
Piena ražošana sarežģītos 
apstākļos 

Arla Food skatījums uz nozari un 
padomi, kā uzlabot saimniekošanu 



Par mani 

• Peter Thomsen 
• Dzimis un audzis fermā 
• Dānijā strādājis 6 gadus ar gaļas un piena 

liellopiem 
• 10 gadi armijā 
• Kopš 2006. gada strādā un dzīvo Igaunijā 
• Iepriekšējā darba vieta: saimniecība ar 2000 

ha zemes platību un 1000 slaucamām govīm 



Arla Foods skatījums 2015. gada 
februārī 

• Dāņu Liellopu konferencē Herningā Dānijā 2015. 
gadā uzstājās Pīters Tuborgs (Peder Tuborgh): 

• Galvenie punkti: 
– Kas ir noticis: 

• 0,6%  tirgus pieaugums ASV, Krievijā, Ķīnā un Eiropas 
Savienībā 

• Tai pat laikā lielākās piena ražotājvalstis (27 ES valstis, ASV, 
Jaunzēlande, Austrālija, Argentīna, Uragvaja un Brazīlija) ražo 
arvien vairāk piena 

• Ķīna palielinājusi pašražotā piena apjomus – tirdzniecība uz 
Ķīnu vairs nepieaug 

• Krievijas tirgus tika slēgts 



Produkti ir atraduši 
jaunus tirgus visā 
pasaulē 
 
Vairāki jaunie tirgi ir 
nopirkti, tas radījis cenu 
kritumu pārējā pasaulē 

Arla Foods skatījums 2015. gada 
februārī 



• Kas notiks? 
– Pasaulē ir gaidāms iekšzemes koppruduktu kāpums 
– Lielākajās ražotājvalstīs piena ražošanas apjomi 

apstāsies 

Arla Foods skatījums 2015. gada 
februārī 



Arla Foods skatījums 2015. gada 
februārī 



• Arla Foods paredz, ka piena cenu kritums ir 
apstājies 

• Piena cenu pieaugums tiek prognozēts 2-3-4 
mēnešos (?) 

• Piena produkcijā tiek prognozēta izaugsme līdz 
2020. gadam 

• Pieaugs kopējais pieprasījums 
• Šā brīža krīze nemainīs kopējo globālo tirgu vai 

ilgtermiņa prognozes 

Arla Foods skatījums 2015. gada 
februārī 



Piena iepirkuma cenas 2015. gada janvārī 

Cenas norādītas eiro par 100 kg piena, 4,2% tauku, 3,4% proteīna, 500 000 
kg piena gadā, 24 999 bakt. kopskaits, 249 999 SŠS uz ml. 



Vidējā piena iepirkuma cena 2015. gada janvārī ir par 8,40 eur zemāka, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu 



Svaigpiena cena 2015. gada janvārī, salīdzinot ar 2014. gadu. 



EDF nacionālās grupas: rentabla piena ražošana 
Uzņēmēju ienākumi un izplatība nacionālajās EDF grupās 

Dažādās EDF grupās starp individuāliem ražotājiem ir būtiskas atšķirības 

Rentabli, neņemot vērā 
platībmaksājumus (EP I ≥ 0) 

Rentabli, ņemot vērā 
platībmaksājumus (EP II ≥ 0) 

Nerentabli 

“vecā” ES “jaunā” ES Tirgi ārpus ES 



EDF Eirpoā: izmaksas, ienākumi un rezultāti piena ražošanā 
EUR centi par kg EKP, vidēji starp visām EDF saimniecībām, uzņēmēja skatījums 

Izmaksas pēc kritērija 
Kvotas izmaksas 
Citas izmaksas 
Zemes izmaksas 
Celtniecības/ ēku izmakasas 
Darbaspēka izmaksas 
Tiešās izmaksas 

Izmaksas pēc darījuma veida 
Aprēķinātās + procentu izmaksas 
Amortizācijas izdevumi 
Naudas izmaksas 

Ieņēmumi 
Citi ieņēmumi 
Sabiedriskie maksājumi 
Ienākumi no dzīvniekiem 
Ienākumi no piena 

Izmaksas pēc 
kritērija, 

vidēji 

Izmaksas pēc 
darījuma 

veida, vidēji 

Ieņēmumi, vidēji 
(neskaitot 

platībmaksājumus) 

Uzņēmuma ienākumi par kg EKP: mazāki par 5,4 centiem/kg. Ražošana ar zaudējumiem, pat 
ņemot vērā platībmaksājumus (3,2 centi/kg → -2,2 centi/kg). 



ES cenas par govs svaigpienu – EUR/100 kg 



2355 kg!! 

Piena piegāde un utilizācija ES-28 

Slaucamās govis (milj.) 

Izslaukums (kg uz govi) 

Saražotais piens, milj. T 

Izēdinātā barība, milj. T 

Izlietots saimn. vai tiešajā 
tirdzn. Piegādāts pārstrādātājam, milj. T 

Piegādes īpatsvars (%) 



Tipiska barības deva slaucamai govij ar 
ražību 35 kg piena dienā 

• Dānija (9.000 kg/gadā): 
– Premikss 4,8 kg 
– Graudi 2,6 kg 
– Lucernas siens 0,5 kg 
– Minerālbar. 0,25 kg 
– Kukurūzas skb. 19,5 kg 
– Zāles/āboliņa skb. 21,5 kg 
– 50 kg kopā = apmēram 23 

kg sausnas 

• Igaunija (8.700 kg/gadā):  
– Premikss 3 kg 
– Graudi 6 kg 
– Minerālbar. 0,2 kg 
– Kukurūzas skb. 20 kg 
– Zāles/āboliņa skb. 30 kg 
– Straw 2 kg 
– 61 kg kopā = apmēram 20 

kg sausnas 
 



Piena pašizmaksa Igaunijā 

• Barības līdzekļu cenas(JAN 2015): 

Barības līdzeklis (EUR/kg sausnas):  
Zāles skb.  0,12  
Kukurūzas skb. 0,135  
Graudi  0,155  
Eļļas augu rauši  0,35  
Sojas rauši  0,485  
Optigen   2,3  
Minerālbarība 0,95  
Raugs   0,23  
Sāls   0,13  
Siens/salmi  0,045  

Barības līdzeklis 
Price 
EUR 

Zāles skb. 0,9 

Kukurūzas skb. 0,8775 

Graudi 0,93 

Eļļas augu rauši 1,05 

Optigen 0,0023 

Minerālbarība 0,019 

Sāls 0,013 

Siens/salmi 0,09 
Kopā 3,88 

 



Barības izmaksas procentuāli 

Zāles skb. 
23,19% 

Kukurūzas skb. 
22,61% 

Graudi 
23,96% 

Eļļas augu rauši 
27,05% 

Optigen 
0.06% 

Minerālbarība 
0,49% 

Sāls 
0,33% 

Siens/salmi 
2,32% 

• Skābbarība sastāda 45% no 
kopējām barības izmaksām.  

• Graudi24% 
• Kopumā – līdz 69% izmaksas 

veidojas no pašu ražotā!! 
• Proteīna barība ir 27% 

 



Piena pašizmaksa Igaunijā 
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Kopā 0,297 EUR/L 



Daži padomi, kā optimizēt savu 
saimniekošanu 

• Vislielāko ietekmi uz piena pašizmaksu rada 
skābbarības gatavošana. 

• Tāpēc izvēlieties stratēģiju rūpīgi, ņemot vērā 
šādus apstākļus: 
– Augsnes tips 
– Ūdens pieejamība 
– Skābbarības ieraugi/konservanti 
– Mēslošana 
– Barības deva 



Jautājumi? 
 

Peter Thomsen 
Mobil phone: +3725041278 

Email: peter.thomsen@pilttrading.ee 

www.optifarm.ee 
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