
VAISLAS BULLIS (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)
Mēra

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR  Cena, EURKopā, EUR

 IEŅĒMUMI  

Vaislas bullis kg/gab. 1000 0.5 0.90 450.00 

Nopirkts vaislinieks kg/gab. 700 -0.5 2.14 -749.00 

Aplecinātas govis EUR/gab 28.46 711.50 

Kūtsmēsli t 3.51 24.57 

    KOPĀ (1) 437.07 

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

Lopbarības graudi kg 0.151 81.54

Siens kg 0.080 40.13

Skābbarība kg 0.014 73.63

Ganību zāle kg 0.008 81.94

Sāls kg 0.260 5.20

Minerālbarība kg 1.015 25.38

Pakaiši kg 0.020 8.40

Veterinārie pakalpojumi 42.69

Citas mainīgās izmaksas 28.46

     KOPĀ (2) 387.36

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

      Algotais darbs h 4.74 94.80

    KOPĀ (3) 94.80

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 482.16
  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas) 49.71

  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas) -45.09

  ATBALSTS

 Valsts subsīdijas 461.15

 Atdalītais PPVA par liellopiem 41.03

    KOPĀ (7) 502.18
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas) 457.09

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.
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Dotais vaislas buļļa bruto segums parāda  vienu 
konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā 
ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos 
apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu. 

 Tiek pieņemts, ka vidēji ganāmpulkā ir 25 
lecināmas govis un teles. Kā ieņēmumi ir ņemta 
vērā samaksa par katru sēklojumu   (EUR 28.46). 
Jo lielāks govju skaits, jo lielāks vaislas buļļu bruto 
segums. 

Vaislas bullis tiek iegādāts ar mēŗki aplecināt 
ganāmpulkā esošās govis un teles. Pēc divu gadu 
darbības to realizē. 

Vaislinieka vidējais dzīvmasas pieaugums ir 400g 
diennaktī. 

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēslu ieguve 
(lopu turēšana uz vienlaidus grīdas). 

Saņemtais atbalsta apjoms par vaislas bulli katrā 
saimniecībā var būt atšķirīgs. Valsts subsīdijas 
EUR 461.15 apmērā piešķīra sertificētam tīršķirnes 
vaislas bullim, kas novērtēts pēc pēcnācējiem 
kontrolnobarošanā. Atbalsts ir uzrādīts atbilstoši 
2014.gadā spēkā esošajām likmēm. Likmes 
mainās katru gadu, tāpēc plānojot ir jāseko līdzi 
informācijai par izmaiņām. 

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

Lopu realizācijas cena norādīta atbilstoši vidējām  
uzpirkšanas cenām lopu kautuvēs.  


