
Gaļas lopkopības nozares apskats par 2015. gadu

Pēdējo gadu laikā Latvijā palielinās interese par gaļas liellopu audzēšanu. Par to liecina 
publiski pieejamā informācija Lauksaimniecības datu centrā. Pēdējo divu gadu laikā zīdī-
tājgovju skaits strauji palielinājies no 28 026 (2014. gada 1. jūlijs) līdz 37 426 (2016. gada 1. 
janvāris). Liellopu skaita palielināšanās notikusi vairāku iemeslu dēļ. 

Pirmkārt, tas skaidrojams ar esošo gaļas liellopu ganāmpulku palielināšanos. Piena iepir-
kuma cenas ir ievērojami samazinājušās, kā rezultātā daļa piensaimniecību sāk pārorientē-
ties uz gaļas ražošanu. Pēc teļiem izsoļu namā ir stabils pieprasījums, kā arī iegūtā samaksa 
zemniekus apmierina.

Otrkārt, gaļas lopu audzēšana ir veids, kas nodrošina efektīvu lauksaimniecības zemju 
izmantošanu tajos reģionos, kur nodarboties ar citām lauksaimniecības nozarēm ir apgrūti-
noši (nelīdzeni, neauglīgi un aizauguši apvidi). 

Treškārt, jaunā paaudze, kas saņēmusi mantojumā vai iegādājusies zemi, piesaistot Eiro-
pas projektu finansējumu vai ieguldot privātos līdzekļus, sāk nodarboties ar gaļas lopkopību, 
kā arī palielina dzīvnieku skaitu jau esošajos ganāmpulkos. 

Vēl joprojām Latvijā populārākie ir Šarolē šķirnes liellopi, otrajā vietā ir dažādi krustoju-
mi, tad seko Limuzīnas, Herefordas, Anguss šķirnes dzīvnieki. 

Valsts Lauku tīkla pasākuma “Zālēdāju projekts” ietvaros 2015. gadā piecās saimniecības 
tika veikti demonstrējumi. Rezultāti rāda, ka saimnieki varētu saimniekot efektīvāk, intensī-
vi izmantojot savā saimniecībā esošos resursus. Analizējot gaļas liellopu saimniecību vidējās 
svērtās izmaksas 2015. gadā, var secināt, ka izmaksas vidēji uz vienu zīdītājgovi ir atkarīgas 
no iegūtā teļu apjoma – no tā, vai izdodas iegūtos teļus saglabāt. Saimnieku vidū vēl arvien 
aktuāls jautājums ir iegūto un realizēto teļu skaits no govs gadā. Lauksaimniecības datu cen-
tra informācija rāda, ka 2015. gadā vidēji pārraudzības saimniecībā izdevās saglabāt 86% no 
iegūtiem teļiem. Pētījumi rāda, ka būtiski faktori, kas ietekmē teļu ieguvi un saglabāšanu, ir 
mērķtiecīga, optimāla liellopu krustošana, zīdītājgovju ēdināšana atbilstoši ķermeņa kon-
dīcijai un fizioloģiskajam stāvoklim. Teļu saglabāšanas faktors saimniecībā ir ļoti svarīgs, 
pretējā gadījumā tiek pazaudēti potenciālie iegūstamie ieņēmumi 800–1000 eiro apmērā.  

Lai iegūtu jaunas un papildinātu jau esošās zināšanas gaļas liellopu audzēšanā, aicinu ap-
meklēt seminārus vai citus izglītojošus pasākumus, kā arī konsultēties ar nozares speciālis-
tiem.
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