
Zīdītājgovju audzēšanas apskats par 2019. gadu 

Pēdējos gados klimatiskie apstākļi nelutina lauksaimniekus, tie atstāja 

ietekmi ne tikai uz graudaugu ražām, bet arī zālājiem. Liellopu 

audzētājiem pārbaudījumi sākās jau pavasarī, kad sausums ņēma 

virsroku un nelabvēlīgi ietekmēja pirmā pļāvuma sagatavošanu.  

Vienai daļai gaļas liellopu saimniecību, it sevišķi tām, kuras 

lopbarības ražošanai un ganīšanai neizmantoja kultivētās ganības un 

pļavas, radās problēmas ar rupjās lopbarības sagatavošanu. Sausuma 

ietekmē palēninājās zāles veģetācija, un lopbarību nebija iespējams 

sagatavot pietiekamos apjomos. Praktiski tas negatīvi ietekmēja visu 

lopkopības nozari. Daudzās saimniecībās netika sagatavots 

nepieciešamais rupjās lopbarības daudzums, līdz ar to tas atsaucās uz 

dzīvnieku skaitu un ganāmpulku struktūru. Gaļas liellopu nozares 

galvenais mērķis ir augstvērtīgas un kvalitatīvas liellopu gaļas 

ražošana, patērētāju nodrošināšana ar Latvijā audzētu gaļas liellopu 

gaļu, kā arī konkurētspējas un eksporta iespēju palielināšana.  

Pēc LDC datiem, dzīvnieku reģistrā uz 2020. gada 1. janvāri bija 

reģistrētas 17 918 novietnes ar 56 360 zīdītājgovīm, liellopiem, kas ir 

par 1572 novietnēm liellopu mazāk nekā 2019. gada sākumā. Arī 

pārraudzībā esošo ganāmpulku skaits ir samazinājies. Vēl arvien 

vērojams, ka 2019. gadā ar vislielāko populāciju ir Šarolē šķirnes 

liellopi, tad dažādu krustojumu dzīvnieki, bet šo dzīvnieku skaits, 

salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies par 605 liellopiem (skatīt 1. 

attēlu). 

 

1. attēls.  

Gaļas šķirņu liellopu skaita izmaiņas pa gadiem 
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2. attēls.  

Pārraudzībā esošo ganampulku skaita izmaiņas pa gadiem 
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Zīdītājgovju saimniecībās iegūtos teļus, kas netiek audzēti vaislai, 

gaļas liellopu audzētāji lielākoties realizē 6 līdz 7 mēnešu vecumā ap 

300 kg dzīvmasā tālākai nobarošanai uz ārzemēm ar liellopu izsoļu 

nama starpniecību. Eiropas tirgū pieprasītākie ir teicamas kvalitātes 

ŠA un LI šķirņu dzīvnieki un to krustojumi. Latvijā vairākas 

saimniecības nobaro teles gaļas ražošanai, tādējādi gūstot ienākumus 

par kvalitatīvu kautķermeni. Gaļas patēriņš pasaulē turpina pieaugt. 

Iespējams, to var skaidrot ar cilvēku populācijas pieaugumu, bet 

šobrīd prognozes liecina, ka nākamajos piecos gados šis tirgus teju 
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divkāršosies. Pēdējos gados interese par liellopu gaļu aug, līdz ar to 

aug arī liellopu gaļas patēriņš, jo mainās paaudzes un mainās cilvēku 

ēšanas paradumi. 

Gadu no gada palielinās saimniecību skaits, kurās piena šķirņu govis 

tiek krustotas ar gaļas šķirņu vaisliniekiem, tā veicot pakāpenisku 

pāreju no piena lopkopības uz zīdītājgovju ganāmpulka izveidošanu. 

Piena lopkopības ganāmpulkos vēl joprojām pārreģistrē piena govis 

par zīdītājām, ja saimnieki neredz perspektīvu veikt investīcijas piena 

lopkopībā vai arī saimniecībās notiek paaudžu maiņa.  

Lai gan Latvijā vidējie zīdītājgovju ganāmpulki nav pārāk lieli, 

svarīgi, lai no katras zīdītājgovs iegūtu pēc iespējas vairāk teļu, tos 

saglabātu, un izaudzētie dzīvnieki būtu tikai labas un teicamas 

kvalitātes. 
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