālājos bioloģiskajās saimniecībās ir jābūt tauriņziežiem, bet vienlaikus Latvijā 
pagaidām tas ir izaicinājums saglabāt labu barības sagremojamību.

Demonstrējumā iesaistītās saimniecības parādīja, ka var sagatavot kvalitatīvu rupjo 
lopbarību, bet ne visa skābbarība sanāk teicamas kvalitātes. Organiskās vielas sagremo-
jamība pa gadiem un saimniecībām svārstījās no 61,7 līdz 70,5%. Jautājums: kas ir labi 
bioloģiskajā piena lopkopībā? Piesaistot speciālistus no Zviedrijas, demonstrējuma laikā 
mācījāmies, ka bioloģiskajās saimniecībās organiskās vielas sagremojamībai būtu jābūt 
79%. Ko tas dotu? Tas ļautu sabalansēt barības devas arī bez proteīnpiedevām, vienlaikus 
nodrošinot ekonomiski izdevīgu izslaukumu un govju veselību.

Barības devā ļoti svarīga ir spureklī noārdāmā un nenoārdāmā proteīna attiecība, 
bet enerģijas saturs nodrošina spureklī sintezējamā mikrobiālā proteīna apjomu, tāpēc 
proteīna un aminoskābju daudzums, ko dzīvnieks absorbē tievajās zarnās, ir atkarīgs no 
enerģijas un spureklī noārdāmā proteīna satura barībā. Proteīns demonstrējuma saim-
niecībās bija ļoti mainīgs,  lielā amplitūdā no 9 līdz 17,4%. Labs rādītājs būtu, ja to izdo-
tos nodrošināt virs 15%.

Tikai tad, kad ir zināma rupjās lopbarības kvalitāte, varam skatīties, ar kādiem barī-
bas līdzekļiem sabalansēt barības devu. Kā enerģijas avots arī bioloģiskajās saimniecībās 
pamatā ir graudi, pēc tam melase. Pagājušajā gadā saimniecībā barības devās tika iekļauti 
arī griķi. 

Demonstrējuma gaitā, balansējot barības devas, parādījās arī vēl viena problēma, ko 
pirms tam nebijām paredzējuši. Barības devās trūka tauku un taukskābju. Tas mudināja 
vēl vairāk un nopietnāk domāt par rapša vai ripša sēklu iekļaušanu barības devās, lai pa-
pildus proteīnam nodrošinātu arī tauku daudzumu. Tauki ir svarīgi, lai nodrošinātu ne 
tikai enerģiju, bet arī taukos šķīstošo vitamīnu uzņemšanu. Tauku deficīts barības devās 
noteikti ietekmēs govju reproduktīvos rādītājus, kas bija problēma abās demonstrējuma 
saimniecībās ziemošanas periodā. Minimālais tauku daudzums, kam ir jābūt govju barī-
bas devās, ir 3%. Domājot un meklējot atbildi, kāpēc šis deficīts veidojas tieši bioloģisko 
saimniecību barības devās, nonācām pie diviem secinājumiem:

Atšķirībā no konvencionālajām saimniecībām bioloģiskajiem nav pieejami rapšu 
rauši, kas ir pietiekams tauku avots konvencionālo govju barības devās;

Konstatējām, ka skābbarībās ir salīdzinoši zemāks tauku daudzums. Tikai vienā pa-
raugā no visiem tauku daudzums bija virs 3%, lielākajai daļai zem trīs un pat zem 2%.

Šie rādītāji atkārtoti parāda, ka kvalitatīvam, kultivētam un koptam zālājam ir jābūt 
bioloģiskās lopkopības saimniecību prioritātei, domājot par lopbarību. 

2019. gada skābbarībām skatījāmies arī sēru saturošo aminoskābju daudzumu, lai 
varētu saprast, vai pazemināts proteīna daudzums varētu nodrošināt limitējošo amino-
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skābju daudzumu. Arī šeit bija pārsteigumi. Zāles skābbarībai metionīna un lizīna attie-
cībai vajadzētu būt ļoti tuvu govju fizioloģiskajai vajadzībai, bet konstatējām, ka demons-
trējuma saimniecībā tas bija krietni mazāk (sk. 1. attēlu).

1. attēls. Lizīna un metionīna attiecības dažādos barības  
līdzekļos (tumši zaļais – optimums govij)

Dažādos gados kā proteīnavots tika izvēlēti dažādi barības līdzekļi (sojas spraukumi, 
zirņu olbaltumvielu koncentrāts, zirņi un ripšu sēklas. Pilnībā sabalansēt visas proteīna 
frakcijas un ievērot bioloģiskās lauksaimniecības prasības neizdevās nevienā variantā, 
tāpēc proteīns kaut nedaudz, bet palika deficītā.

Viena lieta ir sabalansēt barības devas, bet otrs būtisks aspekts  saimniekiem ir iz-
maksas. Tālāk tabulā ir apkopotas barības devas un spēkbarības izmaksas (sk. 1. tabulu).

1. tabula. Barības devas un to ekonomiskie rādītāji demonstrējuma laikā

Barības līdzekļi, kg
Cena  

eiro/kg
Brūveri 
(2019)

Kārkliņi 
(2020)

Kārkliņi 
(2020)

Kārkliņi 
(2021)

Kārkliņi 
(2021)

Graudi 0,15 8 7,6 7 5,8 5,8
Griķi 0,28 1 1
Melase 0,25 1 1 1 1 0,4
Rapšu sēklas 0,2 0,3 0,9 0,2
Sojas spr. 0,99 0,4
Zirņu olbv. 0,5 1,5 1
Pupas 0,21 2,4 2,4
Spēkbarība kopā, kg 9,7 11,1 10 10,1 8,8
Sausna 20,2 23,6 22,8 20,5 19,5
t. sk. spēkbarība 8,4 9,6 8,6 8,5 7,5

Izslaukums 25,6 29,7 26,1 25,8 22

Spēkbarības izmaksas uz 1 kg piena 0,074 0,081 0,079 0,069 0,068

Spēkbarības daudzums 
kg uz 1 kg piena 0,378 0,373 0,383 0,391 0,400
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No visa šī varam secināt, ka:
1. Viszemākās spēkbarības, t. sk. proteīnpiedevu izmaksas bioloģiskajās saimniecībās ir, 

izmantojot pašražoto spēkbarību.
2. Proteīnpiedevas Latvijā, kas ir jāpērk, ir dārgas un attiecīgi sadārdzina barības devas, 

kas mazina iespēju saimniekot ekonomiski Latvijā pie ļoti zemajām bioloģiskā piena 
cenām, kas vidēji Latvijā ir pat zemākas par konvencionālo pienu. 

3. Viszemākais spēkbarības patēriņš ir pie augstākiem izslaukumiem, un otrādāk, tāpēc 
bioloģiskajās saimniecībās, lai saimniekotu efektīvi, ir jākāpina izslaukumi vismaz 
līdz 8000 kg.

4. Lai samazinātu spēkbarības un arī proteīnbarības daudzumu uz katru piena kg, ir 
būtiski jāuzlabo rupjās lopbarības kvalitāte.

Ļoti liels paldies abām saimniecībām, kas bija iesaistītas demonstrējumā! 
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Slaucamo govju  Slaucamo govju  
ganību sistēmasganību sistēmas

Zita Briška, 
LLKC Preiļu biroja lopkopības konsultante 

Iveta Gūtmane,  Dr. agr.  
Santa Pāvila,  LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja

Lai izvērtētu dažādas ganīšanas sistēmas, zemnieku saimniecībā 
“Ramanīši” Saunas pagastā, Preiļu novadā 2019. gadā tika uzsākts 
“Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena 
lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu”. 

Piena lopkopībā, tāpat kā ikvienā ražošanas nozarē, ražošanas mērķis ir peļņas gūša-
na. Lai kāpinātu peļņas apjomu, viena no iespējām ir samazināt ražošanas pašizmaksu. 
To iespējams samazināt, saražojot vairāk produkcijas vienību no esošajiem resursiem vai 
samazinot ražošanas izmaksas uz vienu saražotās produkcijas vienību. Būtiski atcerēties, 
ka obligāts nosacījums ikvienā saimniekošanas sistēmā ir pašizmaksas samazināšana, 
nekaitējot produkcijas kvalitātei. 

Demonstrējuma ietvaros 2019., 2020. un 2021. gadā slaucamās govis ganību periodā 
ganībās tiek iedalītas 2 grupās: 

• 1. slaucamo govju grupa tiek ganīta līdzšinējā ganību sistēmā – aplokos; 
• 2. slaucamo govju grupa tiek ganīta porcijās.
Vienā ganību ciklā pirmās grupas dzīvnieki ganās aplokā 7 dienas. Otrajā grupā, 

kur notiek porciju ganīšana, govis ganās (2+2+3 dienas), un aploku maina ik pēc 2 līdz  
3 dienām. Uzsākot un nobeidzot katru ganību ciklu, tika noņemti zāles paraugi no 1 m2 
platības sausnas ražas un kvalitātes noteikšanai. 

Abi demonstrējumos izmantotie ganīšanas veidi (aploku un porciju) ir zālāju zel-
meņa kvalitatīvai uzturēšanai un ganāmpulka produktivitātes celšanai daudz labvēlīgāki 
salīdzinājumā ar brīvo ganību sistēmu. Ierobežojot un mērķtiecīgi organizējot dzīvnieku 
pārvietošanos ganībās, tiek nodrošināta kvalitatīva zelmeņa izmantošana un celta ga-
nāmpulka produktivitāte. Lopi tiek apgādāti ar augstvērtīgu zāli, un zelmenis tiek uztu-
rēts labā kvalitātē visu ganību sezonu, jo zelmenis tiek noganīts vienmērīgāk un zāle var 
netraucēti ataugt. 

Zelmeņu ražība aploku un porciju ganīšanas veidos bija līdzvērtīga (1. tabula). Saus-
nas ražu ganību ciklos vairāk ietekmēja klimatiskie apstākļi – galvenokārt mitruma trū-
kums vasaras mēnešos, kas negatīvi ietekmēja zāles ataugšanu. Sausnas ražas izmēģinā-
jumu gados,  uzsākot ganību ciklus, svārstījās no 0,78 līdz 2,95 t ha-1, un nenoēstās zāles 
daudzums ganību ciklu noslēgumos no 0,23 līdz 1,52 t ha-1. 
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1. tabula. Zelmeņa sausnas raža aploku un porciju ganību ciklos, t ha-1

Variants
Porciju

2019. g. 2020. g. 2021. g.
Aploku Porciju Aploku Porciju Aploku

1. cikls
 

Uzsākot 2,30 2,30 0,82 0,82 0,78 0,78
Noslēdzot 1,37 1,37 0,74 0,79 0,52 0,53

2. cikls
 

Uzsākot 2,95 2,95 1,77 1,77 1,29 1,29
Noslēdzot 1,51 1,52 0,54 0,44 0,63 0,64

3. cikls
 

Uzsākot 1,35 1,35 1,52 1,52 1,75 1,75
Noslēdzot 0,50 0,49 0,96 1,19 0,58 0,59

4. cikls
 

Uzsākot 1,43 1,43 2,76 2,76 1,75 1,75
Noslēdzot 0,74 0,42 1,35 1,28 0,94 0,90

5. cikls
 

Uzsākot 1,26 1,26 2,01 2,01 0,98 0,98
Noslēdzot 0,76 0,78 1,17 1,20 0,48 0,36

6. cikls
 

Uzsākot 0,93 0,91 1,98 1,98 0,79 0,79
Noslēdzot 0,28 0,23 1,23 1,18 0,40 0,42

7. cikls
 

Uzsākot 1,32 1,32 1,81 1,81 x x
Noslēdzot 0,49 0,39 x x x x

Sausnas ražas atšķirības starp izmēģinājumu gadiem pirmajā ganību ciklā noteica ne 
tikai klimatiskie apstākļi, bet arī atšķirīgs ganību uzsākšanas laiks. Pirmajā izmēģināju-
mu gadā (2019. g.) ganības tika uzsāktas novēloti sakarā ar izmēģinājumu ierīkošanu. 
Tāpēc arī zelmeņa sausnas ražas ir būtiski augstākas salīdzinājumā ar otro un trešo iz-
mēģinājumu gadu. 

Visos ganību ciklos konstatētas zāles kvalitātes izmaiņas. Ganību ciklam sākoties, 
zāles kvalitātes rādītāji bija labāki – augstāks kopproteīna saturs sausnā un zemāks kok-
šķiedras saturs sausnā. Pirmajā izmēģinājumu gadā (2019. g.) tika noteikts neitrāli ska-
lotās kokšķiedras (NDF), skābi skalotās kokšķiedras (ADF) saturs, bet 2020. un 2021. g. 
kopējās kokšķiedras daudzums sausnā (2. tabula). Uzsākot ganību ciklus, kokšķiedras 
rādītāji bija apmierinoši, un tie bija līdzvērtīgi gan aploku, gan porciju ganīšanas veidos. 

Kokšķiedras rādītājus sausnas ražā ietekmē ne tikai augu veģetācijas fāze, bet arī augu 
lapu–stiebru attiecība, kā arī atmirušo augu daļu daudzums. Tāpēc ļoti būtiska ir ganību 
kopšana – nenoēstās zāles appļaušana. 
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2. tabula. Kokšķiedras un ADF saturs sausnā (%) aploku un porciju ganību ciklos

Variants
Porciju

ADF,  
% (2019. g.)

Kokšķiedra,  
% (2020. g.)

Kokšķiedra,  
% (2021. g.)

Aploku Porciju Aploku Porciju Aploku Porciju
1. cikls
 

Uzsākot 31,44 31,44 16,95 16,95 21,08 21,08
Noslēdzot 37,20 37,22 17,09 19,12 25,95 25,95

2. cikls
 

Uzsākot 30,92 30,92 20,51 20,51 22,34 22,34
Noslēdzot 34,13 32,77 22,22 23,20 22,31 23,30

3. cikls
 

Uzsākot 30,25 30,25 20,06 20,06 21,09 21,09
Noslēdzot 34,13 33,20 24,46 18,59 20,18 20,95

4. cikls
 

Uzsākot 28,00 28,00 21,06 21,06 23,51 23,51
Noslēdzot 31,19 31,41 24,21 24,26 23,23 23,13

5. cikls
 

Uzsākot 34,13 34,13 21,79 21,79 x x
Noslēdzot 32,32 32,10 30,54 30,13 19,86 20,53

6. cikls
 

Uzsākot 27,23 25,55 25,65 25,65 19,48 19,48
Noslēdzot 31,31 33,83 33,45 32,62 21,58 22,29

7. cikls
 

Uzsākot 30,22 30,22 24,28 24,28 x x
Noslēdzot 32,29 33,93 x x x x

Abos ganīšanas veidos (gan porciju, gan aploku), ganību cikliem noslēdzoties, ADF 
un kopējās kokšķiedras rādītāji sausnas ražā bija augstāki (1. attēls). Tas liecina, ka sep-
tiņu dienu laikā zāles kvalitāte zelmenī būtiski samazinās. Jo ilgāk govis atrodas ganībās, 
jo zemākas kvalitātes zāles lopbarība tiek apēsta. 

1. att. Vidējais ADF (2019. g.) un kokšķiedras (2020., 2021. g.) saturs (%),  
uzsākot un nobeidzot ganību ciklus aploku un porciju ganīšanas veidos

Kopproteīna saturs sausnā ir viens no galvenajiem zāles lopbarības kvalitātes kritērijiem. 
Kopproteīna saturs sausnas ražā, uzsākot ganību ciklus, bija līdzvērtīgs aploku un porciju ganī-
šanas veidos (3. tabula). Kopumā kopproteīna rādītāji ganību ciklu sākumā bija ļoti labi – virs 
17%. Atsevišķos ganību ciklos vasaras vidū vai rudenī kopproteīna saturs bija zemāks (no 13,2 
līdz 16%). Mitruma trūkums, kā arī paaugstināta temperatūra atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz zel-
meņa kvalitāti – samazinās lapu īpatsvars ražā, kā rezultātā samazinās arī proteīna saturs. 
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3. tabula. Kopproteīna saturs sausnā (%) aploku un porciju ganību ciklos
Variants
Porciju

2019. g. 2020. g. 2021. g.
Aploku Porciju Aploku Porciju Aploku Porciju

1. cikls
 

Uzsākot 17,84 17,84 17,53 17,53 24,30 24,30
Noslēdzot 12,43 11,77 16,80 16,50 16,77 14,38

2. cikls
 

Uzsākot 17,69 17,69 15,95 15,95 17,76 17,76
Noslēdzot 14,72 14,47 12,11 10,84 14,51 13,96

3. cikls
 

Uzsākot 18,96 18,96 13,20 13,20 17,87 17,87
Noslēdzot 14,72 14,25 11,05 9,93 14,63 14,36

4. cikls
 

Uzsākot 18,28 18,28 13,17 13,17 21,24 21,24
Noslēdzot 14,17 12,75 10,88 10,43 19,41 18,82

5. cikls
 

Uzsākot 15,70 15,70 16,28 16,28 x x
Noslēdzot 12,54 11,65 12,54 12,16 24,25 23,32

6. cikls
 

Uzsākot 20,92 22,06 17,70 17,70 22,20 22,20
Noslēdzot 15,76 15,55 9,54 9,04 21,08 18,20

7. cikls
 

Uzsākot 19,24 19,24 13,45 13,45 x x
Noslēdzot 16,42 16,05 x x x x

Ganību ciklus noslēdzot, kopproteīna saturs nenoēstās zāles sausnā bija zemāks gan 
aploku, gan porciju ganīšanas veidos. Tas ir likumsakarīgi, jo zāles lapās proteīna saturs 
ir augstāks salīdzinājumā ar stiebriem, un pēc noganīšanas zelmenī pieaug stiebru īpat-
svars, jo zāles augšējā, lapotākā daļa tiek apēsta. Vairākos ganību ciklu nobeigumos va-
sarā kopproteīna saturs bija zem 10%. Šāds proteīna saturs ganību zālē ir zems, un ilgāka 
govju uzturēšanās ganībās nebūtu vēlama, jo tiktu apsēta zāle ar vēl zemāku kvalitāti. 

Analizējot kopproteīna saturu ganību ciklu nobeigumos, konstatētas atšķirības starp 
porciju un aploku ganīšanas veidiem. Visu izmēģinājumu gadu ganību ciklu nobeigumā 
porciju ganīšanas sistēmā konstatēts augstāks kopproteīna saturs sausnā salīdzinājumā 
ar aploku ganību sistēmu (2. attēls).

2. att. Vidējais kopproteīna saturs sausnā (%), uzsākot  
un noslēdzot ganību ciklus aploku un porciju ganīšanas veidos
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Viens no galvenajiem aploku un porciju ganību sistēmu mērķiem ir ierobežot dzīv-
nieku uzturēšanos un pārvietošanos noteiktā ganību platībā. Jo mazāka ir vidējā ganību 
platība vienai govij, jo mazāk notiek lieka dzīvnieku pārvietošanās, meklējot barību. Pro-
tams, samazinot vienam dzīvniekam paredzēto ganību platību, biežāk ir jāmaina aploki, 
un zelmenim jābūt kvalitatīvam.

3. att. Piena izslaukumu apjomu salīdzinājums pa ganību sistēmām 2019. gadā

4. att. Piena izslaukumu apjomu salīdzinājums pa ganību sistēmām 2020. gadā

Demonstrējuma izmēģinājumos vienam dzīvniekam ganīšanās platība aploku sistē-
mā bija vidēji 586 m2, bet porciju sistēmā 185 m2. Tas nozīmē, ka aploku sistēmā platība, 
pa kuru dzīvniekiem bija iespēja pārvietoties ganību cikla laikā, bija būtiski lielāka. Ga-
nību sezonas laikā novērots, ka aploku ganībās zāle tika nobradāta vairāk salīdzinājumā 
ar porciju ganībām. Tas nozīmē, ka aploku ganībās dzīvnieki nelietderīgi pārvietojās la-
bākas barības meklējumos. Savukārt porciju ganībās dzīvnieki zāli noēda vienmērīgāk, 
un zelmenis tika izbradāts mazāk. Nevajadzīga pārvietošanās pa ganību platību ir lieks 
enerģijas un laika patēriņš dzīvniekam. 

Augstāks proteīna saturs zālē, kā arī mazāks enerģijas patēriņš dzīvniekiem porciju 
ganībās veicināja augstākus izslaukumus  salīdzinājumā ar aploku ganībām. Analizējot 
piena izslaukumu visos izmēģinājumu gados, porciju ganību veidā konstatēti augstāki 
rādītāji  kā aploku ganību sistēmā (3., 4., 5. attēls).
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5. att. Piena izslaukumu apjomu salīdzinājums pa ganību sistēmām 2021. gadā

Saimniecībā zālāji tiek regulāri atjaunoti, gan tos ierīkojot no jauna, gan izmanto-
jot piesējas metodi. Iekļaujot zelmeņa sastāvā tauriņziežus, iespējams izmantot mazā-
ku slāpekļa mēslojuma daudzumu, līdz ar to arī iespēja samazināt emisijas. Ņemot vērā 
demonstrējumā gūto pieredzi, noganāmās ganību platības tika ierīkotas, veidojot ap-
lokus proporcionālus, cenšoties panākt, lai aploka garuma un platuma attiecības būtu 
pēc iespējas vienādas, lai aploki vairāk līdzinātos kvadrātam, kas savukārt sekmē labāku 
zelmeņa izmantošanu. Šādi nepieciešams mazāks ganu mietiņu skaits, gan ganību auklas 
garums. Ganību izmantošanā nav vēlama gan nepilnīga zelmeņa noganīšana, gan arī pā-
rāk intensīva noganīšana, tika sekots tam, lai, ganīšanu beidzot, zelmenis nebūtu zemāks 
par 5 līdz 6 cm. Pavasarī, vasaras sākumā pēc noganīšanas zāle atauga ātrāk. Lai ganību 
zelmenis būtu labāk izmantojams, ganīšanu pavasarī sākotnēji vēlams uzsākt tajās platī-
bās, kurās iepriekšējā gadā ganīšana agrāk tika pabeigta.

2020. gadā aploku ganībās ganību ciklos tika noganīts ganību zelmenis 21,44 ha pla-
tībā. Ja šo platību pārrēķinām uz visu slaucamo govju skaitu ganāmpulkā, tad būtu ne-
pieciešami 25,8 ha. Savukārt astoņos ganību ciklos porciju sistēmā tika noganīts ganību 
zelmenis 4,44 ha platībā. Ja šo platību pārrēķinām uz visu slaucamo govju skaitu ganām-
pulkā, tad būtu nepieciešami 24,42 ha. Tādējādi 25,80 -  24,42 = 1,38 ha platība, par cik 
iespējams samazinājums un kuru saimniecībai iespējams izmantot graudaugu audzēša-
nai, lai daļēji nodrošinātu ganāmpulku ar pašu saimniecībā izaudzētu spēkbarību.

1,38 ha x 5 t/ha = 6,9 t pašražotā spēkbarība, 
6,9 t : 55 govis = 125 kg spēkbarības vienai govij,
(125 : 30 dienas  = 4,17 kg/dienā),
 6,9 t x 120 EUR = 828 EUR.

2021. gadā visos ganību ciklos porciju sistēmā tika noganīts ganību zelmenis 5,43 ha 
platībā, uz vienu govi vidēji 0,543 ha, to pārrēķinot uz visu slaucamo govju skaitu, nepiecie-
šami 27,69 ha. Tādējādi 28,73 - 27,69 = 1,04 ha platība, kuru iespējams izmantot graudaugu 
audzēšanai, lai daļēji nodrošinātu ganāmpulku ar pašu saimniecībā izaudzētu spēkbarību.

1,04 ha x 5 t/ha = 5,2 t spēkbarības, 
5,2 t : 51 = 102 kg spēkbarības govij,  jeb 3,4 kg pirmajās 30 dienās laktācijas sākumā,
5,2 t x 200 EUR = 1040 EUR.



128

Porciju ganīšanas veids nodrošināja augstākus piena izslaukumus visos izmēģināju-
mu gados salīdzinājumā ar aploku ganību metodi (6., 7. attēls).

  6. att. Izslaukums ganību periodā, kg/uz dzīvnieku

7. att. Izslaukumu pieaugums, ganot pēc demonstrējuma  
(porciju) metodes, kg/uz dzīvnieku

Porciju ganību veidā iegūto izslaukumu pieaugumu pārrēķinot naudas izteiksmē (va-
doties no konkrētā gada piena iepirkumu cenām), iegūts 53 EUR uz dzīvnieku, kas ir 
vidējais ieņēmumu pieaugums vienā ganību sezonā (8. attēls).

8. att. Ieņēmumu pieaugums, ganot pēc demonstrējuma  
(porciju) metodes, EUR/uz dzīvnieku
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Lai novērtētu demonstrējuma (porciju) metodes ietekmi uz visu ganāmpulku kopā, 
tika veikti aprēķini izmaksu un ieņēmumu pieaugumam gan uz vienu dzīvnieku, gan uz 
visu slaucamo govju ganāmpulku kopā. Pieņemot, ka ganāmpulkā ir 50 dzīvnieki un ir 
papildus jānopērk elektriskais gans, mietiņi un jāpatērē papildu darbs aploku pārvietoša-
nai, vidējais izmaksu pieaugums bija 15 EUR uz dzīvnieku, kas uz visu ganāmpulku kopā 
veido 750 EUR. Tomēr, ja piena cena ir 29,5 EUR/kg, tad, izmantojot porciju metodi, 
kopējais ieņēmumu pieaugums atbilstoši demonstrējuma datiem varētu būt 2650 EUR 
(to veido 50 dzīvnieki reiz vidējais ieņēmumu pieaugums uz vienu dzīvnieku 53 EUR/
dzīvnieku). Līdz ar to ieņēmumu pieaugumam būtu jānosedz papildu izmaksas, un kopā 
saimniecībā tas varētu dot ienākumu palielinājumu. Jāņem vērā, ka, mainoties piena ce-
nām, mainīsies arī saimniecības ieguvuma lielums no porciju metodes izmantošanas.

 Dzīvnieku skaits
Ieņēmumu 
pieaugums, 
EUR

Izmaksu  
pieaugums, 
EUR

Ieguvums, 
EUR

Uz 1 dzīvnieku 53 16 38
Uz 50 dzīvniekiem 2650 750 1900

9. att. Kopsavilkums demonstrējuma (porciju)  
metodes ekonomiskajiem ieguvumiem, EUR

Demonstrējumā  porciju ganīšanas metode visos gados ir devusi stabilu ieņēmumu 
pieaugumu salīdzinājumā ar ganīšanu aplokos. Ierobežojot dzīvnieku uzturēšanos un 
pārvietošanos noteiktā ganību platībā, lopi tiek apgādāti ar augstvērtīgu zāli visas ganību 
sezonas laikā, kas nodrošināja ne tikai augstākus izslaukumus, bet arī labāku zelmeņa 
apsaimniekošanu, saglabājot tā kvalitāti.

Ieteikumi
1. Regulāri ganību kopšanas pasākumi – ganību ecēšana agri pavasarī, nenoēstās zāles 

appļaušana, atbilstoša mēslošana – dod iespēju saglabāt ražīgu zelmeni ar augstvērtī-
gu botānisko sastāvu vairākus gadus. 

2. Lai ganību zelmenis ilgāk saglabātu kvalitāti un būtu labāk izmantojams, ganīšanu 
pavasarī vēlams uzsākt tajās platībās, kurās iepriekšējā gadā ganīšana tika pabeigta 
visagrāk. Pavasarī ganīšanu uzsāk, kad zāles augstums sasniedzis vismaz 15 cm. Ne-
drīkst ganības uzsākt par agru, jo pavasarī zāle augšanai izmanto uzkrātās rezerves 
barības vielas. Pāragri uzsākot ganīšanu, tiek ievērojami samazināta zelmeņa kvalitāte 
un produktīvā ilggadība.

3. Izmantojot porciju ganīšanas metodi, rodas papildu darbaspēka patēriņš un materiālu 
izmaksas, bet tās nosedz ieņēmumu pieaugums. Tāpēc, lemjot par porciju metodes 
ieviešanu saimniecībā, ir jāizvērtē, vai ir tam ir pietiekami papildu darbaspēka resursi.

4. Veidojot aplokus, ieteicams, lai aploka garuma un platuma attiecības būtu pēc iespē-
jas vienādas. Ja aploki vairāk līdzinās kvadrātam, tas sekmē labāku zelmeņa izman-
tošanu. Šādi nepieciešams arī mazāks materiālu – ganu mietiņu skaits un ganību 
auklas – garums.
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Dažādu ēdināšanas sistēmu  Dažādu ēdināšanas sistēmu  
ietekme uz gaļas šķirnes vaislas teļu ietekme uz gaļas šķirnes vaislas teļu 
atbilstību lecināšanas uzsākšanai atbilstību lecināšanas uzsākšanai 
Anita Siliņa,  
LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja
Daina Jonkus, Dr. agr.,  
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Dzīvnieku zinātņu institūts

Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozare Latvijā ir sākusi attīstīties salīdzinoši nesen, 
gadu no gada palielinās saimniecību un dzīvnieku skaits. Tomēr nozarē pastāv izaicinā-
jumi, kas bremzē efektīvāku gaļas liellopu nozares attīstību. 

Veidojot ganāmpulku, svarīgi ir apzināt efektīvas ganāmpulka apsaimniekošanas 
metodes, esošās zināšanas pielietot precīzā  kvalitatīvu vaislai audzējamo teļu ieguvē, 
nodrošinot tiem optimālus turēšanas un ēdināšanas apstākļus. Gaļas liellopu audzēšanā 
galvenais efektīvas saimniekošanas rādītājs ir gada laikā iegūtais  teļš, kurš iegūts no pie-
nīgas zīdītājgovs, kurai ir pareizi veidots eksterjers un labi izteiktas mātes īpašības. Opti-
māli dzīvnieku audzēšanas principi ir jāievēro visos vaislas teļu izaudzēšanas posmos, arī 
pēcatšķiršanas periodā, kad ļoti svarīga ir sabalansēta  teļu ēdināšana, kā arī periodiska 
to augšanas un attīstības novērtēšana. Mērķtiecīga un rūpīga vaislas teles izaudzēšana ir 
svarīga investīcija kvalitatīva zīdītājgovju ganāmpulka izveidē, kas nodrošinās efektīvu 
saimniecisko darbību.

Pētījumos pierādīts, ka svarīgs ekonomiskais rādītājs ir zīdītājgovju pirmās atnešanās 
vecums. Uzsākot ātrāku zīdītājgovju izmantošanu, ir nodrošināts ātrāks ģenētiskais prog-
ress un audzēšanas laikā ieguldīto līdzekļu atguve. Zinātniskajos pētījumos tiek salīdzināta 
divu un trīs gadu vecumā atnesušās zīdītājgovs teļu ieguve un kopējā teļu dzīvmasa. No-
skaidrots, ka, govij atnesoties divu gadu vecumā, iespējams iegūt papildus 1,1 teļu un 138 
kg dzīvmasas govs dzīves laikā. Gaļas šķirņu telēm līdz sēklošanai/lecināšanai  būtu jāsa-
sniedz līdz 65% no pieaugušas govs dzīvmasas, kā arī jāveic rūpīga pāru atlase, lai izvairītos 
no apgrūtinātām pirmajām dzemdībām (Núñez-Dominguez, et al. 1991). 

LLKC 2018. gadā veiktajos demonstrējumos teles izaudzēšanas izmaksas dienā bija no 
1,80–2,00 EUR, tāpēc, jo īsāks ir izaudzēšanas laiks no dzimšanas līdz 1. atnešanās reizei, 
jo mazāk līdzekļu nepieciešams ieguldīt zīdītājgovs izaudzēšanā. Laikā, kad visi ražošanas 
resursi ir sadārdzinājušies, īsāks periods zīdītājgovs izaudzēšanā ir vēl būtiskāks. 

Tāpēc 2019. gadā LLKC tika uzsākts demonstrējums ”Dažādu ēdināšanas sistēmu ie-
tekme uz gaļas šķirņu vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai bioloģiskās saim-
niekošanas sistēmā.” Demonstrējuma mērķis bija parādīt atšķirīgu ēdināšanas sistēmu 
ietekmi uz gaļas šķirnes vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai, lai ar dažādu 
ēdināšanas metožu palīdzību panāktu, ka 70–85% ganāmpulkā esošās vaislas teles inten-
sīvo šķirņu ganāmpulkos sasniegtu pirmās lecināšanas vecumu 16–18 mēnešos.

Demonstrējuma realizācijas laikā gaļas liellopu audzētājiem bija iespēja sekot līdzi 
demonstrējuma norisei, piedaloties lauka dienu pasākumos un iepazīstoties ar starpde-
monstrējuma rezultātiem, kā arī iegūstot apstiprinājumu tam, cik būtiska ir kvalitatīva 
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rupjā lopbarība, dzīvnieku pilnvērtīga ēdināšana un piemēroti turēšanas apstākļi, kas 
spēj nodrošināt agrāku dzīvnieku vaislas gatavību.

Demonstrējums tika ierīkots SIA “Lāses AM” novietnē “Kolumbi”, 
Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā. Saimniecība apsaimnieko 450 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tajā skaitā 382 ha audzē sētos 
zālājus, 38 ha aizņem ilggadīgie zālāji, tiek audzēti kvieši un kukurūza 

skābbarībai. Saimniecība strādā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Saimniecība 
audzē piecu dažādu šķirņu gaļas liellopus: Šarolē, Limuzīnas, Simentāles, Aberdinangus 
un Vagjū šķirnes. Kopējais dzīvnieku skaits saimniecībā 2019. gadā  bija ap 470 dažāda ve-
cuma dzīvniekiem, tajā skaitā 177 zīdītājgovis, vairāk nekā 140 audzējamās teles, 135 jaun-
buļļi un 6 vaislinieki. Laikā, kad tika uzsākts demonstrējums, tika pabeigta jaunas dzīvnie-
ku novietnes būvniecība. Tā kā saimniecībā ir iegādāts barības dalītājs, tad demonstrējuma 
grupu dzīvnieki tika baroti ar dalītājā sagatavotu rupjo lopbarību. Maltu graudu maisījums 
demonstrējumu grupām, kurām bija nepieciešama piebarošana, tika izbarots manuāli. 

Lai īstenotu demonstrējuma mērķi, tika veidotas divas Limuzīnas  šķirnes vais-
lai audzējamo teļu grupas ar atšķirīgu ēdināšanu (bez un ar piebarošanu), katrā grupā  
10 teles. Demonstrējuma laikā regulāri tika veikta dzīvmasas kontrole telēm, tās sverot 
uz pārvietojamiem svariem, kā arī tika vērtēta teļu attīstība. Demonstrējums notika trīs 
atkārtojumos. Dzīvnieku raksturojums redzams 1. tabulā. 

1. tabula. Demonstrējuma grupu raksturojums 1., 2. un 3. atkārtojumā
Rādītāji Demonstrējuma grupas

Grupa ar piebarošanu Grupa bez piebarošanas
Demonstrējuma 
atkārtojumi 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Teļu skaits n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10
Teļu dzimšanas 
gads, datums,  
mēnesis

2018.
26.03. līdz 

28.04

2019.
17.03. līdz 

31.05.

2020. 
22.03. līdz 

25.05.

2018. 
08.04. līdz 

21.05.

2019.
03.03. līdz 

22.05.

2020.
05.03. līdz 

02.05.
Vidējā, max un min 
dzimšanas dzīvma-
sa telēm, kg

42,3
(max 45; 
min 38)

40,1
(max 42; 
min  38)

40,0 (max 
42; min 

38)

42,3
(max 45;
min  39)

39,6
(max 41; 
min 38)

40,0
(max 42; 
min 38)

Vidējā koriģētā  
200 dienu  
dzīvmasa, kg

206,4
(max 221; 
min 197)

294,7
(max 310; 
min 237

272,0
(max 329; 
min 231)

230,0
(max 242; 
min 216

278,7
(max 309; 
min 235)

307,0
(max 353; 
min 239)

Mātes laktācija, 
vidēji 

1,1
(1. un 2. 

lakt.)

2,3
(2. un 3. 

lakt.)

2,9
(2. un 3. 

lakt.)

1,2
(1. un 2. 

lakt)

2,7
(2. un 4. 

lakt.)

2,9
(1. un 3. 

lakt.)
Mātes vidējā  
dzīvmasa, kg 
1. laktācijā

747,0 766,7 756,8 756,5 750,7 741,8

Tēvs Urelius Urelius Urelius Urelius Urelius Urelius

Katrā demonstrējuma atkārtojuma gadā grupās ar un bez piebarošanas visas teles 
bija viena tēva meitas, kā arī vidējā mātes laktācija starp grupām būtiski neatšķīrās. Vi-
dējā koriģētā 200 dienu dzīvmasa demonstrējuma grupās pa gadiem bija atšķirīga. 
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Demonstrējuma laikā tika veiktas rupjās un graudu barības ķīmiskās analīzes un sa-
stādītas barības devas abām vaislai audzējamo teļu grupām.

Rupjā lopbarība tika gatavota gan ruļļu tehnoloģijā, gan kaudzēs. Lopbarībā izmantots 
arī siens un salmi. Barības maisījums  sagatavots mikserī. Tā kā skābbarība tiek gatavota 
no sētajiem zālājiem, to kvalitātes rādītāji audzējamo dzīvnieku ēdināšanai bija atbilstoši. 
Sābbarībā, kas tika izēdināta demonstrējuma grupu dzīvniekiem, visos atkārtojumos saus-
nas sagremojamība bija virs 60%, kas gaļas liellopu saimniecībās ir labs rādītājs. Vidējie 
kopproteīna rādītāji 2019. gadā izēdinātās barības sausnā bija lielāki nekā 2020. gadā (at-
tiecīgi 14,71 un 12,29%), bet 2021. gada barībā kopproteīns atsevišķos pļāvumos barības 
sausnā pārsniedza 15%, tomēr vidējais kopproteīns zāles skābbarības sausnā bija 13,39%. 
Demonstrējuma trijos atkārtojumos maiņas enerģija zāles skābbarībā bija robežās no 9,97 
līdz 11,78% MJ kg, kas ir labs rādītājs gaļas liellopu teļu audzēšanā. Zāles un kukurūzas 
skābbarības ķīmisko analīžu vidējie rezultāti pa gadiem redzami 1. un 2. attēlā.

1. att. Kopproteīns (%), sausnas sagremojamība (DDM %)  
un maiņas enerģija (ME MJ kg) zāles skābbarībā

Kukurūzu saimniecība sākusi audzēt nesen, tādēļ, sākot ar 2020. gadu, tā tika izman-
tota skābbarības gatavošanai un iekļauta demonstrējuma dzīvnieku barības devās.

2. att. Kopproteīns (%), ciete, (%), sausnas sagremojamība (DDM %)  
un maiņas enerģija (ME MJ kg) kukurūzas skābbarībā

Kukurūzas skābbarībai vidējā sausnas sagremojamība bija nedaudz zem 70%, vidējais cietes 
saturs kukurūzas skābbarības sausnā bija 21,39% 2020. gadā un 27,55% 2021. gadā. Maiņas 
enerģija kukurūzas skābbarībā abos gados būtiski neatšķīrās (attiecīgi 11,62 un 11,90 MJ kg). 
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Saimniecībā sagatavoto sienu pamatā izmanto cietstāvošu zīdītājgovju ēdināšanai vai 
arī gadījumos, kad nepieciešams sabalansēt audzējamo teļu barības maisījumu. Veiktajās 
ķīmiskajās analīzēs siena sausnas sagremojamība bija nedaudz zem 60%, kopproteīns 
siena paraugos bija 8–9% un vidējā maiņas enerģija no 9,80 līdz 10,05 MJ kg. 

Saimniecībā vaislai audzējamās teles tika ēdinātas ar pilnīgi samaisīto barību (TMR), 
kuras ķīmiskais sastāvs redzams 3. attēlā.

3. att. Vidējais sausnas un kopproteīna saturs (%), sausnas sagremojamība (DDM%) 
un maiņas enerģija (MJ kg) pilnīgi samaisītajā barībā demonstrējuma laikā

Sagatavotajā TMR vidējais sausnas saturs pa gadiem atšķīrās un bija no 58,71% 2019. 
gadā līdz 37,47% 2021. gadā. Kopproteīna saturs sagatavotajā TMR pa gadiem bija mai-
nīgs no 11,71 līdz 17,19%. Labākā TMR sagremojamība (72,67%) un lielākā maiņas 
enerģija (12,44 MJ kg) novērota 2021. gadā izēdinātajā TMR. 

Demonstrējuma grupu dzīvniekiem visos atkārtojumos tika nodrošinātas minerāl-
vielu piedevas pēc fizioloģiski paredzētās normas.

Tika veiktas arī graudu barības ķīmiskās analīzes. Graudu barības sausnā koppro-
teīns svārstījās no 10 līdz 11% un maiņas enerģija bija 14,5–15,0 MJ kg. Demonstrējuma 
grupas piebarošanai tika izmantota graudu barība no 200 g līdz 1 kg, izvērtējot augšanas 
intensitāti. Trijos atkārtojumos grupām, kur tika veikta piebarošana,  vidējais graudu 
barības daudzums uz vienu dzīvnieku vidēji bija 500 g dienā.

2. tabula. Barības vielu nodrošinājums vaislai audzējamajām telēm 
Dzīvnieku nobarošanai nepieciešamības barības vielu nodrošinājums

Dzīvmasa, 
kg

Sausnas  
vajadzība, kg

Dzīvmasas pieau-
gums, diennaktī, g

NEM MJ ener- 
ģija uzturei

NEG MJ enerģija  
pieaugumam

Kopproteīns 
g dienā

300–400 8,0–11,5 ≤800 25–32 16–19 800–1100
Vidējais barības vielu nodrošinājums nobarošanai trīs atkārtojumos

300–400 8,4–10,0 600–800> 25–33 19 840–1000

Barības vielu vajadzības nodrošinājums tika aprēķināts, vadoties no tā, lai telēm au-
dzēšanas periodā dzīvmasas pieaugums diennaktī no rupjās lopbarības līdzekļiem varē-
tu būt 700–800 grami.
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Par ēdināšanu un barības devu sagatavošanu
Vaislai audzējamo teļu grupu dzīvnieki tika ēdināti ar saimniecībā sagatavotu rup-

jās lopbarības maisījumu, kas tika ievietots barības maisītājā, sasmalcināts un ievests 
izdalei uz barības galda. Maisījuma sastāvā bija dažādu pļāvumu zāles skābbarība, siens, 
kukurūzas skābbarība, atsevišķos gadījumos graudaugu salmi, maisījumam tika pievie-
nota minerālbarība, kas paredzēta teļu ēdināšanai. Rupjās lopbarības maisījums tika sa-
gatavots, lai kopproteīna saturs maisījumam būtu 12–13%, enerģija 6–7 NEM, MJ/kg, 
4,02 NEG, MJ/kg, kokšķiedra ADF 25–28%, NDF 40–48%, Ca 0,6–0,9%, P 0,20–0,27%,  
K 1,7%, ciete 15%, sausnas sagremojamība 67%,  barības sausnas % no 54 līdz 62. Teļu 
grupām, kur barības devā iekļauta maltu graudu barība, atsevišķi šai grupai (visos atkār-
tojumos) tika izēdināta maltu graudu barība. Barības devas tika sagatavotas, izmantojot 
Microsoft Excel programmu, pamatojoties uz nepieciešamajām barības vielām dzīvnie-
kiem attiecīgā fizioloģiskā vecuma posmā.

Audzējamās teles tika komplektētas un audzētas pēc atšķiršanas no zīdītājgovīm vi-
dēji  220. līdz 520. dzīves dienai visos atkārtojumos. Ēdinot dzīvniekus, bija jāņem vērā 
dzīvnieka vecums un dzīvmasa. Lai vaislai audzētās teles pareizi augtu un attīstītos, tām 
ir nepieciešams šajā periodā dzīvmasas pieaugums diennaktī no 0,75 līdz 0,9 kg. Lai šo 
mērķi sasniegtu, ar barību dzīvniekam ir jāuzņem kopproteīns 860–1100 g dienā, enerģi-
ja dzīvmasas pieaugumam 16–20 NEG/MJ,  enerģija uzturei 25–32 NEM/MJ, Ca 32–40 g,  
P 19–30 g. Vidējās barības devas visos atkārtojumos tika sagatavotas 7–9 mēnešu vecām 
telēm, ar vidējo dzīvmasu 250 kg jāuzņem 6–7 barības sausnas kilogrami: kas sastāv no 
rupjās lopbarības maisījuma 8,5–9,5 kg, otrai grupai ar graudu piebarošanu papildus 
0,5–0,8 kg malti graudi un 8 kg rupjās lopbarības maisījuma. Tas nodrošina kopproteīnu 
12,1% un enerģiju NEM, MJ 22,65 un NEG, MJ 8,9; otrai grupai nodrošina kopproteīnu 
12,1% un enerģijas NEM, MJ 22,65 un NEG, MJ 10,23–10,71 vajadzības izvirzītajam 
audzēšanas mērķim. Abām grupām ar rupjo lopbarības maisījumu faktiski barības vielu 
vajadzība tiek nodrošināta, bet novērots, ka visi dzīvnieki nav spējīgi vienādi uzņemt 
rupjo lopbarību, tāpēc šajā posmā grupā ar graudu barības piebarošanu neuzņemto ba-
rības vielu vajadzību kompensē graudu barība, kas stimulē labāku dzīvnieku nodrošinā-
šanu ar barības vielām – enerģiju un proteīnu.

Tālāk barības devas tika sagatavotas 10–13 mēnešus vecām telēm, ar vidējo dzīv-
masu 370 kg jāuzņem 8–9 barības sausnas kilogrami: kas sastāv no rupjās lopbarības 
maisījuma 14 kg, otrai grupai ar graudu piebarošanu papildus 0,2–0,4 kg malti graudi un 
13 kg rupjās lopbarības maisījuma. Tas nodrošina kopproteīna 12,8 un enerģijas NEM, 
MJ 29,14 un NEG, MJ 13,71, otrai grupai atšķirīgi enerģijas NEM, MJ 29,14 un NEG, 
MJ 15,4  vajadzības izvirzītajam audzēšanas mērķim nodrošināta ar rupjās barības mai-
sījumu, bet ir dzīvnieki, kas nespēj uzņemt rupjo lopbarību pēc paredzētā, tāpēc miltu 
maisījums kompensē neuzņemto enerģijas un proteīna daudzumu.

Tālākā periodā barības devas tika sagatavotas 14–18 mēnešus vecām telēm, ar vidējo 
dzīvmasu 450 kg jāuzņem 10,8–12 barības sausnas kilogrami: kas sastāv no rupjās lop-
barības maisījuma 18 kg, otrai grupai ar graudu piebarošanu papildus 0,2 kg malti graudi 
un 17,5 kg rupjās lopbarības maisījuma. Tas nodrošina kopproteīna12,8 un enerģijas 
NEM, MJ 35,17 un NEG, MJ 19,5, otrai grupai atšķirīgi enerģijas NEM, MJ 35,17 un 
NEG, MJ 21,22  vajadzības izvirzītajam audzēšanas mērķim nodrošināta ar rupjās barī-
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bas maisījumu, bet ir dzīvnieki, kas nespēj uzņemt rupjo lopbarību pēc paredzētā, tāpēc 
miltu maisījums kompensē neuzņemto enerģijas un proteīna daudzumu. Ja gatavo šāda 
tipa rupjās barības maisījumu,  teorētiski varētu iztikt bez maltu miltu piebarošanas, jo, 
pievienojot miltu maisījumu barības devai, kopproteīna procentuālais sastāvs nemainās, 
mainās aprēķinātie grami uz dzīvnieku, tāpat būtiskas izmaiņas nav NEM MJ, palielinās 
NEG MJ, kas ir enerģija, kas nodrošina dzīvnieku dzīvmasas pieaugumu. Vaislai audzē-
jamajiem dzīvniekiem NEM MJ būtiski pārsniegt vajadzīgo nav ieteicami, tāpēc dzīvma-
sas rādītājiem ir būtiska nozīme dzīvnieku audzēšanā.

Tāpēc lielākā uzmanība tika veltīta rupjās lopbarības maisījuma sagatavošanai, lai 
barība tiktu uzņemta. Izmantojot sagatavotās barības devas, ar skābbarību un sienu no-
drošināja 85–100% no vajadzīgām barības vielām. Grupai, kur barības devā tika iekļauti 
malti graudi, vidējais graudu apjoms diennaktī bija no 0,2–0,8 kg, graudu barības funkci-
ja barības devā bija palielināt enerģijas līmeni kopējā barības devā, bet nemazināt rupjās 
lopbarības uzņemšanu. Tāpēc būtiski rupjās barības maisījuma ķīmisko sastāvu sagata-
vot pēc iespējas ar nemainīgākiem rādītājiem. Graudu barībā kopproteīna līmenis bija 
no 11,5 līdz 13%, ciete no 58 līdz 60% , NEM 8,6 MJ/kg, NEG 5,5 MJ/kg, ciete 56–61%.  

Demonstrējuma rezultāti
Lai vērtētu vaislai audzējamo teļu dzīvmasu pēc atšķiršanas, tika veikta regulāra abu 

grupu teļu svēršana ik pēc 30 līdz 60 dienām un dzīvmasa koriģēta noteiktā vecumā.
Demonstrējuma grupu teļu vidējā dzīvmasa 2019. gadā redzama 4. attēlā.

4. att. Vidējās koriģētās dzīvmasas dinamika audzēšanas  
periodā demonstrējuma grupu telēm 1. atkārtojumā
(a, b – dzīvmasa būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 

Uzsākot demonstrējumu 2019. gadā, grupai bez piebarošanas vidējā dzīvmasa bija 
būtiski lielāka (+23,4 kg). Arī nākamajā dzīvmasas korekcijas reizē 270 dienu vecumā 
teļu grupa bez piebarošanas bija par 21,2 kg smagāka. Veicot teļu svēršanu un dzīvmasas 
korekciju  365 dienu vecumā, rezultāti mainījās – vidējā dzīvmasa gada vecumā telēm 
ar piebarošanu bija par 10,4 kg lielāka nekā grupai bez piebarošanas. Turpmākajās divās 
dzīvmasas noteikšanas reizēs 450 un 510 dienu jeb 15 un 17 mēnešu vecumā grupai ar 
piebarošanu saglabājās par 18,2 un 33,2 kg lielāka vidējā koriģētā dzīvmasa.
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Demonstrējuma pirmajā gādā tika aprēķināts arī vidējais dzīvmasas pieaugums dien-
naktī katras demonstrējuma grupas telēm (5. att.).  

5. att. Vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī (g)  
demonstrējuma grupu telēm 1. atkārtojumā

(a, b – dzīvmasas pieaugums diennaktī būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 

Līdz atšķiršanai dzīvmasas pieaugums diennaktī būtiski lielāks bija telēm, kuras pēc 
atšķiršanas periodā netika piebarotas. Līdz atšķiršanai telēm vidējais dzīvmasas pieau-
gums bija 938,2 un 820,6, jo katrā grupā 9 un 8 šo teļu mātes no 10 govīm bija 1. laktā-
cijas zīdītājgovis.

Pēcatšķiršanas periodā no 201. līdz 270. dienai teļu dzīvmasas pieaugums samazi-
nājās abās demonstrējuma grupās, bet no 271 līdz 365 dienu vecumam telēm ar pie-
barošanu tika sasniegts būtiski lielākais dzīvmasas pieaugums diennaktī (1168,0 g). No 
gada līdz 17 mēnešu vecumam teļu dzīvmasas pieaugums diennaktī bija mainīgs, tomēr 
lielāks pieaugums novērots teļu grupai, kuras tika piebarotas.

Pēc gada tika veikts otrais atkārtojums, kura laikā noteiktās abu grupu vidējās kori-
ģētās dzīvmasas redzamas 6. attēlā.

6. att. Vidējās koriģētās dzīvmasas dinamika audzēšanas periodā  
demonstrējuma grupu telēm 2. atkārtojumā

(a, b – dzīvmasa būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 
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Uzsākot demonstrējumu 2020. gadā, vidējā dzīvmasa abu grupu telēm neatšķīrās bū-
tiski, tomēr par 16 kg smagāka bija teļu grupa, kuras izaudzēšanas laikā piebaroja. Šai 
grupai dzīvmasa būtiski lielāka saglabājās visos koriģētās dzīvmasas noteikšanas perio-
dos,  un 17 mēnešu vecumā teļu grupai ar piebarošanu vidējā dzīvmasa bija 549,7 kg, kas 
bija par 58,3 kg lielāka nekā teļu grupai bez piebarošanas.

Otrajā atkārtojumā aprēķinātie dzīvmasas pieaugumi abu grupu telēm redzami  
7. attēlā.

7. att. Vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī (g)  
demonstrējuma grupu telēm 2. atkārtojumā
(a, b – dzīvmasas pieaugums diennaktī būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 

Visos dzīvmasas pieauguma noteikšanas periodos lielāki pieaugumi diennaktī bija 
telēm, kuras tika piebarotas.

Demonstrējuma 3. atkārtojums tika veikts 2021. gadā, kad, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados, bija divas teļu grupas – ar un bez piebarošanas. Abu grupu teļu dzīvmasa un dzīv-
masas pieaugums diennaktī redzams 8. un 9. attēlā.

8. att. Vidējās koriģētās dzīvmasas dinamika audzēšanas  
periodā demonstrējuma grupu telēm 3. atkārtojumā
(a, b – dzīvmasa būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 
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Uzsākot trešo demonstrējuma periodu, abu grupu vidējā 200 dienu koriģētā dzīvma-
sa bija atšķirīga. Par 35 kg mazāka koriģētā dzīvmasa bija grupai, kuru pēc teļu atšķirša-
nas sāka piebarot ar spēkbarību, tomēr šī atšķirība nebija būtiska (P=0,067).

Nākamajā dzīvmasas kontrolē, kas notika pēc atšķiršanas no mātēm,  straujāk auga 
grupa, kurā teles tika piebarotas. Šīs grupas telēm vidējā koriģētā dzīvmasa palielinājās par 
43 kg, bet telēm, kuras netika piebarotas, dzīvmasa palielinājās tikai par 21 kg. Sasniedzot 
365 dienu vecumu, grupai ar piebarošanu vidējā dzīvmasa jau bija par 3 kg lielāka nekā 
grupai bez piebarošanas (attiecīgi 399 un 396 kg). Abu grupu telēm vidējā dzīvmasa 365 
dienu vecumā bija lielāka nekā LI šķirnes vidējā dzīvmasa Latvijā (357,4 kg, 2021. gadā).

Tālākajā audzēšanas periodā līdz lecināšanai izpaudās piebarošanas efekts. Teles, ku-
ras tika piebarotas, 450 un 510 dienās sasniedz būtiski lielāku koriģēto dzīvmasu nekā te-
les, kuras netika piebarotas. Vidējā koriģētā dzīvmasa telēm ar piebarošanu bija 472,6 un 
517,6 kg, bet otrās grupas telēm attiecīgi 443,6 un 490,9 kg (p<0,05). Abu grupu teles 510 
dienās jeb 17 mēnešos bija sasniegušas 68 un 66% no savu māšu dzīvmasas 1. laktācijā.

Trešajā demonstrējuma gadā, aprēķinot vidējos dzīvmasas pieaugumus diennaktī, 
var secināt, ka būtisks dzīvmasas pieauguma samazinājums pēcatšķiršanas periodā līdz 
270. dienai vērojams teļu grupai bez piebarošanas. Šajā grupā telēm vidējā dzīvmasa 
diennaktī no 201. līdz 270. dienai palielinājās vidēji par 296 g, bet grupai ar piebarošanu 
dzīvmasas pieaugums diennaktī bija būtiski lielāks – 620 g.

9. att. Vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī (g)  
demonstrējuma grupu telēm 3. atkārtojumā

(a, b – dzīvmasas pieaugums diennaktī būtiski atšķiras abu grupu telēm, p<0,05) 

Periodā no 271 līdz 365 dienām vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī palielinājās 
abu grupu telēm, tomēr ar piebarošanu bija būtiski lielāks dzīvmasas pieaugums, attie-
cīgi 889 un 716 g diennaktī (p<0,05).  Līdzīga tendence saglabājās arī periodā no 366. 
līdz 450. dienai jeb laikā no 12 līdz 15 mēnešu vecumam. Arī šajā periodā grupai ar 
piebarošanu bija būtiski lielāks vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī – 862 pret 563 g, 
ko uzrādīja teļu grupa bez piebarošanas. Laikā no 15 līdz 17 mēnešu vecumam nebūtiski 
lielāks dzīvmasas pieaugums bija grupai bez piebarošanas.

Lai salīdzinātu demonstrējuma trijos atkārtojumos iegūtos teļu izaudzēšanas rezul-
tātus, tika aprēķināts vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī no dzimšanas līdz noteik-
tam vecumam (10. att.).
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10. att. Demonstrējuma grupu teļu vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī no 
dzimšanas līdz 510 dienām trijos atkārtojumos

Noskaidrots, ka lielāks dzīvmasas pieaugums diennaktī no dzimšanas līdz 365, 450 
un 510 dienu vecumam bija teļu grupai, kuras tika piebarotas periodā pēc atšķiršanas.

Teļu audzēšanā vaislai būtisks ir laiks, kad dzīvnieki atrodas kopā ar mātēm ganībās – pir-
mās 200 dienas pēc piedzimšanas. Šajā posmā otrajā un trešajā atkārojumā visi dzīvnieki sa-
ņēma ne tikai mātes pienu, bet tika piebaroti ar graudu barību. Tālākajos audzēšanas posmos 
dzīvmasas pieaugumu būtiski ietekmēja piemērotie turēšanas apstākļi un kontrolēta dzīv-
nieku ēdināšana, nodrošinot vecumam un fizioloģiskajam stāvoklim atbilstošu rupjo lop-
barību un vienai grupai nelielu graudu barības piedevu. Grupās, kurās tika izēdināta graudu 
barības piedeva, dzīvnieku dzīvmasas pieaugums bija lielāks un stabilāks. Grupās, kurās pēc 
atšķiršanas no mātēm netika izēdināta graudu barības piedeva, arī varēja iegūt dzīvmasas 
pieaugumu, kas 17–18 mēnešu vecumā telēm nodrošināja dzīvmasu, kas bija 62 līdz 65% no 
pieaugušas govs dzīvmasas. Te svarīgi pieminēt, ka rupjai lopbarībai jābūt kvalitatīvai, lai tajā 
būtu barības vielas, kas nepieciešamas dzīvnieka augšanai un attīstībai.

Demonstrējuma grupu teļu vidējā dzīvmasa no pieaugušas zīdītājgovs dzīvmasas  
1., 2. un 3. atkārtojumā 510 dienu vecumā bija 62–78% no pieaugušas Limuzīnas šķirnes 
zīdītājgovs dzīvmasas.

Saimniecībā liela uzmanība tiek pievērsta vaislas teļu turēšanai un ēdināšanai. Tādēļ, 
apkopojot demonstrējuma rezultātus, varējām secināt, ka:

• 2019. gadā grupai ar piebarošanu vidējā dzīvmasa 510 dienu vecumā bija 70% no 
pieaugušas govs dzīvmasas, bet grupai bez piebarošanas vidējā dzīvmasa bija 65% no 
pieaugušas govs dzīvmasas;

• 2020. gadā grupai ar piebarošanu vidējā dzīvmasa 510 dienu vecumā bija 78% no 
pieaugušas govs dzīvmasas, bet grupai bez piebarošanas vidējā dzīvmasa bija 70% no 
pieaugušas govs dzīvmasas;

• 2021. gadā grupai ar piebarošanu vidējā dzīvmasa 510 dienu vecumā bija 74% no 
pieaugušas govs dzīvmasas, bet grupai bez piebarošanas vidējā dzīvmasa bija 70% no 
pieaugušas govs dzīvmasas.
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Izbarotās spēkbarības uzskaite demonstrējumā
Demonstrējumā trijos atkārtojumos vienai no grupām tika izēdināti papildus malti 

graudi. Visu atkārtojumu laikā notika izēdināto malto graudu uzskaite. Izēdināto graudu 
apjoms laika periodā svārstījās, izvērtējot dzīvnieku dzīvmasas diennakts pieaugumu, 
ko aprēķināja pēc dzīvnieku dzīvmasas noteikšanas audzēšanas procesa laikā. Visvairāk 
malto graudu vienam dzīvniekam tika izlietots dzīvnieku audzēšanas periodā no 7 līdz 
9 mēnešu vecumam. Šajā periodā vidējais  graudu barības patēriņš uz vienu dzīvnieku 
vidēji bija no 0,5  līdz 0,8 kg, periodā no 10 līdz 13 mēnešu vecumam graudu barības 
patēriņš vidēji pa atkārtojumiem bija no 0,2 līdz 0,4 kg diennaktī uz vienu dzīvnieku. 
Teļu audzēšanas posmā no 13 līdz 18 mēnešu vecumam graudu barības daudzums vidēji 
svārstījās no 0,1 līdz 0,2 kg vienam dzīvniekam. 

Pirmajā atkārtojumā graudu barība visā audzēšanas periodā demonstrējumā tika 
izēdināta 117 kg, otrajā atkārtojumā graudu barība visā audzēšanas periodā demons-
trējumā tika izēdināta 124,8 kg, trešajā atkārtojumā graudu barība visā audzēšanas 
periodā demonstrējumā tika izēdināta 123,2 kg. Graudi tika izaudzēti saimniecībā, 
kurā saimniekošana notiek ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm. Graudu cenu va-
ram vērtēt demonstrējuma laika periodā vidēji 170 kg/tonna. Demonstrējuma laikā 
vidēji viena dzīvnieka piebarošanai ar graudu barību tika patērēti 11–13 kg malti grau-
di. Ja ķīmiskie rādītāji rupjās barības maisījumam ir tādi kā konkrētajā saimniecībā 
demonstrējuma laikā, mainoties rupjās barības ķīmiskajiem rādītājiem, mainīsies arī 
graudu barības apjoms.

Veicot ekonomiskos aprēķinus, tika izmantoti pieņēmumi, ka dzīvnieka cena par 
kautsvaru – 3,60 EUR kg. Vidējais izbarotais graudu daudzums demonstrējuma periodā 
vienam dzīvniekam dienā – 0,3 kg un vidējā izbaroto graudu cena – 170 EUR par tonnu.

11. att. Vidējais dzīvmasas pieaugums (kg) periodā pēc atšķiršanas  
no 201. līdz 510. dienai demonstrējuma grupām

Demonstrējuma trīs atkārtojumos teles, kuras tika piebarotas, 510 dienu vecumā vi-
dēji bija par 54 kg smagākas nekā teles, kuras netika piebarotas.
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12. att. Ekonomiskais ieguvums no dzīvnieku piebarošanas  
demonstrējumu periodā

Veicot ekonomiskos aprēķinus dzīvniekiem, kuri tika piebaroti, papildu izmaksas sa-
stādīja 16 EUR vienam dzīvniekam, ieņēmumi par dzīvniekiem, kuri tika piebaroti, bija 
117 EUR par dzīvnieku. Ekonomiskais ieguvums uz vienu dzīvnieku ar iepriekš minēta-
jiem nosacījumiem bija 101 EUR.

Secinājumi un atziņas
Vaislas teles izaudzēšanā ēdināšanai un apsaimniekošanai ir nozīmīga ietekme uz 

zīdītājgovs vieglu pirmo atnešanos optimālā vecumā, pienīgumu, mātes īpašībām un 
auglību.

Vaislas teļu audzēšanā saimniecībā jānodrošina gan kontrolēta ēdināšana, gan dzīv-
nieku dzīvmasas pieaugumu regulāra kontrole.

Vaislas teles mērķtiecīga izaudzēšana ir ekonomiski nozīmīgs iemesls, kāpēc zīdītāj-
govju pirmā atnešanās jāieplāno pēc iespējas savlaicīgi, lai samazinātu ražošanas izmak-
sas, kas rodas, saimniecībai izaudzējot un uzturot dzīvniekus.

Līdz ar to var secināt, ka trijos demonstrējuma gados grupā ar piebarošanu vaislas 
teles 510 dienu jeb 17 mēnešu vecumā sasniedza 70 līdz 78% no pieaugušas govs dzīv-
masas.

Vaislas teles izaudzēšanā ēdināšanai un apsaimniekošanai ir nozīmīga ietekme uz 
zīdītājgovs vieglu 1. atnešanos optimālā vecumā, pienīgumu, mātes īpašībām un auglību 
ir gan demonstrējumā, gan literatūras pētījumos balstīts secinājums.

Zīdītājgovis, kuras ir mērķtiecīgi izaudzētas un sasniegušas optimālu dzīvmasu jau 
17 mēnešu vecumā, veicot lecināšanu vai sēklošanu ar vaisliniekiem, kuri ir novērtēti pēc 
to meitu atnešanās viegluma un par atnešanās vieglumu ir saņēmuši vērtējumu lielāku 
par 100, parasti atnesas viegli, bez palīdzības. 

Vairāku pētījumu rezultāti liecina, ka zīdītājgovīm, kuras pirmo reizi atnesās 2 gadu 
vecumā, atnešanās grūtības bija atkarīgas no dzīvmasas atnešanās brīdī. Zīdītājgovīm, 
kuru dzīvmasa atnešanās laikā bija optimāla (atbilstoša šķirnei) atnešanās grūtības tika 
novērotas retāk (Day, Nogueira, 2013).

Nākošais apgalvojums par pienīgumu izriet no pētījumiem par dzīvmasu un govju 
barojumu. Govis ar optimālu dzīvmasu un ķermeņa kondīciju 1. laktācijā ir pienīgas 
un to teļu dzīvmasas pieaugumi maz atšķiras no vecāku govju teļu dzīvmasas pieau-
gumiem.
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Zīdītājgovīm, kurām  pēc 1. atnešanās tiek nodrošināta sabalansēta ēdināšana un 
pārdomāta apsaimniekošana, teļa zīdīšanas pirmajos mēnešos dzīvmasa krasi nesamazi-
nās un tām nerodas problēmas ar nākošās grūsnības iestāšanos, līdz ar to šādas zīdītājgo-
vis 365 dienu laikā dod vienu teļu un mūža laikā to auglība ir tuva 100%.

Prasmīga apsaimniekošana un precīzāka izaudzēšana ietaupa saimniekam resursus.

Kad kautsvara cena ir 3,60 EUR kg un graudu cena 170 EUR par tonnu, piebarošana 
vidēji palielina ieņēmumus no viena dzīvnieka par 100 EUR.

Ir noskaidrots, ka zīdītājgovju 1. atnešanās vecums ir ekonomiski nozīmīgs rādī-
tājs, un pētnieki dažādās valstīs šim jautājumam pievērš lielu uzmanību, jo notiek ātrā-
ka investīciju atdeve, var novērot ātrāku ģenētisko progresu, tiek iegūts  lielāks kopējās 
saražotās produkcijas daudzums no vienas govs (teļu ieguve). Tomēr autori uzsver, ka 
vienlaicīgi jāseko arī iespējamiem riskiem, kas ir apgrūtinātas dzemdības, garāks star-
patnešanās periods 1. laktācijā, mazāks teļu dzīvmasas pieaugums pirmajā laktācijā 
(Núñez-Dominguez et al., 1991; Short, et al., 1994). 

Izmantotā literatūra
Núñez-Dominguez R., Cundiff L. V., Dickerson G. bE., 

Gregory K. E., Koch R. M. (1991). Lifetime production of 
beef heifers calving first at two vs three years of age. Journal 
of Animal Science, Vol. 69, p. 3467–3479.
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Latvijas tumšgalves šķirnes  Latvijas tumšgalves šķirnes  
vaislas teķu meitu  un to pēcnācēju vaislas teķu meitu  un to pēcnācēju 

kvalitātes novērtējumskvalitātes novērtējums
Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības konsultante 

Daina Kairiša, 
Dr. agr., profesore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 

Lauksaimniecības fakultāte, Dzīvnieku zinātņu institūts

Latvijas tumšgalve (turpmāk LT) ir vienīgā Latvijā selekcionētā vietējās izcelsmes 
aitu šķirne. Pirmās ziņas par teķu ģenealoģiskajām līnijām atrodamas otrajā LT šķirnes 
aitu ciltsgrāmatas sējumā, kas izdots 1961. gadā. Latvijas tumšgalves šķirnes populācijā 
2014. gadā no jauna tika apstiprinātas astoņas vaislas teķu līnijas: Apolona 0302, Edžiņa 
0365, Feirāma 7251, Ikara 0121, Irbja 0125, Sīgara 0005, Sīmaņa 0195 un Skara 0008. 
Kopš ģenealoģisko līniju atjaunošanas nav veikta tām piederošo vaislas teķu meitu un to 
pēcnācēju kvalitātes analīze. 

Demonstrējuma mērķis – analizēt bioloģiskās saimniekošanas apstākļos izaudzēto 
Latvijas tumšgalves šķirnes dažādu ģenealoģisko līniju vaislas teķu meitu pēcnācēju ie-
guvi un kvalitāti.

Uzdevumi: 
1) analizēt sagatavotās zāles lopbarības kvalitāti; 
2) uzskaitīt un analizēt aitu māšu kvalitāti raksturojošās pazīmes (auglība, pienī-

gums); 
3) uzskaitīt un analizēt mērķtiecīgā pārojumā iegūto jēru kvalitāti (jēru dzīvmasa un 

ātraudzība, eksterjera kļūdas);
4) salīdzināt iegūtos rezultātus pēc aitu māšu piederības tēvu ģenealoģiskajai līnijai.

Demonstrējums īstenots Valmieras novada Naukšēnu pagasta SIA 
„Ances”, kas ir viena no Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanas 
saimniecībām. Kā aitu māšu produktivitāti raksturojošās pazīmes iz-
mantotas:

• aitu māšu pienīgums (jēru dzīvmasa 3–4 nedēļu vecumā, kas koriģēta uz 21 dienas 
vecumu);

 • aitu māšu auglība, jēru skaits metienā demonstrējuma gadā un visā aitas izmanto-
šanas laikā;

 • jēru vērtējums 60–95 dienu vecumā.

Aitām kā atgremotājiem ir jānodrošina kvalitatīva zāles lopbarība. Aitu ēdināšanai 
ziemas periodā demonstrējuma saimniecībā izmanto sienu un skābbarību (1. tab.), bet 
vasarā – ganības. Zāles skābbarība tiek gatavota, izmantojot rituļu tehnoloģiju no zaļma-
sas, ko veido stiebrzāļu tauriņziežu maisījums. 
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1. tabula. Rupjās lopbarības sastāvs 2019.–2021. gads
Barības līdzeklis Vērtība Sausna, % Kopproteīns, % NDF,% Sagremojamība, %

Skābbarība
(n=7)

Vidēji 29,20 14,10 39,20 62
Min, % 20,70 9,36 27,20 59
Max,% 40,50 16,50 48,90 63

Siens (n=6)
Vidēji 85,30 7,80 59,23 52

Min, % 82,99 4,76 57,28 49
Max,% 87,04 10,74 63,40 56

Demonstrējuma laikā sagatavotajā skābbarībā kopproteīna saturs bija vidēji 14,10%. 
Kokšķiedras frakcijas (NDF) skaitliskās vērtības liecina, ka zāle ir pļauta atbilstošā veģe-
tācijas fāzē, kā rezultātā sausnas sagremojamība laba, vidēji 62%. Siens gatavots gan sē-
tajos, gan dabīgajos laukos, kuros zālaugu sastāvs atšķirīgs, iegūtie siena sastāva rezultāti 
liecina par vidēju kvalitāti.

Pamatojoties uz skābbarībā un sienā esošo barības vielu daudzumu, ir iespējams pre-
cīzāk aprēķināt barības devas aitām ziemas periodā. 

Par barības devu sagatavošanu aitu ēdināšanai
Pamatojoties uz saimniecībā sagatavoto barības līdzekļu ķīmiskā sastāva rezultātiem, 

tika sastādītas barības devas aitām ziemas periodā. Aitu ēdināšanai ziemas periodā iz-
manto sienu un skābbarību, bet vasarā – ganību zāli. Zāles skābbarība tiek gatavota, 
izmantojot rituļu tehnoloģiju no zaļmasas, ko veido stiebrzāļu tauriņziežu maisījums. 
Barības devas tika aprēķinātas, izmantojot Microsoft Excel programmu, pamatojoties uz 
nepieciešamajām barības vielām dzīvniekiem attiecīgā fizioloģiskā stāvoklī.

Aprēķinot barības devas audzējamām aitām, tika ņemta vērā viņu vidējā dzīvmasa 
(no 40 līdz 50 kg), un diennaktī nepieciešamo galveno barības vielu vajadzība: līdz 1,3 kg 
sausnas, 125 g sagremojamā proteīna un 11,7 MJ enerģijas.

Šo vajadzību pilnībā nodrošināja 4,50 kg zāles skābbarība un 0,5 kg siens. Palielinoties 
aitu dzīvmasai, palielinās barības vielu vajadzība optimāla augšanas procesa nodrošināšanai. 
Aitām ar dzīvmasu  50–60 kg barības sausnas vajadzība ir līdz 1,5 kg, sagremojamā proteīna – 
145 g, bet enerģijas 14,4 MJ. Lai šo vajadzību nodrošinātu, aitām bija jāspēj apēst 5,50 kg zāles 
skābbarību un 0,50 kg sienu. Izmantojot sagatavotās barības devas, ar skābbarību nodroši-
nāja 90% un sienu 10% no aitām vajadzīgām barības vielām. Sagatavojot kvalitatīvu rupjo 
lopbarību, kā tas bija demonstrējuma laikā, audzējamām aitām, aitu mātēm lecināšanas laikā 
un pirmajā grūsnības pusē  nodrošinātas vajadzīgās barības vielas, izmantojot zāles lopbarī-
bu. Grūsnības otrajā pusē un zīdīšanas perioda laikā nepieciešamas arī spēkbarības piedevas. 
Vasaras periodā aitas atrodas ganībās, kur tās var uzņemt zāli tik, cik vēlas.

Demonstrējumam SIA “Ances” ganāmpulkā tika izmantotas trīs ģenealoģisko līniju 
vaislas teķu meitas, kuras tika mērķtiecīgi pārotas ar Apolona 0302 līnijas teķiem. Kā 
liecina 2. tabulā apkopotie rezultāti, lielākā skaitā tika izmantotas Sīgara 0005 līnijas teķu 
meitas, visa demonstrējuma laikā tās bija 54 vai 40,3%. Šo aitu māšu vidējais vecums bija 
4,7 gadi un vidējā jēru ieguve – 7,9. Vecākās bija Skara 0008 līnijas teķu meitas, vidēji 5,6 
gadi, atnesušās 5,1 reizi, dzimušo jēru skaits vidēji 10,2, kas ir par 1 jēru vairāk kā Apo-
lona 0302 līnijas teķu meitām, lai gan vecumā tās atšķīrās par 0,2 gadiem.
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2. tabula. Aitu māšu skaits, vecums un iegūto jēru skaits līdz demonstrējuma gadam
Aitu māšu piederība  
tēvu ģenealoģiskai līnijai Gads Skaits Vecums, gadi Atnešanās reize Dzimuši jēri

Skaris 0008

2019. 13 5,7 5,1 10,1
2020. 15 5,0 4,5 8,5
2021. 7 6,9 6,3 14,1
kopā 35 5,6 5,1 10,2

Sīgars 0005

2019. 17 4,2 3,6 7,1
2020. 22 4,8 4,1 8,1
2021. 15 5,1 4,4 8,5
kopā 54 4,7 4,0 7,9

Apolons 0302
2019. 13 5,0 4,2 8,3
2020. 14 5,8 5,0 10,1
2021. 18 5,3 4,6 9,3

  kopā 45 5,4 4,6 9,2

Saimniecībā ganāmpulka atjaunošanai tiek izmantotas aitu mātes, kuras dzimušas 
divu vai trīs jēru metienā. Visu līniju aitu māšu auglība bija augsta un pārsniedza Latvijas 
tumšgalves aitu audzēšanas programmā izvirzīto mērķi, vidēji 180% (skat. 1. att.).

1. att. Demonstrējumā izmantoto dažādo līniju teķu meitu  
vidējā auglība pa demonstrējuma gadiem, %

Lielākā auglība visā demonstrējuma laikā iegūta Skara 0005 līnijai piederošām aitu 
mātēm, vidēji 200,2%, bet stabilākie rezultāti pa gadiem ir iegūti Apolona 0302 līnijas 
aitu mātēm –  195,5 līdz 202,3%, bet vidēji visa demonstrējuma laikā 199,9%.

Kopā demonstrējuma laikā piedzima 234 jēri, no tiem 114 (48,7%) aitas un 120 
(51,3%) teķi. Analizējot pa līniju kombinācijām, līdzīgā skaitā teķi un aitas piedzima 
Apolona/Apolona līniju kombinācijā, attiecīgi 43 un 42. Lielāks teķu skaits piedzima Sī-
gara/Apolona līniju kombinācijā – 55 teķi vai 58% no dzimušajiem jēriem, bet pretēja 
situācija novērota Skara/Apolona līniju kombinācijā, kur kopā piedzima 32 aitas (59%) 
un 22 teķi (41%). Iegūtie rezultāti varēja atstāt ietekmi uz jēru vidējo dzīvmasu piedzims-
tot un arī tālākos augšanas posmos. 
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2. att. Demonstrējuma laikā dažādās līniju kombinācijās  
piedzimušo jēru skaits pa dzimumiem un kopā

Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru vidējais metiena lielums un dzīvmasa dažādos 
kontroles periodos apkopota 3. tabulā. Vidējais metiena lielums bija no 2,19 (Sīgara/
Apolona līniju kombinācija) līdz 2,25 (Apolona/Apolona līniju kombinācija), kas liecina, 
ka visās līniju kombinācijās bija arī pa trīs metienā dzimušiem jēriem. Mazākā vidējā 
dzīvmasa bija Sīgara/Apolona līniju kombinācijā piedzimušajiem jēriem – vidēji 4,00 kg, 
bet lielākā Apolona/Apolona līniju kombinācijā piedzimušajiem jēriem – 4,24 kg.

3. tabula. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru vidējais skaits metienā, dzīvmasa 
piedzimstot, 21 un 70 dienu vecumā

Līniju kombinācija Metiena 
lielums

Dzīvmasa, kg
piedzimstot 21 dienas vecumā 70 dienu vecumā

Skaris/Apolons 2,22 4,05 9,19 20,39
Sīgars/Apolons 2,19 4,00 10,58 22,71
Apolons/Apolons 2,25 4,24 10,51 23,01

Lielāko jēru koriģēto dzīvmasu 21 dienas vecumā sasniedza Sīgara/Apolona līniju kom-
binācijā dzimušie jēri – 10,58 kg, kas ir tikai par 0,07 kg vairāk kā Apolona/Apolona līniju 
kombinācijā dzimušajiem. Vērtējot jērus 60 līdz 95 dienu vecumā, lielākā koriģētā dzīvmasa 
70 dienu vecumā iegūta Apolona/Apolona līniju kombinācijas jēriem – vidēji 23,01 kg. 

Lielāko dzīvmasas pieaugumu diennaktī no dzimšanas līdz 21 dienas vecumam iegu-
va Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri – vidēji 314,2 g, kas ir par 67 gramiem 
vairāk kā Skara/Apolona un par 14,6 g vairāk kā Apolona/Apolona līniju kombinācijā. 

3. attēls. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru dzīvmasas  
pieaugums diennaktī pa augšanas periodiem, g
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No 21 dienas vecuma līdz vērtēšanai 60–95 dienu vecumā  lielāku ātraudzību uzrā-
dīja Apolona/Apolona un Sīgara/Apolona līniju kombināciju jēri, sasniegtais dzīvmasas 
pieaugums diennaktī attiecīgi 255,1 un 247,6 g. 

Aitu māšu pienīguma novērtēšanai izmantota metiena masa un metiena masas pie-
augums zīdīšanas perioda laikā (4. tab.). Lielākā metiena masa piedzimstot iegūta jēriem 
Apolona/Apolona līniju kombinācijā – vidēji 9,53 kg, kas skaidrojams ar lielāko metienu 
(2,25) un lielāku vidējo jēru dzīvmasu piedzimstot (4,24 kg). 

4. tabula. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru  
vidējā metiena masa un masas pieaugums

Līniju kombinācija

Metiena masa, kg Metiena masas pieaugums, kg

piedzimstot 21 dienas 
vecumā

70 dienu 
vecumā

no dzimšanas 
līdz 21 dienas 

vecumam

no  21  līdz 
70 dienu 

vecumam
Skaris/Apolons 9,00 20,41 45,32 11,41 24,90
Sīgars/Apolons 8,77 23,18 49,76 14,41 26,58
Apolons/Apolons 9,53 23,62 51,71 14,09 28,08

Turpmāko jēru  augšanu ietekmē aitu māšu pienīgums. Kā liecina iegūtie rezultāti, 
tad pirmo 3 nedēļu laikā lielāko metiena pieaugumu ieguva Sīgara/Apolona līniju kom-
binācijā dzimušie jēri – vidēji 14,41 kg. Vēlākā augšanas posmā, kad svarīga ir jēru pieba-
rošanas organizācija, lielāko metiena masas pieaugumu ieguva Apolona/Apolona līniju 
kombinācijā dzimušie jēri. Iegūtie rezultāti apliecina, ka Sīgara 0008 līnijas teķu meitām 
ir lielāks pienīgums, salīdzinot ar Skara 0005 un Apolona 0302 līnijas teķu meitām. Vēlā-
kā augšanas posmā ātraudzīgāki ir Apolona līnijas teķu meitu pēcnācēji.

Audzēšanas programmā ir norādīts, kādu eksterjera kļūdu dēļ  jēri tiek izbrāķēti, tās 
ir: nepareizs sakodiens, melnie vilnas matiņi, teķiem ieradži un kriptorhisms, kā arī balti 
segmati uz sejas, ausīm vai kājām. Demonstrējuma laikā vērtētajiem jēriem kopumā tika 
identificētas 106 eksterjera kļūdas (4. att.).

4. att. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru eksterjera kļūdas
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Biežāk identificētā kļūda ir balti segmati uz sejas un ausīm (kļūdas Nr. 17), kopā 49 
gadījumi. Šī kļūda konstatēta visās līniju kombinācijās. Otra vairāk atzīmētā kļūda bija 
Nr. 16, ieradži, tā attiecās tikai uz teķiem. 

Mazāk eksterjera kļūdu bija Sīgara/Apolona līniju kombinācijā, no 95 jēriem tās 
identificētas 34 gadījumos, kas ir 35,8%, bet vairāk kļūdu atzīmēts Skara/Apolona līniju 
kombinācijā iegūtajiem jēriem – 33, kas ir 61,1%. Apolona/Apolona līniju kombinācijā 
dzimušajiem 85 jēriem kļūdas atzīmētas 39 reizes jeb 45,9% gadījumu.

Iegūto rezultātu ekonomiskajam vērtējumam izmantota dažādu līniju vaislas teķu 
meitu vidēja metiena masa 70 dienu vecumā visā demonstrējuma laikā (4. tab.). 

4. tabula. Dažādu līniju kombinācijās uz aitu māti  
iegūtās metiena masas ekonomiskais vērtējums

Līniju kombinācija

Metiena 
masa 70 

dienu 
vecumā, kg

Jēra 1 kg  
dzīvmasas vērtība 

pēc LLKC bruto 
seguma, eiro

Teorētiskie  
ieņēmumi  

par jēru  
realizāciju, eiro

Salīdzinot ar 
ekonomiski 
izdevīgāko  
variantu, %

Skaris/Apolons 45,32
2,50

113,30 87,6
Sīgars/Apolons 49,76 124,40 96,2
Apolons/Apolons 51,71 129,27 100,0

 
Pieņemot, ka 1 kg jēru dzīvmasas cena ir 2,50 eiro, lielākie ienākumi uz 1 aitu māti 

tiktu iegūti Apolona/Apolona līniju kombinācijā (129,27 eiro), kas skaidrojams ar vidēji 
lielāko metienu un lielāko jēru dzīvmasu 70 dienu vecumā visa demonstrējuma laikā. 

Secinājumi
1. Saimniecībā ir uzlabota saražotā siena un skābbarības kvalitāte, par ko liecina lielāks 

kopproteīna un enerģijas saturs, kā arī barības sagremojamības rādītāji.
2. Skaitliski lielākā ir Sīgara līnijas teķu meitu grupa (54 aitu mātes), vidējais vecums  

4,7 gadi. 
3. Uzsākot demonstrējumu, auglīgākās bija Skara līnijas teķu meitas, vidēji 200,2%, bet 

demonstrējuma laikā skaitliski lielākā metienā dzimuši Apolona/Apolona līniju kom-
binācijas jēri, vidēji 2,25.

4. Demonstrējuma laikā piedzimuši 234 jēri, no tiem 120 teķi un 114 aitas, lielākās gru-
pas Sīgara/Apolona un Apolona/Apolona līniju kombinācijā.

5. Līdz 21 dienas vecumam lielākais dzīvmasas pieaugums diennaktī (314,2 g) iegūts 
Sīgara/Apolona līniju kombinācijā, norādot uz Sīgara līnijas aitu māšu pienīgumu. 
Vēlākā augšanas posmā lielāku dzīvmasas pieaugumu diennaktī sasniedza Apolona/
Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri (255,1 g), rezultātā šo līniju kombinācijā 
dzimušajiem jēriem lielākā metiena masa 70 dienu vecumā, vidēji 51,71 kg. 

6. Jēriem 106 gadījumos identificētas eksterjera kļūdas, vairākumā gadījumos tās ir bal-
tie segmati uz sejas un ausīm un kustīgie ieradži, sevišķi Sīgara/Apolona līniju kom-
binācijā piedzimušajiem teķiem.

7. Demonstrējuma laikā iegūtie rezultāti liecina, ka labākus rezultātus saimniecībā ie-
gūst, veidojot Apolona/Apolona un Sīgara/Apolona līniju kombinācijas.
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Ķēves faktors zirgu audzēšanāĶēves faktors zirgu audzēšanā
Aija Luse, 
LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante, biedrības “Latvijas 
šķirnes zirgu audzētāju asociācija” valdes priekšsēdētāja
Laine Orbidāne, 
Mg. agr., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, biedrības  
“Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” ciltsdarba speciāliste

Katram īstam zirgu audzētājam ir ideālais sapnis, piemēram, lai viņa  audzētais zirgs 
uzvarētu olimpiskajās spēlēs. Bet zirgu audzētāja tiešais uzdevums ir iegūt zirgu, kas būs 
pieprasīts tirgū. Ja par pamatu ņemam ciltsdarbu, tad nodarboties ar zirgu audzēšanu 
nozīmē domāt “paaudzēs” un ar pieredzi, kas balstīta uz zināšanām un izpratni, realizēt 
visus selekcijas uzdevumus – izlasi, atlasi, kvalitatīvu izaudzēšanu.

No ģenētikas viedokļa acīmredzams: pat, ja uzskatām, ka zirgam ir tikai daži gēni, kas 
nosaka darbaspējas, tad iespējamība, ka kumeļš tos iegūs gēnu daļā, ko mantos no tēva, nav 
simtprocentīga. Iespējamība, ka šis vērtīgais gēns tiks novadīts līdz otrai paaudzei un tālāk –  
vēl zemāka. Šeit milzīga atbildība gulstas uz selekcionāru pleciem: vai dot iespēju tam vai ci-
tam ērzelim, balstoties uz tā vecāku skaļo vārdu? Bet nākamais jautājums ir – kādu gēnu daļu 
pēcnācējs mantos no mātes? Ilgus gadus ķēves faktors zirgu selekcijā bija kļuvis otršķirīgs, jo 
milzīgs akcents tika likts uz ērzeļiem – kurš labāk izlēcis vai noskrējis sacensībās, kurš skais-
tāks. Bet vai šīs spējas tiek nodotas pēcnācējiem? Cik liela tomēr ir ķēves ietekme?

Patlaban neviens vairs nav jāpārliecina, ka vaislas ķēves ir zirgaudzēšanas procesa 
ģenētiskais pamats – ķēvju ģimenes ir visas zirgaudzēšanas pirmsākums, un to īpašības 
tiek konsekventi nodotas no paaudzes paaudzē.  

Ne vienmēr ērzeļi spēj ģenētiski nodod savas labākās īpašības pēcnācējiem, tāpēc ļoti 
rūpīgi jādomā par ķēvju ģimeņu pārmantojamības aspektiem un jāmeklē labākie pāri, jo 
selekcijas efekts ir pēcnācēju vidējā genotipa pārākums pār vecākiem.

Zirgaudzētājam vissvarīgākais ir būt gana paškritiskam, lai spētu godīgi novērtēt 
savu vaislas ķēvju kvalitāti. Pat ja ganāmpulkā ir tikai dažas ļoti kvalitatīvas ķēves, tām 
nebūs grūtību dot labus pēcnācējus. Ir jālecina tikai labākās ķēves un jāpārdod tās, kuras 
nav pierādījušas sevi kā gana labas. Neatkarīgi no tā, vai zirgaudzētājam ir viena, trīs vai 
desmit ķēves, ir jānosaka ilgtermiņa mērķi – audzēt korektus, veselīgus un tirgū piepra-
sītus augstas kvalitātes kumeļus. 

Sekojot šiem principiem un popularizējot nozares sasniegumus dažādos veidos, ir 
iespēja celt Latvijas šķirnes zirgu prestižu, lai mūsu labākie sportisti vēlētos pirkt mūsu 
pašu zirgaudzētāju produkciju.

Pēdējā laikā zirgaudzētāji ļoti daudz mācās, analizē esošo ķēvju sastāvu. Īpaši jaunie 
cilvēki nozarē daudz apgūst, lai sasniegtu iespējami augstāku rezultātu. Svarīgi ir tas, ko 
audzētājs vēlas sasniegt, bet, ja no darbaspēju vai eksterjera pazīmēm izvēlas tikai da-
žas, tiek pieļauta iespēja zaudēt kopējo zirga kvalitāti. Saprotams, ka vaislas dzīvniekam 
kopumā jābūt ar augstākām kvalitatīvajām pazīmēm nekā populācijā vai ganāmpulkā 
vidēji. Tas rada problēmas dzīvnieku atlasei tieši mazajās saimniecībās.
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Demonstrējums ir viens no veidiem,  kā, domājot par selekciju, var nodrošināt mak-
simāli iespējamu pazīmju mērījumu ticamību, jo dati ir objektīvāk salīdzināmi – vērtēša-
na notiek vienādos apstākļos un to veic vieni un tie paši sertificēti speciālisti.

Lai sniegtu atbalstu zirgu audzētājiem audzēšanas darbā, 2019. gadā tika uzsākts un  
divu gadu laika periodā realizēts demonstrējums zirgkopībā par tēmu “Latvijas siltasiņu 
zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums ģenētiskās efektivitātes uzlabošanai populācijā”. 

Demonstrējuma vadītāja bija LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopī-
bas konsultante Aija Luse, zinātniskā konsultante – Latvijas Biozinātņu 
un tehnoloģiju universitātes Mg. agr. Laine Orbidāne. Demonstrējums 
tika veikts Ivetas Janelsiņas zirgu audzēšanas saimniecībā “Druvas” Al-

lažu pagastā, Siguldas novadā.
Saimniecībā tiek audzēti augstvērtīgi Latvijas šķirnes sporta tipa zirgi, kas ir kon-

kurētspējīgi vietējā un ārvalstu tirgū. Šī ir lielākā zirgaudzētava Latvijas šķirnes zirgu 
audzētāju asociācijā (LŠZAA) un ceturtā lielākā valstī. Pavisam kopā tiek apsaimnie-
koti 60 zirgi, no tiem 50 Latvijas siltasiņu šķirnes, 22 vaislas ķēves, 8 sertificēti vaislas 
ērzeļi. Gadā tiek iegūti vidēji 10 kumeļi. Saimniecība apsaimnieko 111 ha zemes, no 
tiem 30 ha īpašumā.

Demonstrējuma mērķis bija salīdzināt un nodemonstrēt Latvijas siltasiņu zirgu 
šķirnes vaislas ķēvju kvalitāti pirms 2007. gada un pēc 2007. gada dzimušajām ķēvēm, 
izvērtējot vaislas materiāla kvalitātes rādītāju izmaiņas.

Demonstrējuma sasniedzamais rezultāts – noteikta selekcijas efektivitāte Latvijas 
siltasiņu zirgu šķirnes plašāk pārstāvētajās un progresīvākajās ķēvju ģimenēs. Tika de-
monstrētas eksterjera un darbaspēju kvalitātes izmaiņas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes 
vaislas ķēvju sastāvā.

Demonstrējuma tēmas aktualitāte un zinātniskais pamatojums
Latvijas zirgu šķirnes kvalitātes uzlabošanā un selekcijas efektivitātes paaugstināšanā 

liela nozīme ir vaislas ķēvju izlasei, to eksterjera, darbaspēju un pēcnācēju kvalitātes no-
vērtēšanai un iegūto datu analīzei. 

Ķēvju izvēle zirgu audzēšanā parasti ir zirgu audzētāja lēmums, kas būtiski ietekmē 
šķirnes kvalitātes rādītājus un turpmāko audzēšanas virzību [Efficiency of past selection 
of the French Sport Horse: Selle Français breed and suggestions for the future, Dubois et al., 
2007]. Tādēļ līdztekus augstas kvalitātes vaislas ērzeļu izlasei būtiski ir ganāmpulka atra-
žošanai izmantot kvalitatīvas ķēves, kuru izlase veicama, vadoties gan pēc izcelsmes, gan 
eksterjera un darbaspēju novērtējuma. Autori norāda, ka darbaspēju pārbaudēs ķēves 
uzrāda zemākus rezultātus nekā ērzeļi [Analyses of performance traits in the Norwegian 
Warmblood, Furre et al., 2010].

Latvijas siltasiņu zirgu šķirnē pēdējos gados veikta ķēvju ģimeņu kvalitātes analī-
ze, pamatojoties uz novērtējumu ballēs vai vārdisko eksterjera un darbaspēju aprakstu. 
Atsevišķi analizētas arī jauno ķēvju eksterjera un darbaspēju kvalitātes pazīmes neat-
karīgi no ķēvju izcelsmes. Iepriekšējos pētījumos noskaidrota jauno Latvijas siltasiņu 
zirgu šķirnes ķēvju eksterjera kvalitāte, konstatējot atbilstību audzēšanas programmas 
prasībām, un noteiktas raksturīgākās eksterjera pazīmes. Latvijas zirgu šķirnes ķēvēm 
raksturīga sausa konstitūcija, proporcionāla galva (55,1% no vērtētajiem zirgiem) ar 
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platiem ganašiem, vidēji lielām un izteiksmīgām acīm, vidēji garš (48,8%), taisns kakls 
ar vidēji augstu pieslēgumu, vidēji augsts un vidēji garš skausts. Reti konstatēti būtiski 
kāju eksterjera trūkumi, bieži ir norādes uz apmierinošu karpālo, lecamo locītavu vai 
pēdvidus attīstību, raksturīgs labs nagu stāvoklis [Latvijas zirgu šķirnes piecgadīgo ķēvju 
kvalitāte un izlases iespējas, Orbidāne, Jonkus, 2013]. Noskaidrots, ka jaunajām ķēvēm 
raksturīgi vidēji plaši un ritmiski soļi, vidēji plaša un plaša rikšu gaita, vidēji plaši ela-
stīgi lēkši, spēcīgs vai vidēji spēcīgs lēciens ar tendenci veidot arku un ar salocītām un 
ķermenim nepievilktām priekškājām [Latvijas zirgu šķirnes ķēvju darbaspēju vērtējuma 
analīze, Orbidāne, Jonkus, 2014].  Vērtēšanas datu, kas sastāv no vērtējuma ballēs un 
vārdiska pazīmju apraksta, izmantošana populācijas vai radniecīgo grupu pētījumos nav 
efektīva, jo nedod iespēju iegūt zinātniski nozīmīgus rezultātus, kurus būtu lietderīgi 
izmantot selekcijas efektivitātes paaugstināšanai. Iespējama vidējo vērtību aprēķināšana 
vērtējumam ballēs, kas maz raksturo populāciju, un pazīmju īpatsvaru noteikšana po-
pulācijā, ko var izteikt procentos. Vērtēšanas ballēs specifika nedod ticamus rezultātus 
iedzimstības koeficenta aprēķinā, kas konstatēts, salīdzinot ķēvju un to meitu eksterje-
ra no 1995. līdz  2015. gadam iegūtos vērtējumos ballēs. Aprēķināts, ka starp ķēvju un 
meitu grupām konstatēta būtiska atšķirība eksterjera kvalitātē tādām pazīmēm kā ķer-
meņa virsējā līnija, priekškājas un pakaļkājas, kur māšu grupā eksterjera vērtējumi bija 
augstāki, kas norāda uz zemu selekcijas efektivitāti [Comparison of conformation trait 
scores of dams and daughters in Latvian warmblood horse breed, Orbidāne, Jonkus, 2016]. 
Selekcijas efektivitātes noteikšanā nepieciešams izmantot objektīvus datus, kas iegūti pēc 
vienotas metodikas, lai paaugstinātu rezultātu ticamību. 

Demonstrējuma gaita
Demonstrējuma procesā tika salīdzināta pirms 2007. gada dzimušo Latvijas siltasiņu 

šķirnes ķēvju grupa (dzimušas 2006. gadā un agrāk) ar pēc 2007. gada dzimušo Latvijas 
siltasiņu šķirnes ķēvju grupu (dzimušas 2007. gadā un vēlāk) pēc to eksterjera un dar-
baspēju kvalitātes, izvērtējot visas saimniecībā “Druvas” šobrīd vaislā izmantotās ķēves 
un to meitas. 

Pētījumā ķēves iedalītas ģenealoģiskajās ģimenēs. Lielākā daļa ķēvju pieder Infantē-
rijas H212 un Juluškas H 194 ģimenēm, vairākas ķēves ir ar citu izcelsmi. Vecāko ķēvju 
grupā Juluškas ģimenei pieder divas ķēves, Infantērijas ģimenei – četras ķēves, viena 
ķēve pārstāv citu izcelsmi (ķēve Cera, Holšteinas zirgu šķirnes). Jaunāko ķēvju grupā 
10 ķēves pārstāv Infantērijas ģimeni, astoņas ķēves – Juluškas, viena ķēve Jūles Angp 
368 ģimeni, trīs ķēves Holšteinas šķirnes ķēves Lorinas II ģimeni, divas ķēves Puldas 
Lsbk2395 ģimeni, divas ķēves – Ceras ģimeni un viena – Hannoveras zirgu šķirnes ķēves 
Low Budget ģimeni. 
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Veikts vidējo darbaspēju un eksterjera vērtējuma ballēs salīdzinājums, izmantojot 
datus par pētījumā ietvertajām ķēvēm un pārējām ķēvēm Juluškas H 194 un Infantē-
rijas H212 ķēvju ģimenēs kopējā populācijā, kurām vērtējums veikts iepriekš un dati 
reģistrēti pārraudzības datu bāzē. Pētījumā netika ņemts vērā ķēvju vecums vērtēšanas 
brīdī. Aprēķiniem izmantoti dati par visām katrai no pētāmajām ģimenēm piederī-
gajām ķēvēm, kuras ir vērtētas 10 ballu skalā, neņemot vērā to statusu (dzīva, kritusi, 
eksportēta, kauta). 

Pirms 2007. gada dzimušo un pēc 2007. gada dzimušo ķēvju grupu  
salīdzinājums pēc to eksterjera un darbaspēju vērtējuma

Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes audzēšanas programmā noteiktā zirgu eksterjera vēr-
tēšanas metodika paredz četru darbaspēju pazīmju novērtēšanu, tostarp lēciena tehnikas 
ar atzīmi 10 ballu skalā. 

Visu saimniecības ķēvju vērtēšanas dati salīdzināti, lai noteiktu atšķirības starp pirms 
2007. gada dzimušo Latvijas siltasiņu šķirnes ķēvju grupu ar pēc 2007. gada dzimušo 
Latvijas siltasiņu šķirnes ķēvju grupu.

Statistiski būtiskas atšķirības darbaspēju vērtējumā starp pirms 2007. gada un pēc 
2007. gada dzimušo ķēvju grupām pētījumu saimniecībā ballēs konstatētas darbaspēju 
kopvērtējumam, kā arī soļu gaitai un lēkšu gaitai, un lēciena tehnikai (p<0,05). 

Iegūtie eksterjera vērtēšanas rezultāti parāda, ka kopumā būtiski labāks eksterjers 
(p<0,05) ir pēc 2007. gada dzimušajām ķēvēm, neskatoties uz to, ka ķēvēm, kas dzimušas 
pirms 2007. gada, ir augstāk novērtēts  ķermeņa platums un uzvedība (temperaments). 
Būtisku pārsvaru (p<0,05) jaunākās ķēves uzrāda tipiskuma un pakaļkāju vērtējumā, 
kas liecina, ka ķēvēm ir uzlabota kāju eksterjera kvalitāte, iespējams, saišu attīstība, kas 
daudzos gadījumos ietekmē tipiskuma vērtējumu, taču ķēves ir ar mazākiem ķerme-
ņa platumiem un aktīvāku temperamentu (uzvedības vērtējumu samazina pārlieku liels 
enerģiskums, dominance pret cilvēku, nervozitāte, bailīgums, kā arī slinks, neaktīvs 
temperaments). Tā kā pētījumu saimniecības ķēves tiek izmantotas tikai vaislai un ir ar 
minimālu apmācības līmeni, uzvedības vērtējumu varēja samazināt ķēvju dominance, 
turpretī ķēvju grupā ar gados vecākiem dzīvniekiem mierīgāks, pakļāvīgāks tempera-
ments saistāms ar vecumu un lielāku pieredzi. 

Tā kā pētījumu saimniecība lielākoties audzē ķēves no divām ģimenēm, Juluškas  
H 194 un Infantērijas H212, pētījuma gaitā vairums datu iegūti un analizēti par tām, sa-
līdzinot iegūtos datus ar ķēvju ģimeņu pārstāvju vērtējumiem kopējā populācijā. Veikts 
vidējo darbaspēju un eksterjera vērtējumu ballēs salīdzinājums, izmantojot datus par 
pētījumā ietvertajām ķēvēm un pārējām ķēvēm Juluškas un Infantērijas ķēvju ģimenēs 
kopējā populācijā, kurām vērtējums veikts iepriekš un dati reģistrēti pārraudzības datu 
bāzē. Pētījumā netika ņemts vērā ķēvju vecums vērtēšanas brīdī. Aprēķiniem izmanto-
ti dati par visām katrai no pētāmajai ģimenēm piederīgajām ķēvēm, kuras ir vērtētas  
10 ballu skalā, neņemot vērā to statusu (dzīva, kritusi, eksportēta, kauta).
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Statistiski būtiskas atšķirības (p<0,05) starp pirms 2007. gada un pēc 2007. gada dzi-
mušo ķēvju grupām netika konstatētas gaitām, tomēr būtiski augstāks lēciena tehnikas 
vērtējums noteikts vecāko ķēvju grupā. 

Kopumā saimniecības ķēvēm, kuras pārstāv Infantērijas un Juluškas ģimenes, ir uzla-
bots eksterjera vērtējums, salīdzinot abas pētījumu grupas, tomēr atšķirība starp grupām 
nav būtiska. Būtiski augstāks (p<0,05) ķēvēm, kas dzimušas pēc 2007. gada, ir tipiskuma 
vērtējums, kur visas 18 ķēves saņēmušas 8 balles. Savukārt vecāko ķēvju grupai ir būtiski 
augstāks vidējais platuma vērtējums. Būtiskas atšķirības starp grupām ir arī uzvedības 
vērtējumam, kur jaunākā ķēvju grupa saņēmusi zemāku vērtējumu. Kā pozitīvu uzlabo-
jumu saimniecības ķēvēm jānorāda kāju kvalitātes vērtējumu paaugstināšanos, salīdzi-
not pirms 2007. gada un pēc 2007. gada dzimušās ķēves, gan priekškājām, gan pakaļkā-
jām vērtējums būtiski augstāks ir jaunākajai ķēvju grupai (p<0,05). 

Saimniecības ķēves no Infantērijas un Juluškas ģimenes jaunāko ķēvju grupā ir 
sasniegušas augstāku kopējo eksterjera vērtējumu, atšķirība starp grupām ir būtiska 
(p<0,05). Pēc 2007. gada dzimušajām ķēvēm augstāks ir gaitu precizitātes un priekškāju 
vērtējums, kas ir pretējs rezultāts, kāds tika iegūts, salīdzinot vecākās grupas ķēves. Tas 
liecina par nozīmīgu pazīmes uzlabošanu saimniecībā. 

Pirms 2007. gada dzimušo un pēc 2007. gada dzimušo ķēvju grupu 
salīdzinājums eksterjera un darbaspēju pazīmju lineārā vērtējumā

Papildus zirgu snieguma vērtējumam ballēs Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes vērtēša-
nas metodika pēc 2010. gada papildināta ar pazīmju vārdisko aprakstu, līdzīga metodika 
tika izmantota jau iepriekšējā vērtēšanas sistēmā (bonitēšanā). Pēc 2019. gada – vārdis-
kais apraksts aizstāts ar lineāro profilēšanu ar pazīmju izpausmes diapazonu no -3 līdz 
+3 punktiem.

Pētījumā veikta ķēvju eksterjera un darbaspēju lineārā profilēšana saimniecībā abās 
ķēvju grupās un šķirnes ģenealoģiskajās ģimenēs, kā arī lineāro pazīmju vidējo vērtību 
salīdzinājums. 

Salīdzinot pētījuma grupas pēc lineārā vērtējuma (skat. 1. att.), var konstatēt, ka 
jaunāko ķēvju grupā raksturīgs vieglāks, elegantāks tips, smalkāka konstitūcija, augšup-
vērsta ķermeņa uzbūve un stiprākas saites, par ko ķēves bija saņēmušas augstāku vērtē-
jumu arī par tipiskumu. 
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1. att. Lineāro profilu salīdzinājums pirms 2007. 
un pēc 2007. gada dzimušo ķēvju grupās saimniecībā

Salīdzinot pētāmo grupu eksterjera pazīmju lineāro aprakstu, 2. attēlā  var redzēt, ka 
jaunākās grupas ķēvēm raksturīgi slīpāki krusti, īsāka josta, mazāk ieliekta, īsāka mugu-
ra, garāks kakls, mazāka galva, tomēr kā negatīva tendence vērojama skausta augstuma 
un garuma samazināšanās. 

2. att. Lineāro profilu salīdzinājums pirms 2007.  
un pēc 2007. gada dzimušo ķēvju grupās saimniecībā



158

Noteiktas katrai no saimniecībā biežāk pārstāvētajām ķēvju ģimenēm raksturīgākās 
eksterjera pazīmes abās pētījuma grupās. Abu ģimeņu ķēves, kas dzimušas pirms 2007. 
gada, ir ar raksturīgu pirkstu vērsumu uz iekšu un mīkstiem vēzīšiem pakaļkājām un 
priekškājām. Infantērijas ģimenes ķēvēm vecākajā grupā raksturīgs pagarš pakausis, vi-
dēji garš kakls, garš un augsts skausts, pagara mugura un josta. Juluškas ģimenes ķēves, 
kuras dzimušas pirms 2007. gada, ir ar zemu skaustu. 

Salīdzinot pirms 2007. gada dzimušās ķēves ar jaunāko ķēvju grupu Infantērijas 
ģimenes ietvaros, var konstatēt, ka izdevies uzlabot pakauša  un kakla garumu, arī 
lāpstiņas slīpumu. Jaunākajām ķēvēm mazāk raksturīga gara mugura. Nav vairs rak-
sturīgs pirkstu vērsums uz iekšu. Kā vēlamākais eksterjera uzlabojums jāpiemin kāju 
eksterjera trūkumu novēršana, samazinot tendenci uz mīkstiem priekškāju un pakaļ-
kāju vēzīšiem. 

Jāatzīmē, ka ķēvēm, kas dzimušas pirms 2007. gada, raksturīga zobenveida lecamo 
locītavu stāvotne (0,7), kas jaunāko ķēvju grupā samazinājusies līdz vidējam lineārajam 
vērtējumam 0. Zobenveida pakaļkājas raksturīgas tikai vienai ķēvei šajā grupā. 

Salīdzinot pirms 2007. gada dzimušās ķēves ar jaunāko ķēvju grupu Juluškas ģimenē, 
redzams, ka jaunākās grupas ķēvēm raksturīgs īsāks skausts, tāpat saglabājot tendenci 
uz zemu skaustu. Arī uzlabojies lāpstiņas slīpums un krustu garums. Juluškas ģimenes 
ķēves joprojām saglabājušas tendenci uz iekšu vērstiem priekškāju pirkstiem, tomēr nav 
novērojami mīksti vēzīši priekškājām. Kopumā vērtējams, ka kāju eksterjers ir uzlabo-
jies. Nevienai no Juluškas ģimenes ķēvēm nav raksturīga zobenveida lecamo locītavu 
uzbūve jaunāko ķēvju grupā. 

Salīdzināta arī gaitu kvalitāte starp Infantērijas un Juluškas ģimenes ķēvēm. Noteikts, 
ka Infantērijas ģimenes ķēvēm raksturīgas plašākas gaitas (3. attēls).

3. att. Gaitu plašums Juluškas un Infantērijas ģimenēs saimniecībā

Salīdzinot lēciena tehniku Infantērijas un Juluškas ģimenē, 4. attēlā redzams, ka 
abām ķēvju ģimenēm raksturīga laba lēciena tehnika ar labu priekškāju un pakaļkāju 
tehniku. Priekškāju tehnika ar cieši pievilktām priekškājām lēcienā īpaši raksturīga Ju-
luškas ģimenes ķēvēm.
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4. att. Lēciena tehnikas pazīmju lineārā vērtējuma  
vidējie rādītāji Juluškas H 194 un Infantērijas H212 ķēvju ģimenēs

Drosmīgs, elastīgs lēciens ar labu pakaļkāju tehniku raksturīgs Infantērijas ģime-
nes ķēvēm.
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Secinājumi
1. Pētījumā veikta saimniecības ķēvju izcelsmes analīze, nosakot, ka lielākā daļa vaislas 

ķēvju pārstāv divas ģimenes – Infantērijas un Juluškas.
2. Veicot ķēvju eksterjera un darbaspēju lineāro profilēšanu saimniecībā šķirnes ģenea-

loģiskajās ģimenēs, noteikts, ka Infantērijas ģimenes ķēves ir ar vieglāku, elegantā-
ku tipu, stiprākām saitēm, garāku pakausi, garāku un augstāku skaustu, bet mazāk 
elegantu galvas formu nekā Juluškas ģimenes ķēves. Pēc bonitēšanas rezultātiem 
noteikts, ka garš un augsts skausts, gara, slīpa lāpstiņa bijusi raksturīga visām saim-
niecības ķēvēm, tomēr Infantērijas ģimenes ķēvēm, kas patlaban veido vaislas ķēvju 
kodolu, mazāk raksturīgi tādi kāju trūkumi kā priekškāju pirkstu vērsums uz iekšu, 
zobenveida lecamās locītavas, šaura pakaļkāju stāvotne. 

3. Veicot ķēvju kvalitātes salīdzinājumu saimniecībā pirms 2007. gada un pēc 2007. gada 
dzimušo ķēvju grupā, jaunāko ķēvju grupai raksturīgs vieglāks, elegantāks tips, sausā-
ka, smalkāka konstitūcija, stiprākas saites un biežāk augšupvērsts ķermeņa līdzsvars, 
īsāka josta un mugura, slīpāki krusti. Darbaspēju vērtējumā Infantērijas ģimenes ķē-
vēm raksturīgākas labākas gaitas, bet Juluškas ģimenes ķēves ir ar labāku priekškāju 
tehniku lēcienā.

4. Salīdzinot pirms 2007. gada dzimušo Latvijas siltasiņu šķirnes ķēvju grupu ar pēc 
2007. gada dzimušo Latvijas siltasiņu šķirnes ķēvju grupu, var secināt, ka saimnie-
cībā ir izdevies uzlabot ķēvju eksterjeru, izaudzēt ķēves ar modernāku tipu un īsāku 
formātu, samazināt tādus eksterjera trūkumus kā ieliekta mugura, gara josta, mīksti 
vēzīši. 

5. Veicot pārdomātu ilgtermiņa selekcijas darbu saimniecībā, panākti augstāki rezultāti 
gan eksterjera, gan darbaspēju nianšu ziņā. 
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Piezīmēm



Abonējiet LLKC izdevumus!
Informatīvais izdevums “Lauku Lapa”

“Lauku Lapa” informē par aktualitātēm 
lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauk-
saimniecībā. Jaunumi likumdošanā, labas 
un pārņemamas prakses piemēri dažādās 
lauku uzņēmējdarbības jomās un speciā-
listu ieteikumi efektīvākas saimniekošanas 
nodrošināšanai. Ik mēnesi – kalendārs ar 
svarīgākajiem datumiem.

“Lauku Lapa” iznāk reizi mēnesī. Gada 
piegādes cena – 8,40 eiro, pusgadam – 4,20. 
Abonēšanas indekss – 1163. Izdevumu iespē-
jams pasūtināt visās “Latvijas Pasta” nodaļās, 
kā arī “Latvijas Pasta” mājaslapā elektronis-

kās abonēšanas 
sadaļā: https://
abone.pasts.lv/
lv/latvijas_pre-
ses_izdevumi/
latviesu_valo-
da/1163/2023_
gads/

Žurnāls 
“Latvijas 

Lopkopis”
LLKC izdo- 

tais žurnāls „Lat-
vijas Lopkopis” 
ir vienīgais spe-
cializētais izde-
vums Latvijā, 
kas informē par 
aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, kā arī 
zirgkopībā un putnkopībā. “Latvijas Lopkopī” 
varat lasīt intervijas ar nozares līderiem, tajā at-
radīsiet saimnieku pieredzes stāstus, praktiskus 
padomus piena un gaļas lopu audzētajiem, kā 
arī rakstus par nozarei saistošām likumdošanas 
izmaiņām un tirgus tendencēm.

“Latvijas Lopkopis” iznāk reizi mēnesī. 
Gada piegādes cena: 37,50 eiro, pusgadam – 
19,50 eiro. Žurnālu iespējams pasūtināt visās 
“Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” 
mājaslapā elektroniskās abonēšanas sadaļā: 
https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_iz-
devumi/zurnali/2044/2023_gads/
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