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IEVADS 

Specializēta gaļas liellopu audzēšana kā īpaša nozare Latvijas lauksaimniecībā ir vēl samērā jauns 
lopkopības virziens. Līdz ar to gaļas liellopu audzēšana, kvalitatīvu ražojumu ieguve un šīs nozares tirgus 
attīstība vēl ir izaugsmes stāvoklī.

Liellopu gaļas ražošana patērētāju un eksporta tirgum sadalās vairākās atšķirīgās nozarēs, lai gan dzīvnieku 
audzēšanas pamatprincipi tajās ir vienādi. Liellopu gaļa var dot papildu ienākumus no piensaimniecībā iegūtiem 
bullēniem vai/un specializētu gaļas liellopu šķirņu audzēšanas saimniecībām.

Lopu audzēšanas un nobarošanas veidi savukārt ir dažādi. Tos var audzēt savvaļā, ekoloģiski tīrā, sertificētā 
režīmā tīršķirnes vaislinieku ieguvei vai komerciāli rūpnieciskai nobarošanai. 

Liellopu labturības un bioloģiskās prasības ir nemainīgas neatkarīgi no lopu audzēšanas veida. Atšķirības 
ir to nobarošanas un audzēšanas intensitātē. Bioloģiskā jeb dabiskā lopkopība ir sākumposms liellopu gaļas 
ieguves procesā, bet lopu intensīva rūpnieciska nobarošana, lietojot jaunākās zinātniskās atziņas un tehnoloģiju, 
ir šīs nozares attīstības augstākā pakāpe. Praktiskās saimniekošanas režīmā izmanto daudzveidīgas resursu 
kombinācijas, kas atbilst katras saimniecības iespējām un interesēm, tirgus prasībām un noteikumiem. Liel-
lopu audzēšanas sistēmu katrs saimnieks izvēlas pats. 

Grāmatas autoru mērķis ir sniegt informāciju, kā iegūt tirgus prasībām atbilstošu liellopu gaļu, īpašu 
uzmanību pievēršot gaļas tipa liellopu rūpnieciskas audzēšanas attīstībai Latvijas apstākļos. 

Neviens darbs nekad nav pilnīgs – nāk klāt arvien jaunas zināšanas un izpratne, mainās arī apstākļi.
Vērojot gaļas liellopu audzēšanas progresu Latvijā, konsultējot zemniekus un rūpīgi pārlasot grāmatas 

pirmā izdevuma tekstu, secinājām, ka tajā ir nepieciešams veikt precizējumus, labojumus, kā arī ievietot  
papildu informāciju. 
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1. LIELLOPU GAĻAS RAŽOŠANAS PERSPEKTĪVAS

1.1. Resursu izmantošanas optimizācija

Ekonomika ir zinātne, kas pēta, kā resursi tiek izlietoti cilvēku vēlmju un vajadzību apmierināšanai. Mikrote-
orija ir ekonomikas teorija, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbību vai firmu. Ražošanas jeb produkcijas ekonomi-
ka ir mikroekonomikas teorijas nodaļa, kura analizē resursu izmantošanas procesu zemnieku saimniecībā 
vai uzņēmējdarbībā. Zemnieku saimniecībā saimnieka pienākums ir pārzināt laukkopību, lopkopību vai 
citus lauksaimniecības procesus. Lai saimnieks spētu sekmīgi pildīt savus pienākumus ražošanas procesā, 
viņam ir jābūt izpratnei par ražošanas izmaksām un atdevi, jāprot izmantot saimniecības resursus savu mērķu 
sasniegšanai un jābūt gatavam reaģēt uz ekonomiski ietekmīgiem notikumiem, kas stāv tālu no saimniecības. 

Svarīgs princips saimniecības vadībā ir resursu piešķiršana – zemes un citu ražošanas procesā iesaistīto 
resursu praktiska izmantošana, kas ir saistīta ar labākās alternatīvas izmantošanas principu – kā izejvielas, dar-
bu, līdzekļus un produkciju visefektīvāk izlietot. Resursu piešķiršanai ir jābūt saskaņā ar indivīdu un sabiedrības 
sociālajiem mērķiem, tāpēc ir rūpīgi jāapsver, vai ierobežotus līdzekļus labāk ieguldīt minerālmēslojuma, 
lopu, tehnikas vai zemes iegādei.

Tā kā mūsu vēlmes bieži pārspēj līdzekļus, nepieciešams izvirzīt mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Tas 
nozīmē, ka ir arī jāizvēlas prioritātes, lai iegūtu maksimālo gandarījumu no ierobežoto resursu ieguldījuma. 
Ekonomikas zinātne piedāvā analītisko metodi, kā labāk izmantot ierobežotos, savstarpēji konkurējošos resur-
sus ceļā uz izvirzīto mērķi. 

Resursu piešķiršana ir būtiska jebkurā sabiedrībā, neatkarīgi no ekonomiskās un politiskās sistēmas 
valstī. Ekonomiskās problēmas skar naturālo zemnieku tāpat kā lielsaimnieku – katram ir kaut kas jāražo, un 
ražošanas process prasa zināmus resursus. Starpība ir vienīgi apjomā un norēķināšanās mehānismā, kas var būt 
gan apmaiņas operācija bez norēķiniem skaidrā naudā (barters), gan komplicēta tirgus ekonomikas sistēma. 

Lauksaimniecība ir daļa no kopējās valsts ekonomikas. Lai ievērotu ekonomikas teorijas principus 
lauksaimniecībā, ir pilnībā jāizprot šīs nozares bioloģiskie un dabiskie ražošanas procesi. Lauku saimniecība 
ir uzņēmējdarbības forma un kā tādā tajā darbojas mikroekonomikas teorijas principi. Lauksaimniecības 
ekonomikas zinātniskās pētniecības mērķis ir lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes palielināšana. 
Ražošanas ekonomika attiecina mikroekonomikas principus uz lauksaimniecību. Ar lauksaimniecības 
produkciju saistītie procesi ir ļoti komplicēti, tajos ietilpst arī tirgus funkcijas. Teorijas uzdevums ir iezīmēt 
un identificēt vērtīgus atzinumus un faktus, lai, pamatojoties uz šo informāciju, nonāktu pie nozīmīgiem un 
praktiskiem secinājumiem. 

Ražošanas ekonomikas uzdevums ir
• palīdzēt lauksaimniekiem atrast izdevīgāko un labāko resursu savienojumu un izmantojumu, ņemot 

vērā izmaiņas sabiedrības vajadzībās, mērķos un vērtībās;  
• palīdzēt rast agrārpolitikas risinājumus un identificēt rīcības konsekvences – kā agrārpolitikas 

izmaiņas ietekmēs ražošanu, peļņu un lauku saimniecības resursu izmantošanu;
• novērtēt tehniska rakstura izmaiņu ietekmi uz lauku saimniecību ražošanas procesu; 
• novērtēt mikroekonomikas principu ievērošanas sekas saimniecības vadībā un analizēt saimniecības 

darbību peļņas pavairošanai; 
• noteikt, kā individuālas un tām līdzīgas saimniecības piemēro ražošanas apjomu, produkci-

jas piedāvājumu un resursu izmantojumu izmaiņām valsts ekonomikā (Kas notiek, ja tirgus ce-
nas kāpj vai krītas? Ja piensaimniecība ir īpaši subsidēta un ienesīga, kādu iespaidu tas atstāj uz 
graudkopību?).

Lauksaimniecību raksturo tas, ka zemnieki ražo un pārdod līdzīgu produkciju. Tā kā zemnieku piedāvājums 
tirgū būtiski neatšķiras, neviens no viņiem individuāli tirgu ietekmēt nevar. Zemnieks parasti ir spiests pieņemt 
to cenu, kādu nosaka tirgus, un viņam ir iespējams pārdot visu savu produkciju attiecīgā brīdī par noteikto cenu. 
Zemniekiem nepieciešamās ražošanas izejvielas arī ir līdzīgas, un individuāla zemnieka izvēle pirkt vai nepirkt 
tehniku vai minerālmēslojumu neietekmē produkcijas cenu tirgū. Šādu tirgu, kurā pastāv daudzi vienlīdzīgi 
pircēji un ražotāji (piegādātāji) ar būtiski neatšķirīgu produktu, sauc par pilnīgi (nevainojami) konkurējošu 
tirgu. Tirgus, kurā zemnieki piedāvā savu produkciju un iepērk izejvielas, ļoti līdzinās konkurējošam tir-
gum, kas gan nav pilnīgs, jo nav nekādas konkurences individuālu pārdevēju starpā. Viena zemnieka pārdoto 
graudu vai kādas citas produkcijas veida daudzums neiespaido citu zemnieku piedāvātās produkcijas cenu. 
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Līdzsvarotas tirgus cenas (piedāvātās preces tiek pārdotas par atbilstošo tirgus cenu) ir sasniegtas tajā brīdī, 
kad kopējais pieprasījums līdzinās kopējam piedāvājumam. Tirgus cenu var mainīt izmaiņas pieprasījumā, bet 
ne individuāls zemnieks. To var panākt tikai izmaiņas kopējā tirgus konjunktūrā. 

Tirgus ekonomikas sistēmā saimniecības pastāvēšanas iespējas ir saistītas ar tās iegūto peļņu. Ražošana ir 
galvenā saimniecības funkcija, bet tā kļūst nenozīmīga, ja saražoto nevar pārdot ar peļņu. Realizācijas funkcija 
modernā saimniecībā dod jēgu un virzienu ražošanas funkcijai: nav nozīmes ražot kaut ko tādu, kas nevienam 
nav vajadzīgs un kam nav pieprasījuma tirgū.

Tāpat kā dabā, ražošanas procesā nekas netop no nekā. Lai iegūtu ražu, ir nepieciešama sēkla, 
minerālmēslojums, degviela un citi mainīgie resursi, kuru izmaksas tiek pievienotas nemainīgiem 
ieguldījumiem, piemēram, zemei, tehnikai u.c. Iespējamas dažādas resursu kombinācijas, kas var dot līdzīgu 
produkciju. Saimniecībā var izmantot divus vai vairākus mainīgos resursus, kuru dažādās kombinācijas dod 
vienu un to pašu rezultātu – izoproduktu jeb izokvantu (izokvants ir vienādas ražas vai produkcijas ieguve). 

Ražošanas iespējas ir dažādas, ar lielu produkcijas un ieguldījumu atšķirību, bet resursi ir vienmēr 
ierobežoti un dažkārt tie papildina cits citu. Ir arī situācijas, kur ražošanas vajadzības prasa līdzīgu resursu 
ieguldījumu un izvirzās jautājums par to piesaisti izdevīgākā veidā. Lauku saimniecībā zeme ir dabas resurss, 
kas ir pastāvīgs, bet ražošanas procesā nepieciešamie resursi un to izmantošana var būt mainīgi un nepastāvīgi. 
Pasākumi var būt arī pastāvīgi un nemainīgi, bet ieguldāmie resursi – mainīgi. Mainīgo resursu kategorijā 
ietilpst sēkla, minerālmēslojums un citi ieguldījumi, kas neprasa sevišķi lielas izmaksas. Pie mainīgajiem 
resursiem pieskaitāma tehnika vai minerālmēslojums, ko var lietot dažādiem kultūraugiem, bet iekārtas, 
piemēram, mežapstrādes tehnika, kuru var izmantot tikai mežā, ir nemainīgs ieguldījums. Visi nemainīgie 
resursi ar laiku pārtop par mainīgiem.

Brīvā tirgus sistēmā neviens zemnieks nav spējīgs iespaidot tirgus cenu, izņemot gadījumus, ja viņš ražo kādu 
specializētu produktu ierobežotā daudzumā un atrodas zināmā monopolstāvoklī, turpretī pašizmaksu jebkurš 
zemnieks/uzņēmējs vai ražotājs var ietekmēt. Pastāvīgo, nemainīgo ieguldījumu un izmaksu atšķirības parāda 
ekonomikas analīze. Pastāvīgās izmaksas nemainās, mainoties darbības apjomam un darba paņēmieniem, 
tāpēc saimniekošanas ekonomiskos rādītājus iespaido ražošanas apjoma paplašināšanās, jo mainīgās izmaksas 
mainās, mainoties pasākuma darbības apjomam. Ražošanas palielinājuma jeb sērijveida ražošanas ekonomija 
(economy of scale) apskata iesaistīto resursu maiņu, kur tie tiek lietoti plašākā mērogā. Amortizācija, nodokļi, 
remontu izmaksas un ieguldījuma procenti ir nemainīgās izmaksas, bet minerālmēslojums, sēkla, degviela un 
herbicīdi – mainīgās izmaksas. Visas izmaksas ar laiku, ilgtermiņā pārtop par mainīgajām izmaksām.

Ražotās produkcijas mainīgo un nemainīgo resursu izmaksu attiecības izsaka šāds vienādojums: 

y = f ( X1, X2, …., Xn ),
kur  y – produkcija vai ražojums,

X1 – mainīgo resursu izmaksas,
X2,…, Xn – nemainīgo resursu izmaksas, 
f – funkcija. 

Šī funkcija parāda, kā un cik ātri resursi tiek pārvērsti ražojumā, piemēram, cik vienību attiecīgā 
minerālmēslojuma ir jālieto, lai iegūtu plānoto ražas vienību. Klasiskā ražošanas funkcija sadalās trīs  pakāpēs. 
Pirmajā pakāpē ražošana progresīvi pieaug, pakāpeniski dodot lielāku atdevi ar katru lietoto mainīgo resur-
su vienības palielinājumu. Piemērs: labības raža bez slāpekļa mēslojuma piedevas ir 5 t ha-1, lietojot 20 kg 
slāpekļa – 6 t ha-1, 40 kg – jau 8 t ha-1 utt. Ar katru nākamo palielināto slāpekļa devu raža pieaug, tomēr, to 
turpinot pakāpeniski paaugstināt, iegūst arvien mazāku pieaugumu, līdz ar noteiktu mēslojuma devu sasniedz 
maksimāli iegūstamo ražas līmeni. Tad ir sasniegta otrā, t. s. racionālās ražošanas pakāpe. Nolūkā optimizēt 
ienākumus saimniecības sējumos lieto tādu slāpekļa devu, lai iegūtu augstāko iespējamo ražas apjomu, ko 
sasniedz ar maksimālo slāpekļa devu un attiecīgām šīs devas izmaksām. Līdzīgi, arī lopkopībā – spēkbarības 
devai un tās cenai izslaukuma kāpināšanai ģenētiskā potenciāla ietvaros ir jāatbilst iegūtā izslaukuma vērtībai. 
Audzējot liellopus gaļai, dzīvmasas pieauguma vērtībai ir jāsedz lopu barības devām izmantoto barības vielu 
izmaksas. Ja lopi tiek turēti savvaļā un zemes platības, kā arī citi iesaistītie resursi nav nekā citādi izmanto-
jami, arī mazvērtīgam produktam var būt ekonomiska atdeve, bet, ja papildus izmanto spēkbarību un lopu 
tirgus vērtība pieaug vairāk nekā spēkbarības izmaksas, intensīvāka lopkopība var kļūt ienesīga. Ražošana ir 
optimāla tad, ja kopējās izmaksas līdzinās ienākumiem no realizētās produkcijas. Otro racionālo ražošanas 
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pakāpi raksturo ražošanas samazināšanās likums (Law of diminishing returns): pievienojot mainīgos resur-
sus noteiktiem, nemainīgiem resursiem, pakāpeniski samazinās kopējā produkta pakāpeniskais pieaugums. 
Optimālā ražošana ir sasniegta tad, kad ieguldīto mainīgo resursu vērtība līdzinās iegūtās produkcijas vērtībai 
(marginal cost MC = marginal return MR, tas ir, robežizmaksas līdzinās robežienākumam). Trešā ražošanas 
pakāpe ir neracionāla, jo iegūtais produkta apjoms samazinās, kaut arī ir ieguldīti papildu resursi. Labs piemērs 
tam ir pārlieku lielas mēslojuma devas, kas sekmē to, ka augsnē uzkrājas sāļi un raža krītas. 

Saimnieka/uzņēmēja uzdevums ir atrast tādu resursu kombināciju, kas attiecīgajā brīdī vai īstermiņā dotu 
vislielāko peļņu. Peļņu var definēt kā pārpalikumu, kas rodas, no kopējā ienākuma atskaitot visus izdevu-
mus. Kad ienākumi saimniecībā ir optimizēti, vienīgais veids, kā pavairot peļņu, ir piesaistīt vairāk fiksēto 
ilgtermiņa ieguldījumu vai mainīt ražošanas tehnoloģiju. 

Ražotās produkcijas mainīgo un nemainīgo resursu izmaksu attiecību funkcija ir nepieciešama, lai 
aprēķinātu peļņu. Produkta kopējo vērtību var aprēķināt, saražoto produkcijas daudzumu reizinot ar cenu. 
Līdzīgi, kopējās izmaksas aprēķina, saskaitot ieguldīto resursu izmaksas. Vienīgi ražošanas funkcija saista 
izmaksas ar ienākumiem un produkcijas daudzumu ar izdevumiem tās ražošanai.

Lauksaimniecībā, tāpat kā citās uzņēmējdarbības jomās, saimnieks parasti necenšas formāli aprēķināt 
ražošanas funkcijas un ieguldītos resursus; to dara zinātnieki, bet katram saimniekam jau no pieredzes ir 
aptuvens priekšstats par attiecīgās produkcijas ražošanas izmaksām. Saimniecībā ir jāizšķiras, kā vislabāk 
izmantot ierobežotos ražošanas resursus. Varianti var būt dažādi, bet parasti izšķiras par tādu rīcību, kas 
nodrošinātu vislielāko atdevi. Alternatīvās izmaksas (opportunity costs) būtībā ir viens no svarīgākajiem 
elementiem ekonomisko izmaksu analīzē. Tās var definēt kā peļņu, ko iegūtu, izmantojot (ieguldot) resursus 
visizdevīgākā alternatīvā veidā. Ierobežotiem vai grūti pieejamiem resursiem vienmēr ir pozitīva alternatīvo 
izmaksu vērtība, bet viegli pieejamiem resursiem, kas neiespaido ražošanu, vērtība var būt nulle. Alternatīvo 
izmaksu jēdziens nozīmē to, ka ir izvēle, kur ieguldīt resursus. Šo izmaksu princips ir pamatā visu veidu 
uzņēmējdarbībai, kuru mērķis ir optimāli izmantot ierobežotus resursus un pakārtoti tam gūt pēc iespējas 
lielāku peļņu. Tās varētu raksturot kā ienākumus, kurus iegūtu uzņēmējs, ja esošos ierobežotos resursus iz-
mantotu savādāk, nekā tie faktiski izmantoti. Alternatīvās izmaksas aprēķina kā starpību starp peļņu, kas 
iegūstama, visizdevīgāk izmantojot resursus, un faktisko peļņu. Šāds aprēķins ir nepieciešams, lai novērtētu 
ieguvumu vai zaudējumu iespējas, plānojot uzņēmējdarbību un pieņemot lēmumus par ieguldījumiem vai 
jauniem projektiem. Ja zemniekam nav nekādas citas darba iespējas kā tikai savā saimniecībā un zemi nevar 
iznomāt vai kā citādi no tās gūt ienākumu, tad šo divu resursu izvēles vērtība ir nulle. Tomēr reāli jebkura 
zemnieka nodarbošanās savā īpašumā dod ekonomisku atdevi, tā radot vērtību zemei un darbam. Ja ģimenes 
vajadzībām izaudzētie dārzeņi aizstāj nepieciešamību pirkt pārtiku, tad alternatīvās izmaksas šiem resursiem 
ir dārzeņu tirgus vērtība. Ja zemnieks audzē labību un lopus, tad atbilde uz jautājumu, vai atmaksājas labību 
pārdot vai izbarot to lopiem un izmantot zemi ganībām vai siena ieguvei, ir atkarīga no labības cenas tirgū, 
ienākuma no lopiem un alternatīvo nodarbību izmaksām.  

Saimniecības ekonomiska darbība nav iespējama, ja nav pietiekama naudas aprite. Modernā un pat samērā 
primitīvā saimniecībā ir nepieciešami naudas līdzekļi. Ražošanu nevar optimizēt, ja nav līdzekļu izejvielu 
iegādei. Moderna saimniecība parasti strādā ar kredītu, bet, ja banka laikā nesaņem tā atmaksu, turpmāka 
līdzekļu pieejamība un līdz ar to arī saimniecības darbība var būt apdraudēta. Uzņēmējdarbība/saimniecība 
var pastāvēt tikai tad, ja ir pozitīva un pietiekama īslaicīgā naudas aprite. Ietaupījumi un kapitāla ieguldījumi 
no ietaupījumiem var aizstāt īslaicīgu naudas plūsmas iztrūkumu tikai tik ilgi, kamēr rezerves kapitāls to spēj 
aizstāt. 

Atbilstoši klasiskās ekonomikas teorijas principiem, ja cena tirgū ir zemāka nekā ražošanas pašizmaksa, 
izdevīgāk ir produktu iepirkt. Tas ir loģiski, jo ražošanas resursus var nodarbināt citur, kur tiem ir pozitīva 
atdeve. Pārejas periodā no plānotās ekonomikas sistēmas uz tirgus ekonomiku nepieciešamība bijušos dar-
biniekus nodarbināt citās jomās un resursu piesaistes izmaiņas var radīt ekonomisku haosu. Šoka terapijas te-
orija izrādījās daļēji kļūdaina PSRS sabrukuma un tam sekojošā Austrumeiropas valstu pārmaiņu periodā ceļā 
uz demokrātisku, tirgus ekonomikas sistēmu. Neprognozējamie faktori, kas kavēja ekonomisko pārveidošanos 
atbilstoši piedāvājuma/pieprasījuma tirgus principiem, bija sociāla rakstura. Lai gan ekonomiskais sabru-
kums bija gandrīz vai katastrofāls, valstis, kurās demokrātiska valsts vadība strauji attīstījās, ir arī bijušas 
sekmīgākās, pārorientējoties un piemērojoties tigus prasībām. Tā kā nekad pasaules ekonomikas pieredzē nav 
bijušas tik pamatīgas izmaiņas, nav brīnums, ka process ir bijis un turpinās būt sāpīgs un sarežģīts.
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Normālā ekonomikas attīstības gaitā industrializācijas intensifikācija rada jaunas un dažkārt neparas-
tas darba un resursu ieguldījuma iespējas. Pasaule ir pieredzējusi pārejas procesu no agrārās ekonomikas 
uz industrializāciju. Lauksaimniecībai komercializējoties, liekais darbaspēks tiek izmantots rūpniecības 
un pakalpojumu jomas attīstībai. Līdztekus rodas jaunas, atšķirīgas iespējas racionālāk izmantot arī citus 
lauksaimniecībā atbrīvotos resursus, kas nodrošina ekonomikas izaugsmi un kopējās labklājības pieaugumu. 
Šis process ir īpaši sekmīgs, ja valstī ir aktīvi, apzinīgi, labi izglītoti iedzīvotāji un jaunradītās darba vietas 
atbrīvojušos darbiniekus spēj asimilēt. Tik krasas ekonomiskās un sociālās pārmaiņas, kādas daudzas valstis 
pieredzēja pēc PSRS sabrukuma, neatbilst normālai ekonomiskai izaugsmei, taču visumā Austrumeiropas 
jaunās demokrātijas ir sākušas sekmīgi iesaistīties pasaules tirgus sistēmā.

Varētu izvirzīt argumentu, ka gadījumā, ja nav alternatīvu resursu izmantošanas iespēju, visizdevīgāk ir 
aizsargāt savu iekšējo tirgu un kā, piemēram, lauksaimniecībā, nodrošināt valsti ar pašu ražojumiem, tā samazi-
not bezdarbu un radot iespēju izmantot kapitāla ietaupījumus rūpniecības modernizācijai un konkurētspējas 
celšanai. Valsts mērogā tā tomēr būtu tuvredzīga politika, jo attīstības un ekonomiskās piemērošanās tem-
pi samazinās un kopumā izmaksas sabiedrības uzturēšanai palielinās. Lauksaimniecības nozarē strādājošo 
ražotāju aizsardzība ir nepieciešama un attaisnojama, ja notiek netaisnīga subsidētu preču ieplūšana vietējā 
tirgū, kas pilnīgi sagrauj un apstādina vietējās ražošanas attīstību, kura līdzīgos ražošanas un tirgus apstākļos 
varētu būt konkurētspējīga. 

Lauku saimniecībās praktiski nav tādu gadījumu, ka nebūtu alternatīvu resursu izmantošanas iespēju. 
Zeme ir kapitāls, un tirgus ekonomikas sistēmā kapitāls ir tas spēks, kas pavairo darba produktivitāti un rada 
turību valstī. Visam pamatā ir griba, kas ir saistīta arī ar vēlmi gūt zināšanas un izglītību – ne tikai formālu, bet 
arī praktisku. Labs, apzinīgs amatnieks vienmēr atradīs savām zināšanām un mākai pielietojumu.

Daudzi ievērojami cilvēki ir atzinuši, ka galarezultātus nosaka ne tik daudz izcilas spējas, cik pūles 
un apņēmība kaut ko panākt. Daudzās mazattīstītās valstīs lielākais ierobežojums labklājības uzplauku-
mam ir nekustamā īpašuma tiesību trūkums un iespējas ar šīm tiesībām saistīto kapitālu izmantot kapitāla 
pavairošanas procesā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami attiecīgi likumi un laba tiesu sistēma, godīga finanšu 
sistēma, informācijas pieejamība un nekustamā īpašuma tirgus attīstība. Atjaunotajās Eiropas demokrātiskajās 
valstīs šie priekšnoteikumi vispārējam ekonomikas uzplaukumam ir daļēji sasniegti. Brīvs, konkurējošs zemes 
tirgus ir samērā zemā attīstības līmenī, kas arī kavē zemes kā kapitāla veiksmīgu izmantošanu vispārējā lauku 
rajonu attīstības gaitā. Jaunattīstības valstīs problēmas rada sociālās izmaiņas un nevienlīdzība, kas iespaido 
ekonomiku, nevis ekonomikas teorija un praktiskā ekonomika.

1.2. Liellopu gaļas ražošanas iespējas dažādos Latvijas reģionos

Ģeogrāfiskie apstākļi lauku apvidos nav vienlīdzīgi topogrāfisku, ģeoloģisku un klimatisku atšķirību dēļ, 
kas ir noteikušas dažādu augšņu tipu izveidošanos. Ir vietas, kur lauksaimniecība pat visprimitīvākā nozīmē 
praktiski nav iespējama. 

Lai gan Latvija ir ziemeļu valsts, lauksaimniecība ir mūsu tautas izdzīvošanas pamats. Tā nav tikai 
sagadīšanās. Cilvēces attīstības gaitā ir pierādījies, ka sabiedrība vienmēr ir attīstījusies un izmantojusi tos 
resursus, kas tai ir bijuši pieejami attiecīgajā vietā un laikā. Teritoriāli Latvija nav liela, bet lauksaimniecības 
attīstībai tajā it ļoti atšķirīgi apstākļi, jo mēs atrodamies t. s. jaunāko šļūdoņu sanesu gultnē. Mūsu augsnes 
pārsvarā ir podzolētas, klimats mitrs, vieta purvaina. Latvijas teritorijā kopš seniem laikiem lopkopībai ir 
vienmēr bijusi ievērojama vieta. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā lopkopības produkcija ieņēma nozīmīgu vi-
etu starptautiskā tirgus bilancē. Mēs bijām spējīgi sekmīgi konkurēt pasaules tirgū, bet to visu sagrāva PSRS 
okupācija un plānotās ekonomikas sistēmas ieviešana. Lai gan daļa bijušo kolhozu vadītāju un strādnieku 
vēl arvien pauž zināmu nostalģiju par to laiku, kad tika ražots, visi it kā bija daudzmaz nodrošināti ar dzīvei 
nepieciešamo un nevienam nebija daudz jālauza galva par tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanu. Daudzi 
vēl arvien nesaprot to, ka iekārta sabruka tieši tāpēc, ka tika ignorēti ekonomikas pamatprincipi.

Kopš pirmskara perioda attīstītās valstīs lauksaimniecībā ir notikusi industriāla revolūcija. Tā kā Latvija 
ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs esam pakļauti attiecīgiem 
noteikumiem, kas ierobežo mūsu lauksaimniecības attīstību, bet arī rada iespējas jauniem esošo resursu 
izmantošanas variantiem. Latvijā līdz šim nav bijusi attīstīta gaļas tipa liellopu audzēšana un ar to saistīta 
rūpnieciska ražošana. Mūsu valsts dabas apstākļi ir labvēlīgi lopkopībai, īpaši piensaimniecībai un gaļas 
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tipa liellopu audzēšanai. Latvijā ir zālāju un tauriņziežu audzēšanai labvēlīgi apstākļi, lai gan samērā mitrā 
klimata dēļ ražas ievākšana un lopbarības sagatavošana var būt apgrūtināta. Ar klimatiskajiem apstākļiem 
saistītās lopbarības sagatavošanas problēmas ir samērā viegli atrisināmas, lietojot attiecīgu tehnoloģiju.  
Moderna lauksaimniecība prasa pāreju no darba intensīvas uz kapitāli intensīvu saimniekošanu, bet tas 
nenozīmē, ka nav iespējams izmantot dabas un darbaspēka resursus racionāli un ienesīgi, lietojot zinātniski 
un praksē pierādītu resursu izmantošanas tehnoloģiju. Strādājot ar modernām lopkopības un laukkopības 
metodēm, gaļas tipa liellopu audzēšanas saimniecībās ir īpaši labas iespējas izmantot zemi un visu to, kas ir 
parasti atrodams saimniecībās ar trūcīgu kapitālu.

Salīdzinājumā ar tādām lauksaimniecības nozarēm kā piensaimniecību vai cūkkopību gaļas liellopu 
audzēšana ir iespējama ar daudz mazāku kapitāla ieguldījumu. Liellopu audzēšanu gaļai var izvērst kā 
blakusnodarbību kādam citam pasākumam. Gaļas liellopu audzēšana visos tās aspektos ne vienmēr ir piemērota 
saimniecībā, bet, tā kā šāda tipa lopkopībai ir vairāki atšķirīgi virzieni, tad var izvēlēties to, kas dod iespēju 
vislabāk izmantot saimniecībā pieejamos resursus. Tādējādi ir iespēja specializēties un iegūt tos ekonomiskos 
labumus, kas ir saistīti ar attiecīgo specializāciju.

Gaļas liellopu audzēšana dabiski sadalās vairākos posmos. Pirmais posms – zīdītājgovju turēšana, kas 
dzemdē un uztur teliņu (parasti līdz apm. 7 mēnešu vecumam, kad teļi tiek atšķirti no mātēm). Laktācijai bei-
dzoties, govju uztures vajadzības ir mazas, tās var apmierināt ar samērā zemas kvalitātes un nelielām barības 
devām. Atkarībā no dabas apstākļiem un lopu šķirnes vai šķirņu krustojuma zīdītājgovis var audzēt arī savvaļā, 
bet šādos apstākļos nevar sagaidīt ienākumu, kas būtu gūstams intensīvākas saimniekošanas apstākļos. Tā 
kā daudzās Latvijas vietās un situācijās saimniecībā intensīva saimniekošana nav praktiska vai iespējama, 
specializācija zīdītājgovju turēšanā vai pat savvaļas lopkopība tām var būt piemērota. 

Pēc atšķiršanas no mātes teļus var audzēt vaislai, tālākai nobarošanai un, kad tie ir vairāk  
pieauguši, – intensīvai nobarošanai vai arī nodot kautuvē. Minētie varianti ir atšķirīgi un praktiski patstāvīgi, 
gaļas tipa liellopu audzēšanā tie dod iespēju specializācijai un ir piemērojami saimniecības resursu un darbības 
ekonomiskai izmantošanai, kā arī tirgus apstākļiem.

Saimniecību var izveidot tīršķirnes vaislinieku vai gaļas liellopu audzēšanai tirgum, tajā var audzēt krus-
tojumu zīdītājgovis vai kompozītbuļļus kā vaisliniekus. Saimniekošanas veids var būt intensīvs vai ekstensīvs, 
komecializēts vai/un videi draudzīgs; iespējams izvēlēties arī kādu starpveidu. Katrs no šiem saimniekošanas 
veidiem ir atšķirīgs ar savām prasībām kapitāla, fizisko resursu un zināšanu ieguldījuma ziņā. Saimniecība 
var būt neliela un darboties kā papildu ienākumu avots. Ar laiku tā var izaugt un pārveidoties, bet tās darbība 
vienmēr būs atkarīga no saimnieka spējām un gribas, kā arī no tirgus prasībām, labvēlīgiem vai nelabvēlīgiem 
apstākļiem un valsts agrārās politikas. Saimnieka uzdevums ir visu rūpīgi apsvērt un izšķirties par to, kā 
rīkoties. Apstākļi laika gaitā parasti ir mainīgi – kas vienā brīdī ir izdevīgi, var būt neizdevīgi citos apstākļos. 
Gaļas liellopu audzēšana vairāk nekā dažas citas lauksaimniecības nozares vieglāk pakļaujas izmaiņām, jo 
nemainīgo resursu izmantošanas apjomi ir samērā nelieli. Sekmīgākie ražotāji ir tie, kas izstrādā labu rīcības 
plānu, sīki un rūpīgi izanalizē savu situāciju un nepārdomāti nemetas no viena pasākuma uz citu.

Tāpat kā jebkura lauksaimniecības nozare, arī sekmīga gaļas liellopu audzēšana ir atkarīga no individuālu 
resursu mērķtiecīgas izmantošanas. Par resursiem uzskatāms viss tas, ko saimnieks var iegūt no fiziskās vides, 
lai izmantotu saimniecības darbībā. Saimniekošanas mērķis ir vadīt saimniecību tā, lai pieejamie resursi tiktu 
uzlaboti, apvienoti un taupīgi izmantoti maksimālas peļņas iegūšanai.

Vissvarīgākā vieta resursu novērtējumā ir cilvēkiem, kas ir saistīti ar attiecīgo saimniecību. Sekmīgi 
saimnieki spēj noteikt un prognozēt darba slodzi saimniecībā: kādas ir individuālo strādnieku vai ģimenes 
locekļu darbspējas, kā motivēt viņus darbam un kopīgai sadarbībai, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Cilvēku 
resursus nevar labi izmantot bez komunikācijas spējām. Arī ģimenes saimniecībā ir jāievēro jau pārbaudīti 
uzņēmējdarbības principi.

Gaļas liellopu audzētājiem ir jāspecializējas šajā jomā. Viņiem ir nepieciešama laba grāmatvedība ar 
precīzu finanšu resursu uzskaiti. Saimniecības bilance sniedz informāciju par darbību noteiktā periodā, parasti 
gada noslēgumā. Tā sniedz pārskatu par saimniecības finansēm: cik ir paša kapitāls, kāds ir aktīvu stāvoklis un 
kādas ir parādu saistības. Naudas plūsmas deklarācija parāda, kādi ienākumi un izdevumi ir darbības gaitā, no 
kā var secināt, kad saimniecība var paplašināt darbību vai kad ir naudas iztrūkums un nepieciešams kredīts. 

Uzņēmējdarbības budžets nosaka ienākumus un izdevumus, kas ir saistīti ar specifisku darbību (piemēram, 
gaļas lopkopību) un palīdz novērtēt dažādu nodarbību ienesīgumu. Daļējs budžets parāda tikai tos ienākumus 
un izdevumus, kas rodas, ieviešot vai plānojot kādas specifiskas darba organizācijas izmaiņas.
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1. tabula
Gaļas liellopu ražošanas optimālie kritēriji

Rādītāji Vēlams Mērķis

Pubertātes vecums (mēneši)      12–16   14
Sēklinieku izmērs (cm)      32–40   36
Masa pubertātes vecumā (kg)

teles  270–360 315
buļļi  410–500 455

Pirmā atnešanās (mēneši)      23–25   24
Teļu dzimšanas masa (kg), ja māte ir

pieaugusi govs       33–43   39
tele       27–36   32

Ķermeņa kondīcija, balles          4–6    5
Starpatnešanās periods (dienas)   365–390 365
Atšķirtie teļi (205 dienās – % no govju skaita)       80–95   85
Zīdītājgovs produktīvā mūža ilgums (gadi)        9–15   12
Pieaugušas zīdītājgovs dzīvmasa (kg, ķermeņa kond. 5 balles)   410–540 500
Kastrēta bullēna dzīvmasa 205 dienu vecumā (kg)   205–275 240
Kastrēta bullēna dzīvmasa gada vecumā (kg) ganību režīmā   270–360 315

 nobarošanas režīmā ar spēkbarību   410–500 455
Dzīvmasas pieaugums dienā (kg)     1.1–1.6  1.4
Barības izmantošanas efektivitāte (kg spēkbarības uz 1 kg dzīvmasas pieauguma)          5–7    6
Nobarošanas ilgums ar spēkbarību (dienas)     90–120   90
Liemeņa masa (kg)   290–360 315
Labi marmorizēta liemeņa novērtējums

liemeņa aptaukojums (cm) 0,04–0,25 0,12
ribas antrekota apjoms (cm2)      28–40   32
filejas tauku sastāvs (marmorizācija, %, garšīgums)           3–7    5

Zeme un lopbarība ir resursi, kas ir nepieciešami gaļas liellopu saimniecības darbībā. No saimniecības 
zemes platības iegūstamā lopbarība ir noteicošs faktors kāda noteikta veida un apjoma lopkopības attīstībai. 
Zeme var būt piemērota pārsvarā ekstensīvai ganīšanai. No zemes un lopbarības resursiem ir arī atkarīgs, 
kādus liellopus audzēt un kā izmantot ražošanas resursus.

Liellopu produktivitāti ietekmē 
• liellopu skaits saimniecībā – zīdītājgovju un teļu skaits; 
• dzīvmasa – teļu dzīvmasa atšķiršanas brīdī, gada vecumā, kā arī liemeņa masa;
• produkta sastāvs – muskuļi, tauki, kauli; 
• produkta garšīgums – mīkstums, garša, sulīgums; 
• bioloģiskā efektivitāte – tās iedzimtība. 

Liellopu ienesīgumu jeb rentabilitāti iespaido
• ražošanas izmaksas;
• produkta cena tirgū: 

 - atšķirto teļu, nobarojamo teļu (gadu veci),
 - nobaroto liellopu (liemeņu), 
 - ādu un citu blakusproduktu, 
 - mazumtirdzniecības cena; 

• ekonomiskā efektivitāte (izmaksu/ienākumu proporcijas).

Barības nodrošināšana gaļas liellopu saimniecības vajadzībām parasti sastāda aptuveni pusi no izmaksām, 
bet dažādām saimniecībām šīs izmaksas var būt ļoti atšķirīgas, tāpat kā rupjās barības kvalitāte, iegūtā raža no 
hektāra, ganību ražīgums un ganību sezonas garums.
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Atšķirīgs var būt arī tehniskais nodrošinājums saimniecībā. Saimniecībām ar labu tehnisko nodrošinājumu 
ir jārēķinās ar augstu produkcijas pašizmaksu, jo tehnikas izmaksas salīdzinājumā ar pārējo resursu izmaksām 
parasti ir augstas. Ar tehniku saistītās izmaksas ir t.s. fiksētie jeb pastāvīgie izdevumi, kur ietilpst arī remonta 
izmaksas, amortizācija, banku procenti, apdrošināšana, ar tehniku saistītie nodokļi un novietnes. Zīdītājgovju 
saimniecībās intensīva tehnikas izmantošana parasti neatmaksājas.

Tā kā gaļas liellopu audzētāji nevar noteikt vai iespaidot tirgus cenu un viņiem ir jāsamierinās ar to, kāda tā 
ir, vienīgais veids, kā nodrošināt rentablu liellopu audzēšanu, ir samazināt sava ražojuma pašizmaksu. Izman-
tojamie resursi katrā saimniecībā ir atšķirīgi, tāpēc nav vienotu ieteikumu sekmīgai gaļas liellopu audzēšanai. 
Gaļas liellopu audzētāji var maksimāli palielināt dzīvnieku ražību, lietojot zināmus un pārbaudītus bioloģiskus 
paņēmienus, bet rentabilitāte šajā nozarē ir atkarīga no optimālu resursu izmantošanas. Nepieciešams izprast 
bioloģiskās un ekonomiskās efektivitātes būtību. Bioloģisko efektivitāti mēra bioloģiskās vienībās (piemēram, 
nepieciešamība izbarot x kg barības, lai iegūtu 1 kg dzīvmasas pieauguma). Ekonomisko efektivitāti mēra 
ekonomiskās (naudas) vienībās – cik liels ir naudas ieguvums par katru ieguldīto naudas vienību. Lai gan abas 
efektivitātes mērvienības ir līdzīgas, tās tomēr ir atšķirīgas. Ne vienmēr bioloģiski iedarbīga rīcība ir ekono-
miski attaisnojama. Visi gaļas liellopu audzēšanas paņēmieni maksimālo ekonomisko efektivitāti sasniedz, 
pirms ir izmantota maksimālā bioloģiskā efektivitāte. Bioekonomiskā efektivitāte apvieno bioloģisko un 
ekonomisko efektivitāti. Integrēta uzņēmējdarbības analīzes sistēma ļauj sistemātiski apkopot nepieciešamo 
informāciju un novērtēt mainīgo resursu ieguldījumu vēlamā rezultāta sasniegšanai. Modernai gaļas liellopu 
audzēšanai ir pieejamas dažādas datorprogrammas, kas atvieglo integrētas uzņēmējdarbības analīzi, bet gudrs 
un spējīgs saimnieks iegūto informāciju rūpīgi izvērtē un rīkojas pēc saviem apsvērumiem.

Izmantotā literatūra

1. Donald S. Watson. 1972. Price Theory and Its Use, 3rd ed. Haughton Miffin Co. 503 pp.
2. Ensminger & Perry. 1997. Beef Cattle Science, 7th ed. Interstate Publishers, Inc. 1104 pp.
3. John P. Dall, Frank Orezen. 1984. Production Economics – Theory With Theory, John Wiley & Sons Inc, New York, 470 pp.
4. Juris Plesums. 1976. An Economic Analysis of Corn Starter Fertilizer – Yield Experiments In Northwestern Wisconsin, p 4.
5. Michael D. Boehlje, Vernon R. Eidman. 1984. Farm Management, John Wiley & Sons, New York, 806 pp. 
6. Beef Production and Management Decisions, 2nd. ed., Mac Millan Publishing Co, New York, p 79. 
7. Juris Plēsums. 1997. Liellopu gaļas lopkopība. Jelgava, LLU, lpp. 81–89.
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2. GAĻAS LIELLOPU ŠĶIRŅU UN KRUSTOJUMU EKONOMISKAIS  
PAMATOJUMS

2.1. Vēsturiskā attīstība un šķirņu raksturojums

Gaļas tipa liellopu audzēšanai var būt dažādi virzieni. Gaļas liellopu ganāmpulku saimniecības veido 
atkarībā no izvēlētā virziena. Modernās lopkopības pamats ir tīršķirnes lopi – līdzīga genotipa dzīvnieki. 

Gaļas tipa tīršķirnes izveides pamatā ir 18. gs. angļu zemnieka Roberta Beikvela (Robert Bakewell, 1726–
1795) un viņa piekritēju selekcijas darbs, attīstot Šorthorņu šķirnes liellopus. 

Šķirnes izveidošanas pamatā bija
• apziņa, ka ir atrodami liellopi, kam piemīt attiecīgā tipa vēlamās īpašības; 
• neliels skaits šādu liellopu, savāktu vienkopus atsevišķā ganāmpulkā (Beikvels uzskatīja: Like 

begets like – no līdzīgiem rodas līdzīgi);
• intensīva savstarpēja, tuvradnieciska krustošana, lai nostiprinātu vēlamās raksturīgās īpašības;
• liellopu ciltsgrāmatu izveide, ganāmpulku skaitam pieaugot;
• ciltsdarba turpinājums un pilnveidošana šķirnes asociācijā.

Divdesmitā gadsimta sākums iezīmējas kā tīršķirņu izveidošanas un popularitātes laikmets. Tīršķirnes vai 
uzlabota ganāmpulka izveide bija finansiāli ienesīgs pasākums un zemnieka lepnums. Gaļas tipa lopkopība 
ir daļēji attīstījusies vienoti ar piensaimniecību un darba lopu audzēšanu. Vairākas šķirnes ir izveidotas 
dubultām vai pat trīskāršām vajadzībām – galvenokārt piena un gaļas ražošanai, bet arī darba lopu ieguvei. 
Lauksaimniecībai modernizējoties un lauku darbiem mehanizējoties, lopu darbspējas ir kļuvušas nenozīmīgas. 
Līdz ar specializāciju lauku saimniecībās, arī lopkopība ir kļuvusi specializēta. Tirgus un konkurences prasības, 
kā arī ģenētikas likumu izpratne ir pamatā atšķirīgu un specifisku piena tīršķirņu, kā arī gaļas tipa liellopu 
šķirņu izveidei. 

Lai gan pasaulē ir ap 800 dažādu liellopu šķirņu un pasugu, ne visas ir piemērotas universālai gaļas 
ražošanai jebkuros apstākļos. Liellopu šķirnes ir izveidotas un piemērotas specifiskiem apstākļiem. Ziemeļu 
reģionos izveidotām un tiem piemērotām šķirnēm pamatā ir savvaļas Bos primigenius un Bos longifrons (ķeltu 
īsragainie) lopi vai to krustojumi. Šie savvaļas lopi, kas tika izskausti ap 1627. gadu, ir Bos taurus izcelsmes. 
Ķeltu īsragainos lopus domesticēja jau sen. Dienvidniecisko (tropisko) šķirņu pamatā ir Bos indicus lopi. Šie 
kuprainie Zebu vai Bramas tipa lopi ir pilnīgi domesticēti, bet to mežonīgie priekšteči nav dokumentēti. Šie 
lopi ir izturīgāki pret karstumu, dažādām slimībām, parazītiem un kukaiņiem nekā Bos taurus izcelsmes liel-
lopi, bet tie sliktāk panes vēsa klimata apstākļus.

Modernās gaļas tipa šķirnes ir izveidojušās attiecīgos ģeogrāfiskos, klimatiskos un ekonomiskos apstākļos. 
Ekonomisku apsvērumu dēļ gaļas ieguvei tirgus vajadzībām ir ieteicami dažādu šķirņu krustojumi, lai iegūtu 
maksimālo heterozes efektu un savienotu dažādas vēlamās īpašības. Maksimālu heterozes efektu iegūst, krus-
tojot pēc iespējas atšķirīgus un neradnieciskus lopus. Mērenos klimatiskos apstākļos lopkopji ir ļoti iecienījuši 
Zebu tipa šķirņu krustojumus ar Anglijā vai arī citur Eiropā audzētu šķirņu lopiem. Šādi krustojumi un jaunās 
šķirnes ir izplatītas Dienvidamerikā un Austrālijā, bet tās praktiski nav sastopamas Eiropā.

Daudzās Eiropas valstīs lauku saimniecības ir samērā mazas. Ģeogrāfiskie un klimatiskie apstākļi nav 
piemēroti lielu ganāmpulku uzturēšanai un ekstensīvai ganību izmantošanai. Gaļas liellopu šķirnes ir izkop-
tas, piemērojoties vietējiem apstākļiem. Eiropas dienvidu valstīs pārsvarā ir sastopami lieli, ātraudzīgi lopi, 
ko tradicionāli izmanto arī kā darba lopus (piemēram, Kiani šķirnes lopi). Šos mērena klimata apstākļiem 
piemērotos lopus modernā lopkopības režīmā izmanto krustojumos, lai komerciālā saimniecība varētu iegūt 
tirgum atbilstošu, ātraudzīgu, ekonomisku produktu. Klimatisko apstākļu un grūto dzemdību dēļ šie lopi nav 
īpaši piemēroti mazāk attīstītos ziemeļu reģionos. Audzējamo lopu izvēli nosaka ne tikai tirgus prasības, bet 
arī ganību sezonas garums, nepieciešamais lopbarības daudzums zīdītāgovju uzturam un lopu novietņu izmak-
sas, ko savukārt iespaido klimatiskie apstākļi.

Argentīnas gaļas liellopu rūpnieciska audzēšana ir balstīta uz ganību un lētas, viegli pieejamas rupjās 
barības izmantošanu, lai gan beidzamā laikā lopu nobarošanā strauji pieaug izēdinātās spēkbarības daud-
zums, kas savukārt ir saistīts ar intensīvāku auglīgo zemju izmantošanu. Pampu reģionos ir atrodami ģenētiski 
izcilākie gaļas tipa lopi, jo lielās, turīgās saimniecības lopu izsolēs joprojām intensīvi uzpērk labākos gaļas tipa 
vaisliniekus, pārsolot jebkuru citu pircēju. Vaisliniekus no Argentīnas nav ieteicams iegādāties nagu un mutes 
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sērgas draudu dēļ. Tas pats attiecas uz citām Dienvidamerikas zemēm. ASV King ranch izveidotās Santa-
Ģertrūdes (Bramas × Šorthorņu ar sekojošu komplicētu līniju selekciju un tuvradnieciskiem atkrustojumiem) 
un Bīfmastera (1/2 Bramas, 1/4 Šorthorņu, 1/4 Herefordas) šķirnes arvien vairāk izplatās šajā reģionā.

Austrālijas gaļas liellopu industrijas pamatā ir angļu selekcionāru izveidotās šķirnes (pārsvarā Anguss, 
Herefordas, Šorthorņu), bet kopš 1960. gada, kad sākās paaugstinātu pasaules cenu izraisīta industrijas  
ekspansija, parādās arvien vairāk Bramas un Zebu piejaukuma šķirnes (Santa-Ģertrūdes, Bīfmastera, Bran-
gus, Brafordas u.c.). Austrālija ir dabisku ganību zeme, kur fermas jeb t. s. stacijas ir ļoti lielas un ganāmpulki 
milzīgi.

Ziemeļamerikā – ASV un Kanādā – gaļas tipa liellopu šķirnes un gaļas liellopu audzēšana ir augstā attīstības 
līmenī. Kanādas gaļas liellopu industriju praktiski neierobežo teritoriālās prasības. Ierobežojošs faktors ir tir-
gus, jo vairāk nekā puse valsts liellopu produkcijas tiek eksportēta. Kanādas klimatiskie apstākļi ir bargi, tāpēc 
liellopi ir selekcionēti izturībai, tie ir lieli un masīvi. Šo lopu izaudzēšanas zemā pašizmaksa ir noteicošais 
ekonomiskais faktors gaļas liellopu audzēšanā. Lai gan Kanādas liellopus arvien vairāk nobaro ar lētiem 
graudiem (pārsvarā miežiem), liels skaits jaunlopu nonāk ASV milzīgajās nobarošanas fermās (Feedlots). 
Sakarā ar govju trakumsērgas (BSE – bovine spongiform encephalopathy) parādīšanos Kanādā un slimības 
konstatēšanu divām no Kanādas ievestām piena govīm 2003. gadā ASV aizliedza Kanādas liellopu importu. 
Kanāda ievērojamu daļu augstākās šķiras liellopu gaļas importē no ASV, jo jaunlopu intensīvā nobarošana 
šajā valstī nespēj konkurēt ar ASV. Eiropas kontinentā izplatītās liellopu šķirnes, ko audzē arī ASV, ir ievestas 
vispirms Kanādā, bet to pēcnācēju sperma vai embriji pirms govju trakumsērgas (BSE) parādīšanās bija jauno 
Eiropas kontinentālo šķirņu introdukcijas pamatā ASV.

Līdzīgi Kanādai, arī Meksika ir ievērojama produkcijas piegādātāja ASV liellopu nobarotājiem. Tā ir septītā 
lielākā liellopu audzētāja valsts pasaulē, bet lopkopības plašāka attīstība ir ierobežota klimatisko apstākļu dēļ, 
lai gan lopu audzēšanas pašizmaksas nav augstas. Meksikas liellopu ģenētiskā kvalitāte ir samērā zema.

2.2. Šķirņu izvēle ganāmpulku veidošanā

Latvija ir maza valsts, un gaļas tipa liellopu skaits tajā ir neliels. Liellopu gaļas tirgus un patērētāju prasības 
nosaka to, ka piedāvātie produkti ir nemainīgi un to kvalitātes līmenis vienmēr ir augsts, tāpēc audzēšanai 
nevajadzētu izvēlēties pārāk daudz dažādu šķirņu lopus. Latvijas gaļas liellopu audzētājiem ieteicams izvēlēties 
divas vai trīs pamatšķirnes un līdzīgu skaitu papildu šķirņu terminālkrustojumiem vai rotācijkrustojumiem. 
Gaļas lopu rūpnieciska audzēšana nav iedomājama bez Anguss (melno, sarkano vai abu – liemeņu kvalitātē 
nav atšķirības) un Herefordas šķirņu dzīvniekiem. Krūmu un nezāļu izplatības ierobežošanai var izmantot 
Hailandes šķirnes dzīvniekus, bet savvaļas lopkopībai ekonomiski izdevīgāki ir Gelovejas šķirnes lopi, kā arī 
Gelovejas un Anguss šķirnes krustojumi vai minētās pamatšķirnes. Hailandes un Anguss šķirnes krustojuma 
dzīvnieki arī uzlabo lopu ātraudzību un rentabilitāti.

Divas pazīstamākās ātraudzīgās šķirnes, kas sevi ir labi pierādījušas, ir Šarolē un Limuzīnas lopi. 
Latvijā ir pieejami abu šķirņu labi genotipi un nevajadzētu saimniecībās ieviest vēl kādas citas šķirnes. 
Terminālkrustojumu vajadzībām var lietot citu līdzīgu šķirni (piemēram, Simentāles, Pincgauas vai Gelbvie), 
izmantojot mākslīgo apsēklošanu. 

Uzsākot gaļas liellopu audzēšanu, svarīgs jautājums ir šķirnes vai krustojuma izvēle. Liellopu audzēšana 
parasti izvēršas kā tīršķirnes-tīraudzēšanas ganāmpulka izveidošana vaislinieku tirgum vai kā komerciāla/
rūpnieciska gaļas liellopu audzēšana.

Tīršķirnes lopu audzēšana parasti ir saistīta ar vaislinieku atražošanu un ciltsdarbu. Ne vienmēr visi 
jaunlopi ir piemēroti vaislai, tāpēc ir nepieciešama atlase. Tirgus prasību dēļ tīršķirnes lopu audzētājiem ir 
nepieciešama izpratne par ģenētiku, ģenealoģiju, pārošanas sistēmām (tuvradniecisko jeb inbrīdo krustošanu, 
līniju audzēšanu, līniju krosiem, šķirnes ietvaros maz – radniecisku krustošanu jeb autkrosingu), kā arī labi 
jāpārzina lopu novērtēšana un modernās vaislas buļļu sagaidāmās pēcnācēju atšķirības (EPD – Expected 
Progeny Difference) noteikšanas metode. Attīstītajās Rietumu valstīs tīršķirnes lopkopība ir cieši saistīta ar 
šķirnes un starpšķirņu izstādēm un ar tām saistīto godalgošanu, buļļu kontrolnobarošanu un reklāmas kampaņu. 
Tīršķirnes liellopu audzēšana var kļūt ienesīga, bet šādu ganāmpulku nav īpaši daudz un iekarot ievērību tirgū 
ir ilgstošs darbs, kas prasa daudz pūļu un līdzekļu. Tīršķirnes ganāmpulki apgādā ar vaisliniekiem rūpniecisko 
krustojumu, bet ar F1 krustojuma telēm – komerciālos/rūpnieciskos ganāmpulkus.
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Plānojot uzsākt gaļas liellopu ganāmpulka izveidi lopkopības attīstīšanai, vispirms ir jāpārliecinās, vai 
saimniecība spēs paredzēto ganāmpulku nodrošināt ar attiecīgu barību un vai ir nepieciešamās zināšanas 
un darbaspēks. Ir jāpārzina tirgus iespējas – vai izaudzēto lopu realizācija nodrošinās plānoto peļņu. Peļņa 
lopkopībā ir atkarīga ne tikai no tirgus cenām, bet arī no lopu audzēšanas efektivitātes. 

Parasti komerciāli rūpnieciska ganāmpulka izveidošanas mērķis ir izmantot zemi un no tās iegūto ražu 
(zālaugus un citus lauka kultūraugus), izēdinot to zīdītājgovīm, jaunlopiem vai nobarojamiem lopiem, lai 
iegūtu peļņu. Tas nozīmē, ka šādā saimniecībā ir jābūt intensīvi attīstītai ražošanai. Neviens zemnieks nevar 
atļauties audzēt liellopus, kas nenes peļņu. Rūpnieciska ganāmpulka izveide prasa mazāk specifisko tehnisko/
akadēmisko zināšanu un mazāku finansiālo ieguldījumu lopu iegādei nekā nepieciešams tīršķirnes ganāmpulka 
izveidei. 

Nevienu gaļas liellopu šķirni nevar uzskatīt par vēlamo īpašību iemiesojumu. Tas ir viens no galvena-
jiem iemesliem, kāpēc rūpnieciskie ganāmpulki parasti sastāv no divu vai vairāku šķirņu krustojumiem, kur 
šķirnes viena otru papildina, mazinot individuālo šķirņu trūkumus un izceļot labākās īpašības. Otrs svarīgs 
iemesls šķirņu krustojumu izvēlei ir heterozes iespaids. Heteroze izpaužas kā izmaiņas krustojumu (pēcnācēju) 
ražībā salīdzinājumā ar krustojumā izmantotajām šķirnēm. Augstražīgus krustojuma lopus var iegūt, krustojot 
augstvērtīgus tīršķirnes lopus (tos parasti pāro ar tīršķirnes buļļiem), kā arī izmantojot kompozītbuļļus – divu 
vai vairāku šķirņu krustojuma dzīvniekus.

Ganāmpulka attīstības programmā jāiekļauj tās lopu īpašības, kuras izpaužas ar vislielāko ekonomisko 
atdevi. Ekonomiski nozīmīgi ir šādi lopus raksturojoši rādītāji: 

• atražošanas spējas;
• teļu dzīvmasa, atšķirot tos 205 dienu vecumā;
• dzīvmasa gada vecumā;
• barības izmantošanas efektivitāte;
• liemeņa kvalitāte;
• produktīvā mūža garums – ilgmūžība;
• ķermeņa uzbūve; 
• ģenētisko defektu trūkums;
• lopu uzvedība – mierīgums. 

Atražošanas spējas vai tās efektivitāte (daudz veselīgu teļu) ir svarīgākie ganāmpulku raksturojošie rādītāji, 
jo tie visvairāk iespaido ganāmpulka rentabilitāti. Reprodukcijas rādītājiem (piemēram, atnešanās starp-   
laikam – 365 dienas) ir zema iedzimtība, ko vislabāk var uzlabot ar pareizu ēdināšanu, kopšanu un veterināro 
pakalpojumu sniegšanu. Ganāmpulka reprodukcijas un ražīguma rādītājus var uzlabot, izmantojot šķirņu krus-
tojumus (heterozes efektu), selekcionējot teliņu dzīvmasu, tādējādi atvieglojot dzemdības (iedzimtība 40%), 
kā arī selekcionējot vaislas buļļus ar lielāku sēklinieku apkārtmēru (gada vecumā 30 cm un vairāk, lielāks 
spermas daudzums – iedzimtība buļļiem 50%) un pusmāsas, kas agrāk sasniedz dzimumgatavību.

 Veiksmīgi izvēlēta reprodukcijas sistēma nodrošina telēm 30% iedzimtību, kas labi atbilst selekcijas 
vajadzībām. Teļu dzīvmasa, atšķirot tos 205 dienu vecumā, raksturo zīdītājgovs pienīgumu un mātes attieksmi 
pret teliņu, pie kam ir jāņem vērā govs vecums: 2–4 gadu vecām govīm ir mazāki teliņi nekā pilnīgi pieaugušām 
govīm. Ja teļu atšķiršanas koriģētā dzīvmasa ir 250 kg, bet ganāmpulkā vidēji tā ir 227 kg (250 : 227 = 110, 
kas tiek izteiktā kā proporcija), teles atšķiršanas masas indekss ir par 10% augstāks nekā ganāmpulka telīšu 
atšķiršanas vidējā dzīvmasa. Starpšķirņu proporcijas nevar tiešā veidā salīdzināt, jo starpību parasti ietekmē 
vide, kurā lopi atrodas. Iedzimtība atšķiršanas dzīvmasai ir 30%.

Teļa dzīvmasa gada vecumā atbilst atšķiršanas dzīvmasai, tā raksturo ātraudzības un barības izmantošanas 
efektivitātes iedzimtību (40%). Teļi ar lielu atšķiršanas dzīvmasu parasti arī labāk un ekonomiskāk izmanto 
barību nobarošanas periodā. Iedzimtība barības izmantošanas efektivitātei ir 45%, un selekcija tās virzienā ir 
veiksmīga. Cik efektīvi lopi izmanto barību, ir atkarīgs arī no tā, kā ir sabalansēta barības deva. Ja dzīvnieku 
barības devās trūkst attiecīgo barības vielu, ģenētiskā potenciāla izmantošana nevar būt efektīva.

Liemeņu kvalitātes vērtējuma kritēriji un to klasifikācijas noteikumi atrodami 1. pielikumā. Liellopu 
liemeņus šķiro pēc dzīvnieku vecuma un grupām (A – jaunlopi līdz 3 gadu vecumam, B – buļļi, C – kastrāti 
līdz 3 gadu vecumam, D – teles pirms atnešanas, E – govis), kā arī muskuļu attīstības un tauku noslāņojuma 
pakāpes. Eiropas dzīvnieku liemeņu novērtējuma standarti neņem vērā muskuļu marmorizācijas pakāpi, 
kas ASV ir viens no liemeņu kvalitātes kritērijiem. Trīs gadu vecums, kā pieņemams liemeņu kvalitātes  
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maksimums, jaunlopiem ir debatējams, jo šajā vecumā muskulatūra (īpaši buļļu) jau kļūst cieta, arī kastrātiem 
mugurkaula skriemeļos parādās osifikācijas pazīmes. 

Ilgmūžība raksturo lopa ražīgā mūža garumu, un tā ir īpaši svarīga govīm. Lai novērstu pārāk tuvrad-
nieciskas krustošanas (inbrīdinga) un ar to saistītās nelabvēlīgās izpausmes ganāmpulkā, buļļus parasti iz-
manto neilgu laiku. Augstražīgas govis ganāmpulkā dažkārt sasniedz 15 vai pat vairāk gadu vecumu. Lopi 
ganāmpulkā visbiežāk tiek brāķēti atražošanas spēju trūkuma dēļ. Ganāmpulka uzlabošanas procesā nozīmīgs 
pasākums ir ātraudzīgu teļu selekcija. Tā kā govis, kas paliek ganāmpulkā ilgāk par 10 gadiem, ir retums, 
selekcija ilgmūžības izkopšanai ir maz iespējama. Ekonomisko faktoru dēļ selekciju veic, lai uzlabotu skeleta 
struktūru, teļu ātraudzību, tesmeņa un zobu veselību, kā arī redzi. Atražošanas efektivitāte iespaido ilgmūžību 
un ir ar to saistīta. Krustojumi pagarina ilgmūžību, jo krustojuma dzīvniekiem parasti ir veselāki zobi nekā 
vienas šķirnes lopiem.

Ķermeņa uzbūve ir vizuāls eksterjera novērtējums. Gaļas lopkopībā jau gadiem notiek diskusijas par to, 
cik liela uzmanība būtu pievēršama eksterjera selekcijai, īpaši rūpnieciskās lopkopības ietvaros. Mērķtiecīgi 
būtu selekcionēt tās īpašības, kas sniedz vislielāko ekonomisko atdevi (ātraudzību un atražošanas spējas). 
Reizē ar ķermeņa uzbūvi vērtē arī zobu un redzes veselību, kāju izturību un tesmeņa kvalitāti, kas ietekmē 
dzīvnieku ilgmūžību un ir labi selekcionējamas īpašības (iedzimtība 30–60%).

Ģenētisko defektu izvērtēšana ir nepieciešama ganāmpulka veidošanas procesā, būtiskākie no tiem:
• dubultmuskulatūra – īpaši izpaužas cisku muskuļos kā izteikti atsevišķi muskuļu slāņi, to izrai-

sa viens, recesīvs (recessive – nedominējošs) gēns (dominējošais gēns to apslēpj, kas izpaužas 
kā lēnaudzība pēc gada vecuma sasniegšanas un samazināts tauku noslāņojums). Gaļas liellopu 
audzēšanas motivācija ir ienākumi un peļņa. Ja lopu ar dubultmuskulatūru cena un līdz ar to iegūtā 
peļņa ir lielāka (kā tas ir Itālijā Pjemontas dubultmuskulatūras lopiem), šī īpašība tiek uzskatīta 
par vēlamu. Dubultmuskuļu lopu priekšrocības: ātraudzīgi teļi līdz gada vecumam, laba liemeņa 
kvalitāte, augsta barības izmantošanas efektivitāte. Nevēlamās īpašības: novēlota dzimumgatavība 
un apsēklošanas grūtības, apmēram par 10 dienām garāks grūsnības periods, ar vāju pretestību 
slimībām saistītas veselības problēmas un makroglosija (liela mēle). Atnešanās bieži ir sarežģīta 
(nepieciešams ķeizargrieziens), dzimst nedzīvi teļi. Dubultmuskuļu govis nav pienīgas (par 30–
50% zemāks izslaukums), to barības devās ir nepieciešams ietvert vairāk spēkbarības, jo šādi 
dzīvnieki ne visai labi izmanto rupjo barību. Muskulatūra vāji marmorizēta (starpmuskuļu tauko-
jums), muskuļi cietāki, ar sliktākām garšas īpašībām;

• pundurisms, kuram ir vairāki varianti. Visbiežāk sastopams ir t.s. sprauslojošais pundurisms (snorter 
dwarfism). Teļi piedzimst mazi un ļoti plecīgi. Skelets ir mazs, ātri izveidojas liels vēders. Lopiem 
bieži ir apgrūtināta elpošana, elpa – sprauslojoša. Zinātnieki uzskata, ka šī parādība ir ģenētiska, 
to izraisa viens vienīgs autosomāls (nesaistīts ar X un Y hromosomām) recesīvs gēns, tā ir atkarīga 
no vismaz diviem modificētu gēnu pāriem. Ja ganāmpulkā viens no pārojamiem lopiem ir šī gēna 
nesējs, pastāv varbūtība, ka 50% pēcnācēju būs brīvi no pundurisma un 50% pēcnācēju būs šī gēna 
nesēji, bet fenotips ir normāls (raksturojums neparādās). Ja abi pārojamie dzīvnieki ir gēna nesēji, 
25% to pēcnācēju būs punduri, 50% – minētā gēna nesēji, 25% – brīvi no šī defekta. Ja saimniecībā 
tiek izmantots bullis, kas ir pundurisma gēna nesējs, šis gēns strauji izplatīsies un neilgā laikā 
ganāmpulkā parādīsies pundurisms (homozigoti veidos pundurus, bet daļa ganāmpulka dzīvnieku 
būs heterozigoti). Tīršķirnes ganāmpulkā pundurisms nav pieļaujams. Šķirnes lopu ciltsgrāmatas 
ir vērtīgs informācijas avots par tīršķirnes ganāmpulkiem, kas nodrošina iespēju buļļus iegādāties 
no garantēti tīra ganāmpulka;  

• kriptorhisms – dzīvnieku embrionālās dzimumorgānu attīstības anomālijas – viens vai abi sēklinieki 
nenoslīd un atrodas ķermenī;

• sindaktīlija – viens vai vairāki nagi nav šķelti, kas ir cēlonis augstai teļu mirstībai;
• artrogripoze – hroniska, deģeneratīva locītavu slimība, kas izpaužas kā saīsinātas kāju vēzīšu saites. 

Teļi nedzīvo ilgi;
• osteoporoze – kaulu atrofija vielmaiņas traucējumu dēļ; garajiem kauliem kaulu smadzeņu  

vietas ir pārkaulojušās. Teļiem īsi apakšžokļi, izspiedusies mēle un bojāti zobi, tie mirst drīz pēc 
piedzimšanas;

• hidrocefālija jeb ūdensgalva – smadzeņu šķidruma daudzuma palielināšanās galvaskausa dobumā. 
Augsta teļu mirstība.
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Ja teļš piedzimst ar kādu defektu, vispirms ir jākonstatē, vai tas ir ģenētisks vai vides apstākļu izraisīts. 
Teļš piedzimst ar šķībam kājām, ja tā māte attiecīgā grūsnības periodā ir ganījusies lupīnā. Palielināts vai-
rogdziedzeris, teļam piedzimstot, liecina par joda trūkumu mātes barībā. 

Latvijā gaļas liellopu skaits ir samērā mazs un ģenētiski bojājumi, kaut vai recesīvi, var būt ļoti ievērojami. 
Pēdējā laikā dubultmuskulatūra arvien vairāk parādās daudzu tādu šķirņu dzīvniekiem, kuriem tā agrāk nav 
bijusi izplatīta. Selekcionējot gaļīgākus un muskuļotākus liellopus, notiek neplānota ģenētiski recesīvo lopu 
selekcija – rodas arvien lielāks skaits slēpto gēnu pārnesēju. 

Liellopu temperaments un uzvedība ir iedzimta, bet ganāmpulka mierīgums lielā mērā ir saistīts ar 
apstākļiem, kādos lopi tiek audzēti un kā ar tiem apietas.

2.3. Liellopu šķirņu krustojumi 

Krustošana ir atšķirīgu šķirņu lopu pārošana. Šķirņu krustošanu rūpnieciskā lopkopībā izmanto, lai iegūtu 
heterozes efektu un apvienotu tās vēlamās īpašības, kas nepiemīt pilnībā nevienai no esošajām šķirnēm. Šķirņu 
krustošana ir arī veids, kā izveidot kompozītdzīvniekus vai jaunu šķirni. 

Nākotnē krustojumiem rūpnieciskajā gaļas liellopu audzēšanā būs arvien lielāka nozīme. Ekonomikas 
attīstības un globalizācijas procesā konkurence ir neizbēgama ne tikai liellopu gaļas, bet arī konkurējošo 
produktu (putnu gaļas un cūkgaļas) tirgū.

Krustojumiem ir šādas priekšrocības:
• heterozes efekta izpausme dzīvotspējā, dzīvmasas pieaugumā u.c. labvēlīgās īpašībās. Krustojumos 

dominējošie, vēlamie gēni no katras šķirnes savienojas, bet nevēlamie, recesīvie gēni neparādās, 
jo gadu gaitā esošās šķirnēs ir notikusi zema līmeņa iedzimtība – inbrīdings (radniecīgu īpatņu 
pārošana, kuras ģenētiskā mehānisma būtība ir tāda, ka recesīvie gēni nonāk homozigotā stāvoklī 
un pārstāv noteiktu A vai a lokusu, kur a ir sliktie gēni, kuru ietekme šādā stāvoklī tiek nosegta) un 
nepārtraukta homozigotisma palielināšanās. Vairums homozigotisko gēnu ir vēlami, bet ir arī tādi, 
kas negatīvi ietekmē ātraudzību, veselību utt.;

• iespēja ātrāk ieviest labvēlīgos gēnus ganāmpulkā, nekā to var panākt ar selekciju vēlamā virzienā. 
Piena šķirņu dzīvnieku krustošana ar gaļas šķirņu lopiem ir piemērs tam, kā iespējams veicināt 
mātes piena veidošanas spējas atbilstoši tālāk gaļas šķirnes prasībām un selekcionēt krustojumu 
pēcnācējus ganāmpulka turpmākai paplašināšanai;

• šķirņu papildināšana, savienojot vēlamās īpašības no divām vai vairākām šķirnēm, lai iegūtu labāku 
gēnu savienojumu un izpausmi ganāmpulkā. Anguss un Šarolē dzīvnieku krustojums, piemēram, 
apvieno Anguss lopu šķirnes liemeņa kvalitāti ar Šarolē dzīvnieka gaļīgumu un augstāku potenciālo 
muskuļu sastāvu (cutability). Šis termins ASV gaļas liellopu audzētāju terminoloģijā norāda to, cik 
liels ir vērtīgāko muskuļu un pārdodamās gaļas īpatsvars kautķermenī. 

Iespējamā heterozes izpausme vērojama govīm un nobarojamiem teļiem. Maksimālo heterozes efek-
tu iegūst trīs šķirņu krustojumā, divu šķirņu krustojuma F1 mātes izmantojot krustošanai ar trešās šķirnes 
dzīvniekiem. 

Rūpnieciskā liellopu audzēšanā, lietojot labi izstrādātu krustojumu shēmu un izcilus komplementējošu 
šķirņu buļļus, krustojumi salīdzinājumā ar vienas šķirnes ganāmpulka rādītājiem spēj nodrošināt tūlītēju gaļas 
ražības pieaugumu par 15–25%.

Divu šķirņu krustošana
Tīršķirnes buļļi tiek pāroti ar citas šķirnes tīršķirnes govīm vai govīm, kas ir uzlabotas, bet nav reģistrētas 

kā tīršķirnes dzīvnieki. Tipisks piemērs ir Anguss šķirnes buļļa pārošana ar Herefordas govīm. Anguss un 
Herefordas šķirnes krustojuma F1 teles tiek atzītas par vislabāko krustojumu zīdītājgovju ieguvei rūpnieciskā 
ganāmpulkā. Melnas govis ar baltu galvu (Black Baldies) ir daudzus gadus iecienītas kā izcilas mātes, jo tām 
piemīt abu šķirņu labākās īpašības. F1 paaudzes pēcnācēji ir krustojuma lopi, kuru ieguvei izmantoti divu 
tīršķirņu dzīvnieki. Šīs paaudzes bullēni/ kastrāti, kā arī telītes tiek nobaroti gaļai, bet labākās telītes bieži 
izmanto kā pamatu trīs šķirņu krustojumiem vai divu šķirņu atkrustošanai. Izcili divu šķirņu krustojuma buļļi 
var būt vaislinieki (kompozītbuļļi) rūpnieciskā ganāmpulkā. Divu šķirņu krustojuma heterozes efekts parādās 
teļu ražībā līdz atšķiršanai 8–10% apmērā un dod 2–3% papildu pieauguma nobarošanas periodā. Lai šādu 
krustojumu izveidotu, nepieciešamas atvietotājas zīdītājgovis no tīršķirnes ganāmpulka (var ņemt arī no piena 
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lopu ganāmpulka). Divu šķirņu krustojumi neizmanto mātes heterozi, kā tas ir ar F1 mātēm. Tā kā piena lopi 
nav ar īpaši attīstītu muskulatūru, šāda krustojuma govis lecinot ar gaļas šķirnes bulli, nedod tik laba geno-
tipa pēcnācējus kā divu gaļas šķirņu lopu krustojums, bet mātes palielinātā piena deva dažkārt veicina teļu 
ātraudzību pirms atšķiršanas.

Divu šķirņu atkrustošana 
Veicot divu šķirņu atkrustošanu, F1 paaudzes teles pāro ar vienu no oriģinālā krustojuma neradniecisku 

tīršķirnes bulli, pēc tam nākamajā paaudzē – ar otru oriģinālā pārojuma neradniecisku tīršķirnes bulli. Ja pirmo 
krustojumu veic ar Anguss un Herefordas šķirnes dzīvniekiem, pirmā paaudze ir AH – 50% A un 50% – H. 
Otrā paaudzē pāro ar A bulli, pēcnācēji ir 25% H un 75% A. Trešajā paaudzē izmanto H bulli, pēcnācēji ir 
62,5% H un 37,5% A. Ceturtajā paaudzē izmanto A bulli, pēcnācēji ir 31,2% H un 68,6% A. Piektajā paaudzē 
pāro ar H bulli, pēcnācēji ir 65,6% H un 34,4% A. Sestajā paaudzē pāro ar A bulli, pēcnācēji ir 67,2% A un 
32,85 H utt. Šādas krustošanas režīma bullēni tiek kastrēti un nobaroti atbilstoši gaļas tirgus prasībām. Tā kā 
pirmais pārojums ir starp Herefordas un Anguss šķirnes dzīvniekiem un ganāmpulkā līdz ar to ir krustojuma 
lopi, izmantojot atkrustošanu, var sagaidīt pastiprinātu heterozes iespaidu, kas pārsniegs F1 paaudzes hetero-
zes efektu turpmāk iegūtajos pēcnācējos.

Trīs šķirņu terminālais jeb galakrustojums 
Trīs šķirņu terminālo krustojumu uzskata par pēdējo jeb galakrustojumu, jo visus iegūtos teļus nobaro un 

pārdod kautuvēm. Zīdītājgovis ganāmpulkā netiek atražotas, un ganāmpulka virziens ir komerciāli rūpniecisks. 
Zīdītājgovis ganāmpulkā ir divu šķirņu krustojums, kas tiek pārotas ar trešās šķirnes bulli, lai iegūtu trīs šķirņu 
krustojuma teļus. Šāda krustojuma teļi ir līdzīgi pēc genotipa – izlīdzināti pēc dzīvmasas, miesas uzbūves 
un izskata, līdz ar to ir sasniegts maksimāli iegūstamais heterozes efekts. Izvēloties divu šķirņu krustojuma 
zīdītājgovis, ir iespējams savienot labākās zīdītājgovju mātes īpašības un izvēlēties ātraudzības, kā arī tādas 
liemeņa kvalitātes īpašības, kuras būtu vēlams iegūt galakrustojuma dzīvniekam. Šāds krustojums dod iespēja 
iegūt šķirnes labākās īpašības, neņemot vērā daļu nevēlamo īpašību. Rezultātā iegūst dzīvnieku, kam piemīt 
trīs šķirņu labākās īpašības, ko nevar panākt trīs šķirņu rotācijas krustojumā, kad zīdītājgovīs apvienojas visas 
krustojumā izmantoto šķirņu īpašības – kā vēlamās, tā nevēlamās.

Trīs šķirņu krustojuma pamatā ir divu šķirņu krustojuma zīdītājgovis. Pieredze rāda, ka Anguss un Her-
efordas šķirnes F1 krustojuma zīdītājgovis apvieno lielāko daļu vēlamo īpašību, jo šīs divas šķirnes viena 
otru ļoti labi papildina. Latvijas apstākļos būtu vēlams pārbaudīt Latvijas brūnās šķirnes krustojumus ar Her-
efordas un Anguss šķirnes dzīvniekiem, jo Herefordas šķirnes lopi Latvijā vēl nav visai izplatīti un Anguss 
šķirnes dzīvnieku tikpat kā nav. Šādā gadījumā Latvijas brūnās govis varētu pārot ar Anguss vai Herefordas 
šķirnes buļļiem, lai iegūtu F1 ganāmpulka zīdītājgovis rūpnieciskam ganāmpulkam. Informācija un zināšanas 
par Latvijas brūno govju krustojumiem ir trūcīgas, tāpēc ir nepieciešama šī jautājuma turpmāka izpēte. 
Gelovejas šķirne arī būtu pārbaudāma kā varbūtēji vēlama šķirne krustojumā ar Latvijas brūnajām govīm, 
lai gan rezultātā varētu iegūt pārāk maza auguma zīdītājgovis, kuras nevarētu pietiekami efektīvi izman-
tot krustošanai ar lielāka auguma dzīvniekiem (piemēram, Šarolē vai Limuzīnas šķirnes lopiem) terminālo 
krustojumu iegūšanai. Trīs šķirņu galakrustojuma veidošanai lielākais šķērslis ir pārbaudītu, labu F1 telīšu 
un zīdītājgovju trūkums. Šeit lopkopjiem paveras iespējas attīstīt specializētu divu šķirņu krustojuma telīšu 
audzēšanu. Divu pamatšķirņu krustojuma kritēriji telīšu audzēšanai ir auglība, pienīgums, piemērotība vides 
apstākļiem un mātes instinkts. Rūpnieciskā ganāmpulkā ideāla zīdītājgovs ir vidēja auguma, tāda, kas apvieno 
minētās īpašības. Šādu zīdītājgovju turēšana ir ekonomiski izdevīga.

Trīs šķirņu rotācijkrustošana
Lopkopis izvēlas trīs šķirnes, kas tiek sistemātiski krustotas, līdzīgi kā trīs šķirņu terminālkrustojumā, 

izņemot to, ka trešā krustojuma teles tiek lecinātas ar vienu no pirmā krustojuma šķirnes bulli utt., līdzīgi kā 
divu šķirņu atkrustošanas režīmā. Ja pirmais ir Herefordas šķirnes teles un Anguss šķirnes buļļa krustojums, 
pirmās paaudzes pēcnācēji ir 50% H un 50% A. Otrā paaudze, izmantojot Limuzīnas bulli, ir 25% A, 25% H 
un 50% L. Trešā paaudze, govi lecinot ar Herefordas šķirnes bulli, ir 22,5% A, 62,55% H un 25% L. Ceturtā 
paaudze, pārojot ar A bulli, ir 56,25% A, 31,2% H un 12,5% L. Piektā paaudze, pārojot ar L bulli, ir 56,2% L, 
28,1% A un 15,6% H utt. Krustošanu turpinot ar A šķirnes bulli, katras nākamās paaudzes teles ir ar atšķirīgu 
trīs šķirņu savienojumu, bet pārošanā ir jāievēro buļļu šķirnes rotācijas kārtība.
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Trīs šķirņu rotācijkrustošanas priekšrocība ir ganāmpulka zīdītājgovju ataudzēšana pašu saimniecībā. Trīs 
ganāmpulkā izmantotās šķirnes apvieno savu šķirņu vēlamās īpašības, teles tiek selekcionētas ātraudzības 
virzienā un pārotas ar izcilu tīršķirnes bulli, ievērojot krustojumu shēmas šķirņu rotāciju. Buļļu rotācija 
turpinās, un no katras paaudzes telītēm izlasa augstražīgākās. Ganāmpulks tiek uzlabots, saglabājot apmēram 
87% iespējamā heterozes iespaida. Trīs šķirņu rotācijkrustošana praktiski nav iespējama nelielā saimniecībā 
(izņemot gadījumus, kad pārošana notiek, lietojot mākslīgo apsēklošanu), jo ganāmpulkā būtu nepieciešams 
turēt trīs dažādu šķirņu buļļus.

Visu minēto krustošanas veidu panākumi ir atkarīgi no buļļu kvalitātes un iespējas pārošanai izmantot izcilus 
tīršķirnes buļļus. Divu šķirņu krustojumos abi pārojamie liellopi ir tīršķirnes. Trīs šķirņu rotācijkrustojuma 
pēcnācēji var būt stipri atšķirīgi, līdz ar to ir nepieciešams atšķirīgs lopu nobarošanas režīms. Krustojumu 
ganāmpulka sekmīga uzturēšana prasa precīzu lopu identifikāciju un izpratni, jo neapdomāta lopu krustošana 
var novest pie nenosakāma lopu sajaukuma, kurā tīršķirņu krustojuma priekšrocības neizpaužas. Rūpnieciska 
ganāmpulka vajadzībām var izvēlēties tīršķirnes buļļus, kas ir pārbaudīti kontrolētā nobarošanā līdz gada ve-
cumam. Vēlams zināt arī buļļu māsu, pusmāsu vai brāļu novērtējumu. Mākslīgajā apsēklošanā izmantojamiem 
buļļiem ir pēcnācēju novērtējums – ASV mākslīgās apsēklošanas informācijā parasti ietilpst buļļa pēcnācēju 
atšķirība un ticamības indekss (EPD – Expected Progeny Difference un Accuracy). 

Nelielā saimniecībā, lai iegūtu trīs šķirņu krustojumu iespējamās priekšrocības, dažkārt lieto kompozītbuļļus 
(divu vai vairāku šķirņu krustojumus). Šie buļļi izceļas ar savu ātraudzību, bet nav teikts, ka to mantos pēcnācēji 
(pretēji iedzimtībai, ko iegūst selekcionējot). Heteroze netiek pārnesta uz pēcnācējiem. Šķirņu krustojuma 
jeb kompozītbuļļi apvieno dažādas vēlamās šķirņu īpašības, līdzīgi kā divu šķirņu krustojumā. Zinātniskie 
pētījumi rāda, ka, izmantojot krustojuma bulli, uzlabojas teliņu dzīvotspēja, lopu auglība un enerģijas līmenis, 
bet šie uzlabojumi neatsver zaudējumus. Heterozes efekts, kas parādās krustojuma bullī, nomaskē un pārspīlē 
buļļa ģenētisko vērtību. Krustojuma zīdītājgovīm ir lielāks iespaids uz pēcnācējiem nekā krustojuma buļļiem, 
kuru pēcnācējiem izteiktākas genotipa atšķirības – tie  ir mazāk izlīdzināti pēc dzīvmasas, miesas uzbūves 
un izskata. Krustojuma buļļi ir noderīgi un vajadzīgi jaunu šķirņu viedošanai. Skarbos klimatiskos apstākļos 
hibrīdo šķirņu buļļi var uzlabot heterozes efektu un dzīvotspēju salīdzinājumā ar līdzīgas kvalitātes tīršķirņu 
buļļiem, bet nevar paļauties uz to, ka krustojumu buļļi uzlabos ganāmpulku. Izmantojot vairāku šķirņu krus-
tojuma bulli, var zaudēt heterozes iespaidu un ganāmpulks var kļūt par nenozīmīgu dažādu šķirņu dzīvnieku 
sajaukumu.

1. att. Herefordas un Šarolē šķirnes krustojuma māte ar rotācijas atkrustojumā 
iegūto dienu vecu Šarolē šķirnes teliņu

Kompozītšķirņu dzīvnieki (sintētisko jeb hibrīdo šķirņu) apvieno vēlamās tīršķirņu lopu īpašības un  
heterozi, ko tie var saglabāt tikai tad, ja nenotiek savstarpēja atkrustošana (inbrīdings). Kompozītšķirne, kurā 
notiek atkrustošana, pārtop par tīršķirni. Atkrustošana ir atpakaļejoša krustošana, kas var izraisīt tuvradniecīgu 
iedzimtību, jo tiek atpakaļ iekrustoti radniecīgi dzīvnieki no vairākām jau lietotām šķirnēm, tā paaugstinot 
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kādas šķirnes īpatsvaru krustojumā, līdz ar to arī iedzimtību. Šādas šķirnes, piemēram, ir Brangus, Brafordas 
u. c. šķirnes, kurās ir notikusi Bramas lopu šķirnes iekrustošana. Salorna ir kompozītšķirne, kurā apvienotas 
5/8 Saleiras šķirnes un 3/8 Teksasas garragaino (Texas Longhorn) lopu īpašību. Šķirne labi piemērota tropiska 
vai subtropiska klimata apstākļiem. 

Gadījumos, kad pēcnācēji īpaši izceļas un ir pārāki par saviem vecākiem, mēdz teikt, ka pārotie lopi 
labi savienojas (Nick – specifisks ASV lopkopju termins, apzīmējot precīzu gēnu saskaņotību, kā, piemēram, 
tehnikā diviem zobratiem momentā saslēdzoties). Krustojumā ar kādu citu lopu varbūt rezultāti nav ne tuvu 
tik labi, kaut arī krustošana ir notikusi ar līdzīgi novērtētu pozitīvās īpašības nesošu lopu. Šie ir gadījumi, 
kad abu krustojumam izmantoto vecāku pēcnācēji apvieno vēlamos gēnus, kaut gan individuāli vecākiem 
nav nepieciešamo gēnu, kas tos īpaši izceltu, bet krustojumā vēlamie gēni savienojas un papildina viens otru. 
Izcili eksemplāri, kas ir labi saderīga krustojuma pēcnācēji, savas īpašības bieži nepārnes nākamajā paaudzē, 
jo ģenētiski šie lopi ir heterozigoti.

Labturības apstākļi dažkārt nomaskē trūkumus. Labi kopts un ēdināts bullis kūtī izskatās savādāk nekā 
tas pats lops intensīva darba un daļējas slodzes apstākļos. Vislabākie apstākļi nekad ģenētiski nepilnvērtīgu 
bulli nepārveidos par izcilu vaislinieku, bet tauku kārta un ādas segums var noslēpt dzīvnieka trūkumus. Tos 
var konstatēt muskuļu uzbūves pārbaudē ar ultraskaņu, tāpēc šādā veidā var daudz precīzāk nekā ar vizuālu 
novērtējumu vien izvēlēties labāko vaislinieku. Latvijā šādas pārbaudes netiek veiktas, jo ultraskaņas ierīce nav 
pieejama pat veterinārmedicīnā. Zinātnieki ir pierādījuši, ka vide, dzīvnieku kopšana un ēdināšana ietekmē un 
var ierobežot turpmāko vaislinieku pilnīgu ģenētisko izpausmi no perioda pirms apsēklošanas līdz fizioloģiskā 
brieduma sasniegšanai. Tikai 30–45% novēroto atšķirību ir ģenētiski pamatotas un saistītas ar iedzimtību.

Heteroze apzīmē bioloģisku parādību, kas izpaužas kā izteikta krustojumu augstražība, pārspējot tīršķirnes 
lopu produktivitāti. Krustojumus dažkārt sauc par hibrīdiem, bet šis termins ir maldinošs. Īsti hibrīdi ir 
atšķirīgu, ļoti tuvradniecisku dzīvnieku vai augu (inbreda) krustojumi. Piemērs ir kukurūzas hibrīdu šķirnes 
klasiskais hibridizācijas piemērs – vienkāršais kross – divu inbredu (līdz 7 paaudžu krustojumi sevī) iegūtais 
savienojums. Gaļas liellopu šķirņu krustojumi ir tikai krustojumi, un hibrīdi būtu ārkārtīgi liels retums.  
Heterozes (gan hibrizācijas, gan krustojuma izraisītas) ģenētiskais izskaidrojums ir vienāds – dominējošie 
gēni ņem virsroku pār recesīvajiem gēniem gēnu pāros. Heterozi novēro, kad ģenētiskie grupējumi atšķiras ar 
to, cik bieži dominējošo gēnu grupējumi parādās. Tādas īpašības kā muskuļu mīkstums un to apjoms atbilst 
selekcionēšanai, bet tajos neparādās heterozes iespaids. Īpašībām ar zemu selekcionēšanas potenciālu ir ten-
dence izrādīt izteiktu heterozes efektu. Jo lielāka ir šķirņu ģenētiskā atšķirība, jo lielāks ir heterozes efekts. 
Heterozē visvērtīgākās ir tādas īpašības, kas dod iespējas gūt lielāku peļņu – auglība, teliņu dzīvotspēja, 
ātraudzība, govs pienīgums un produktīvā mūža garums. Lai uzturētu heterozi ganāmpulkā, nepieciešami 
tīršķirnes lopi kā izejmateriāls krustojumiem.

Veidojot tīršķirnes ganāmpulku, vislielākā vērība ir jāveltī homozigozei. Lopkopju veiksme ir saistīta ar 
noteiktas pārošanas programmas izvēli, kas paredzēta nolūkam panākt labāk kontrolētu iedzimtību, ko nevar 
iegūt tikai ar selekciju. Tīršķirnes lopu cilts raksturojums ir jāizpēta līdz pat šķirnes pirmsākumam vai līdz 
tādu lopu izveidošanai, kas ir atzīti kā vēlams papildinājums šķirnes attīstības gaitā, neatkarīgi no paaudžu 
skaita. Tā kā šķirnes pirmsākumā lopu skaits parasti ir neliels, tās attīstības sākuma stadijā tiek praktizēta 
radnieciska (inbreeding), radniecisku līniju (line breeding), kā arī īpaši tuvradniecisku dzīvnieku krustošana 
(closebreeding). Visi šie krustošanas veidi ir inbrīdu variācijas, lai pavairotu homizigotismu. Šāda krustošana 
pavairo recesīvo gēnu pārsvaru, un iegūtais pēcnācējs var būt nevēlams. Līniju krustošanai ir daudzas no tām 
priekšrocībām, kādas piemīt radniecīgai krustošanai (closebreeding), bet tā nav tik intensīva un līdz ar to 
mazāk izpaužas nevēlamās īpašības. Modernā lopkopībā radniecīgu krustošanu praktiski nelieto, bet daudzi 
šķirnes uzlabojumi ir un tiek panākti, ievērojot līniju krustošanas principus. Radniecīgā un līniju krustošana 
ir izmantojama vienīgi izcilos ganāmpulkos, bet šādi krustojumi tikai intensīvāk savieno visa ganāmpulka 
nevēlamos gēnus.

Neradnieciskā krustošanā (outcrossing) izmanto vienas šķirnes gandrīz neradniecīgus vai ļoti tālas 
radniecības (5–6 paaudzes) lopus. Šis ir labākais veids, kā uzlabot viduvēju vai sliktu ganāmpulku. Daudzi 
izcili tīršķirnes ganāmpulki ir izveidoti ārējas pārošanas rezultātā.

Ja tīršķirnes lopu skaits ir mazs, govis ieteicams pārot ar tīršķirnes bulli atkārtoti līdz ceturtai paaudzei, 
kas tiek atzīta un reģistrēta kā tīršķirne. Pirmajā paaudzē pēcnācējam ir 50% no tīršķirnes asinīm, otrajā 
paaudzē – 75%, trešajā – 87,5% un ceturtajā – 93,75%. Sekojošie pārojumi ar izcilu tīršķirnes bulli ar katru 
paaudzi uzlabo ganāmpulku.
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2.4. Gaļas liellopi Latvijā, audzēšanai piemērotākās šķirnes

Gaļas liellopu audzēšana Latvijā ir sākuma stadijā. Nopietna interese par specifisku gaļas liellopu 
ganāmpulku izveidi ir vērojama dažus gadus. Lai gan jau labu laiku pirms Latvijas neatkarības atgūšanas 
tika veikti Latvijas brūnās šķirnes lopu krustojumi ar gaļas tipa liellopiem, informācija par rezultātiem ir maz 
pieejama un nepilnīga. Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā Latvijā tika ievesti vairāki 
Herefordas šķirnes buļļi no Kanādas, ko tajā laikā varēja uzskatīti par izciliem eksemplāriem. Deviņdesmito 
gadu sākumā Latvijā sastopamie Herefordas un Šarolē šķirnes lopi bija nožēlojami šķirnes paraugi (Ukrainas 
izcelsmes). Lopi pakāpeniski tiek uzlaboti. Šīs nodaļas autoram izdevās sagādāt ap 800 ampulu izcilu Herefor-
das, nedaudz melno un sarkano Anguss un kādas 300 devas K – Anguss (Kianu un Anguss krustojums) šķirnes 
buļļu spermas. Diemžēl nav informācijas par to, kā tā tika izmantota. 

Ap 2000. gadu Latvijā bija nedaudz ļoti labu Limuzīnas un daži labi Šarolē šķirnes liellopi. Vēl arvien 
ir labu Hereforda šķirnes lopu deficīts un Anguss šķirne tikpat kā nav pārstāvēta. Sastopams nedaudz Skotu 
Hailandes lopu, kas pārsvarā tiek audzēti savvaļas apstākļos.

Minētās gaļas lopu šķirnes uzskata par piemērotākajām Latvijas apstākļiem, bet tās nav vienīgās. Veicot 
mākslīgo apsēklošanas, genotipu var uzlabot. Iespējams veikt arī embriju transplantāciju. 

Gaļas tipa liellopu šķirņu dzīvniekus pēc ķermeņa un skeleta uzbūves iedala trīs grupās (mazi, vidēji, 
lieli). ASV ir izveidota 7 punktu skeleta novērtējuma skala, kuru lieto arī Latvijā. 

2. tabula
Skeleta novērtējuma punktu skala

Skeleta novērtējums, punkti Kautmasa, kg Liemeņa masa, kg

1 <385 <240
2 385–430 240–275
3 430–475 275–305
4 475–520 305–340
5 520–565 340–360
6 565–615 360–400
7 > 615 >400

Pēc skeleta uzbūves pasaules gaļas tirgus prasībām atbilstošākie lopi ir novērtēti ar 3, 4 un 5 punktiem, 
kas vislabāk atbilst optimālas zīdītājgovs lielumam. Modernos Anguss un Herefordas šķirnes lopus selekcionē 
atbilstoši šiem kritērijiem. Lai gan abās šķirnēs ir sastopami izņēmuma dzīvnieki, pārlieku liela auguma lopi 
(ar 6 un 7 punktiem) ganāmpulkā nav vēlami. Latvijas lopu klasifikācija pēc eksterjera un liemeņa kvalitātes 
atrodama 1. pielikumā.

Audzēšanai Latvijā piemērotākās gaļas liellopu šķirnes

Aberdīnangusu (Aberdeen Angus) šķirnes lopi
Uzskata, ka šīs šķirnes izcelsmes vieta ir ziemeļaustrumu Skotija, bet precīzs tās pamatojums nav zināms. 

Šie izturīgie lopi ir toli, parasti melnā krāsā, bet ir sastopami arī brūni dzīvnieki, kas tiek reģistrēti kā Anguss 
sarkanie (Red Angus) lopi. Tie ir vidēja lieluma, vidējā kondīcijā (5 balles), pieaugušas govs dzīvmasa ir 
480–560 kg, buļļa – 900–950 kg. Pēdējā laikā Anguss šķirnes lopi un ar tiem saistītais ciltsdarbs tiek atzīts par 
progresīvāko un uzlabotāko gaļas liellopu audzēšanā un tie tirgū ir īpaši pieprasīti. ASV un Kanādas Anguss 
šķirnes liellopi ir selekcionēti ātraudzībai un barības efektīvai izmantošanai. Tie ir lielāka auguma, ar mazāku 
tendenci veidot zemādas taukus nekā Eiropas tīršķirnes Anguss lopiem. Anguss šķirnes lopu gaļa ir īpaši 
mīksta un marmorizēta (vismīkstākā muskulatūra ir piena govju šķirnes Džersejas lopiem). Govis ir pienīgas, 
izcilas mātes, tās dzemdē samēra mazus (telītes – 29, bullīši – 32 kg), ātraudzīgus teliņus. Lopi dažkārt var būt 
temperamentīgi, taču tas parasti neapgrūtina to turēšanu. 
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Anguss sarkanās (brūnās) (Red Angus) šķirnes lopi

2. att. Izcils Anguss sarkanās šķirnes 4 gadus vecs bullis

Šo lopu izcelsme un raksturojums ir tāds pats kā Anguss šķirnes lopiem, tikai tie ir brūnā krāsā. Nevēlamās 
ādas krāsas dēļ šie lopi parasti tika izskausti no Anguss ganāmpulkiem, paturot tikai izcilākos eksemplārus, 
kas veidoja šķirnes reģistru.

3. att. Anguss melnās šķirnes 2 gadus vecs bullis

4. att. Gadu vecs Anguss šķirnes bullis
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5. att. Herefordas šķirnes bullis

Hereforda šķirnes liellopi ir sastopami vairāk nekā 20 valstīs. Šī šķirne ir attīstījusies Anglijas rietumu 
vidienē, Herefordšīras apvidū. Benjamiņš Tomkins 1742. gadā sāka uzlabot vietējos Herefordšīras lopus, un 
viņu uzskata par šķirnes izveidotāju. Jau no paša sākuma šķirne tika selekcionēta maksimāli ganību un rupjās 
barības izmantošanai. Šķirnē parādījās toli mutanti, un 1901. gadā Vorens Gamons (Warren Gammon) ASV 
Aiovas štatā sāka sistemātisku tolo Herefordas šķirnes lopu audzēšanu (10 govis, 1 bullis); no 1960. līdz 
1995. gadam tolie Herefordas lopi tika reģistrēti atsevišķā ciltsgrāmatā, bet tagad tie ir iekļauti kopējā Her-
efordas lopu reģistrā. Tie ir vidēja auguma (govis – 480–560, buļļi – 900–960 kg), labi muskuļoti, ar spēcīgu 
kaulu struktūru un baltu galvu. ASV bieži šos lopus dēvē par „baltģīmjiem” (Whiteface). Tie ir ļoti mierīgi,                
govis – izcilas mātes, un šķirne ir iecienīta dzīvnieku izturības, pieticības un mierīgā temperamenta dēļ. Lai 
gan teļu dzimšanas masa ir liela (telītes – 35, bullīši – 37 kg) un teliņiem ir plata piere, dzemdības parasti 
nav sarežģītas. Herefordas šķirnes govis nav pienīgas, bet šo trūkumu cenšas labot, selekcionējot pienīgākus 
pēcnācējus.

Šorthorņu (Shorthorn) šķirnes lopi
Šķirne izveidota Anglijas ziemeļaustrumu grāfistēs (Nortamberlendas, Daremas, Jorkas, Linkolnas). Ar šo 

šķirni ir saistīti slavenākie Anglijas lopkopju vārdi, no tiem ievērojamākais bija lopkopis Amoss Kruikšenks 
(Amos Cruickshank), kas 19 gs. 60. gados, izmantojot intensīvu iedzimtību (lietojot vienu pašaudzētu bulli), 
panāca straujus uzlabojumus. Līdz 19. gadsimta beigām saimniecība bija pārdevusi vairāk nekā 1900 šķirnes 
lopu no sava ganāmpulka. Tolo Šorthorņu lopu audzēšana attīstījās ASV, visvairāk Minesotas, Indiānas un 
Ohaio štatā. Šīs šķirnes dzīvnieki ir sarkanbrūni, balti vai abās šajās krāsās. Šorthorņu lopi izskatās stūraināki 
nekā citu gaļas šķirņu dzīvnieki. Tiem ir platas, taisnas muguras, samērā mazas galvas. Pieaugušu buļļu 
dzīvmasa var būt 1090 kg, govju – 770 kg.
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6. att. Šorthorņu šķirnes teles – iespējama apmatojuma krāsu variācija

Gelovejas (Galloway) šķirnes lopi

7. att. Gelovejas šķirnes bullis

8. att. Joslainie Gelovejas (Belted Galloway) šķirnes lopi

Šo lopu izcelsme ir saistīta ar dienvidrietumu Skotiju. Dzīvnieki ir melni, brūnganpelēki vai vidusdaļā 
apņemti ar bāli pelēcīgu, pat baltu joslu. Tie ir toli, ļoti izturīgi barga klimata apstākļos, pamaza auguma. Go-
vis dzemdē mazus teliņus. Šķirne nav īpaši izplatīta. 
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Hailandes (Scotch Highland) šķirnes lopi

9. att. Hailandes šķirnes lopi

10. att. Hailandes šķirnes bullis izsolē Priekuļos

Šie dzīvnieki ir ļoti izturīgi, pieticīgi Ziemeļskotijas lopi ar gariem ragiem. Tie ir maza auguma (dzīvmasa 
līdz 450 kg). Apmatojums var būt sarkanbrūns, dzeltens, balts, pelēks, melns, brūnganpelēks vai ar tumšām 
svītrām uz brūngandzeltena vai pelēcīga fona. Lopi labi piemēroti savvaļas dzīvei, bet parasti tie ir mierīgi. 
Dzemdībās problēmu praktiski nav, govis ir labas mātes, dod maz piena; teliņi mazi, bet mundri. Gaļas 
kvalitāte ir laba, tā ir teicami marmorizēta un mīksta, bet dzīvmasa pieaug lēni. Šīs šķirnes dzīvnieku galvenās 
priekšrocības ir izturība bargos klimatiskos apstākļos un spēja izmantot trūcīgu barību.

Dzeltenās šķirnes lopi (Gelbvieh)
Zeltaini brūnie vai rūsganie lopi ir cēlušies Vācijā (Bavārijā). Šķirnes pamatā ir vairāku šķirņu (Ķeltu-

Vācu Landrases, Simentāles, Šorthorņu) lopu krustojumi. Šķirne tika izveidota ap 1920. gadu, apvienojot 
vairākas šķirnes (Frankonijas, Glan-Donnenberg, Lahn un Limburg). Lopi ir mierīgas dabas, ātraudzīgi, liela 
auguma (govju dzīvmasa 635–815 kg, vidēji 635 kg, buļļu – 1040–1270 kg, vidēji 1135 kg), labi muskuļoti, 
ar augstu liemeņa kvalitāti.
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11. att. Dzeltenās (Gelbvieh) šķirnes kastrāti

Limuzīnas (Limousin) šķirnes lopi
Dienvidfrancijā izveidota gaļas liellopu šķirne. Rūsganas vai kviešu krāsas liela auguma lopi (vidējā 

dzīvmasa govīm 590 kg, buļļiem – 1090 kg), atbilst modernu gaļas liellopu ķermeņa uzbūves raksturojumam. 
Šķirne ir raksturīga ar govju vieglu atnešanos, lai gan teļi dzimst palieli un ir ātraudzīgi. Limuzīnu šķirnes 
lopu liemeņi ir augstas kvalitātes – ar smalkām muskuļšķiedrām, plānu tauku segumu un samērā zemu tauku 
saturu proporcionāli muskuļiem. Lopi dažkārt ir temperamentīgi, bet intensīvos kopšanas apstākļos tie īpašas 
problēmas nerada.

12. att. Limuzīnas šķirnes jauna govs saimniecības 
Kalnmuižas ganāmpulkā (Cēsu raj.)

 

13. att. Izcils Limuzīnas šķirnes bullis
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14. att. Limuzīnas šķirnes govs mācību pētījumu 
saimniecības Vecauce ganāmpulkā

Šarolē (Charolais) šķirnes lopi
Viena no vecākajām Francijā izveidotajām šķirnēm. Ātraudzīgi, muskuļoti, liela auguma lopi (pieaugušas 

govs dzīvmasa 570–910 kg un vairāk, buļļu – pat 1140 kg). Baltie vai krēmkrāsas lopi parasti ir ar ragiem, bet 
ir sastopami arī toli dzīvnieki. Lopi izceļas ar labo muskuļu attīstību un ātraudzību, bet ne ar gaļas kvalitāti. 
Tie ir mierīgas dabas. Teļu dzimšanas masa ir samērā liela. Tiem ir spēcīgi veidoti priekšpleci, līdz ar to govīm 
var būt sarežģījumi dzemdībās (īpaši, ja krustojumos izmantoti mazāka auguma lopi).

15. att. Šarolē šķirnes jaunbuļļi
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16. att. Pincgauas šķirnes govs

Pincgauas šķirnes lopi
Šķirne sastopama Austrijas, Itālijas un Vācijas kalnu reģionos. Lopi ir raksturīgā kastaņbrūnā krāsā, ar 

baltu muguru, asti un pavēderi. Tie ir liela auguma (pieaugušu buļļu dzīvmasa ir 1000– 1350 kg, govju – 690–
750 kg), labi izmanto zālājus un ganības un izceļas ar savu ilgo, ražīgo mūžu (17–18 gadi). Pienīgas, izturīgas, 
labas mātes dzemdē palielus teļus, kas ir labi piemēroti gaļas liellopu intensīvai audzēšanai. Liemeņu kvalitāte 
ir laba un atbilst mūsdienu tirgus prasībām. 

17. att. Seleiras šķirnes govs

Seleiras (Salers) šķirnes lopi
Šķirne izveidota Francijas dienvidu vidienes kalnu apgabalos. Ļoti izturīga, masīva auguma, samērā 

temperamentīgi lopi. Pieaugušas govs vidējā dzīvmasa ir 700 kg, buļļu – 1150 kg. Šķirne ir speciāli izveidota 
kā gaļas un piena lopi. Tie ir ķiršsarkani, ar baltu astes galu, biezu apmatojumu, ātraudzīgi, ar izcilu barības 
izmantošanas efektivitāti. Liemeņa kvalitāte nav teicama – muskulatūra ir vāji marmorizēta, tā nav arī mīksta. 
Lopi ir piemēroti bargam klimatam, bet to masīvā ķermeņa uzturei ir nepieciešamas samērā lielas barības 
devas.
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18. att. Simentāles šķirnes govs

Simentāles šķirnes lopi
Šķirne izveidota Šveicē (Vācijā tā ir pazīstama kā Flekviech, Austrijā – Austrovich, Francijā – Pie rouge) 

kā piena un gaļas lopi, bet Bavārijā šīs šķirnes dzīvniekus izmantoja arī darbam. Apmatojuma krāsa parasti ir 
dzelteni sarkanīga, ar krēmkrāsas plankumiem, bet tas var būt arī vienkrāsains. ASV tiek selekcionēti melni 
un melnraibi Simentāles lopi, visticamāk tie ir atvasināti no Anguss šķirnes dzīvniekiem. 

Dzīvnieki ir mierīgi un lieli (buļļu dzīvmasa ir 1050–1090 kg, govju – 545–775 kg). Govis ir  
pienīgas – vidējais izslaukums ir tuvu pie 3000 kg, ar 4,2% tauku saturu. Govis dzemdē lielus teļus, tāpēc 
atnešanās var būt problemātiska. Liemeņu kvalitāte nav sevišķi laba.

 

19. att. Simentāles šķirnes bullis izstādē

Tarine (Terentaise) šķirnes lopi
Francijas Alpu šķirne, lopi izceļas ar savu izturību, vieglo atnešanos un pienīgumu. Apmatojuma  

krāsa – no ķiršbrūnas līdz gaiši brūnai. Dzīvnieki vidēja lieluma (buļļu dzīvmasa ir vidēji 815 kg, govju – 520 
kg). Lopi selekcionēti iegurņa paplašinājumam, lai atvieglotu dzemdības. Teliņi dzimst mazi, tie ir izturīgi, 
bet lēnaudzīgi. Šie lopi ir auglīgi, mātes – pienīgas. Liemeņu kvalitāte nav teicama, un muskuļu šķiedras ir 
cietas. 
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20. att. Tarīnas šķirnes govs ar teļu

Dažas citas šķirnes
Mazāk pazīstamas un ne tik izplatītas ir vairākas Lielbritānijas gaļas lopu šķirnes(Welsh Black, South Dev-

on, White Park, Red Poll, Sussex, Murray Gray), Norvēģijas sarkanās govis (kontrolēts šķirņu krustojums), 
kā arī Japānas Vaiju (Wagyu) šķirnes lopi, kuru eksports ir aizliegts. Vaiju ģenētika ir stipri atšķirīga no 
rietumzemēs pazīstamajām šķirnēm, un krustojumos izpaužas pastiprināts heterozes efekts. Japānā slaveno 
Kobi vēršu gaļu iegūst no šīs šķirnes lopiem, tā ir ļoti marmorizēta, jo lopus intensīvi nobaro no 26 līdz  
36 mēnešu vecumam. Teksasas A&M universitātes zinātnieki ir atklājuši, ka Vaiju šķirnes lopu gaļā ir 
paaugstināts oleīnskābes saturs, kurai ir liela ietekme uz holesterīna radīto komplikāciju samazināšanu 
organismā. Anguss un Vaiju šķirņu krustojumi gandrīz neatšķiras no Vaiju tīršķirnes lopiem. Lai arī pastāv 
eksporta aizliegums, šīs šķirnes dzīvnieki ir nonākuši ASV un citās valstīs. Japāņu izcelsmes ASV pilsonis 
Jamamoto 1999. gadā ASV ieveda 88 tīršķirnes Vaiju govis un 10 buļļus. Ganāmpulku turpina audzēt tīršķirnes 
dzīvnieku iegūšanai un krustošanai ar Anguss šķirnes lopiem. Gaļas virziena Frīzijas lopi (Beef Friesian) ir 
Holšteinas un Frīzijas govju krustojums ar Anguss lopiem. Šī šķirne ir izveidota ASV. Šie melnie vai melnbal-
tie lopi ir liela auguma, ļoti ātraudzīgi, ar labu gaļas kvalitāti un barības izmantošanas efektivitāti. 

Liela auguma dzīvnieki ir arī Francijas šķirņu Normande un Maine Anjou lopi. Tās abas ir izveidotas 
piena un gaļas ražošanai. Lielākie ir Maine Anjou šķirnes lopi. Pieauguša buļļa vidējā dzīvmasa ir 1140 kg, 
govs – 910 kg. Šķirnes Normande buļļi sver 1100–1300 kg, govis – 700–800 kg. Šķirnes Main Anjonu dzīvnieki 
ir pazīstami ar savu ātraudzību, bet to gaļas kvalitāte nav sevišķi augsta.

Beļģu zilās un itāļu Pjemontas (Piemontese) šķirnes lopi ir liela auguma, gaļīgi, tiem bieži novēro 
dubultmuskuļotību (80% lopu). Atnešanās šiem lopiem ir sarežģīta. No lopkopja viedokļa, dubultmuskuļu 
iedzimtība nav vēlama, bet intensīvā saimniecībā, kur lopu skaits ir mazs un veterinārsta pakalpojumi ir viegli 
pieejami, šie lopi ir iecienīti liesās gaļas un masīvās muskulatūras dēļ (liemenī par 9% vairāk gaļas). Beļģu 
zilo govju krustojumi ar Holšteinas – Frīzijas lopiem dod muskuļotus teļus augstvērtīgas gaļas pieprasījuma 
nodrošināšanai. Šādā krustojumā dubultmuskuļi neizpaužas, jo šis gēns ir recesīvs.

Izmantotā literatūra
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3. GANĪBAS UN ZĀLĀJI – AUGSTVĒRTĪGAS BARĪBAS BĀZE LIELLOPIEM

3.1. Ganību un zālāju uzlabošanas programma

3.1.1. Augstvērtīgas zālaugu ražas iegūšanas pamati ganībās un pļaujamās platībās

Daudzgadīgās zāles – atgremotājdzīvnieku barības pamats
Zālaugi dod pamatbarību liellopiem visa gada vajadzībām. Vasarā tā ir ganību zāle un zaļbarība, ziemā – 

dažādi konservētās barības veidi (siens, skābsiens, skābbarība). Zāles sausna satur praktiski visas dzīvniekiem 
zālēdājiem nepieciešamās barības vielas. Sevišķi laba barotājvērtība (augsts proteīna un vitamīnu saturs un 
labvēlīgs minerālvielu sastāvs) ir ganību zālei. Zāles lopbarība mūsu klimatiskajos apstākļos ir vislētākā, bet 
tās ekonomiskā efektivitāte ir atkarīga no zelmeņu ražības un ražas kvalitātes rādītājiem: jo tie ir augstāki, 
jo ekonomiski izdevīgāka ir lopbarība. Zālaugu ražības līmeni un ražas kvalitāti var mērķtiecīgi un saprātīgi 
regulēt vairāk nekā citiem lopbarības kultūraugiem. Tā, piemēram, no dabiskiem zālājiem bez mēslojuma 
var ievākt ap 1,5–2,5 t ha-1 sausnas, bet mēsloti un pareizi izmantoti zelmeņi dod pat 8–10 t ha-1 sausnas ar 
kopproteīna ievākumu 1000–1600 kg ha-1. Ļoti plašas iespējas ir ietekmēt zālaugu ražas kvalitāti pēc barības 
vielu satura. Galvenie faktori, kas visvairāk ietekmē barības vielu kopieguvi no hektāra un koncentrāciju zāles 
sausnā, ir šādi:

• zelmeņa sastāvs, ko var regulēt, izvēloties piemērotākos zāļu maisījumus konkrētai augsnei un 
ražas izmantošanas nolūkam, ielabojot virspusēji, kā arī efektīvi iedarbojoties ar mēslojumu un 
ražas izmantošanas režīmu;

• mēslojums (fosfora, kālija, slāpekļa, kalcija, magnija, dažviet – arī mikroelementu), ar ko zālaugu 
ražu var palielināt pat 2–3 reizes;

• zelmeņa izmantošanas režīms – laikā no cerošanas (ganību zālē) līdz ziedēšanai proteīna saturs 
stiebrzālēs pakāpeniski samazinās, sarūkot pat 4–5 reizes (no 24–26% līdz 6–8%); tauriņziežos 
proteīna saturs veģetācijas laikā samazinās mazāk, bet arī 2–3 reizes.

Tātad, lai dzīvniekus apgādātu ar augstvērtīgu zāles lopbarību, liela vērība jāvelta zāļsaimniecībai, gan 
rūpējoties par ganībām vasarā, gan gādājot par izejmateriālu ziemas barībai. Neviena, pat vismodernākā zāles 
lopbarības sagatavošanas tehnoloģija nevar garantēt augstvērtīgas lopbarības iznākumu, ja par izejmateriālu 
tiek izmantota zemas kvalitātes zāles raža.

3.1.2. Augstražīgu ganību ierīkošana un izmantošana

Ganību ražība pirmām kārtām ir atkarīga no zelmeņa sastāva un tā biezības. Tikai labas kvalitātes zel-
menis spēj efektīvi izmantot doto mēslojumu un reaģēt uz visiem pasākumiem augstvērtīgas ganību ražas 
ieguvei, tādēļ pamatnosacījums augstvērtīgas ganību zāles ieguvei ir pietiekami bieza zelmeņa izveidošana, 
kas labi garšo dzīvniekiem un dod vislētāko vasaras barību.

Liellopi labprāt ēd jaukta sastāva zāli. Vēlams, lai tajā būtu ap 25–40% tauriņziežu, dažādi ēdami  
platlapji – ap 15–20%, bet pārējo daļu aizņemtu stiebrzāles.

Cik biezam vajadzētu būt labu ganību zelmenim, un kāpēc? Jaunierīkotie zelmeņi 1.–3. izmantošanas 
gadā ir retāki, tajos par optimālu daudzumu var uzskatīt 2–3 tūkst. zāles dzinumu uz l m2. Turpretī ilggadēji 
pareizi apsaimniekotās ganībās, t.i., ja zelmeni labā sastāvā izdodas saglabāt vairāk par 5–6 gadiem, tas vei-
dojas ievērojami biezāks – zālaugu dzinumu skaits uz l m sasniedz pat 8–10 tūkstošus. Šādiem ilggadīgiem 
zelmeņiem salīdzinājumā ar īslaicīgas izmantošanas (2–3 gadi) zālājiem ir vairākas priekšrocības:

• tie dod ievērojami lētāku (par 30–35%) zāles ražu, jo ietaupās darba, materiālu un enerģijas patēriņš 
jauna zelmeņa ierīkošanai;

• biezais, blīvais zelmenis labi nosedz augsni, aizkavē tās pārkaršanu karstā laikā, tādā veidā pats 
sevi zināmā mērā aizsargājot no izdegšanas bezlietus periodā;

• biezais zelmenis un sakņu dzinumu cauraustā velēna nodrošina labākus tehnoloģiskos apstākļus 
zālāju apsaimniekošanai (mašīnu izmantošanai, noganīšanai) reljefa zemākajās vietās;

• rodas iespējas labāk izmantot zemes nogabalus ar pārpurvotām augsnēm.
Par zināmu trūkumu ilggadējas izmantošanas zelmeņiem var uzskatīt to botāniskā sastāva patstāvīgu 

veidošanos atkarībā no konkrētiem augšanas apstākļiem. Zelmenī pakāpeniski ieviešas dabiskie zālaugi 
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ar zemāku potenciālo ražību, tādēļ ilggadējas izmantošanas zālāju ražība parasti ir nedaudz zemāka kā 
jaunierīkotajiem zelmeņiem. Tomēr arī ilggadīga zelmeņa veidošanās procesu zināmā mērā var ietekmēt, 
optimizējot mēslojumu un izmantošanas režīmu: labos augšanas apstākļos zelmenī ieviešas vērtīgie  
zālaugi – pļavas skarene, baltais āboliņš, dedestiņas, vanagvīķi u. c.; ja zelmeni nemēslo, tad to pakāpeniski 
pārņem mazvērtīgie augi – dažādas mazražīgas stiebrzāles, nezāles un sūnas.

Lopbarības audzēšanas ziņā Latvijā apmēram 55–60% lauksaimniecībā izmantojamo zemju pēc dabiskajām 
īpašībām (augsnes tips, granulometriskais sastāvs, reljefs, mitruma apstākļi u. c.) ir vispiemērotākās daudzgadīgo 
zāļu audzēšanai: ar zālaugiem var iegūt vairāk barības vielu no hektāra nekā ar citiem kultūraugiem. Savukārt 
ilgu gadu (22–25 g.) laikā Latvijas zinātnieku pētījumos noskaidrots, ka, pareizi mēslojot, ir iespējams uzturēt 
laba botāniskā sastāva zelmeni ar augstu produktivitāti (7–9 t ha-1 sausnas) ļoti ilgus gadus gan ganībās, gan 
izmantojot zelmeni pļaušanai. Lai katram interesentam būtu iespējas izvēlēties sev piemērotāko paņēmienu 
augstvērtīgu ganību un pļaujamo zālāju ierīkošanai un izmantošanai, piedāvājam risinājumus gan intensīvu 
jaunierīkotu ganību zelmeņu izveidošanai, gan vecāku, mazproduktīvu zālāju ielabošanai ar mērķi iegūt 
augstvērtīgu zāles ražu kā vasaras, tā ziemas lopbarībai.

Kvalitatīva ganību zelmeņa izveidošana
Vēlama sastāva ganību zelmeni visātrāk var izveidot, ja ierīko ganības no jauna, iesējot noteikta sastāva 

zālaugu maisījumus. Šis pasākums ir samērā dārgs. Izdevumi augsnes sagatavošanai, mēslošanai, sēklas 
materiāla iegādei un jaunā zelmeņa kopšanai sastāda ap 150–200 Ls ha-1. Lai ganību ierīkošanā ieguldītais 
darbs un līdzekļi drīzāk atmaksātos, vēlams zelmeņa ierīkošanas tehnoloģiskās operācijas izpildīt ļoti rūpīgi 
un precīzi, jo zelmenim būs jākalpo daudzus gadus. Zelmeņa ierīkošanas laikā pieļautās kļūdas turpmāk var 
negatīvi ietekmēt gan ganību ražību, gan radīt problēmas zelmeņa apsaimniekošanā.

Ganībām piemērotākās augsnes
Labas ganības var ierīkot gan minerālās, gan kūdras augsnēs. Labu zelmeni grūtāk izveidot sausās smilts, 

kā arī pārlieku mitrās, pārpurvotās augsnēs. Ganībām ieteicamākās ir pietiekami mitras velēnu gleja trūdainas, 
glejotas, kā arī kūdras augsnes, kurās var veidot ilggadīgus zelmeņus un zāles raža veģetācijas periodā ir 
vienmērīgāk sadalīta. Ja saimniecībā ir kūdras augsnes, tad jāņem vērā, ka tajās veģetācijas ilgums zālaugiem 
būs apmēram par 2 nedēļām īsāks nekā minerālaugsnēs, kā arī zelmenis var tikt izmīdīts, to noganot ilgstošu 
lietavu periodos, tādēļ vismaz ap 30% no kopējās ganību platības ir jāierīko minerālaugsnē.

Ganībām jācenšas izmantot paugurainas erodētās augsnes, kur mašīnu lietošana un līdz ar to citu kultūraugu 
audzēšana ir apgrūtināta, bet ganību zelmenis lielā mērā novērš augsnes eroziju.

Katrā gadījumā, kad plāno ganību ierīkošanu, ir jāiepazīst augsnes īpatnības (tips, granulometriskais 
sastāvs, skābums, nodrošinājums ar viegli izmantojamiem augu uzturelementiem; kūdras augsnē – arī mikroe-
lementu saturs). Augsnes apstākļi ir viens no svarīgākajiem faktoriem pareizai daudzgadīgo zālaugu sugu un 
maisījumu sastāva izvēlei. Neraugoties uz samērā nelielo teritoriju, Latvijā ir ļoti liela augšņu dažādība. Diemžēl 
nav pareizi uzskatīt, ka jebkuriem augšanas apstākļiem var noderēt kāds universāls zālaugu sēklu maisījums. 
Tradicionālās Latvijā kultivētās daudzgadīgo zālaugu sugas praktiski var augt jebkurās augsnēs, tomēr to 
ražība un produktīvā ilggadība dažādās augsnēs ievērojami atšķiras. Tādēļ, izvēloties augsnes apstākļiem 
atbilstošākās zālaugu sugas, jau ar pareizu sēklu maisījumu var sekmēt ilgāku sēto zālaugu saglabāšanos 
zelmenī. Tā, piemēram, viegla granulometriskā sastāva (smilts, smilšmāls) augsnē diemžēl vispiemērotākā ir 
kamolzāle, kas tiek vērtēta dažādi. Bieži vien uzskata, ka tā ir mazvērtīga, ar sliktu ēdamību. Tomēr sausās  
smilts augsnēs tikai kamolzāle, pietiekami mēslota, pie tam obligāti ar palielinātām slāpekļa mēslu normām, 
var dot garantētu zāles ražu. Kamolzālei ir zināmas negatīvās īpašības: tā ātri pāraug un zaudē apēdamību, atāli 
dzeltē un ir grūti nopļaujami; kamolzālei ir pazemināta sagremojamība. Tomēr šīs parādības var mazināt ar 
bagātīgu, pareizi sabalansētu mēslojumu un savlaicīgu zelmeņa novākšanu. Vieglās augsnēs var būt noderīga 
arī Latvijā mazāk izplatītā bezakotu lāčauza, no tauriņziežiem – vanagnadziņi. Pilnīgi nepiemērotas šādas 
augsnes ir ganību jeb daudzgadīgajai airenei: tā slikti cero, dod galvenokārt tikai ģeneratīvos dzinumus un 
tautā tiek dēvēta par drātszāli.

Vidēji smagās un smagākās mālsmilts un smilšmāla augsnēs var audzēt praktiski visas daudzgadīgo 
zālaugu sugas (dažādus sarkanā āboliņa veidus, timotiņu, pļavas auzeni, auzeņaireni, pļavas skareni, ganību 
aireni u. c). Smaga māla karbonātaugsnēs līdztekus minētajām zālaugu sugām labi iederas lucerna. Savukārt 
erodētajām pauguraiņu augsnēm ir jācenšas rūpīgāk nekā citām augsnēm izvēlēties pareizu zālaugu maisījumu. 
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Tajās sliktāk ieviešas dabiskās apakšzāles, augsne vairāk cieš no pārkaršanas vasaras otrajā pusē. Ja netiek 
rūpīgi izvēlētas mēslojuma devas, tad bieži vien paugurainās ganības dod zāli tikai līdz jūlijam.

Zālaugu sugu izvēle un sēklu maisījumi
Ja ganību masīvs ir plašs, paredzēts lielam ganāmpulkam, ieteicams to apsēt ar vairākiem zālaugu 

maisījumiem. Vēlams, lai tie atšķirtos gan pēc botāniskā sastāva, gan zālaugu ātraudzības: ja ganībās ir 
zelmeņu dažādība, tad zālei ir labāka ēdamība, pagarinās ganību sezona, atvieglojas zelmeņa kopšanas darbi. 
Zālaugu sēklu maisījumu optimālā sastāva piemēri dažādām augsnēm parādīti 3. tabulā. Ja nav iespējams 
iegādāties vajadzīgo sēklas materiālu, var sēt arī vienkāršotus maisījumus, izmantojot tikai timotiņu, pļavas 
auzeni un sarkano āboliņu. Šajos gadījumos zelmenis pirmajos izmantošanas gados veidojas retāks, bet 
turpmāk tā attīstību var sekmēt ar pareizu mēslojumu un optimālu izmantošanas režīmu. Orientējošās izsējas 
normas: minerālaugsnē – ne mazāk par 25–30 kg ha-1, kūdras augsnē – 30–35 kg ha-1 sertificētu sēklu. Zālaugu 
maisījumu vienkāršošana nav ieteicama erodētās augsnēs.

Sastādot zālaugu maisījumus, jāņem vērā atsevišķu sugu konkurences spējas. Dažas ganību zāles (sevišķi 
kamolzāle un ganību airene, kā arī viengadīgā airene, ja to izmanto kā virsaugu) ir ļoti agresīvas. Ja tās 
maisījumā dominē, tad pārējie komponenti jau sēšanas gadā tiek nomākti, tādēļ kamolzāli iesaka sēt tikai 
tīrsējā vai arī ar nelielu pļavas skarenes piejaukumu. Savukārt ganību aireni, kas ir ļoti augstvērtīga ganību 
zāle, bet raksturojas ar zemu ziemcietību, iesakām iekļaut zāļu maisījumā ne vairāk par 10–20%: vidēji smagās 
augsnēs – 3–4 kg ha-1, smagās māla minerālaugsnēs un erodētās augsnēs – ne vairāk par 6–8 kg ha-1. No 
stiebrzālēm ganību airenei ir visaugstākā barības vērtība. Ne velti tā ir dominējošā lopbarības stiebrzāle visās 
Rietumeiropas valstīs. Ganību airene un gatavi zāļu maisījumi ar tās pārsvaru (60–70%) tiek plaši piedāvāti arī 
izmantošanai Latvijā. Diemžēl šo maisījumu zelmeņi ir ļoti labi galvenokārt tikai pirmajos pāris izmantošanas 
gados, bet ziemcietība tiem nav apmierinoša. Tādējādi apstiprinās Latvijas zinātnieku pļavkopju ilggadēju 
pētījumu rezultāti, ka mūsu klimatiskie apstākļi nav labvēlīgi plašai ganību airenes izmantošanai.

Ganību zelmenī ļoti liela nozīme ir tauriņziežiem. Tie ir labāki proteīna piegādātāji nekā stiebrzāles, pie 
tam tauriņziežu proteīnā ir augstāks neaizstājamo aminoskābju saturs. Attīstības gaitā tie lēnāk zaudē kvalitāti, 
labi garšo dzīvniekiem. Ganību maisījumos parasti iekļauj dažādas sarkanā āboliņa šķirnes un balto āboliņu. 
Diemžēl sarkanais āboliņš zelmenī saglabājas tikai pāris gadu, bet baltais āboliņš ir mazražīgāks, ar seklu 
sakņu sistēmu un sausos laika apstākļos var ciest no mitruma trūkuma. Ganībās (sevišķi mazāk iekultivētās 
augsnēs) vajadzētu vairāk izmantot mūsu apstākļos retāk audzētus tauriņziežus – vanagnadziņus. Tie ir ilggadīgi 
tauriņzieži, labi piemēroti audzēšanai mērenā klimata apstākļos. ASV un Kanādā vanagnadziņus vērtē kā 
ideālus ilgmūža tauriņziežus ilggadīgu ganību zelmeņu veidošanai, kā arī pļaušanai sienam un skābsienam. Tos 
audzē vietās, kas nav piemērotas lucernai, jo vanagnadziņiem nav tik augstas prasības augšanas apstākļiem. 
Tie aug arī sliktāk drenētās vietās un viegli skābās augsnēs. Sliktākās augsnēs vanagnadziņi ražības ziņā 
pārspēj lucernu, tomēr labi drenētās iekultivētās augsnēs ar neitrālu reakciju to raža atpaliek no lucernas ražas 
par 30–40%, tādēļ vanagnadziņus dēvē par “trūcīgo saimnieku lucernu”.

Vanagnadziņu ražai piemīt visas pozitīvās tauriņziežu īpašības, pie tam ganībās tie neizraisa dzīvnieku 
uzpūšanos. Tā kā tiem ir spēcīga mietsakne, vanagnadziņi ir sausumizturīgi un ļoti ilgi var saglabāties ganību 
zelmenī. Vanagnadziņu sēklas Latvijā tiek ievestas tikai ierobežotā daudzumā un nav pieejamas plašai 
izmantošanai. Tomēr pēdējos gados dažas saimniecības ar labām sekmēm ir izmantojušas vanagnadziņus 
ganību zelmeņu ielabošanai. Šie tauriņzieži labi noder vietās ar apgrūtinātiem apstākļiem ganību ierīkošanai kā, 
piemēram, paugurainās un maziekultivētās augsnēs, tādēļ būtu lietderīgi uzsākt vanagnadziņu sēklaudzēšanu, 
lai šos tauriņziežus varētu izmantot plašāk.

Virsauga izvēle
Visātrāk biezs, vienmērīgs zelmenis veidojas, ja zālaugu maisījumus sēj bez virsauga. Tomēr šādiem 

sējumiem ir arī savi trūkumi: tos piesārņotās augsnēs pārņem nezāles, kā arī zāles raža sēšanas gadā ir ievērojami 
zemāka nekā sējumos ar virsaugu. Virsaugs dod iespējas sēšanas gadā iegūt par 40–50% lielāku zāles ražu. 
Zālaugu maisījumu labāk sēt zem noganāma virsauga: ziemāju vai vasarāju graudaugiem (rudziem, kviešiem, 
auzām, miežiem ar izsējas normu 150–80 kg ha-1) vai ar viengadīgo aireni (10–12 kg ha-1 minerālaugsnē, 
5–8 kg ha-1 kūdras augsnē).
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3. tabula
Zālaugu maisījumu piemēri dažādām augsnēm (izsējas norma, kg ha-1, sertificēta sēkla)

Zālaugi

A u g s n e s
minerālaugsnes

kūdras 
augsnesmilts mālsmilts, 

smilšmāls karbonāt-augsnes erodētas

Sarkanais āboliņš – 4–5 3–5 4–6 2–3
Baltais āboliņš vai vanagnadziņi – 2–3 2–3 3–4 3–4
Lucerna – – 10–12 4–5 –
Timotiņš – 6–8 4–6 4–5 12–14
Pļavas auzene vai auzeņairene – 8–12 3–5 8–10 10–12
Kamolzāle 25 – – – –
Ganību airene – 3–4 4–6 3–4 –
Pļavas skarene 2–3 2–3 2–3 2–3 3–4
Sarkanā auzene – – – 2–3 –

Kopā 27–28 25–35 28–40 30–40 30–37

Augsnes sagatavošana sējai
Augsne ierīkojamām ganībām ir jāsagatavo ļoti rūpīgi. Tai ir jābūt sīkdrupatainai, ar irdenu virskārtas slāni 

(līdz 3–5 cm), bet blīvu sakārtu dziļāk. Daudzgadīgo zālaugu sēklām ir jāsagatavo “cieta gulta, mīksta sega”, 
lai veidotos labāki mitruma apstākļi sēklu sadīgšanai, bet sīkās sēklas netiktu apraktas (neiestrādāt dziļāk par 
2–3 cm!). Augsnes pamatsagatavošanas laikā ir jāveic nepieciešamie ielabošanas pasākumi:

• jānovāc akmeņi;
• rūpīgi jāizlīdzina mikroreljefs;
• augsne jākaļķo (ja skābums pH ir zem 5,6);
• iespēju robežās jādod organiskais mēslojums un NPK minerālmēslojums.

Augsne ir jāuzar rudenī 22–25 cm dziļi. Ja augsnēs ar seklu aramkārtu ir uzvērsts nedzīvais zemaramkārtas 
horizonts, tad nevajadzētu tūlīt sēt ganību maisījumu, bet pāris gadus audzēt citus kultūraugus un veikt aug-
snes ielabošanu ar dažādiem mēslojuma veidiem (organiskie mēsli, zaļmēsli, NPK; kaļķošana).

Tūlīt pēc uzaršanas jāizvairās arī sēt jauno daudzgadīgo zāļu zelmeni, ja ir izarta vecā velēna, kas piesārņota 
ar ilggadīgām nezālēm (cūkpienēm, zirgskābenēm, vībotnēm u. c.). Pirms jaunā zelmeņa ierīkošanas šādas 
nezāles ir jāiznīcina. To var veikt ķīmiski, – veco zelmeni pirms izaršanas apsmidzinot ar glifosāta grupas 
preparātiem (izlietojot 2.5–5 kg darbīgās vielas uz l ha), vai arī agrotehniski, – vismaz vienu gadu audzējot 
viengadīgos kultūraugus, kas veido biezu zelmeni un nomāc nezāļu attīstību. Šajā ziņā var noderēt ziemāju 
un vasarāju labības, zaļbarības augi. Ja ir vēlme ātri iegūt ganību ražu vai arī zaļmasu pļaušanai, tad var iesēt 
auzas (180–200 kg ha-1) kopā ar viengadīgo aireni (15–18 kg ha-1) un zelmeni noganīt vai pļaut. Noganīšanu 
uzsāk, kad auzām tikko sāk parādīties skaras, t.i. apmēram 30–35 dienas pēc iesēšanas. Ganīšanu turpina 
līdz veģetācijas perioda beigām. Sākumā ražu dod auzas, vēlāk – airene. Ja šādu zelmeni labi mēslo, it īpaši 
ar slāpekli, tad tas ir ražīgs, dod zaļmasu gan ganīšanai, gan pļaušanai un labi nosmacē ilggadīgās nezāles. 
Nākamajā gadā jau droši var sēt daudzgadīgo zālaugu maisījumu.

Zālaugu sējas optimālais termiņš ir iespējami agrs pavasaris – aprīļa beigas – maija sākums. Pirms sējas 
augsnes virskārta ir jāsastrādā sekli, to kultivējot vai ecējot. Ja augsne aramkārtā ir pārlieku irdena, tad pirms 
zāļu sējas tā ir jāpieveļ ar smagajiem veltņiem. Liels augsnes apakškārtas blīvums veicina labu augsnes 
kapilārsistēmas veidošanos, kas labvēlīgi ietekmē mitruma piegādi, līdz ar to sēklu sadīgšanu. Sevišķi kritiski 
mitruma apstākļi var veidoties kūdras augsnēs – dažkārt bez pamatīgas augsnes noblīvēšanas daudzgadīgo 
zāļu sēja tajās var ciest pilnīgu neveiksmi, tādēļ kūdras augsnes gan pirms, gan pēc zālaugu maisījuma sējas 
ieteicams pievelt ar smagajiem veltņiem.

Zālaugu sēklas vislabāk izsēt ar graudu-zālaugu sējmašīnām. Lai panāktu vienmērīgāku seklu izsēju, 
var izņemt sēklu vadus no diskiem vai lemesīšiem. Izkliedus izsētās sēklas ieecē. Dažkārt iesaka braukt ar 
sējmašīnu laukam pāri krusteniski, tā panākot vienmērīgāku sēklu iestrādi.
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Modernās sējmašīnas var būt aprīkotas ar speciāliem sēšanas dziļuma ierobežotājiem. Atkarībā no 
sējmašīnas markas tie var būt diska, cilindra vai sliedes veidā. Labākam sēklu saskares nodrošinājumam 
ar augsni sējmašīnām var būt pievienoti dažāda tipa blīvētājveltņi. Tomēr ne vienmēr zemnieku rīcībā ir 
modernās mašīnas, tādēļ jācenšas pēc iespējas precīzāk ievērot pareizu sējas tehnoloģiju ar jebkuru pieejamo 
tehniku.

Jaunās ganības nogana sēšanas gadā. Ganīšanu uzsāk atkarībā no ganību ierīkošanai lietotās 
tehnoloģijas:

• ja kā virsaugs izmantoti graudaugi – 1. reizi nogana pirms virsauga ziedkopu izplaukšanas, t. i. 
30–35 dienas pēc sējas;

• ja maisījums izsēts kopā ar viengadīgo aireni – 1. noganīšanu veic 40–45 dienas pēc sējas;
• bez virsauga sētās ganībās zelmeņa 1. noganīšanu veic 50–60 dienas pēc sējas; šajos zelmeņos 

apmēram 30 dienas pēc sējas gandrīz vienmēr ir nepieciešama arī nezāļu appļaušana.

Ganību izmantošanas noteikumi sēšanas gadā
Ganību noganīšana sējas gadā nav kaitīga jaunajam zelmenim, ja tiek ievēroti šādi noteikumi:

• augsne jaunajās ganībās ir labi pievelta, blīva; dzīvnieki tajā neatstāj dziļus pēdu iespiedumus;
• ganīšana tiek veikta pēc aploku sistēmas, ganot vienā vietā tikai vienu dienu ar vidēju ganību 

slodzi (ap 200 cnt lopu dzīvmasas uz l ha), atkārtoti noganot tikai tad, kad zāle izaugusi līdz 14– 
16 cm garumam;

• nepieļauj dzīvnieku atrašanos jaunajās ganībās pēc tam, kad zāle noēsta līdz 5–7 cm augstumam, 
kā arī ilgstošu lietavu laikā un vēlu rudenī, jo jaunais zelmenis vēl nav izveidojis pietiekami blīvu 
velēnu un var tikt izmīdīts.

Ganību zelmeņu virspusēja ielabošana
Mazvērtīgu, degradējušos ganību zelmeni ar zemu ražību dažkārt var uzlabot virspusēji, bez vecās velēnas 

iznīcināšanas. Šis paņēmiens ietver daudzgadīgo zālaugu sēklu piesēšanu esošajā zelmenī un mēslošanas 
optimizēšanu. Virspusēja zelmeņa ielabošana ir lētāka, bet vēlamos rezultātus dod lēnāk – tikai 2–3 gadu 
laikā. Tomēr virspusējas zelmeņa ielabošanas tehnoloģijas apgūšanas iemaņas dažos mūsu valsts īpatnējos 
augsnes un reljefa apstākļos var būtiski palīdzēt ierīkot ražīgākas ganības. Ir vietas, kur veco zelmeni pārart ir 
grūti, – ļoti akmeņainās platībās, augsnēs ar seklu aramkārtu, sīkpaugurainēs ar stāvām nogāzēm u.c. Dažkārt 
zemniekiem vienkārši var trūkt nepieciešamo līdzekļu un tehnikas ganību uzlabošanai ar pārsēšanu un ir 
vēlme zelmeni ielabot lētāk, tādēļ dodam skaidrojumu, kādos zelmeņos un vietās to var veikt un kā šo darbu 
efektīvāk izpildīt.

Jāņem vērā, ka ne visus ganību nogabalus izdosies ielabot virspusēji. Zelmeni virspusēji ielabot neizdosies, 
ja to ir pārņēmušas ilggadīgās nezāles (cūkpienes, zirgskābenes, nātres, vībotnes u. c.). Nezāles ir jāiznīcina 
ķīmiski vai agrotehniski, un tikai tad var uzsākt zelmeņa ielabošanu. Gaidāmā efekta no virspusējas zelmeņa 
ielabošanas pasākumiem nebūs, ja ganībām izvēlēts nogabals ar ļoti nelīdzenu mikroreljefu, nesakārtotiem 
melioratīviem apstākļiem (krūmi, pārlieki mitra augsne).

Ja vecās ganības ir degradējušās, ar sliktu zelmeni, sūnas pārņemtas, bet tās noder dzīvnieku ganīšanai, 
tad var veikt virspusēju zelmeņa botāniskā sastāva ielabošanu. Bieži vien zemnieki vaicā – ko darīt ar sūnu? 
Sūnai nepiemīt konkurences īpašības, un tā neizspiež no zelmeņa vērtīgos zālaugus. Tā ieviešas tikai tajās 
vietās, kur kaut kādu iemeslu dēļ ir izveidojušies tādi apstākļi, ka vērtīgie zālaugi vairs nevar augt. Parasti tas 
notiek, ja augsnē trūkst kāds no augu pamatuzturelementiem – fosfors, kālijs vai kalcijs. Zelmeņa degradāciju 
var izsaukt gan kāda atsevišķa minētā elementa, gan visu šo elementu trūkums augsnē. Ja zelmenī parādās 
sūna, tas liecina par barības vielu trūkumu augsnē. Pavasarī zelmeni pietiekami un pareizi nomēslojot, sūna 
var pilnīgi pazust jau tajā pašā gadā. Tā tas būs, ja zelmenī ir saglabājušies vērtīgie zālaugi, kas var izmantot 
doto mēslojumu, vai arī zālaugi ir piesēti virspusēji. Tātad ganību virspusējas ielabošanas pasākumu veiksme 
ir atkarīga no ganību pareizas mēslošanas.

Daudzgadīgo zālaugu sēklu virspusēja piesēšana
Šī tehnoloģija pasaulē tiek praktizēta samērā plaši. Stiebrzāļu zelmeņos piesēj tauriņziežus – sarkano un 

balto āboliņu, lucernu, vanagnadziņus –, lai uzlabotu zelmeņa ražu proteīna satura un sastāva ziņā. Dažkārt 
piesēj arī stiebrzāles. Zālaugu sēklu piesēšanai esošajā zelmenī ir izveidotas speciālas konstrukcijas sējmašīnas. 



36

Parasti tām ir diskveida lemesīši (nodrošina iespējas regulēt sēklu iestrādes dziļumu) un piespiedējveltņi sēklu 
gultnes pieblīvēšanai un izlīdzināšanai. Strādājot ar šādām sējmašīnām, zāļu sēklas tiek iesētas un iestrādātas 
vienmērīgi, lauks aiz mašīnas paliek līdzens (arī Latvijā dažviet tādas ir zemnieku rīcībā). Darba izpildījumu 
iespējams pasūtīt arī dažām servisa organizācijām. Dažkārt zālaugu sēju, izmantojot šādas mašīnas, kombinē ar 
vecā zelmeņa augu iepriekšēju daļēju vai pilnīgu iznīcināšanu ar herbicīdiem. Tas galvenokārt ir nepieciešams, 
ja vecajā zelmenī ir daudz nezāļu vai citu nevēlamu augu.

Bet kā rīkoties, ja nav pieejamas speciālas mašīnas? Nelielās platībās zālaugu sēklas var izsēt ar rokām 
vai kādu no parastajām sējmašīnām. Tomēr jārēķinās, ka šajos gadījumos sēklas netiks pienācīgi iestrādātas 
augsnē un risks to labai sadīgšanai ir lielāks, tādēļ ir svarīgi ievērot pareizu sējas laiku.

Veicot zāļu sēklu piesēšanu esošajā zelmenī, jāņem vērā, ka rezultātu ļoti ietekmē vairāki riska faktori:
• iesētās sēklas slikti dīgst;
• sadīgušie jaunie augi var neizdzīvot, jo to sākotnējā attīstība norit vecā zelmeņa augu klātbūtnē, 

kuri lielākā vai mazākā mērā konkurē par augšanas telpas un barības vielu izmantošanu;
• jaunie augi var vairāk ciest no barības vielu trūkuma, jo tiem sākumā ir vāji attīstīta sakņu sistēma 

un apgrūtināta barības vielu uzņemšana.
Ņemot vērā minētos faktorus, mērķtiecīgi jācenšas radīt pēc iespējas labākus apstākļus ne tikai jaunpiesēto 

augu sēklu sadīgšanai, bet arī jauno dīgstu izdzīvošanai un jauno augu augšanai un attīstībai.
Kad zālaugu sēklas vislabāk piesēt? Mazāka nozīme sējas laikam ir tad, ja piesēju veic ar speciālajām 

sējmašīnām, jo tās sēklu iestrādā augsnē. Ja sēklas izsēj virspusēji, tad risks to sadīgšanai ir lielāks un līdz 
ar to lielāka nozīme ir sēšanas termiņam. Jāsēj ar tādu aprēķinu, lai uz augsnes virsmas nonākušās sēklas 
iestrādātos augsnē dabiski – ar lietus un kūstoša sniega ūdeņiem vai mainoties atkušņiem ar salu. Vislabākos 
rezultātus panāk, ja zālaugu sēklas piesēj ļoti agri pavasarī – marta beigās vai aprīļa sākumā. Šo darbu ar 
labiem panākumiem var veikt vēlu rudenī, beidzoties veģetācijai, vai pat uz sasalušas augsnes. Sējot rudenī, 
jāraugās, lai sēklas pirms ziemas sala nesadīgtu, jo jaunie dīgsti nepārziemos. Rudenī iesētās sēklas pavasarī 
sadīgs visagrāk.

Kādas zālaugu sugas vislabāk noder piesēšanai? Ja sēklas iestrādā augsnē, tad var piesēt jebkādas 
zālaugu sugas un to maisījumus. Sējot virspusēji, bez iestrādes, labāk pieaug augi ar sīkgraudainām sēklām: 
āboliņi, lucerna, vanagnadziņi, timotiņš. Lucernu jāizvairās piesēt vecas lucernas zelmenī, jo šim augam ir 
izteikta tā saucamā alelopātija – savstarpējā neiecietība.

Cik daudz sēklu piesēt? Izsējas daudzums jāizvēlas atkarībā no vecā zelmeņa sastāva. Ja tajā ir maz 
vērtīgo zālaugu, tad var sēt pilnu izsējas normu un sev vēlamu zāļu maisījumu. Ja ir vēlme papildināt zelmeni 
tikai ar tauriņziežiem, tad pietiek ar 5–10 kg ha-1.

Kā sekmēt jauno augu dīgstu izdzīvošanu? Pēc sēklu piesēšanas jācenšas ierobežot vecā zelmeņa augu 
attīstību. Ganībās pastiprināti jāgana, tomēr to nedrīkst darīt stipri lietainā laikā, lai lopi neizmīdītu jaunos 
augus. Pļaujamos zelmeņos raža jānovāc agri, pēc iespējas ātrāk atbrīvojot piesētos zālaugus no noēnošanas.

Kādam ir jābūt barības vielu nodrošinājumam? Lai jaunie augi labi attīstītos, tie ir jānodrošina ar 
pietiekamu viegli izmantojamo barības vielu daudzumu. Bez atbilstoša mēslojuma ar zālaugu sēklu piesēšanu 
vien nevar paaugstināt zālāja ražību. Ja piesēj tauriņziežus, tad augsne nedrīkst būt skābāka par pH 5.8–6.0. 
Tauriņziežiem obligāti ir jādod PK mēslojums (vismaz 40–60 kg fosfora un 100–120 kg kālija dabisko vielu 
uz hektāra). Ja vecajā zelmenī lielākā daudzumā ir stiebrzāles, jāierobežo slāpekļa mēslojuma normas, dodot 
ne vairāk par 50 kg ha-1 N tīrvielā, jo slāpekļa mēsli veicina veco augu spēcīgāku cerošanu, biezāka lapojuma 
veidošanos un jaunie augi vairāk tiek nomākti.

Ganību mēslošana
Mēslošana ir neatņemama laba ganību zelmeņa izveidošanas sastāvdaļa. Neviens no ganību ielabošanas 

pasākumiem nedos pilnīgu efektu, ja zelmeņa augiem trūks barības vielu. Ar optimālu mēslojumu sasniedz 
vairākus pozitīvus efektus: pieaug zāles raža, uzlabojas tās kvalitāte barības vielu satura ziņā, kā arī notiek 
zelmeņa botāniskā sastāva izmaiņas labvēlīgā virzienā un zālājam tiek nodrošināta ilgstoša ražotspēja.

Ganību mēslošana ir jāplāno, ņemot vērā
• augu uzturvielu izneses ar ražu;
• augsnes nodrošinājumu ar augiem izmantojamiem barības elementiem (nosaka, veicot augsnes 

agroķīmiskās analīzes);
• zelmeņa botānisko sastāvu un ražas izmantošanas režīmu.
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Augstražīgās ganībās augi ar ražu iznes no augsnes daudz barības vielu. Ar katrām 10 tonnām ražas ganību 
zāle no augsnes iznes 18–22 kg fosfora, 70–80 kg kālija darbīgo vielu, 60–65 kg slāpekļa tīrvielas, 18–25 kg 
CaO, 8–10 kg MgO. Ja ņem vērā, ka labas ganības dod vismaz 20 t ha-1 izmantojamās zāles, var izrēķināt, cik 
lielā mērā sezonā noplicinās augsne. Ganību īpatnība ir tā, ka ievērojama daļa no iznestajām barības vielām 
nonāk atpakaļ augsnē ar dzīvnieku ekskrementiem un urīnu, sevišķi, ja tos tur ganībās visu diennakti. Tomēr, 
ņemot vērā nevienmērīgo sadalījumu un pārāk lielo koncentrāciju mēslu vietās, augsnē atgriezušos barības 
vielu nozīme ganību mēslošanā nav būtiska.

Slāpekli, fosforu un kāliju zālaugi uzņem tikai noteiktās attiecībās. Jebkuras barības vielas trūkums ierobežo 
arī pārējo izmantošanos. Vienpusīgs, nesabalansēts mēslojums, ja augsnē nav pārējo nepieciešamo barības 
elementu, izmantojas neracionāli. Fosfora, kālija vai kalcija trūkums augsnē ir par cēloni vērtīgo zālaugu 
iznīkšanai. Savukārt, ja dod tikai vienu no minētajiem elementiem (praksē bieži vien – slāpekļa mēslojumu), 
tad zelmenis paātrināti degradējas. Šajos gadījumos augi intensīvāk izmanto augsnes barības vielu krājumus 
un, kad tā ir noplicināta, tad liekais slāpeklis paliek neizmantots, tas piesārņo augsni, kā arī pārlieku uzkrājas 
augos dzīvniekiem kaitīgo nitrātu formā.

Lai ar iedoto mēslojumu panāktu maksimālu ražas pieaugumu, jācenšas galvenās augu barības vielas 
(NPK) iedot pareizās, augu prasībām atbilstošās attiecībās. Vēlamās slāpekļa tīrvielas, fosfora un kālija darbīgo 
vielu attiecības ganību mēslošanai orientējoši ir l : 0.5 : l vai tuvu tām. Ja dod atsevišķu elementu mēslošanas 
līdzekļus, tad nepieciešamās mēslojuma normas var viegli aprēķināt pēc norādītā mēslu sastāva; lietojot kom-
pleksos minerālmēslus, ieteicams izvēlēties vispiemērotākos.

Ganībās ir nepieciešams ne tikai NPK mēslojums, bet arī kalcijs un magnijs. Tie ir vajadzīgi gan ganību 
augiem, gan arī dzīvniekiem, tādēļ ganības ir regulāri jākaļķo ar magniju saturošiem kaļķošanas materiāliem 
vai arī sistemātiski tām jādod kūtsmēsli, kas satur visus augu uzturelementus, ieskaitot kalciju, magniju un 
mikroelementus.

Kā plānot ganību NPK mēslojuma normas? Fosfora un kālija mēslojuma normas jāaprēķina, vadoties 
pēc plānotās ražas lieluma un augsnes nodrošinātības ar šiem elementiem. Piemēram, lai iegūtu augstas zālaugu 
ražas (30–40 t ha-1 zāles jeb 6–8 t ha-1 sausnas), atkarībā no fosfora un kālija satura augsnē nepieciešamā fos-
fora mēslojuma norma svārstās no 0 līdz 140 kg ha-1, kālija – no 0 līdz 210 kg ha-1 darbīgo vielu. Slāpekļa 
mēslojums jādod, vadoties pēc zelmeņa botāniskā sastāva. Zelmeņos ar augstu tauriņziežu saturu (virs 40%) 
slāpeklis saistās bioloģiski no augsnes un gaisa, bet slāpekļa minerālmēslojumam ir pazemināta efektivitāte. 
Visaugstākā slāpekļa mēslu efektivitāte ir stiebrzāļu zelmeņos, it sevišķi jaunierīkotās ganībās.

Lai noteiktu pareizas fosfora un kālija mēslojuma normas, jāzina šo elementu saturs augsnē. Tas ir jānosaka 
pirms zālāja ierīkošanas, kā arī jāseko šo elementu satura izmaiņām augsnē turpmākajos gados.

4. tabula
Orientējošas NPK minerālmēslu normas ganībām augsnēs ar vidēju fosfora un kālija saturu

Zālaugu raža, t ha–1
Darbīgās vielas, kg ha–1

fosfors kālijs slāpeklis

15 30–40 40–60     0–90
20 40–50 60–80      0–120
25 50–60   80–100 120–150
30 60–70   90–120 150–180

Kad vislabāk dot mēslojumu ganībām? Fosfora un kālija mēslojumu vēlams dot katru gadu rudenī 
veģetācijas perioda beigās vai agri pavasarī. Fosfora mēslojumu pieļaujams dot krājumā (t. i. vairāk nekā augiem 
nepieciešams tekošā gada ražas veidošanai), iestrādājot vairāku gadu normu. Ja vien iespējams, tad fosfora 
mēslojumu krājumā ieteicams dot jauna zelmeņa ierīkošanas laikā. Izņēmums ir skābas, maziekultivētas aug-
snes, kur viegli šķīstošie fosfora savienojumi pārveidojas grūti šķīstošos savienojumos un kļūst augiem neiz-
mantojami. Kālija minerālmēslus krājumā zālaugiem nedrīkst dot. Augi kāliju var uzņemt pārāk daudz, līdz ar 
to pasliktinās zāles kvalitāte; kālijs kā ļoti kustīgs elements var ieskaloties augsnē, piesārņojot gruntsūdeņus. 
Kālija mēslu normu virs 180 kg ha-1 darbīgās vielas ieteicams dalīt divās devās, dodot pusi rudenī vai pavasarī, 
otru pusi – vasarā.
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Slāpekļa minerālmēslu iedarbība ir ātra un īslaicīga, tādēļ tie dodami vairākos paņēmienos. Ganībās iet-
eicams dot slāpekli veģetācijas perioda sākumā un pēc otrās, trešās un ceturtās noganīšanas, bet ne vēlāk kā 
augusta pirmajā pusē. Vēlāk dots slāpekļa mēslojums var pasliktināt zālaugu ziemošanu. Pļaujamās platībās 
ieteicams virsmēslot katra pļāvuma ražu.

Lai nepieļautu zāles kvalitātes pasliktināšanos pārmērīga slāpekļa mēslojuma ietekmē, vienā paņēmienā 
ganībās ieteicams dot ne vairāk par 50–70 kg ha-1 N tīrvielas, pļaujamos zālājos – ne vairāk par 70–100 kg 
ha-1 N.

Kaļķošana un mikroelementu mēslojums. Līdztekus NPK mēslojumam ganību zelmeņiem regulāri ir 
jāpiegādā arī kalcijs un mikroelementi. Šo elementu trūkums lielā mērā var negatīvi ietekmēt zāles kvalitāti, jo 
tajā var pasliktināties minerālvielu sastāvs. Līdz ar to pasliktinās zāles ēdamība, krītas dzīvnieku produktivitāte. 
Visbiežāk šāda parādība vērojama, ganot lopus kūdras augsnēs ierīkotās ganībās. Latvijā īpatnējas augsnes ir 
arī Piejūras zonā (Ventspils rajonā), kur ir pazemināts kobalta saturs. Dažkārt šeit ganāmie dzīvnieki sirgst ar 
tā saukto “nīkuļošanas kaiti” – tie slikti ēd, novājē.

Kalciju un magniju vienlaikus var dot, ganības nokaļķojot, jo mūsu valstī lietojamo kaļķošanas līdzekļu 
sastāvā ir abi šie elementi. Kaļķošanu ieteicams veikt periodiski, ik pēc 5–6 gadiem, dodot 6–8 t ha-1 kaļķojamā 
materiāla. Ganības jākaļķo obligāti, ja augsnes pH ir zemāks par 5.6.

Jaunapgūtās, maziekultivētās un, it sevišķi, kūdras augsnēs var būt pazemināts mikroelementu saturs. 
Mikroelementu mēslojumu var iestrādāt reizē ar minerālmēsliem, apsmidzināt ar to šķīdumiem zelmeni vai 
pievienot sēklai nepieciešamo mikroelementu preparātus zelmeņa ierīkošanas reizē.

Kūtsmēsli ganībām ir universāls mēslojums. Tie piegādā ne tikai NPK, bet arī kalciju, magniju, dažādus 
mikroelementus, aktivizē augsnes mikrobioloģiskos procesus. Ja saimniecībā ir iespējams regulāri, ik pēc  
4–5 gadiem ganību zelmenim dot 40–60 t ha-1 labu kūtsmēslu vai 15–20 t ha-1 vircas, tad praktiski tiek 
piegādāts nepieciešamais kālijs, kalcijs, magnijs un mikroelementi, bet ar minerālmēsliem ir jāpiedod tikai 
fosfors un slāpeklis. Organisko mēslojumu vislabāk dot zelmeņa ierīkošanas reizē, iestrādājot to augsnē. Ja 
šo mēslojumu dod izmantošanas gados, tad labākais tā izkliedēšanas laiks ir rudens vai agrs pavasaris. Dodot 
vircu, jāraugās, lai nenotiktu tās noplūde gruntsūdeņos, tādēļ to izlaista augošā zelmenī pavasarī vai vasarā. 
Lai novērstu ganību zāles ēdamības pasliktināšanos ar kūtsmēsliem vai vircu mēslotās platībās, pirmo reizi 
zāle tajās ir nopļaujama un izmantojama ziemas lopbarības gatavošanai.

Ganību izmantošana
Ar pareizu zelmeņa izmantošanas režīmu var sekmēt laba botāniskā sastāva veidošanos un ilgstošu 

saglabāšanos, augstas kvalitātes zāles ražas ieguvi un labu ganību zāles ēdamību.
Zelmeņa noganīšana. Līdz šim par labāko zelmeņa noganīšanas paņēmienu mūsu apstākļos ir atzīta 

periodiska ganīšana, ļaujot zālei pēc noēšanas brīvi ataugt. Šī kārtība ir pamatā klasiskajai pastāvīgo aploku 
sistēmai vienu dienu ilgai ganīšanai, kā arī porciju ganīšanas sistēmai, kad platību nožogošanai izmanto 
pārvietojamos elektriskos žogus, ar kuriem diennakts laikā dzīvniekiem var iedalīt pat 2–3 svaiga zelmeņa 
porcijas. Šī sistēma ir arī vienkāršota, iedalot platību 2–3 dienu ilgai ganīšanai vienā vietā. Pareizas periodis-
kas noganīšanas organizēšana ir samērā darbietilpīga, tādēļ dažkārt tiek praktizēta pastāvīga ganīšana vienā 
vietā.

Pastāvīgās noganīšanas paņēmiens tiek minēts arī ārzemju publikācijās. Atšķirībā no brīvās ganīšanas, 
kad dzīvnieki vienā noteiktā platībā uzturas visu ganību sezonu, šajā sistēmā tiek mainīta ganību slodze 
atkarībā no zāles augšanas intensitātes. Dzīvnieki pārtiek galvenokārt no zāles pieauguma: pavasarī, kad zāle 
aug strauji, tiem iedala mazāku ganību platību, vasaras otrajā pusē, kad pieauguma intensitāte ievērojami 
samazinās, ganību platība tiek attiecīgi palielināta. Pastāvīgā ganīšana gan tiek ieteikta tikai jaunlopiem, bet 
to parasti praktizē arī gaļas liellopiem. Lai dzīvniekiem visas ganību sezonas laikā nepietrūktu zāles vai arī 
pavasarī tās nebūtu pārāk daudz, var regulēt noganāmās platības lielumu vai dzīvnieku blīvumu uz platības 
vienību. Pavasarī, kad zāle ļoti strauji aug, nepieciešamā ganību platība ir apmēram par 25–30% mazāka nekā 
vasaras otrajā pusē, tādēļ vasaras sākumā zāli liekajā platībā labāk būtu nopļaut ziemas barības gatavošanai 
un to papildināt. Tomēr mūsu valstī līdz šim uzkrātā pieredze ganību izmantošanā liecina par labu periodiskai 
ganīšanai. Veikti pat zinātniski pētījumi, kuru rezultāti pierādījuši, ka, ganot periodiski, ir iespējams iegūt 
par 15–25% augstāku zāles ražu, nekā ganot nepārtraukti. Periodiski ganot, zelmenī ilgāk saglabājas vērtīgie 
zālaugi, labāk var veikt ganību kopšanu un virsmēslošanu ar slāpekli.
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Ganīšanas režīms. Ganību noganīšanu pavasarī uzsāk, kad augsne ir apžuvusi (lai dzīvnieki neizbradātu 
zelmeni) un zāle izaugusi līdz 8–10 cm garumam. Lai dzīvnieki labāk pierastu pie zāles barības, ganīšanu 
ieteicams uzsākt ar pāris stundu uzturēšanos ganībās un 1–2 nedēļas tiem turpināt izēdināt ziemas barību. 
Noganīšanu turpina, kad apakšzāļu zelmenis ir sasniedzis 10–15 cm, virszāļu zelmenis – 15–20 cm augstumu. 
Ja zelmenis ir noganīts līdz 5–7 cm augstumam, tad ganīšana ir jāpārtrauc.
Ganību kopšana

Ganību kopšanas pasākumu galvenie uzdevumi ir šādi:
• veicināt zālaugu cerošanu;
• mazināt noganīšanas negatīvo ietekmi uz zelmeņa botāniskā sastāva veidošanos;
• ierobežot nezāļu izplatīšanos ar sēklām;
• likvidēt dažāda veida zelmeņa bojājumus – kurmju rakumus, mežacūku izrakņājumus, velēnas 

izcilājumus ziemas salā.

Svarīgākie ganību kopšanas pasākumi:
• kurmju rakumu un mēslu vietu izlīdzināšana;
• nenoēstās zāles un nezāļu appļaušana;
• atsevišķu nezāļu perēkļu iznīcināšana;
• zelmeņa pievelšana kūdras augsnēs.

Ganību kopšana ir jāuzsāk agri pavasarī ar kurmju rakumu un mēslu vietu izlīdzināšanu. Šie defekti 
ganībās var aizņemt 5–10% un vairāk platības.

Ja kurmju rakumus neizlīdzina, tie apaug ar mazvērtīgiem zālaugiem un rada nelīdzenu mikroreljefu. 
Kurmju rakumus izlīdzina pavasarī pēc sniega nokušanas, kad ganības ir apžuvušas un traktora sliedes nebojā 
zelmeni. Vislabāk šo darbu veikt ar ganību ecēšām-šļūci.

Kūdras augsnē ierīkotu ganību zelmenis pavasara kailsala un naktssalnu laikā var izcilāties. Tad daļēji tiek 
bojāta augu sakņu sistēma, sajaukta augsnes kapilārā sistēma. Lai šos bojājumus novērstu, ganības pavasarī ir 
jāpieveļ ar smagajiem veltņiem.

Galvenais ganību kopšanas pasākums ir zelmeņa appļaušana pēc noganīšanas. Nopļaujot nenoēsto zāli, 
tiek daļēji ierobežota dzīvnieku atstāto mazvērtīgo zālaugu un nezāļu attīstība, pārtraukta ģeneratīvo dzinumu 
veidošanās, līdz ar to intensīvi atsāk veidoties un ataugt jauni veģetatīvie dzinumi. Ganību zelmenis kļūst 
biezāks, uzlabojas zāles kvalitāte un ēdamība turpmākajos ganīšanas ciklos.

Nenoēstā zāle ganīšanas periodā atkarībā no zelmeņa stāvokļa ir jāappļauj 2–3 reizes. Appļaušanu uzsāk, 
kad paliek lielāks daudzums nenoēstas zāles, sāk veidoties ģeneratīvie dzinumi. Zelmeņa pirmā appļaušana 
parasti ir jāuzsāk jau maija pēdējā dekādē, un visā platībā to vajadzētu veikt vismaz līdz 10.–15. jūnijam. Pirmā 
appļaušana vislabāko efektu dod tad, ja nopļauj ģeneratīvos dzinumus, kad tie vēl nav pilnīgi izplaukuši, bet 
atrodas lapu makstīs. Šajā laikā augiem ir vēl lieli augšanas enerģijas krājumi, jo tie nav iztērēti strauji augošo 
ģeneratīvo orgānu veidošanai, tādēļ pēc zelmeņa ataugšanas zāle strauji ataug, bet tai jau ir cita kvalitāte: 
augšanas enerģija tiek virzīta veģetatīvo dzinumu veidošanai.

Lai pirmās appļaušanas efekts būtu pēc iespējas lielāks, zāle ir jāpļauj zemu – 6–8 cm augstumā. Tad labāk 
tiek nogriezti vēl samērā īsie ģeneratīvie dzinumi un arī mēslu vietās atstātā zāle, kuru nenopļautu dzīvnieki 
arī turpmākajās ganīšanas reizēs praktiski neēd.

Ja ganības appļauj vēlu, pēc 10.–15. jūnija, tad pļaušanas augstumam jau jābūt –10–12 cm, lai paliktu 
zināms zāles krājums. Šajā laikā zālaugi augšanas enerģiju ir jau iztērējuši, pēc nopļaušanas tie ataug daudz 
lēnāk un, ja laiks ir sauss, tad dzīvnieki var palikt bez ganību zāles. Augstu (10–12 cm) zelmenis jāappļauj 
arī tad, ja to dara atkārtoti – jūlijā vai augustā. Atkārtotai zelmeņa appļaušanai lielākā nozīme ir nezāļu 
iznīcināšanā, jo vasaras otrajā pusē ganībās var saaugt dažādas nezāles, kuras vairumā izsēj sēklas (usnes, asie 
dadži, zirgskābenes u. c.). Nezāles ir jānopļauj pirms sēklu nogatavošanās. Ja zelmenī sāk izplatīties ciņuzāle, 
tad atsevišķus tās cerus ar labiem panākumiem var iznīcināt ar amonija salpetra šķīdumu ūdenī (1:1), katram 
ceram uzlejot 0.2–0.4 l šķīduma.
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3.2. Nosacījumi kvalitatīvas zālaugu ražas iegūšanai pļaujamās platībās

Ziemas lopbarības gatavošanai izmanto zālaugu ražu no
• tīrumu augseku zālājiem;
• ganību pārpalikuma;
• dabiskajiem zālājiem, kas var būt novārtā atstātas atmatas tīrumos, dabiskās pļavas, pašreizējos 

apstākļos retāk – kultivētās pļavas.

Priekšnosacījumi augstvērtīgas pļaujamo zālaugu ražas ar labu proteīna saturu ieguvei ir līdzīgi kā 
ganībās:

• jābūt labam zelmeņa botāniskajam sastāvam, vēlams ar tauriņziežu klātbūtni, bet bez nevēlamo 
nezāļu un kaitīgo (dažkārt indīgo) zālaugu piejaukuma;

• jālieto optimāls ražas novākšanas režīms, cenšoties sagatavot ziemai barību no agri pļautas zāles 
(plaukšanas sākumā līdz ziedēšanai);

• zelmeņi pietiekami jāmēslo; ja zelmenī dominē stiebrzāles, tad, lai to ražu bagātinātu ar proteīnu, 
jādod slāpekļa mēslojums.

Zālāji tīrumu augsekās ir īslaicīgi, parasti to zelmeni izmanto tikai 2–3 gadus. Šādiem zālājiem ir zināmas 
priekšrocības:

• var mērķtiecīgi veidot to botānisko sastāvu ar atbilstošu zālaugu sēklu maisījumu;
• zālaugi labi izmanto iepriekšējam kultūraugam doto mēslojuma pārpalikumu, it sevišķi kūtsmēslu 

pēcietekmi, tādēļ bieži vien šiem zelmeņiem 1. izmantošanas gadā ir nepieciešams tikai slāpekļa 
virsmēslojums. Ja zelmenis ir pietiekami biezs, ar paaugstinātu tauriņziežu saturu (virs 50%), tad arī 
slāpekli var nedot, jo tauriņziežu gumiņbaktēriju darbības ietekmē šāds zelmenis ar slāpekli apgādā 
pats sevi (katrs procents tauriņziežu zelmenī atsver 3–4 kg ha-1 slāpekļa tīrvielas iedarbības).

Lai panāktu tīruma augseku daudzgadīgo zālaugu labu ražību, jārīkojas šādi:
• precīzi jāizpilda agrotehniskās prasības, sējot zālaugu sēklas (pamatnosacījumi līdzīgi, kā ierīkojot 

ganības);
• virsaugs jāizvēlas ātraudzīgs, īsstiebrains; to novācot no lauka, nekavējoši jānovāc arī salmi;
• iznīcinot virsauga sējumā nezāles, jāizvēlas pasētajiem zālaugiem nekaitīgs herbicīds;
• jaunajam zelmenim jānodrošina optimāls mēslojums, ja tas nav pietiekamā daudzumā dots virsau-

gam.

Kā labāk apsaimniekot pastāvīgos zālājus pļavās? Latvijā izsenis lopbarības gatavošanai samērā 
plaši ir izmantotas pļavas, kas galvenokārt aizņem platības reljefa zemākajās vietās ar trūdaini kūdrainām, 
trūdainām velēngleja un palieņu augsnēm, kur citu lauksaimniecības kultūraugu audzēšana ir apgrūtināta 
galvenokārt paaugstināta mitruma dēļ. Mantojumā no kolhozu sistēmas laikiem daudzās vietās zemnieku 
rīcībā ir nonākušas meliorētu pļavu platības, kuras netiek pietiekami novērtētas un apsaimniekotas.

Laba pļava, ar koptu attiecīga sastāva zelmeni var dot lētu lopbarību, ilgstošus gadus saglabāt produktīvo 
ražotspēju. Pļava izsenis tiek dēvēta par “tīruma māti”, jo lielākā daļa no tajā izaudzētās un dzīvniekiem 
izēdinātās zāles ražas barības vielām ar kūtsmēsliem nonāk tīrumos.

Kā rīkoties, ja zemnieka rīcībā ir meliorētas pļavas platība, kas ilgus gadus nav izmantota, pārņemta ar 
nezālēm (parasti suņuburkšķiem, suņstobriem, nātrēm, usnēm, dažkārt vībotnēm u. c.) un ir vēlēšanās to 
iekultivēt?

Zelmeņa botāniskā sastāva uzlabošana. Esošais zelmenis vispirms ir kritiski jānovērtē. Ja tajā 
ir samērā daudz (vismaz 40%) lopbarībai noderīgo vērtīgo zālaugu, lauka mikroreljefs ir līdzens 
un melioratīvais stāvoklis apmierinošs, tad zelmeņa sastāvu var ielabot virspusēji. Nevēlamās plat-
lapju nezāles var daļēji iznīcināt, apsmidzinot zelmeni ar kādu no herbicīdiem, kas nekaitē 
zālaugiem, piemēram, MCPA, stompu u.c. Tomēr iedarbīgākie līdzekļi pļavu zelmeņa virspusējai 
ielabošanai ir pareizs mēslojums (līdzīgs kā ganībām) un zelmeņa pļaušana. Ja pļavas zelmeni  
pietiekami nomēslo un pļauj, vēlams divas reizes sezonā, tad platlapju nezāles iznīkst pašas no sevis un 
zelmeņa botāniskais sastāvs 2–3 gadu laikā ievērojami uzlabojas.



41

Tomēr ne vienmēr virspusēja ielabošana var dot vēlamo efektu, tāpēc ir nepieciešams veco zelmeni 
iznīcināt un ierīkot pļavu no jauna. Kā to labāk izdarīt?

Veco zelmeni var iznīcināt
• agrotehniski – izarot vai izfrēzējot;
• ķīmiski – apsmidzinot ar vispārējās iedarbības herbicīdiem.

Ja veco pļavas zelmeni ir paredzēts iznīcināt agrotehniski, tad ir iespējams izmantot vairākas 
tehnoloģijas.

1. Veco velēnu var izart. Vispirms to vēlams sastrādāt ar disku ecēšām, vismaz divās kārtās 8–10 cm dziļi, 
veicot šo darbu pavasarī – maijā vai vasarā – jūlijā, pēc zāles nopļaušanas. Pēc 2–3 nedēļu starplaika augsni 
apar. Labākais aršanas veids ir pilnīga velēnas apvēršana. Aršanas dziļums ir jāizvēlas atkarībā no aramkārtas 
biezuma. Nedrīkst art dziļāk par trūdvielas horizontu. Sevišķi šis nosacījums ir jāievēro, apstrādājot augsnes ar 
blīvu gleja slāni, bet jo vairāk, – arot pārejas purvu kūdras augsnes, kur, dziļi arot, var uzvērst virspusē nedzīvu 
sfagnu vai cita veida nesadalījušās kūdras slāni un uzartais zemes nogabals kļūst praktiski nederīgs jebkādu 
kultūraugu audzēšanai. Lai to rekultivētu, ir jāvelta daudz pūļu. Pēc 3–4 nedēļām uzarto pļavu disko. Ja velēna 
ir labi sadalījusies, arumu var sastrādāt ar kultivatoru (1–2 kārtās, 10–12 cm dziļi).

2. Veco velēnu var izfrēzēt. Jāfrēzē divās kārtās, nepieciešamības gadījumos – arī atkārtoti, tā radot 
apstākļus jaunā zelmeņa ierīkošanai, sevišķi kūdras augsnēs: aramkārtas slānis paliek neapvērsts, zem tā 
saglabājas blīva augsnes struktūra, kas labi ietekmē augsnes mitruma režīmu. Līdz ar to tiek nodrošināti labāki 
apstākļi iesēto sēklu sadīgšanai.

3. Veco velēnu var iznīcināt ķīmiski, apsmidzinot zelmeni ar vispārējās iedarbības (glifosātu grupas) 
herbicīdu preparātiem. Šādā gadījumā visefektīvāk ir

• apsmidzināt jauno zelmeni, kad tas ir nedaudz ataudzis (līdz 15–20 cm), ar raundapu vai citu 
glifosātu grupas preparātu (2–6 kg ha-1 darbīgās vielas atkarībā no nezāļu sastāva). Šo darbu var 
veikt maijā, veģetācijas sākumā vai jūlijā, pēc 1. pļāvuma novākšanas. Nav racionāli herbicīdus 
lietot pāraugušā zelmenī: herbicīdu iedarbība uz veciem augiem būs pazemināta, kā arī būs grūti 
sastrādāt bagātīgo iznīkušo augu atlieku masu;

• apsmidzināto velēnu pēc 3–4 nedēļām sastrādāt ar disku vai nažu ecēšām. Ja pļavā ir nelīdzens 
mikroreljefs un nepieciešams to izlīdzināt planējot vai citādi, tad var arī art, rīkojoties, kā norādīts 
iepriekš.

Augsnes pirmssējas apstrāde un zālaugu maisījumu sēja. Pirmssējas darbus izpilda tieši pirms zālaugu 
sēšanas, sekli kultivējot vai tikai ecējot. Ja augsnes virsējais slānis ir pārāk irdens un var būt par iemeslu 
pārāk dziļai sēklu iestrādei, tad augsne pirms sējas ir jāpieveļ ar smagajiem veltņiem. Zālaugu sēklu iestrādes 
dziļumam nevajadzētu pārsniegt 2 cm. Pēc sēklu iesēšanas sējums ir jāpieveļ ar smagajiem veltņiem. Zālaugu 
maisījumus kūdras augsnēs un vasaras sējas termiņos izsēj bez virsauga.

Par optimālu sējas laiku pļavu zelmeņu ierīkošanai uzskata vasaras vidu – jūliju, augusta pirmo pusi, jo
• vasarā parasti veidojas labvēlīgāki augsnes mitruma apstākļi rūpīgākai augsnes sagatavošanai 

sējai;
• jaunie sējumi mazāk piesārņojas ar lidojošām nezāļu sēklām;
• jauno zelmeni ar vāji attīstītu sakņu sistēmu un nenostiprinājušos velēnu mazāk nomāc nezāles un 

nav nepieciešams tās apkarot ķīmiski vai appļaujot.
Zālaugu maisījumi pļavām. Ja plāno ierīkot labu zelmeni pļaušanai ar ilgstošu ražotspēju, tad zālaugu 

maisījuma sastāvā vēlams iekļaut kādu no ilgmūža stiebrzālēm, piemēram, pļavas lapsasti (10–15 kg ha-1), 
miežabrāli (6–9 kg ha-1), bezakotu lāčauzu (10–15 kg ha-1), niedru auzeni (15–18 kg ha-1). Jebkura sastāva 
zelmeņa papildināšanai ieteicams timotiņš (6–8 kg ha-1) un pļavas auzene vai auzeņairene (8–10 kg ha-1). 
Kopumā ir jāizsēj ap 25–30 kg ha-1 sertificētu sēklu.

Ja timotiņu sēj vienu vai maisījumā tikai ar pļavas auzeni, tad sētais zelmenis saglabājas ne ilgāk par 
3–4 gadiem. Pat pļavu pareizi mēslojot, timotiņu un pļavas auzeni pakāpeniski nomaina dabiskie zālaugi: no 
stiebrzālēm – vārpata, dažādas skarenes, smilgas; no tauriņziežiem – dedestiņas, vanagvīķi u. c. Nemēslotos 
zelmeņos sētos zālaugus nomaina mazvērtīgie zālaugi, nezāles un sūna. Ja maisījuma sastāvā ir kāda no 
minētajām ilgmūža stiebrzālēm, tad mēslots sēto zālaugu zelmenis var saglabāties ilgāk par 10 gadiem.
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Ja ierīkojamā pļavas nogabalā ir paaugstināts gruntsūdens līmenis un nepieciešams veidot izturīgu velēnu, 
tad zālaugu maisījuma sastāvā vēlams iekļaut arī pļavas skareni (2–3 kg ha-1), kas labi stīgo un veido blīvu 
velēnu.

Tauriņziežus (sarkano vai bastarda āboliņus) ieteicams iekļaut papildus pilnai stiebrzāļu izsējas normai, jo 
tie ātri (1–2 gadu laikā) no zelmeņa izzūd, bet dod labas kvalitātes zāles ražu pirmajos gados pēc sēšanas, kad 
stiebrzāļu zelmenis vēl nav sasniedzis pilnu attīstības pakāpi.

Pļavu mēslošana
Pļavas parasti aizņem organiskām vielām bagātas augsnes, kur zālaugu attīstībai ir labvēlīgāki mitruma 

apstākļi, tādēļ minerālmēslu izmantošanās efektivitāte tajās ir ļoti augsta. Mēslojuma normas nosaka tāpat, kā 
plānojot ganību mēslošanu, t.i. pēc augu uzturvielu iznesēm ar plānoto ražu un augsnes nodrošinātības ar augu 
barības elementiem. Pļavās ar katru tonnu sausnas ražas augi iznes 23–28 kg slāpekļa tīrvielas, 7–9 kg fosfora, 
30–33 kg kālija, 9–11 kg kalcija un 5–6 kg magnija darbīgo vielu. Tātad ar vidēji lielu zāles ražu (5–6 t ha-1 
sausnas) no augsnes tiek iznests 115–170 kg slāpekļa, 35–55 kg fosfora, 150–200 kg kālija, 45–66 kg kalcija 
un 25–36 kg magnija darbīgo vielu. NPK vielu izneses atbilst šādiem tradicionālo minerālmēslu daudzumiem: 
33–50 kg amonija salpetra, 200–300 kg superfosfāta, 270–360 kg kālija hlorīda.

Pļavu īpatnība ir tā, ka pārsvarā to augsnes, sevišķi kūdras augsnes, ir ar zemu barības vielu nodrošinājumu, 
bez augu uzturvielu rezervēm. Izņēmums ir slāpeklis, kas kūdrainās augsnēs mikrobioloģisko procesu ietekmē 
izdalās augiem izmantojamās formās no trūdvielām. Pārējam mēslojumam, ieskaitot mikroelementu, pļavās ir 
ļoti liela nozīme. Atšķirīgas ir applūstošo palieņu pļavas ar aluviālām augsnēm, kur augu barības vielu rezerves 
zināmā mērā papildinās ar palu ūdeņu dūņām un bieži vien pļavu augu ražas veidošanai nav nepieciešams 
papildu mēslojums.

Fosfora un kālija mēslojums pļavām ir jāuzskata par pamatmēslojumu, tāpēc abi šie barības ele-
menti dodami kopā. Katrs no tiem, lietots atsevišķi, dod mazu ražas pieaugumu. Labākie fosfora un kālija 
minerālmēslu došanas laiki ir šādi: nepārplūstošās pļavās ar līdzenu mikroreljefu – vēlu rudenī, pārplūstošās 
pļavās – pavasarī, veģetācijas sākumā, pēc palu ūdens noplūšanas. Ja pavasarī mitruma apstākļi ierobežo 
darbu izpildi, tad mēslojumu var dot vasarā pēc 1. pļāvuma ražas novākšanas.

Slāpekļa mēslojumu pļavām dod pavasarī, veģetācijas sākumā, vienā paņēmienā ne vairāk par 120 kg 
ha-1 N tīrvielas; ja plāno iegūt divus pļāvumus – arī pēc l. ražas novākšanas.

Kaļķošana. Līdztekus NPK mēslojumam pļavu zelmenim regulāri ir jāpiegādā arī kalcijs un magnijs, ko 
var iedot, pļavas kaļķojot. Šo darbu parasti veic, pļavas ierīkojot, un ik pēc 5–6 gadiem, vidēji dodot 6–8 t ha-1 
kaļķojamā materiāla.

Mikroelementu mēslojums. Maziekultivētās un, it sevišķi, kūdras augsnēs var būt pazemināts mikroele-
mentu saturs. Visbiežāk nepietiek vara, bora, molibdēna, arī kobalta, cinka un mangāna. Mikroelementu deficīts 
augsnē ne tik daudz ietekmē zelmeņa ražību, cik izsauc ražas kvalitātes pasliktināšanos: minerālvielu sastāvs 
zāles sausnā var izmainīties neatbilstoši dzīvnieku vajadzībām. Pļavu ierīkojot, mikroelementu mēslojumu var 
iestrādāt reizē ar pamatmēslojumu, kā arī apstrādājot ar atbilstošiem mikroelementu preparātiem zāļu sēklas. 
Izmantošanas gados ar mikromēslojumu var apsmidzināt pļavu zelmeni vai lietot kompleksos, ar mikroele-
mentiem bagātinātos minerālmēslus.

Pļaujamo platību zelmeņu izmantošana
Zāles raža pļaujamās platībās ir jānovāc ar tādu aprēķinu, lai no platības vienības iegūtu pēc iespējas 

vairāk barības vielu un zālei būtu augsta barotājvērtība. To var panākt tikai tad, ja zelmeni novāc laikā, kad 
tajā dominējošie augi ir agrīnās attīstības fāzēs, t. i. plaukšanas laikā līdz ziedēšanas sākumam.

Optimālie pirmā pļāvuma novākšanas laiki mūsu apstākļos izplatītākajām stiebrzālēm ir šādi: pļavas lap-
sastei – 15.–25. maijs, kamolzālei – 25. maijs – 5. jūnijs, miežabrālim – 25. maijs – 10. jūnijs, bezakotu 
lāčauzai – 28. maijs – 10. jūnijs, niedru auzenei – 5.–15. jūnijs, timotiņam – 10.–25. jūnijs. Orientējošs termiņš 
otrajam pļāvumam – pēc 40–50 dienām, trešajam – pēc 50–60 dienām.

Tomēr zelmeņa izmantošanas režīma izvēli galvenokārt nosaka lietojamās ziemas lopbarības sagatavošanas 
tehnoloģijas un ražas kvalitātes atbilstība dažādu barības veidu gatavošanai. Skābsienam zāles raža jāpļauj 
dominējošo augu plaukšanas sākumā, sienam – laikā, kad ziedkopas ir pilnīgi izplaukušas – līdz ziedēšanas 
sākumam.
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Pļavu zelmeņu kopšana
Lai sekmētu ilgstošu laba sastāva zelmeņa saglabāšanos, tas regulāri ir jākopj, rūpējoties par

• līdzena pļavas mikroreljefa saglabāšanu;
• nezāļu izplatības ierobežošanu.

Kūdras vai kūdrainās augsnēs zelmenis var būt izcilāts ziemas sala laikā. Tad nepieciešams to agri pavasarī 
pievelt ar smagajiem veltņiem.

Veģetācijas perioda sākumā pļavās ir jāizlīdzina kurmju rakumi, mežacūku izrakņājumi, izbraukājumu 
vietas ceļu joslās u.c. mikroreljefa defekti. Ja tos nenovērš, tad nelīdzenumi apaug ar zāli, kas apgrūtina 
turpmāko tehnikas izmantošanu.

Sistemātiski ir jāierobežo nezāles. Jaunierīkotos, pavasarī sētos zelmeņos nezāles ir jāapļauj ne vēlāk 
kā mēnesi pēc zālāju iesēšanas, lai neizveidotos pārāk liela nezāļu masa un to varētu atstāt uz jaunā 
zelmeņa nenovāktu. Ilggadīgos zelmeņos nepieciešamības gadījumos (parasti, ja pļavu pārņēmusi zvērene, 
suņuburkšķi u.c.) nezāles ir jāapļauj pavasarī, nostādot pļaujmašīnas griezējaparātu pietiekami augstu, lai 
nopļautu galvenokārt tikai nezāles. Lai ierobežotu nezāļu attīstību, tās ir sistemātiski jāiznīcina arī pļavām 
blakus esošajās platībās – ceļmalās, grāvmalās u. c.

3.3. Optimālais zelmeņa botāniskais sastāvs dažādu zāles barības veidu ieguvei

 Ganīšanai paredzētajos zelmeņos vēlamākais tauriņziedis ir baltais āboliņš. Ieteicami ir arī vanagnadziņi. 
Optimālais tauriņziežu saturs – 25–40%. Ja zelmenī ir pārāk daudz tauriņziežu, kā tas dažkārt vērojams 
jaunierīkotās ganībās, var pasliktināties zāles ēdamība, jo tā ir pārbagāta ar proteīnu.

Pļaušanai izmantojamos zelmeņos vēlamais tauriņziežu saturs ir atkarīgs no sagatavojamā lopbarības 
veida. Skābbarības gatavošanai optimālais tauriņziežu saturs zelmenī ir ap 60%. Šāda sastāva zāles masa būs 
pietiekami bagāta ar proteīnu, labi fermentēsies. Ja tauriņziežu saturs ir pārāk augsts (80% un vairāk), tad 
skābējamai masai vēlams pievienot konservantu, lai labāk noritētu fermentācijas procesi. Ja no tauriņziežu-
stiebrzāļu mistra paredzēts gatavot sienu, tad tauriņziežu īpatsvaram ražā nevajadzētu pārsniegt 25–40%, lai 
mazinātu risku zaudēt barības vielas žāvēšanas procesā. Masu pļaujot, ieteicams to placināt.
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4. KUKURūZA –  ENERĢĒTISKS BARĪBAS LĪDZEKLIS LIELLOPIEM

4.1. Vispārīgs raksturojums un bioloģiskās īpašības

Kukurūza (Zea mays L.) ir graudzāļu dzimtas viengadīgs svešapputes vienmājas lakstaugs ar šķirtdzimuma 
ziediem. Vīrišķie ziedi ir sakopoti skarās, bet sievišķie – vālītēs. Kukurūza ir viens no daudzpusīgāk lie-
tojamiem kultūraugiem pasaulē: to izmanto gan pārtikā, gan lopbarībā, gan arī dekoratīviem nolūkiem. 
Kukurūza ir siltumprasīgs kultūraugs, to graudiem neaudzē, ja vasaras vidū vidējā diennakts temperatūra ir 
zemāka par 19 °C. Galvenie kukurūzas audzēšanas apgabali atrodas platuma grādos no 30° līdz 55°, bet jau 
salīdzinoši mazāk to audzē platuma grādos, kas ir lielāki par 47°. Latvija atrodas joslā starp 55°–58°, bet vi-
eni no plašākajiem kukurūzas izmēģinājumiem Latvijā atrodami LLU MPS Vecauce, kuras atrašanās vieta ir 
56° 28’. Kukurūzas sēklas sāk dīgt 8–10 °C temperatūrā, tad tā sadīgst apmēram 3 nedēļās; ja augsnes 
temperatūra ir 15–18 °C, tā var sadīgt pat 5 dienās. Salnas (–2 līdz –3 °C) var bojāt dīgstus pavasaros, kā arī augus 
rudeņos. Desmit pētniecības gadu laikā pavasara salnu ietekme uz kukurūzas dīgstiem Vecaucē novērota tikai  
2002. gadā, kad divas dienas pēc kārtas kukurūzas 2–3 lapu fāzē reģistrētas salnas: 20. maijā (–2,1 °C) un  
21. maijā (–1,0 °C). Kukurūza cieta gan izmēģinājumu laukā, gan visā ražošanas sējuma 88 ha platībā, taču tā 
nenosala, bet mainīja krāsu no koši zaļas uz dzeltenu; tikai atsevišķi augi visā platībā izskatījās nosaluši, melni, 
it kā apvārīti. Pēc salnu perioda beigām, iestājoties siltam laikam, kukurūza atkal kļuva zaļa un turpināja augt. 
Literatūrā publicēti dati liecina, ka kukurūzai augšanas punkts ir zem zemes vēl 3–4 nedēļas pēc sadīgšanas, 
t. i., tā pat pēc nosalšanas spēj ataugt.

Kukurūza ir siltummīlis augs, kas neaug, ja dienas laikā temperatūra ir zemāka par 10 °C, bet optimālā 
dienas temperatūra tai ir 30 °C. MPS Vecauce veiktajos izmēģinājumos ir pierādīta kukurūzas sausnas ražas 
sakarība ar veģetācijas perioda vidējo temperatūru.

Kukurūzu neaudzē bez apūdeņošanas, ja veģetācijas perioda (maijs–septembris) nokrišņu summa ir 
mazāka par 150 mm. Mitruma trūkums parasti nav audzēšanu ierobežojošs faktors Latvijā, bet dažos gados 
atsevišķi sausuma periodi var iespaidot kukurūzas ražu un kvalitāti. Šādi apstākļi tika novēroti, piemēram, 
2002. gadā – augustā un septembra sākumā, 2003. gadā –, no jūlija otrās puses līdz 15. augustam. Visvairāk 
mitruma kukurūzai vajadzīgs laikā no skarošanas fāzes līdz piengatavībai; 2003. gada sausums iekrita tieši 
kritiskajā periodā – ziedēšanas fāzē, līdz ar to ievērojami samazinājās graudu iznākums kopražā.

Kukurūza ir gaismasprasīgs īsās dienas augs. Pēc sadīgšanas tā aug lēni un ir ļoti jutīga pret noēnojumu. Tas 
ir īpaši jāievēro, izstrādājot nezāļu ierobežošanas plānu. Kukurūzas gaismas – prasības jāievēro arī, izvēloties 
izsējas normu. Biezāks sējums var gan nodrošināt lielāku kopējo zaļmasas un sausnas ražu, bet tās kvalitāte 
var ciest, jo augi nesasniedz vēlamo gatavības pakāpi.

Kukurūzu Latvijas apstākļos audzē kā viengadīgu zaļmasas ieguves augu, ko izmanto zaļbarībai un 
skābbarības gatavošanai. Kukurūza ļoti labi papildina no zālaugiem gatavotu ar proteīnu bagātu barību, jo tā ir

• ļoti augstražīga, ar enerģiju piesātināta, spēj aizvietot barības devās dārgos koncentrātus;
• apvieno enerģētisko vērtību dzīvnieku ķermeņa funkciju uzturēšanai un atgremotājiem nepieciešamo 

kokšķiedru;
• dzīvniekiem ļoti garšo, kas nav mazsvarīgs faktors;
• lopbarības augs, kura novākšana prasa mazāku darba patēriņu nekā daudzgadīgie zālāji, jo tas 

jānovāc vienu reizi sezonā, pie tam nav jāapvītina uz lauka;
• kultūraugs, kura barības kvalitāte nemainās salīdzinoši ilgā laika periodā pretstatā daudzgadīgām 

zālēm, kam tā līdz ar ziedēšanas fāzes iestāšanos strauji krītas. 

Kukurūzas audzēšanai ir arī daži trūkumi, jo
• kukurūza satur maz proteīna (8–14%);
• zeme jāar un sēkla jāsēj katru gadu;
• nepieciešamas specifiskas mašīnas sējai un novākšanai;
• ļoti precīzi jāievēro audzēšanas agrotehnika, jo kukurūza nav tipisks mūsu klimatiskās joslas 

augs.
Veicot mērķtiecīgu selekcijas darbu, kukurūzas izplatība tiek virzīta arvien tālāk uz ziemeļiem. Kvalitatīvas 

barības sagatavošanai ir jāizvēlas hibrīds un agrotehniskie paņēmieni, kas nodrošina novākšanas laikā vismaz 
mīklas gatavības sākumu graudiem vai minimālo sausnas saturu visa auga zaļmasā – 25%. Agrajā cietgatavībā 
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sausnas saturs zaļmasā sasniedz 28%, vidējā cietgatavībā – 34%. Ideālais kukurūzas novākšanas laiks iestājas, 
kad sausnas saturs zaļmasā ir 30–35%. Latvijas apstākļos tas ir iespējams tikai atsevišķos gados.

4.2. Agrotehnika

Augsnes un lauka izvietojuma izvēle
Kukurūzas audzēšanai vispiemērotākās ir labi iekultivētas, ar organiskām vielām bagātas smilšmāla vai 

mālsmilts augsnes ar neitrālu vai vāji skābu reakciju (pH 5.5–7.0), bet tā aug ļoti plašā augšņu spektrā, ja tiek 
labi kopta (arī smilts un māla augsnēs, plašā augsnes reakcijas diapazonā: pH 5.0–8.0). Kukurūzai nepatīk ļoti 
sablīvētas, sausas augsnes, kā arī augsnes ar sliktu drenāžu. Vienmēr labāki rezultāti tiks sasniegti augsnēs ar 
labu struktūru un aerāciju, labu mitruma režīmu, augstu auglību un spēju pavasarī ātri iesilt. Smagas māla aug-
snes iesilst lēnāk, tāpēc šādās augsnēs kukurūzas attīstība agrīnajās stadijās var tikt aizkavēta, līdz ar to ciest 
gan ražas apjoms, gan kvalitāte. Reljefa ziņā tai piemērotāki ir dienvidu un rietumu nogāžu lauki, kur parasti 
veidojas kukurūzai piemērotāki siltuma apstākļi. Bieži vien labāki siltuma apstākļi veidojas arī mežu ielokos, 
kaut gan tur jārēķinās ar mežacūku postījumiem.

Kukurūza augmaiņā
Latvijā kukurūzu parasti izvieto pēc labībām (labāk – pēc ziemājiem, kas saņēmuši organisko mēslojumu), 

rušināmaugiem un pākšaugiem. Piemērotos laukos šo kultūraugu var audzēt vairākus gadus no vietas. Uzska-
ta, ka kukurūza ir vienīgais augs, kas spēj ievērojami nesamazināt ražu, audzēts monokultūrā. Tomēr pētījumi 
pierāda, ka, audzējot kukurūzu graudiem, ievērojot augmaiņu, iegūst par ~10% augstākas ražas. Diemžēl 
augmaiņas ietekme uz kukurūzas ražu skābbarības ieguvei pasaulē ir maz pētīta. Taču pieredze liecina, ka 
augmaiņa nodrošina veiksmīgāku kaitīgo organismu ierobežošanu. MPS Vecauce pierādījās, ka ir nezāles, kas 
atkārtotos sējumos var plaši savairoties (piemēram, parastā gaiļsāre Echinochloa crus-galli L). Ja nepieciešams 
izvietot kukurūzu pēc ilggadīgiem zālājiem vai vietās, kur ilgstoši bijusi atmata, jārēķinās ar sprakšķu  
(Elateridae) kāpuru (drātstārpu) klātbūtni. Novērojumi liecina, ka šie kaitēkļi var izretināt sējumu pat par 
50% un vairāk. MPS Vecauce šādu novērojumu nav, jo augmaiņā kukurūzu pēc ilggadīgiem zālājiem minētā 
iemesla dēļ nekad neizvieto. Literatūrā atrodami dati, ka parasti lielākus bojājumus sprakšķu kāpuri nodara 
nevis pirmajā, bet otrajā gadā pēc zālāja uzaršanas. To iespējams novērst, apstrādājot sēklas ar speciāliem 
insekticīdiem.

Augsnes apstrāde
Kukurūza ir augs ar dziļu sakņu sistēmu. Ja augsne ļauj tajā dziļi iespiesties saknēm, augs ar tām var 

uzņemt nepieciešamo ūdeni un barības vielas. Augsnes apstrāde kukurūzai ir līdzīga kā rušināmaugiem. Lielākā 
vērība, apstrādājot augsni, jāveltī efektīvai nezāļu ierobežošanai. Pēc priekšauga novākšanas var veikt aug-
snes lobīšanu, taču ekonomiski izdevīgāka var būt nezāļu ierobežošana rugainē ar herbicīdiem. Ja kukurūzai 
paredzēts dot organisko mēslojumu, tad to iestrādā reizē ar rudens aršanu. Pavasarī augsni šļūc, pirms sējas 
kultivē. Pirms sējas augsnei jābūt labi sastrādātai, sīkdrupatainai, bet ne pārāk irdenai. Pasaulē kukurūzu lielās 
platībās sēj, izmantojot tā saucamo minimālo augsnes apstrādi jeb tiešo sēju rugainē. Šiem paņēmieniem ir gan 
priekšrocības, gan trūkumi, bet tie nav pētīti Latvijas apstākļos, tāpēc grūti dot rekomendācijas. Nepieciešamas 
arī specifiskas mašīnas šo operāciju izpildei.

Kukurūzas mēslošana
Kukurūza spēj dot augstas ražas, tātad patērē arī daudz barības elementu. Audzējot kukurūzu skābbarībai, 

vajadzīgs vairāk barības vielu, nekā to audzējot graudiem, jo no lauka aizved visu masu. Literatūrā tiek 
uzsvērts, ka galvenie mēslošanas kritēriji ir augsnes analīzes. Kukurūza ir atsaucīga uz kūtsmēslu lietošanu, 
tos varētu dot 30–40 t ha-1, iestrādājot reizē ar rudens aršanu. Literatūrā atrodamas dažādas un pat ļoti atšķirīgas 
mēslošanas rekomendācijas, piemēram:

• pēc prof. A. Runces (autore gan nemin sausnas saturu zaļmasā), katru 10 t zaļmasas ražas veidošanai 
nepieciešams 

N         –    35 kg, 
P2O5    –    15 kg, 
K2O     –    40 kg;
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• pēc ļoti daudzu ASV veiktu pētījumu rezultātiem, nepieciešams 
N – pat līdz 180 kg ha-1,
P – parasti mazāk nekā 1/4 daļa no N mēslojuma, 
K – apmēram tikpat, cik N.

MPS Vecauce veikto pētījumu rezultāti liecina, ka barības elementu iznese no augsnes dažādos apstākļos 
ir atšķirīga, bet 2004. gadā katru 10 tonnu zaļmasas ar sausnas saturu 25% veidošanai kukurūza bija patērējusi 
34 kg N, 20 kg P2O5 un 38 kg K2O. Slāpekļa nodrošinājums ietekmē iegūstamo ražu visvairāk. MPS Ve-
cauce 2003. un 2004. gada slāpekļa mēslojuma norma ietekmēja iegūstamās ražas apjomu par 41–47%. 
Pētījums turpinās, taču pirmo gadu rezultāti norāda uz varbūtējo nepieciešamo barības elementu vajadzību 
attiecībā N:P:K 1.7 : l : 1.8 (var būt 2:1:2). Pieredze un pētījumi liecina, ka vairumā gadījumu kopējai slāpekļa 
normai būtu jāsasniedz 150 kg ha-1. Kaut gan kukurūza patērē daudz slāpekļa, tomēr daļu šī elementa tā 
gūst no kūtsmēsliem, no ieartajām augu atliekām, kā arī no augsnes organiskās vielas. Slāpekļa pieejamība 
augiem ir atkarīga arī no temperatūras, lietusgāzēm, augsnes mitruma, tāpēc vēlams tā normu sadalīt vairākās 
devās sezonā. Pirms sējas vajadzētu dot ~30 kg ha-1 no kopējās slāpekļa normas, jo agrīnajās attīstības fāzēs 
kukurūza aug ļoti lēni un slāpekli daudz nepatērē. Atlikumu vēlams sadalīt divās papildmēslošanas reizēs. Pir-
mo papildmēslojumu dod pēc nezāļu ierobežošanas pasākumu veikšanas, kad skaidri redzams, ka herbicīds ir 
iedarbojies; tas notiek kukurūzas 5–6 lapu fāzē. Otro papildmēslojumu dod pēc 3–4 nedēļām, kad kukurūza ir 
sasniegusi 50 cm garumu (aptuveni cilvēka ceļgala augstumu). Mēslošanai visbiežāk izmanto amonija nitrātu. 
Rūpīgi jāraugās, lai mēslošanas līdzeklis, kā arī augi būtu sausi. Mēslojot mitrā laikā vai ar nekvalitatīvu 
mēslošanas līdzekli, bieži novērojami plaši lapu apdegumi, kas rada kukurūzai stresu un var aizkavēt tās 
attīstību pat par divām nedēļām, līdz ar to cieš gan ražas apjoms, gan kvalitāte; īpaši jutīga kukurūza pret apde-
gumiem ir otrajā papildmēslošanas reizē. Minerālmēslu izkliedētājus vajadzētu apgādāt ar speciālām ierīcēm, 
kas novada minerālmēslus tieši rindstarpās, neskarot augu lapas. Slāpekļa trūkumu kukurūzai var konstatēt kā 
lapu iekrāsošanos dzeltenā krāsā V veidā, sākot no galotnēm uz pamatni. Nevajag sajaukt slāpekļa trūkuma 
un aukstuma stresa pazīmes augu agrīnajās attīstības fāzēs, kad tie arī izskatās dzeltenīgi. Fosfors visvairāk 
ir nepieciešams sēklu dīgšanas laikā un agri veģetācijas sezonas sākumā. Pētījumi liecina, ka lokālā fos-
fora mēslojuma došana reizē ar sēju atmaksājas. Fosfora trūkums izpaužas kā antociāna krāsojums tumši 
zaļu lapu ārmalās. Tas gan bieži var liecināt nevis par fosfora trūkumu, bet par aukstuma stresu pavasarī, 
kamēr augu saknes vēl ir vāji attīstītas. Tādā gadījumā, augam attīstoties, krāsojums pazūd un ražas zudumi 
ir minimāli. Kālijam ir ļoti daudzveidīga loma kukurūzas augā, un tas ietekmē gan ražas apjomu un kvalitāti, 
gan veldresizturību. Kālija trūkumu biežāk novēro smilšainās augsnēs. Tas izpaužas kā lapu hloroze, kas 
sākas vecāko lapu galos, bet vēlāk izplatās pa lapu malām uz leju; lapu malas sažūst. Visu nepieciešamo kālija 
normu parasti dod pirms sējas. Cinka trūkumu arī var novērot aukstā laikā augu agrīnajās attīstības fāzēs; tas 
izpaužas gaišu svītru veidā abās pusēs lapas galvenajai dzīslai. Gadās, ka cinka trūkuma pazīmes izpaužas 
augsnēs, kas bijušas skābas un tad kaļķojot panākts pH 7.0. Magnija trūkums var izpausties skābās augsnēs. 
Smilšainas augsnes, ja tajās ilgāku laiku audzē kukurūzu, paskābinās. Kukurūzai nepieciešamais minimālais 
pH līmenis ir virs 5.5. Skābas augsnes ir jākaļķo ar magniju saturošiem kaļķojamiem materiāliem, piemēram, 
dolomītmiltiem. Cinka un magnija trūkumu var novērot arī liela sausuma apstākļos, kad augi nespēj tos iz-
mantot no augsnes.

21. att. Augu izvietojums 70 cm attālās rindstarpās MPS Vecauce
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Šķirnes vai hibrīda izvēle
Kukurūzas skābbarības gatavošanas koncepcija Latvijā paredz tā saucamo agrīno kukurūzas hibrīdu 

izmantošanu. Vēsturiski pasaulē vairumā gadījumu skābbarībai audzē t. s. abējādos (divu mērķu) hibrīdus, t.i. 
tādus, kas izmantojami gan graudu, gan skābbarības ieguvei. Tad gadās, ka zemnieki kukurūzas audzēšanai 
piemērotajās zonās līdz pat novākšanas laikam nav pieņēmuši lēmumu, kurā laukā kukurūzu atstāt, lai noga-
tavojas graudiem, kurā – vākt skābbarībai. Pēdējā laikā jau ir pieejami hibrīdi, kas selekcionēti speciāli 
skābbarības ieguvei un raksturojas ar augstāku visa auga sausnas ražu un labāku lopbarības kvalitāti. Latvijā 
parasti izmanto agrīnos abiem mērķiem paredzētus hibrīdus, bet ļoti svarīgi ir izvēlēties pietiekami agrīnu 
hibrīdu, kas Latvijas apstākļos regulāri, katru gadu sasniegtu dzeltengatavības fāzi, kad sausnas saturs zaļmasā 
ir vismaz 25% (optimāli 28–35%), bet vālīšu īpatsvars sausnā – apmēram 40% vai augstāks. Kā orientēties 
kukurūzas hibrīdu agrīnumā? No Eiropas valstīm ievestos hibrīdus raksturo FAO skaitlis. Latvijas apstākļiem 
piemēroti būtu hibrīdi, kam FAO skaitlis ir 200 (maksimāli – 220) vai zemāks. Daži pētnieki uzskata, ka 
jāizmanto hibrīdi, ko raksturo FAO skaitlis 150–170. Ja hibrīds ir ievests no ASV, to raksturo ar tā sau-
camo Relative maturity (relatīvais veģetācijas perioda ilgums dienās); mūsu apstākļiem piemēroti ir 70–
75 (maksimāli 80) dienu hibrīdi. Taču dažos gadījumos savu korekciju ienes garās dienas apstākļi un hibrīds 
attīstās citādi, nekā vajadzētu atbilstoši raksturojumam. Audzēšanai labvēlīgos gados augstāku ražu ar 
atbilstošu kvalitāti dod mazliet vēlīnāki hibrīdi, bet nelabvēlīgos gados labu kvalitāti nodrošina tikai tie, kam 
FAO skaitlis ir 150–170. Diemžēl pavasarī neviens nevar pateikt, kāda būs sezona, tāpēc Zemgalē un Kurzemē 
varētu izvēlēties arī vēlīnākus hibrīdus, bet Vidzemē varbūt tomēr ne vēlīnākus par tiem, ko raksturo FAO 
skaitlis 180–190. Latvijas Augu šķirņu katalogā iekļautie hibrīdi teorētiski būtu droši lietojami Latvijā, bet 
jāatceras, ka kukurūzas šķirņu un hibrīdu salīdzināšana notiek LLU MPS Pēterlauki, kas atrodas Zemgalē, 
tāpat arī citi plaši pētījumi par kukurūzu notiek Zemgales-Kurzemes robežzonā – MPS Vecauce. Šajās vietās 
iegūtos datus ne vienmēr varēs izmantot visā Latvijas teritorijā, īpaši Vidzemē un Latgalē. Nevajadzētu par 
hibrīda izvēles galveno kritēriju noteikt sēklas cenu. Bieži vien dārgāka sēkla sevi atmaksā ar augstāku ražu 
un labāku lopbarības kvalitāti.

Sējas laiks, sēklas materiāls, izsējas norma un sējas paņēmieni
Saprātīgi agrs sējas termiņš nodrošina gan maksimālo ražu, gan gatavības pakāpi, gan vālīšu īpatsvaru 

sausnā. Jau iepriekš tika minēts, ka kukurūza sāk dīgt, kad augsnes temperatūra ir vismaz  8–10 °C. MPS 
Vecauce augsnes temperatūra stabili virs 10 °C 2000. gadā bijusi – 18. aprīlī, 2001. – 29. aprīlī, 2002. – 
1. maijā, 2003. – 6. maijā. Jārēķinās arī ar pavasara salnu iespējamību, tāpēc pārāk agrs sējas termiņš (pirms 
25. aprīļa) nav vēlams. Minētajos gados novērotas arī salnas: 2000. gadā ļoti bargas un regulāras – no 3. līdz 
13. maijam, 2001. gadā – 23. maijā un 1. jūnijā, 2002. gadā – 20.–21. maijā, un tikai 2003. gadā salnas netika 
novērotas. Tātad, kaut arī gadās, ka augsne iesilst jau aprīļa 2. dekādē, tomēr vairumā gadījumu sēju vēlams 
veikt maija pirmajā dekādē. Labāk ir sēju uzsākt mazliet pirms vēlamās augsnes temperatūras sasniegšanas, 
lai tad, kad tā ir sasniegta, kukurūza uzreiz var dīgt. Novēlots sējas termiņš samazina graudu (vālīšu) īpatsvaru 
kopējā sausnas ražā, bet tas ir galvenais kvalitāti un enerģijas daudzumu noteicošais faktors (5. tabula). Ļoti 
reti vēlāks sējas termiņš dod labākus rezultātus. Parasti vēlākos termiņos jāsēj agrīnāks hibrīds. Jāizvairās 
kukurūzu sēt dubļos.

5. tabula
Kukurūzas raža un tās kvalitāte atkarībā no sējas termiņa LLU MPS Vecauce

Gads 
Sausnas raža, t ha–1 Sausnas saturs, % Vālīšu īpatsvars, %

optimālā termiņā * novēloti ** optimālā termiņā * novēloti ** optimālā termiņā * novēloti **

2000 13.42 12.06 23.36 23.02 59.03 42.70
2001 16.86 14.80 34.30 34.38 52.32 44.42
2003 13.66 12.67 29.54 27.94 44.39 37.66

* optimālais sējas termiņš attiecīgajā gadā; ** 10 dienas vēlāks sējas termiņš.

Latvijā kukurūzas sējai izmanto no citām valstīm ievestu sēklu, kas jau ir kodināta. Ja lauks, kurā paredzēts 
sēt kukurūzu, ir piesārņots ar drātstārpiem, kukurūza ir jāapstrādā ar insekticīdu. Lai pareizi varētu noteikt 
izsējas normu, jāzina sēklas kvalitatīvie raksturlielumi.



48

Kukurūzu sēj tālrindās ar rindstarpu attālumu 45–90 cm. Latvijā biežāk lietotais rindstarpu attālums ir 
70–75 cm. Pētījumos ir noskaidrots, ka lielāka augu biezība novākšanas laikā nodrošina lielāku sausnas ražu, 
taču biezākā sējumā veidojas masa ar augstāku NDF koncentrāciju, jo ir vairāk stiebru, bet mazāk lapu. 
Augstāks kokšķiedras saturs nozīmē sliktāku sagremojamību. Arī kopproteīna saturs samazinās, pieaugot 
augu biezībai. Jāatceras, ka kukurūza ir gaismasprasīgs augs un biezā sējumā cietīs kvalitāte. Tādējādi mūsu 
apstākļos minimālā vēlamā augu biezība ražas novākšanas laikā būtu 70 000–80 000 augu uz l ha, kritiskais 
minimums – 60 000 augu uz l ha. Lai šādu vai augstāku augu biezību ražas novākšanas laikā sasniegtu (ņemot 
vērā, ka ne sēklas dīgtspēja, ne augu saglabāšanās nav 100%), vajadzētu izsēt 100 000–110 000 sēklu uz l ha. 
Pēdējā laikā arī Latvijā uz kukurūzas sēklas iepakojuma parasti ir norādīts maisā esošais sēklu skaits, kuru 
zinot, piegādātājam var pasūtīt nepieciešamo daudzumu iepakojuma vienību atkarībā no apsējamās platības 
un izsējamo sēklu skaita uz l ha.

Kukurūzas sējai izmantojamas speciālas precīzās izsējas sējmašīnas. Sējas dziļums ir 3–4 cm, sējums 
nekavējoši jāpieveļ. Labas kvalitātes sējmašīnu izmantošana nodrošina to, ka augi sadīgs vienmērīgi, kas 
savukārt pozitīvi ietekmēs graudu ražas veidošanos.

Problēmas pēc sējas
Aukstā un mitrā pavasarī kukurūzas sēklu dīgšana var ieilgt pat līdz 30 dienām. Labas kvalitātes un 

kodināta sēkla nesapūst, bet lauku var pārņemt nezāles. Šādā gadījumā ir ieteicama ecēšana (5–7 dienas pēc 
sējas), izmantojot sējumu ecēšas. Sējumu nedrīkst ecēt sēklu dīgšanas laikā. Sprakšķu kāpuri (drātstārpi) var 
izgrauzt jaunos dīgļus, tādējādi ievērojami izretinot sējumu; pret to palīdz speciāla kodināšana vai izvairīšanās 
apsēt šī kaitēkļa apdraudētus laukus. Salnas – jau aprakstītas: var parādīties dažāds augu krāsojums (antociāna; 
dzeltenīgs), kas izzūd, iestājoties siltākam laikam. Atsevišķos gadījumos jaunos augus var bojāt krusa vai 
augsnē ieskalot spēcīgas lietusgāzes. Ja vien apstākļi pēc šādām dabas parādībām ir kukurūzai labvēlīgi, tā 
ātri atkopjas.

Kukurūzas kopšana
Galvenie kukurūzas kopšanas darbi mūsu apstākļos ir nezāļu ierobežošana un papildmēslošana ar slāpekļa 

minerālmēsliem, kas jau aprakstīta sadaļā par mēslošanu. Galvenais kopšanas darbs, it īpaši kukurūzas attīstības 
agrīnajās fāzēs, ir nezāļu ierobežošana, lai nodrošinātu kukurūzas prasības pēc gaismas. Kritiskais periods ilgst 
6–8 nedēļas pēc sadīgšanas; ja kukurūzai šajā laikā ir jāiztur nezāļu radītais stress, ražas apjoms var ievērojami 
ciest. Var izmantot mehāniskos nezāļu ierobežošanas paņēmienus – ecēšanu un rindstarpu rušināšanu. Ecēt 
var vairākkārtīgi sezonā – pirmo reizi 5–7 dienas pēc sējas; to dara gadījumos, kad pavasaris ir vēss, kukurūza 
dīgst lēni un rodas bažas, ka nezāles var pārņemt tīrumu. Dīgšanas laikā kukurūzu ecēt nedrīkst, tāpēc ļoti 
labvēlīgos pavasaros pirmā ecēšana var izpalikt. Otro ecēšanu var veikt, kad kukurūzai izveidojušās 3– 
4 lapas. Kad skaidri iezīmējas rindas, var uzsākt rindstarpu rušināšanu, taču, lai arī šis ir efektīvs paņēmiens 
nezāļu ierobežošanai rindstarpās, tomēr kukurūzas rindās starp augiem nezāles paliek. Rindstarpas var rušināt 
vairākkārt, bet, jo augi ir lielāki, jo rušina seklāk. Augu saknes pamazām aizņem visu rindstarpu, tās nedrīkst 
rušinot traumēt. Mūsdienās katram pašam ir jārēķina, vai mehāniskie nezāļu ierobežošanas paņēmieni neiznāk 
pārāk dārgi. Tie varētu būt videi draudzīgāki, bet mazāk efektīvi nekā herbicīdu izmantošana, pie tam, pat 
ļoti precīzi strādājot, augu biezība var tikt samazināta. Pēdējos gados lielie kukurūzas audzētāji pārsvarā 
ir atteikušies no mehāniskajiem nezāļu ierobežošanas paņēmieniem un lieto herbicīdus. Kādu herbicīdu 
izvēlēties – tas ir paša audzētāja ziņā (atkarīgs no nezāļu spektra konkrētā laukā, zemnieka rocības un darba 
organizācijas prakses). Herbicīds ir jāizvēlas no ,,Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu 
saraksta”, kas tiek pārskatīts un papildināts katru gadu. Ja plānots audzēt kukurūzu, tad jau ziemā ir jāzina, 
kurā laukā to sēs, kāds ir nezāļu spektrs tajā, kā arī ir jāizvēlas herbicīds, un tas laicīgi jāpasūta izplatītājfirmai. 
Pasaulē ir pazīstami gan herbicīdi, kurus izmanto pirms kukurūzas sējas vai sadīgšanas, gan tādi, kurus iz-
manto pēc kukurūzas sadīgšanas. Latvijā pašreiz ir reģistrēti tikai tādi herbicīdi, kurus izmanto pēc kukurūzas 
sadīgšanas, galvenokārt sākot no 3 lapu fāzes. Arī augmaiņa ir viens no nezāļu ierobežošanas paņēmieniem.

Slimības un kaitēkļi
Slimības un kaitēkļi (izņemot sprakšķu kāpurus, kas jau aprakstīti) parasti Latvijas apstākļos problēmas 

nerada, jo kukurūza nav mūsu klimata joslai tipisks augs. Atsevišķos gadījumos ir novērota kukurūzas parastā 
melnplauka (Ustilago maydis), kas parādās galvenokārt sausās vasarās un skar vālītes. Ja slimības izplatība ir 
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neliela, kā tas Latvijas apstākļos arī parasti ir, necieš ne raža, ne kvalitāte. Ja vairāk par 15% vālīšu ir slimības 
skartas, samazinās raža un barības vērtība. Augšanas sezonas beigās var parādīties Fusarium spp. Tā parādās 
galvenokārt uz jau nogatavojušamies augiem vai arī uz augiem, kas cietuši no sausuma vai salnām. Galvenais 
kaitīgais faktors šajā gadījuma varētu būt sēnes izdalītie mikotoksīni, kas var padarīt enerģētiski bagāto barību 
dzīvniekiem kaitīgu.

Kukurūzas novākšana
Optimāli ir kukurūzu novākt laikā, kad tās masai ir atbilstošs sausnas saturs (25% – minimālais vēlamais; 

28–35% – optimālais). Ja masa ir par mitru, aiztek sula kopā ar vērtīgām barības vielām un parasti tiek 
arī piesārņota apkārtējā vide. Ja masa ir par sausu, tā ir grūtāk ieskābējama un var attīstīties pelējumi, taču 
Latvijas apstākļos tas notiek atsevišķos, retos gados. Novākšanas laiku nedrīkst izvēlēties tikai pēc datuma 
kalendārā, jo katrs gads ir atšķirīgs un stingri noteiktu likumsakarību nav. Arī labību neviens nepļauj stingri 
noteiktā datumā, bet gan tad, kad tā ir sasniegusi vajadzīgo gatavību. Lai gatavības pakāpi noteiktu, jāņem 
paraugi, sākot ar pirmo septembra nedēļu vai vēlāk, l līdz 2 reizes nedēļā – atkarībā no apstākļiem konkrētajā 
veģetācijas sezonā un vispārējā augu izskata. Lai būtu vieglāk noteikt novākšanas vai paraugu ņemšanas laika 
sākumu, vēlams reģistrēt ziedēšanas fāzi, t. i., drīksnu parādīšanos ~75% augu.

22. att. Kukurūza 2005. gada 27. septembrī – sasniegta dzeltengatavība, MPS Vecauce

 

23. att. Kukurūza 2005. gada septembra salnās ievērojami apsalusi, MPS Vecauce

Vēlamā novākšanas gatavība var iestāties pēc 40–47 dienām. Ja kukurūza uzzied līdz 10. augustam, 
tad samērā droši var cerēt, ka ap 20. septembri tā sasniegs novākšanai atbilstošo gatavības pakāpi. Paraugu 
noņemšana: pēc nejaušības principa izvēlas laukā 2–4 paraugu ņemšanas vietas, katrā no tām ņem 2–4 au-
gus, kurus nocērt 15 cm augstumā, nekavējoši sasmalcina, ievieto plastmasas maisā un nogādā laboratorijā.  
Korekcijas labi plānotā novākšanas shēmā var ienest rudens salnas. 
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24. att. Kukurūzas novākšana skābbarībai ar pļāvēju-smalcinātāju New Holland 2005. gada 27. septembrī, MPS Vecauce

25. att. Pareizi sasmalcināta kukurūzas masa – gabaliņu garums mazāks par 10 mm, graudi – saspiesti, MPS Vecauce

 

26. att. Kukurūzas masas blīvēšana lielas ietilpības (līdz 500 t) tranšejā, MPS Vecauce
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Tās var paaugstināt sausnas saturu zaļmasā, bet parasti nosalst lapas, kamēr augstākais mitruma saturs ir 
stiebros un vālītēs. Ja pēc salnām uznāk lietus, no augiem tiek izskalotas vērtīgās barības vielas. Ja pēc salnām 
ilgstoši kukurūzu nenovāc, uz augiem attīstās Fusarium spp. u. c. sēnes, kas izdala dažādus kaitīgus toksīnus, 
kas barību var padarīt dzīvnieku veselībai kaitīgu. Pētījumiem attīstoties, salnas vairs netiek uzskatītas par 
kvalitāti uzlabojošu (sausnas saturu palielinošu) faktoru. Kukurūza pēc salnām ir nekavējoši jānovāc, lai ne-
ciestu barības kvalitāte. To visbiežāk pļauj 15 cm augstumā, bet literatūrā tiek piedāvāti dažādi pļaušanas 
augstumi (15–30–45 cm). Jo augstāk kukurūzu pļauj, jo zemāku sausnas ražu iegūst, bet barības kvalitāte 
uzlabojas (tā saucamās “šķēres” starp ražas lielumu un kvalitāti). Kukurūzas novākšanai mūsu apstākļos var 
izmantot E-tipa pļāvējus-smalcinātājus, pļāvējus-smalcinātājus KCK-100, ievietojot tajos pilnu nažu komple-
ktu, lai gabaliņi būtu pēc iespējas īsāki. Šie agregāti cietus graudus neplacina, tāpēc, zinot, ka šāds agregāts 
būs jāizmanto, kukurūzas audzēšanai labvēlīgās sezonās (tādas bija 1999., 2002. un 2003. gadā) nedrīkst 
novēlot novākšanu. Pašreiz ir pieejami jaudīgi, bet dārgi pļāvēji-smalcinātāji (piemēram, New Holland, Claas 
Jaguar), kas nodrošina vēlamo daļiņu lielumu un placina arī graudus. Lai nodrošinātu labu masas blīvēšanos 
un kvalitatīvas barības iznākumu, vēlamais daļiņu lielums ir 9–12 mm, tikai 25% daļiņu varētu būt garākas 
par 25 mm.

Biežāk pieļautās kļūdas:
• novēlota sēja un pāragra novākšana, tādējādi saīsinot veģetācijas periodu, ko Latvijas apstākļos 

būtu jācenšas pagarināt; 
• netiek ievērotas kukurūzas prasības pēc gaismas (ļoti sabiezināti sējumi, novēlota vai neveiksmīga 

nezāļu ierobežošana); 
• nepietiekams barības vielu nodrošinājums; 
• lapu apdedzināšana, dodot slāpekļa papildmēslojumu (var aizkavēt augu augšanu un attīstību par 

1–2 nedēļām, tādējādi mākslīgi saīsinot produktīvā veģetācijas perioda garumu); 
• nepiemērota hibrīda izvēle – visbiežāk hibrīds var būt pārāk vēlīns, ļoti retos gadījumos izcili 

labvēlīgās sezonās – arī pārāk agrīns (ieteicams izvēlēties šķirnes vai hibrīdus, par kuru agrīnumu 
un ražību Latvijas apstākļos pārdevējs var sniegt informāciju).

Ja visi apstākļi ir labvēlīgi un arī audzēšanas tehnoloģiju izdodas precīzi ievērot, tad var iegūt izcilu 
kukurūzu skābbarībai, kas savukārt ietekmēs galaprodukta kvalitāti.
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5. SKĀBBARĪBA – AUGSTVĒRTĪGS RUPJĀS BARĪBAS LĪDZEKLIS LIELLOPU 
ĒDINĀŠANĀ

5.1. Vispārīgs raksturojums

Skābbarība ir lopbarības līdzeklis, kas ir iekonservējies ar pienskābi, uzglabājas skābā, bezgaisa 
(anaerobā) vidē. Skābbarību gatavo no zālaugiem (1. pļāvuma un atāliem), kukurūzas, graudaugu veģetatīvās 
masas, pārtikas rūpniecības pārstrādes blakusproduktiem (cukurbiešu, graudaugu veģetatīvas masas), pārtikas 
rūpniecības pārstrādes blakusproduktiem (cukurbiešu graizījumiem, alus drabiņām), sakņaugu lapām, 
kartupeļiem, graudiem ar mitrumu virs 35% un citiem cukuru saturošiem lopbarības līdzekļiem.

Skābēšana ir bioloģiska zaļās vai apvītinātas masas konservēšanas metode. Galvenā zaļmasas konservētāja 
ir pienskābe, kas veidojas anaerobā vidē no skābējamā masā esošajiem cukuriem. Labā skābbarībā, gatavotā 
no tikko pļautas zaļmasas, cukuru atlicis ļoti maz. Uz zaļajiem augiem atrodas daudz dažādu mikroorganismu, 
kas reizē ar skābējamo masu nonāk tvertnē (vidē). To sastāvs ir dažāds, bet ļoti maz ir vajadzīgo pienskābes 
baktēriju, lielākā daļa ir nevēlamo mikroorganismu. Kaut gan mikroorganismu skaitu un sastāvu ietekmē 
zaļmasas botāniskais sastāvs, klimatiskie apstākļi u. c. faktori, pēc mikrobiologu vērtējuma, zaļmasā uz vienu 
vēlamo mikroorganismu ir 50 000 nevēlamo. Aptuvenā mikroorganismu struktūra zaļmasā ir šāda:

• 2–7% pienskābes baktēriju – vajadzīgas,
• 90% pūšanas baktēriju – nevēlamas,
• 1–2% sviestskābes baktēriju – nevēlamas,
• līdz l% pelējumsēņu – nevēlamas. 

Uz zaļmasas esošos mikroorganismus sauc par epifīto mikrofloru.
Sevišķi daudz nevēlamo mikroorganismu ir zālē, kas pavasarī mēslota ar organisko mēslojumu. Kamēr 

zālaugi aug, mikroorganismi pārtiek no šūnu izdalītām vielām, nekaitējot augiem. Pēc zāles nopļaušanas un 
sasmalcināšanas mikroorganismi strauji vairojas, noārda un izmanto tajā esošās barības vielas. Sevišķi strauji 
vairojas nevēlamie mikroorganismi – pūšanas un sviestskābes baktērijas, raugi un pelējumsēnes. Zaļmasas pa-
reizu ieskābšanu nodrošina tikai pienskābes baktēriju darbība, jo to izdalītā pienskābe spēj zaļmasu iekonservēt. 
Vienīgi pelējumsēnes spēj vairoties skābā vidē. To darbību pārtrauc skābējamās masas rūpīga blīvēšana un 
hermetizācija.

Skābbarības gatavošana vienmēr ir saistīta ar dažāda veida zudumiem (27. attēls).

27. att. Ar skābēšanu saistītie zudumi
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Labus masas ieskābšanas apstākļus nodrošina vairāki faktori:
• sausnas saturs;
• cukura saturs augos;
• bezgaisa vide;
• masas sasmalcināšana;
• masas tīrība.

Skābējamās masas sausnas saturs labvēlīgi ietekmē pienskābes veidošanos. Pienskābes baktērijas dar-
bojas skābā vidē (līdz pH 4.2), kā arī masā ar paaugstinātu sausnas saturu, kad citu mikroorganismu darbība ir 
ierobežota. Strauja vides paskābināšana un skābējamās masas sausnas satura paaugstināšana ir augstvērtīgas 
skābbarības ieguves priekšnoteikumi. Pēc sausnas satura skābējamie augi iedalāmi slapjos (sausna līdz 20%), 
mitros (21–25%) un apvītinātos (26–40%). Labas skābbarības gatavošanā būtiska nozīme ir tā sauktajam 
kritiskajam sausnas saturam augā. Tā, piemēram, āboliņa un stiebrzāļu maisījumā līdz ziedēšanai tas ir 36%, 
ziedēšanas laikā – 29%. Pēc mūsu izmēģinājumu datiem, divu nedēļu laikā kamolzālē sausnas saturs palielinās 
no 18.6 līdz 24.3%. Ja sausnas saturs ir mazāks par kritisko, tad masa sliktāk skābst. Skābējamo zālaugu sau-
snas saturu ietekmē augu veģetācijas fāze, tos novācot skābēšanai, un laika apstākļi. Zāle ir jāpļauj sausā 
laikā. Zālē, kas pļauta lietū, jau vālos sākas sviestskābā rūgšana, skābbarībā izveidojas daudz etiķskābes un 
sviestskābes, maz pienskābes. Tas pats notiek, ja skābē slapju vai mitru zāli. Sausnas saturu skābējamā masā 
palielina divējādi:

• masu strauji apvītinot,
• pievienojot barības līdzekļus ar augstu sausnas saturu.

Skābējot zāli, sausnas saturu paaugstina, masu strauji, īslaicīgi apvītinot. Zāļu masu īslaicīgi apvītinot, 
palielinās tās sausnas saturs, samazinās buferkapacitāte, izmainās epifītā mikroflora. Iegūtajai skābbarībai ir 
paaugstināts pH neitrālas reakcijas virzienā, samazināts organisko skābju daudzums, palielināts pienskābes, bet 
samazināts sviestskābes daudzums. Tomēr sausnas satura palielināšanai skābējamā masā ir arī savi trūkumi: uz 
lauka jāveic papildu darbi masas savākšanai, lielāki ir sausnas un tajā esošo barības vielu zudumi, masa grūtāk 
blīvējas. Zāles apvītināšana pirms skābēšanas ir lētākais zaļmasas skābējamības uzlabošanas paņēmiens. 

Zāles apvītināšanas priekšrocības ir šādas:
• uzlabojas fermentācijas gaita;
• neatdalās ieskābētās masas sula;
• jātransportē mazāks skābējamās masas daudzums;
• uzlabojas skābbarības apēdamība.

Optimālais sausnas saturs:
• 22–25% – virszemes stirpās;
• 25–35% – skābēšanai rituļos;
• 22–40% – skābēšanai betonētās tvertnēs. 

Zāle ir jāapvītina īslaicīgi, bet strauji – ne ilgāk kā diennakti.

6. tabula
Zāles apvītināšanas pakāpe un skābbarības kvalitāte (D. Kravale)

Sausnas saturs, % Organiskās skābes sausnā, % Pienskābes īpatsvars,% Sviestskābes klātbūtne, %

Skābbarībai betonētās tvertnēs
19  17.4 34 0.20
37    6.4 76 –
44    5.5 79 –

Skābbarībai rituļos
15  14.1 40 0.60
21 10.7 77 –
30   7.0 81 –

Uzskata, ka optimālais skābējamās zaļmasas sausnas saturs ir 25–30%. Ja skābējamā masā ir maz sausnas 
(20% un mazāk), fermentācijas procesu traucē arī tas, ka cukuri zaļmasā ir pārāk atšķaidīti. Ja masā ir maz 
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proteīna, bet daudz cukuru (kukurūzai), fermentācijas procesi norit strauji un dominē nevēlamā etiķskābā 
rūgšana, līdz ar to pasliktinās barības kvalitāte, samazinās skābbarības apēdamība.

Sausnas saturs skābējamā masā būtiski ietekmē arī pienskābes veidošanos. Pienskābes baktērijas labi 
darbojas arī masā ar paaugstinātu sausnas saturu, kad citu mikroorganismu darbība ir ierobežota, tāpēc strauja 
vides paskābināšana un skābējamās masas sausnas satura paaugstināšana ir augstvērtīgas skābbarības ieguves 
priekšnoteikumi. Ja zāles sausnas saturs sasniedz 30%, var ieskābēt arī grūti skābējamu zaļmasu (7. tabula).

7. tabula
Sausnas satura un zaļmasas skābējamības saistība

Lucerna pirms skābēšanas Sausnas saturs, g kg–1
Skābbarības kvalitāte

balles vērtējums

Slapja 175 4.1 Slikta
Mitra 225 3.9 Slikta
Nedaudz apvītināta 300 3.1 Vidēja
Apvītināta 400 2.7 Vidēja
Stipri apvītināta 500 2.2 Laba

Masas apvītināšana ne vienmēr ir izdevīga, jo to var traucēt nelabvēlīgi laika apstākļi. Zāli, kas novākta 
agrās veģetācijas fāzēs, grūti apvītināt, ārdīšana un vālošana prasa papildu izdevumus, rodas arī papildu zu-
dumi.

Cukura saturs skābējamos augos. Cukurs augu šūnās ir izšķīdušā stāvoklī. Jo augstāks ir cukura saturs 
augos, jo labāki apstākļi pienskābo baktēriju darbībai. Priekšpusdienā cukura saturs augos ir zemāks nekā pēc 
pusdienas.

8. tabula
Cukura satura izmaiņas veģetācijas gaitā stiebrzāļu sausnā, g kg-1 (B. Ošmane, 2003)

Stiebrzāles Cerošanā Stiebrošanā Ziedēšanā

Ganību airene 164 167 171
Pļavas auzene 130 142 145
Timotiņš 115 117 120
Pļavas lapsaste 99 102 102
Kamolzāle 120 136 140

Cukura saturs stiebrzālēm veģetācijas gaitā krasi nepieaug, bet atsevišķām stiebrzālēm tas ir atšķirīgs. 
Cukura daudzumu augos ietekmē arī virsmēslojums. Lielas slāpekļa devas var relatīvi samazināt cukura daud-
zumu. Cukura satura svārstības vērojamas arī pirmā pļāvuma un atālu masā. Cukura daudzums augos ietekmē 
to skābējamību.

Cukura saturu zālē var paaugstināt, ja masu apvītina.
Sadaloties 1000 g cukura līdz organiskajām skābēm, rodas šādi enerģijas zudumi:

• pārrūgstot pienskābē (3615 cal) – 4%;
• pārrūgstot etiķskābē (3220 cal) – 15%;
• pārrūgstot sviestskābē (2820 cal) – 24%.

9. tabula
Cukura saturs un augu skābējamība (V. Šmids, G. Veterau)

Cukura saturs zaļmasas sausnā, g kg–1 Skābējamība Augi

50 Ļoti slikta
50–80 Slikta Lucerna
80–110 Vidēja Stiebrzāles
110–150 Laba Kukurūza
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Bezgaisa (anaeroba) vide ir nepieciešama labas ieskābšanas veicināšanai. Tādā vidē spēj darboties 
pienskābes baktērijas, tāpēc skābējamā masa tūlīt pēc ievietošanas tvertnē ir rūpīgi jāblīvē. Tādējādi tiek 
pārtraukta gan nopļauto augu elpošana, gan arī uz augiem esošo mikroorganismu darbība.

Agrāk lielsaimniecībās skābbarību parasti gatavoja tranšejās, tās nosedzot ar vienlaidus sintētisko plēvi. 
Zemnieku saimniecībās ar nelielu govju skaitu zāli skābē virszemes stirpās, masu pilnībā hermetizējot ar 
sintētisko segumu (ietinot plēvē). Pēdējos gados mūsu saimniecībās strauji izplatās skābbarības gatavošana 
hermetizētos rituļos.

Strauja masas pildīšana un rūpīga blīvēšana novērš tās sakaršanu, kuras rezultātā noārdās cukuri, 
pārveidojas olbaltumvielas. Ieskābētās masas temperatūra nedrīkst pārsniegt 35–37 °C. Masai sakarstot, daļa 
kopproteīna saistās ar cukuru jeb lignificējas. Ja lignificētā proteīna daudzums sasniedz l% no kopproteīna 
satura, samazinās proteīna sagremojamība un izmantojamība. Ja saistītā proteīna daudzums pārsniedz 12%, 
sastādot barības devas, vispirms ir jāaprēķina pieejamā jeb izmantojamā kopproteīna daudzums skābbarībā.

Bezgaisa vidē nedarbojas sviestskābes baktērijas.
Atverot glabātavu, skābbarībā atkal ieplūst gaiss un izraisa nevēlamos barības vielu noārdīšanās procesus. 

Ieplūstot skābeklim, sāk attīstīties skābšanai kaitīgie mikroorganismi, kas noārda jau izveidoto pienskābi. To 
kaitīgā ietekme ir mazāka, ja konservēšanās process ir beidzies un skābējamais materiāls ir labi noblīvēts. 
Skābbarība ar augstu sausnas saturu, kas iegūta no apvītinātas zāles vai ir slikti noblīvēta, ir daudz jutīgāka 
pret aerobo bojāšanos. Pēdējā laikā aerobās stabilitātes paildzināšanai lieto speciālas piedevas.

Skābējamās masas sasmalcināšana nodrošina straujāku pienskābes baktēriju darbību un labāku 
ieskābēto barības vielu saglabāšanos. Sasmalcināta masa labāk noblīvējas, baktērijas labāk piekļūst viegli 
šķīstošajiem ogļhidrātiem, tajā straujāk samazinās augu šūnu elpošanas aktivitāte. Sīkāk vēlams sasmalcināt 
grūtāk skābstošu zaļmasu. Sasmalcinātu masu ir arī vieglāk izņemt no glabātavas.

Lai masu varētu labi noblīvēt, tā ir jāsasmalcina līdz 25–50 mm ekseļu garumam. Jo sausāku masu skābē, 
jo tā ir sīkāk jāsasmalcina.

10. tabula
Sasmalcināšanas pakāpe skābējamai zālei ar atšķirīgu sausnas saturu  

(F. Raimonds, R. Valthams, 1996)

Skābējamās masas sausnas saturs, % Maksimālais ekseļu garums, mm

Zem 20 200
21–25 130
26–30  80
Virs 30  25

Skābējamās masas tīrība ir būtisks nosacījums kvalitatīvas skābbarības iegūšanai. Nav pieļaujama 
zemes nonākšana skābējamā masā. Zemes piejaukums saista ievērojamu organisko skābju daudzumu, it īpaši 
pienskābi, tādējādi aizkavējot pienskābo rūgšanu. Lai neievadītu masā zemi, pļaujot ar kombainu, atstāj 5– 
8 cm, ar pļaujmašīnām – 5 cm garus rugājus. Šķidrie kūtsmēsli nav piemēroti ilggadīgo zālāju virsmēslošanai. 
Augstražīgiem dzīvniekiem nedrīkst izēdināt skābbarību ar zemes piejaukumu.

Pienskābes baktēriju darbības rezultātā skābējamā masā no vienkāršiem cukuriem veidojas pienskābe. 
Tā ir stipra organiskā skābe, kas kavē citu mikroorganismu vairošanos, sevišķi sviestskābes veidotāju un  
olbaltumvielu noārdītāju attīstību. Pienskābes baktērijas producē konservējošo pienskābi ar viszemākajiem 
barības vielu zudumiem. Rūgšanas procesā piedalās dažādas pienskābes baktērijas. Pienskābes baktērijas 
iedala homofermentatīvajās un heterofermentatīvajās baktērijās. Homofermentatīvās baktērijas heksānus 
pārveido tikai par pienskābi, vienlaicīgi no pentozēm veidojot etiķskābi:

• l mol glikozes > 2 mol pienskābes;
• l mol fruktozes > 2 mol pienskābes;
• l mol pentozes > 2 mol pienskābes + l mol etiķskābes.

Heterofermentatīvās pienskābes baktērijas bez pienskābes producē arī citus rūgšanas produktus: etiķskābi, 
sviestskābi, valeriānskābi, oglekļa dioksīdu, metānu, etanolu u. c. Jo mazāk ir citu produktu, jo zemāki ir 
enerģijas zudumi. Ja kopējo skābju sastāvā 70–75% ir pienskābes baktēriju, notiek optimāls rūgšanas process. 
Pienskābes baktērijas iedala pēc to izraisītās temperatūras rūgšanas procesā. Optimālā temperatūra pienskābes 
baktēriju darbībai ir 20–30 °C.
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Mezofilām pienskābes baktērijām optimālā temperatūra ir 20–30 °C, bet termofilām tā ir augstāka par 
40 °C. Skābējamā masā ir daudz nevēlamu mikroorganismu, kas negatīvi ietekmē pienskābes baktēriju 
darbību. Pie rūgšanas procesam kaitīgām baktērijām pieskaita aerobās baktērijas, kas aktīvi darbojas līdz 
masas hermetizēšanai. Daudz aerobo baktēriju ir netīrā skābējamā masā. Arī Coli aerogenes grupas mikrobi ir 
nevēlami. Šīs baktērijas ir fakultatīvi anaerobas, aktīvi veido tikai etiķskābi un oglekļa dioksīdu. Šo mikrobu 
vairošanās laikā tiek producēts liels siltuma daudzums, kas var masu sasildīt līdz 60 °C un pat augstākai 
temperatūrai.

Klostrīdijas ir obligāti anaerobas, sporulējošas nūjiņveida baktērijas. Tās ir divējādas: saharolītiskās un 
proteolītiskās. Saharolītiskās baktērijas pārveido ogļhidrātus tikai par sviestskābi, pārvēršot arī jau producēto 
pienskābi par sviestskābi. Proteolītiskās baktērijas aminoskābēs pārveido proteīnus un atbrīvo amonjaku, 
kas neitralizē izveidojušās organiskās skābes. Kā vielmaiņas produkti veidojas tādi toksīni kā kadaverīns 
un putrescīns. Ja skābējamā masā ir ļoti daudz klostrīdiju, pH nesamazinās, veidojas labvēlīga vide pūšanas 
baktēriju darbībai. Tas savukārt veicina nepārtrauktu skābējamās masas kvalitātes pasliktināšanos.

Problēmu rada klostrīdiju sporu izdalīšanās ar izkārnījumiem govīm, kurām izēdina šādu skābbarību.  
Pienam nonākot saskarē ar kūts gaisu, tajā var nokļūt sporas. No tāda piena vairs nevar izgatavot cietos 
sierus.

Raugi skābbarībā saglabājas un negatīvi ietekmē tās kvalitāti. Zems pH rada raugiem optimālus vairošanās 
apstākļus. Gaisam piekļūstot, raugi sadala ogļhidrātus, proteīnus un skābbarībā esošo pienskābi. Ja skābbarība 
nav pietiekami noblīvēta un tvertne stāv ilgstoši atvērta, raugi kļūst aktīvi. Raugu aktivitāšu dēļ skābbarība 
sakarst, līdz ar to samazinās proteīna izmantojamība. Pelējumsēnes ir obligāti aerobi mikroorganismi, kas 
vairojas pavirši noslēgtās vai atvērtās skābbarības uzglabāšanas vietās. Tās pārveido proteīnus un ogļhidrātus, 
izdalot dažādas kaitīgas vielas (toksīnus).

11. tabula
Mikroorganismu darbībai nepieciešamais pH

Mikroorganismi Optimālā darbība (pH) Zemākā darbības robeža (pH)

Pienskābes baktērijas 6.0–6.5 3.0–3.6
Koli aerogēnie mikrobi 7.0 4.3–4.5
Klostrīdijas 7.0–7.5 4.2–4.4
Pelējumsēnes 5.0–7.0 2.5–3.0
Raugi 4.5–6.5 1.5

Skābšanas gaitā izšķir vairākas fāzes.
1. fāze – skābšanas (fermentēšanās) procesa sākumā masā vēl darbojas aerobie mikroorganismi, kas el-

pojot noārda barības vielas. Skābeklis, ko tie izmanto, atrodas starp masas daļiņām un to iekšpusē. Aerobie 
mikroorganismi patērē zaļmasā esošos cukurus, kas vajadzīgi pienskābes baktērijām. Šo mikroorganismu 
elpošanas rezultātā veidojas ūdens un paaugstinās masas temperatūra. Ja ieskābšanas 1. fāze ieilgst, izveido-
tais siltums var samazināt proteīna izmantojamību, notiek arī augu proteīna noārdīšanās. Ieskābšanas pirmā 
fāze beidzas, kad skābējamā masā izbeidzas skābeklis. Tādējādi, lai iegūtu labu skābbarību, jācenšas saīsināt 
pirmo skābšanas fāzi.

2. fāze sākas pēc aerobo mikroorganismu darbības izbeigšanās, kad sākas etiķskābes baktēriju darbība 
un no cukuriem veidojas etiķskābe, kas paskābina skābējamās masas vidi. Kad ieskābējamās masas vides pH 
sasniedz 5.0, etiķskābes baktēriju darbība izbeidzas. Šī fāze ilgst 1–3 diennaktis.

3. fāzē sākas pienskābes baktēriju darbība.
4. fāzē dominē pienskābes baktērijas, kas sašķeļ cukurus un veido pienskābi. Pienskābe ir vēlamākā 

skābbarības skābe, kas nodrošina masas iekonservēšanos. Vēlams, lai 66–70% no skābbarībā esošām skābēm 
būtu pienskābe, kas masu iekonservē un kuru atgremotāji izmanto kā enerģijas avotu. Šī ir visgarākā skābšanas 
fāze, un tā turpinās tik ilgi, kamēr pH masā sasniedz 4.0–4.2. Tādā skābuma vidē izbeidzas visu pārējo mikroor-
ganismu darbība un masa ir iekonservējusies ilgstošai glabāšanai.

5. fāze ir skābbarības uzglabāšanas laiks. Skābbarības masās ar dažādu sausnas saturu var notikt savādāki 
fermentēšanās procesi nekā 4. fāzē. Slapjā vai mitrā skābējamā masā pienskābes baktēriju vietā var izveidoties 
klostrīdiju kopa, kas ražo sviestskābi, līdz ar to skābbarībai ir slikta kvalitāte (pH 5 vai pat vairāk).

6. fāze ir laiks, kad skābbarību dehermetizē – glabātavu atver. Var sākties atkārtota, diemžēl nevēlama 
fermentācija un barības vielu noārdīšanās. Skābbarībā sāk vairoties raugi un pelējumsēnes. Šo parādību apzīmē 
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par otrreizējo fermentāciju jeb aerobo skābbarības nestabilitāti. Jo ieskābētai masai ir augstāks sausnas saturs, 
jo otrreizējā fermentācija noris intensīvāk. Precīza un rūpīga skābbarības izņemšana, atkārtota tās nosegšana 
spēj aizkavēt masas bojāšanos, ievērojami palielināt aerobo stabilitāti.

Augu fermentu darbība beidzas, kad sagatavotā skābbarība ir rūpīgi nohermetizēta un masā esošais 
skābeklis patērēts. Mikrofloras attīstība sākas uz lauka. Masai nonākot glabātavā, mikroflora aktivizējas uz 
aerobo mikrobu rēķina. Darbību uzsāk anaerobās pienskābes baktērijas.

28. att. Cukuru noārdīšanās ieskābētā masā

Kvalitatīvas skābbarības stabilitāti nodrošina anaeroba vide un pietiekams pienskābes daudzums. Ja 
pienskābes ir par maz vai nav stabili vides apstākļi, sākas nevēlama rūgšana (fermentācija).

Nevēlamie fermentācijas procesi ir dažādi:
• heterofermentatīvo pienskābes baktēriju radītā etiķskābā rūgšana;
• klostrīdiju izraisītā sviestskābā rūgšana;
• raugu izraisītie disimilācijas procesi.

Etiķskābā rūgšanā nepietiekamā cukura satura dēļ kā barības viela tiek izmantota jau izveidotā pienskābe. 
Tas izraisa pH paaugstināšanos, kas savukārt ir labvēlīga klostrīdiju darbībai. Raugu disimilācijas procesi 
sevišķi spēcīgi izpaužas ar ogļhidrātiem bagātā skābbarībā un masā ar augstu sausnas saturu. Lai vairotos, 
raugi izmanto ne tikai cukurus, bet arī pienskābi. Tie veido ne tikai etiķskābi, bet arī ogļskābi un spirtus.

Ja zāles skābbarību gatavo mitrā laikā vai tās gatavošanai izmanto apsalušu kukurūzu, ieskābējamā masa 
ir pakļauta pelējumsēņu iedarbībai. Pelējumsēņu vielmaiņas produkti ir mikotoksīni, kas kaitīgi iedarbojas uz 
dzīvniekiem (barības slikta izmantojamība, produkcijas daudzuma samazināšanās, apsēklošanas problēmas 
u.c.).

5.2. Konservēšanas metodes izvēle

Lai izvēlētos pareizu skābēšanas metodi, jāzina skābējamā zaļmasā dominējošo zāļu optimālā novākšanas 
fāze, skābējamība un aptuvenais ķīmiskais sastāvs.

Zālei katrā attīstības fāzē ir atšķirīgs sausnas saturs, tās ķīmiskais sastāvs. Tas savukārt ietekmē tādas 
fizikālās īpašības kā mitruma atdeves spēju un skābējamību. Pēc šīm īpašībām nosaka zāles konservēšanas 
metodi (12. tabula).

Katrs zāles sagatavošanas veids saistās ar nenovēršamiem zudumiem, tomēr, ievērojot katras metodes 
tehnoloģiskās prasības, tos var samazināt. Pareiza konservēšanas metožu izvēle ir viens no priekšnoteikumiem 
kvalitatīvas zāles lopbarības ieguvei.

Paaugstināts sausnas saturs nomāc klostrīdiju un ierobežo pienskābes baktēriju attīstību. Ja sausnas saturs 
pārsniedz 25–30%, tad no skābējamās masas sula neizdalās.
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12. tabula
Zāles konservēšanas metožu izvēle atkarībā no zālaugu veģetācijas fāzes

Zālauga veģetācijas fāze Tehnoloģiskās īpašības
Piemērotākā konservēšanas  

metodestiebrzālēm tauriņziežiem sausnas saturs, 
% mitruma atdeve skābējamība

Cerošana Pumpurošana Zem 20 Slikta Ļoti slikta Apvītinātas zāles skābēšana ar 
ķīmisko konservantu piedevām
• tranšejās
• stirpās
• rituļos

Stiebrošana Ziedēšanas 
sākums

21–25 Vidēja Slikta • Svaigas zāles skābēšana ar 
– ķīmiskajiem konservantiem

       – bioloģiskajiem ieraugiem
• Irdena siena gatavošana, 

kaltējot zārdo
Ziedēšana Ziedēšana 26–30 Laba Vidēja Siena gatavošana ar jebkuru 

paņēmienu:
• skābēšanu
• ar bioloģiskajiem ieraugiem
• bez piedevām

Zaļmasas ieskābšanas gaitā šūnu sairšanas un fermentācijas procesu dēļ veidojas skābbarības sula. 
Izdalītās skābbarības sulas daudzumu ietekmē zaļmasas sausnas saturs un fermentācijas gaita. Jo mitrāka ir 
skābējamā masa, jo vairāk veidojas skābbarības sulas. Parasti sula straujāk izdalās pirmajās dienās pēc masas 
noblietēšanas. Pirmajās 10 dienās izveidojas 2/3 sulas no tās kopējā daudzuma, pie kam 1/3 – pirmajās trīs 
dienās. Līdz sestajai nedēļai skābbarības sulas veidošanās ir beigusies. Nav pieļaujama skābbarības sulas 
iekļūšana atklātos ūdeņos vai gruntsūdeņos. Sula ir jānovada vircas bedrēs vai speciālās tvertnēs un jāizkliedē 
uz zālājiem.

Zāles skābbarības sulas ķīmiskais sastāvs, g l–1 (L. Dursts, 1996)

Sausna    30–100
Organiskās vielas    20–85
ūdenī šķīstošie ogļhidrāti      3–40
Pienskābe       5–30
Etiķskābe       5–15
Sviestskābe       0–15
Spirti       3–6,0
Kālijs    0.3–0.5
Fosfors    0.4–0.4
Kalcijs    0.2–0.3
Kopējais slāpeklis  0.2–3,0

13. tabula
Skābējamās masas sausnas saturs un izdalītais sulas daudzums

Skābējamās masas sausnas saturs, %

10 15 20 25 30
Tilpuma masa, kg m-3 900 800 700 600 500
Skābbarības sulas 
veidošanās, litri no m3 725 400 200 75 0
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5.3. Skābējamību ietekmējošie faktori

Zaļmasas skābējamību ietekmē daudzi faktori. Nozīmīga ir arī buferkapacitāte, kas izmainās pa augu 
veģetācijas fāzēm un sugām. Veģetācijas gaitā buferkapacitāte samazinās, tātad skābējamība uzlabojas. 
Zaļajos augos esošās barības vielas, kuras skābēšanas laikā neitralizē organiskās skābes (sevišķi pienskābi), 
sauc par bufervielām. Tās ir olbaltumvielas, to skaldprodukti, minerālvielas u. c. Veģetācijas gaitā stiebrzāļu 
buferkapacitāte (mE NaOH kg-1 sausnas) ir šāda:

• ganību airenei 470–300 
• pļavas auzenei 560–330
• timotiņam  510–240
• lapsastei  610–420
• kamolzālei  530–450

Pēc buferkapacitātes rādītājiem stiebrzāles iedala
• viegli skābstošās (ganību airene, pļavas auzene),
• vidēji skābstošās (timotiņš) un
• grūti skābstošās (kamolzāle, pļavas lapsaste).

Buferkapacitāte ir saistīta ar zaļmasā esošo proteīna daudzumu.
Pūšanas un sviestskābes baktērijas noārda augos esošās olbaltumvielas. Noārdīšanās galaprodukti 

dzīvniekiem ir ļoti kaitīgi. Viens no olbaltumvielu noārdīšanās produktiem skābbarībā ir amonjaks (NH3). 
Amonjaka klātbūtne un tā apjoms skābbarībā norāda to kopējā slāpekļa daudzuma daļu, kas ir pilnīgi noārdīta 
slikta fermentēšanas procesa gaitā.

14. tabula
Amonjaka un pienskābes saistība tauriņziežu-stiebrzāļu skābbarībā  

(V. Šmids, G. Veterau)

Dienas pēc skābēšanas Amonjaks, g kg–1 Pienskābe, % pH

  10 0.16 1.70 4.2
  40 0.46 1.22 4.5
  70 0.68 1.11 4.7
130 1.23 0.16 5.4

Skābbarībai ar augstu amonjaka saturu ir arī pazemināts enerģijas saturs, jo šīs fermentēšanas gaita ir 
saistīta ar papildu enerģijas patēriņu. Amonjaks savukārt neitralizē izveidojušās organiskās skābes, sevišķi 
pienskābi, līdz ar to paaugstinās pH, pazeminās skābbarības apēdamība.

15. tabula     
Amonjaka saturs kā skābbarības fermentācijas rādītājs

Amonjaka saturs, % no kopējā N Fermentācijas vērtējums Teorētiskā skābbarības apēdamība, %

Zem 5% Izcila 100
6–10% Laba  98
11–15% Vidēja  95
Virs 15% Slikta  90

Skābējamību ietekmē skābējamās masas ķīmiskais sastāvs, buferkapacitāte un tīrība. Zāles skābējamību 
ietekmē arī tās novākšanas fāze, epifītā mikroflora un klimatiskie apstākļi. Skābējamā masa ar paaugstinātu 
sausnas saturu skābst lēnāk, jo tajā ir samazinājusies cukuru šķīdība. Arī pāraugušu zāļu masa (paaugstināts 
kokšķiedras saturs) pasliktina masas skābējamību, jo stiebros paliek gaiss. Optimālai pienskābai rūgšanai 
svarīgs ir izmantojamais cukuru daudzums skābējamā masā.

Zaļmasas skābējamību iedala labā, vidējā un sliktā. Laba skābējamība ir tāda, kur augos esošā proteīna 
attiecība pret cukuriem ir 1:>0.8, vidēja – 1:0.4–0.8, slikta – 1:0.4. Ziedēšanas fāzē viegli skābstošās stiebrzāles 
ir ganību airene, pļavas auzene, timotiņš, bet stiebrošanas fāzē šīs stiebrzāles ir vidēji skābstošas. Tādas 
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stiebrzāles kā kamolzāle un pļavas lapsaste ir slikti skābstošas. Arī mēslošana ietekmē barības skābējamību. 
Lielas slāpekļa devas veido augos daudz ūdens un proteīna, bet samazina cukuru daudzumu. 

16. tabula
Kopproteīna izmaiņas kamolzālē (ar slāpekļa virsmēslojumu 150 kg ha-1 un bez tā) 

pļaušanas sezonā

Paraugi ņemti
Sausna, % Kopproteīns sausnā, %

bez virsmēslojuma ar virsmēslojumu bez virsmēslojuma ar virsmēslojumu

14. maijā 18.6 16.1 20.1 25.7
21. maijā 22.6 17.5 15.0 21.3
28. maijā 24.3 19.5 11.5 17.9

Lai ieskābētu zelmeni, kurš veģetācijas sākumā ir saņēmis slāpekļa virsmēslojumu, pirms skābēšanas tas 
ir jāapvītina, lai paaugstinātu sausnas saturu, tad jāpievieno fermentācijas veicinātāji – bioloģiskie ieraugi vai 
ķīmiskie konservanti.

5.4. Fermentāciju veicinošās piedevas

Fermentāciju veicinošās piedevas pēc iedarbības ir dažādas:
• pienskābes veidošanās veicinātāji,
• vides paskābinātāji,
• kaitīgo mikroorganismu darbības kavētāji.

Skābšanu veicinošās piedevas lieto gan atsevišķi, gan dažādās kombinācijās. Lai piedevu iedarbība būtu 
droša, tās ir vienmērīgi jāsamaisa ar skābējamo masu. Piedevas jālieto, skābējot agrās veģetācijas fāzēs novāktu 
zāli, ar slāpekli bagātīgi virsmēslotu zelmeni, slikti skābstošu masu. Dažreiz skābšanas veicināšanai pievieno 
ar ogļhidrātiem bagātus barības līdzekļus: 1–3% ūdenī izšķīdinātas melases, 2–15% miltu, līdz 20% lopbarības 
biešu u. c. Miltu un lopbarības biešu piedevas kā skābējamības uzlabotājus praksē gandrīz nelieto.

Pievienojot skābējamai masai ieraugus, ievērojami palielinās vēlamo pienskābes baktēriju skaits. To 
iedarbība ir intensīva pirmo trīs dienu laikā. Pievienotās baktērijas izmanto masā esošos viegli šķīstošos 
ogļhidrātus, un izveidotā pienskābe nomāc skābšanai kaitīgos mikroorganismus, līdz ar to paātrinās ieskābšana. 
Ieraugu pievienošana ir lietderīga labi skābstošai masai, kuras sausnā ir vismaz 2% cukuru. Slikti skābstošas 
masas ieskābšanu veicina, paaugstinot sausnas saturu un pievienojot ķīmiskos konservantus. Pēdējos gados tiek 
piedāvāti ieraugi, kuru sastāvā ir gan pienskābes baktērijas, gan fermenti. Pēdējie šķeļ celulozi un hemicelulo-
zi. Tādējādi paaugstinās fermentējamo ogļhidrātu daudzums, ko spēj izmantot ievadītās pienskābes baktērijas. 
Šie fermenti aktīvāk darbojas masā ar zemu sausnas saturu. Šāds ieraugs, kas satur 4 dažādas pienskābes un                  
4 ogļhidrātus noārdošus fermentus, ir SIL–All4x4. Bioloģiskos ieraugus lieto šķidrā vai granulētā formā. 
Parasti tie ir pulverveida, tos pirms lietošanas izšķīdina ūdenī un tālāk izmanto tā saucamo darba šķīdumu. Otrs 
plašāk pārbaudītais bioloģiskais ieraugs, kas ir pieejams zemniekiem, ir Feedtech. Arī tā sastāvā ir vairākas 
pienskābes baktērijas un vairāki fermenti. Ieraugs ir safasēts paciņās, to izšķīdina ūdenī un ievada skābējamā 
masā. 2003. gadā ir pārbaudīts jauns Feedtech variants, kurš garantē masas aerobo stabilitāti pēc tvertnes 
atvēršanas. Ar bioloģiskajiem ieraugiem nevar izlabot kļūdas, kas ir pieļautas skābbarības sagatavošanas 
procesā, bet tie padara labu skābbarību vēl labāku.

Kā skābšanas veicinātājus lieto arī ķīmiskos konservantus. To sastāvā ir viena vai vairākas organiskās 
skābes, to sāļi. Visbiežāk lieto skudrskābi, etiķskābi, propionskābi un benzoskābi, kā arī šo skābju maisījumus. 
Ievadītas skābējamā masā, šīs skābes paskābina tās vidi, nomāc skābšanai nevēlamo baktēriju vairošanos, 
tādējādi veicinot pienskābo rūgšanu. Ķīmiskos konservantus mūsu valstī plašāk sāka lietot pagājušā gadsimta 
70. gadu vidū. Pašreiz ķīmiskos konservantus izplata firma Kemira Grow How. Tie ir AIV tipa konservanti 
AIV–2 Plus, AIV–3, AIV–10 Plus un AIV–2000. Visu šo konservantu pamatsastāvā ir skudrskābe. Konservantu 
devu ietekmē zaļmasa – svaiga vai apvītināta, vidēji vai grūti skābstoša. Vidējā konservantu deva ir 5 litri (4– 
6 l) uz tonnu skābējamās masas.

Zviedrijas konservantus Ammofor un Promyr piedāvā SIA Farm Plant Latvia (Jēkabpilī).
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5.5. Skābbarības glabāšana

Skābbarību parasti gatavo tranšejās, virszemes stirpās, rituļos, daudzās valstīs – arī torņos (pie mums šīs 
glabātavas nav izplatītas). Pildot skābējamo masu tranšejās, tā ir rūpīgi jāblīvē, lai tajā paliktu pēc iespējas 
mazāk gaisa. Tranšejās pilda sasmalcinātu masu, lai tā vieglāk blīvētos. Jo skābējamā masa ir sausāka, jo sīkāk 
tā ir jāsasmalcina.

Joprojām izplatīta ir skābbarības sagatavošana stirpās, pievienojot AIV tipa konservantus. Stirpu vei-
do slīpā vietā, ja iespējams, uz blīvas augsnes. Sulas savākšanai stirpas zemākajā galā novieto tvertni –  
plastmasas mucu. Stirpu veidošanai ir vajadzīga kvalitatīva plēve (platums – 6–8 m, garums – 18–24 m, bie-
zums – 0.15 mm). Stirpas veidošanai pietiek ar vienu plēves rulli – pusi no plēves klāj apakšā, ar otru pusi 
stirpu pārsedz. Šāda izmēra plēvē var sagatavot ap 40 t skābbarības. Stirpu veido ne ilgāk par 3 dienām. Virsējā 
masas slānī var ievadīt lielāku daudzumu konservantu. Pēc stirpas nosegšanas to noslogo ar salmu ķīpām vai 
zemākas kvalitātes zaļmasu. Stirpai apkārt uzceļ sētu, lai dzīvnieki nebojātu sintētisko segumu.

Pēdējos gados strauji ieviešas zāles skābbarības gatavošana presētos rituļos, kurus ar speciālām mašīnām 
hermētiski ietin plēvē. Šīs tehnoloģijas priekšrocības: nav vajadzīgas speciālas skābbarības glabātavas, 
skābbarību var gatavot nelielos daudzumos, mazs darba patēriņš, niecīgi barības vielu zudumi. Trūkumi: 
vajadzīga speciāla tehnika un rituļu hermetizācijas plēve, sienamais materiāls un tehnika rituļu pārvietošanai. 
Presēšanai jālieto apvītināta masa ar sausnas saturu 25–35%, kas ir rūpīgi jāsapresē. Sapresētie rituļi divu 
stundu laikā ir jāietin plēvē. To tin pamīšus, lai viens slānis pārklātu otru par trešo daļu. Katru rituli ietin vis-
maz četrās plēves kārtās. 

Lietojot rituļu tehnoloģiju zāles skābēšanai, galvenās kļūdas ir šādas:
• presē svaigu, tikko pļautu vai pat aizlijušu masu;
• vālu nevienmērīguma dēļ presēšanas sākumā ritulī masa netiek rūpīgi sapresēta, tajā paliek gaiss, 

vēlāk vidū veidojas pelējums;
• rituli nepietiekami hermetizē (uz plēves taupības rēķina); to ietin 2–3 kārtās, virsū uztītais slānis ir 

plāns, un masa rituļa ārpusē pelē;
• putni izcaurumo plēvi, vēlāk veidojas segmentveida pelējumi.

5.6. Skābbarības kvalitāte, tās noteikšana

Fermentācijas kvalitāti nosaka, pamatojoties uz skābbarībā esošo organisko skābju savstarpējo attiecību. 
Eiropā agrāk plaši lietoja tā saucamo Flīga sistēmu. Pienskābes, etiķskābes un sviestskābes īpatsvaru kopējā 
skābju daudzumā novērtē ar punktiem. Šo punktu summa raksturo skābbarības kvalitāti (17. tabula).

17. tabula
Skābbarības novērtēšana pēc organisko skābju īpatsvara tajā

Pienskābe, % no 
kopējām skābēm Punkti Etiķskābe, % no 

kopējām skābēm Punkti Sviestskābe, % no 
kopējām skābēm

Vērtējums pēc Flīga 
skalas, punktos

0–25,0 0 0–15 20 0–1.5 50
25.1–30.0 2 15,1–20.0 18 1.6–3.0 30
30.1–34.0 4 20.1–24.0 16 3.1–4.0 20
34.1–38.0 6 24.1–28.0 13 4.1–6.0 15
38.1–42.0 8 28.1–32.0 10 6.1–8.0 10
42.1–46.0 10 32.1–36.0 7 8.1–10.0 9
46.1–50.0 12 36.1–40.0 4 10.1–12.0 8
50.1–54.0 14 40.1–45.0 2 12.1–14.0 7
54.1–58.0 16 >45.1 0 14.1–16.0 6
58.1–62.0 18 16.1–18.0 4
62.1–66.0 20 18.1–20.0 2
66.1–70.0 24 20.1–30.0 0
70.1–75.0 28 30.1–40.0 –5

Virs 75 30 >40.0 –10
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Kopš 1997. gada Vācijā lieto jaunu skābbarības vērtēšanas sistēmu, kurā vērtējuma kritēriji ir skābbarībā 
esošā vai neesošā sviestskābe (sausnā), amonjaks (NH3 no kopējā slāpekļa daudzuma, %), pH līmenis, 
etiķskābes daudzums, par kuru atskaita punktus. Atsevišķos vērtējumus saskaitot, iegūst kopvērtējumu  
punktos.

Novērtējums: 
Punkti  Kvalitāte
81–100  ļoti laba
61–80  laba
41–60  apmierinoša
21–40  viduvēja
0–20  slikta

1. vērtējums: sviestskābes saturs
Sviestskābes saturs sausnā, %          Punkti

       0–0.3  50
>0.31–0.4  45
>0,41–0.5  40
>0,51–0.7  35
>0.71–1.0  30
>1.1–1.4   25
>1.41–1.9  20
>1.91–2.6  15
>2.6–36   10
>3.61–5.0    5
>5.1     0

2. vērtējums: amonjaka saturs
NH3 – N, %          Punkti

  …10   25
  >10–14   20
  >14–18   15
  >18–22   10
  >22–26     5
  >26     0

3. vērtējums: pH (aktīvais skābumus)
Punkti     …20   >20–30   >30–45         >45   Punktu summa
pH             >4.1        >4.3        >4.5        >4.7   25

 >4.1–4.3 >4.3–4.5 >4.5–4.7 >4.7–4.9     20
 >4.3–4.5 >4.5–4.7 >4.7–4.9 >4.9–5.1     15
 >4.5–4.6 >4.7–4.8 >4.9–5.0 >5.1–5.2     10
 >4.6–4.7 >4,8–4.9 >5.0–5.1 >5.2–5.3         5
 >4.7–4.8 >4.9–5.0 >5.1–5.2 >5.3–5.4         0
 >4.8–5.0 >5.0–5.2 >5.2–5.4 >5.4–5.6      –5
 >5.0–5.2 >5.2–5.4 >5.4–5.6 >5.6–5.8  –10
 >5.2–5.4 >5.4–5.6 >5.6–5.8 >5.8–6.0  –15
 >5.4–5.6 >5.6–5.8 >5.8–6.0 >6.0–6.2  –20
 >5.6–5.8 >5.8–6.0 >6.0–6.2 >6.2–6.4  –25
        >5.8        >6.0        >6.2        >6.4  –30
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4. vērtējums: etiķskābes saturs
Etiķskābes saturs sausnā, %  Punkti
 >8.5      –30
 >7.5–8.5     –25
 >6.5–7.5     –20
 >5.5–6.5     –15
 >4.5–5.5     –10
 >3.5–4.5       –5
 2–3.5 0
 <2.0–1.5       –5
 <1.5–1.0      –10
 <1.0–0.5      –15
 <0.5       –20

                   Kopvērtējums, punktos   Atzīme   Kvalitāte
 91–100        1   Ļoti laba
 71–90         2      Laba
 51–70         3           Apmierinoša
 31–50         4      Slikta
    30         5   Ļoti slikta

Abas šīs vērtēšanas sistēmas attiecas tikai uz fermentēšanas procesiem.
Latvijā skābbarības konkursā vērtē gan tās ķīmisko sastāvu, gan fermentēšanas rezultātus. Zāles skābbarību 

vērtē pēc noteiktiem rādītājiem, kam teicamā skābbarībā ir jābūt šādiem:
• kopproteīna saturs sausnā >16%;
• NDF < vai = 45%;
• NEL, MJ kg-1 sausnas > vai = 6.0;
• koppelni, % sausnā < vai = 8.

2003. gadā vērtējumā bija iekļauts arī saistītais proteīns, % sausnā. Teicamas kvalitātes skābbarībā tas  
bija = vai <1,0.

Skābbarības fermentācijas raksturojumam izmanto šādus radītājus:
• skābju summa sausnā < vai = 8%;
• pienskābes īpatsvars, % no skābju summas – 70–80;
• sviestskābes saturs dabiski mitrā paraugā, % (teicamā skābbarībā nav) un pH. 

Skābbarības kvalitāte ir atkarīga no sausnas satura un pH. Tā ir teicama, ja sausnas saturs tajā ir  
< 25% – pH < 4.1 un attiecīgi 25–35% – pH <4.3, 36–5% – pH <4.5, 45% – pH <4.7.

5.7. Zālaugu skābēšana

Lai nodrošinātu augstu govju produktivitāti un ekonomiski izdevīgu piena ražošanu, izēdināmai barībai 
ir jāapgādā dzīvnieki ar lētu enerģiju un proteīnu. Visvienkāršāk to panāk, govis ēdinot ar laikā novāktu un 
labi sagatavotu zāles lopbarību. Tā arī ir fizioloģiski piemērotākā un lētākā enerģijas un proteīna vajadzību 
nodrošinātāja slaucamām govīm un gaļas liellopiem. Ēdināšanai ziemas periodā sagatavotās zāles lopbarības 
kvalitāti un augstu barotājvērtību nodrošina optimāls zālaugu skābēšanas laiks. Zālaugu ķīmiskais sastāvs 
izmainās pa veģetācijas fāzēm. Laikā no stiebrošanas līdz ziedēšanai proteīna daudzums stiebrzālēs strauji 
samazinās. Optimālā stiebrzāļu novākšanas fāze skābēšanai ir stiebrošana-ziedēšanas sākums. Agrās attīstības 
fāzēs zālaugu sausnā ir augsts enerģijas, proteīna un sagremojamo barības vielu saturs. Pēc mūsu pētījumiem, 
kamolzāles sausnā 2 nedēļās (no cerošanas līdz ziedēšanai) kopproteīna saturs samazinās par 0.61% dienā, 
bet vēlīnā sarkanā āboliņa sausnā laikā no pumpurošanas līdz pilnai ziedēšanai (21 diena) – tikai par 0.34% 
dienā.

Tauriņziežiem, salīdzinot ar stiebrzālēm, proteīna saturs samazinās lēnāk, tāpēc to optimālais novākšanas 
laiks ir garāks. No zālaugu novākšanas laika ir atkarīga gan to kvalitāte, gan daudzums. Ja zālaugus novāc 
agrākās veģetācijas fāzēs, iegūtā kopraža ir mazāka. Novākšanas laiks ietekmē ne tikai zāles ķīmisko saturu, 
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bet arī tās barības vielu sagremojamību un izmantojamību. Salīdzinot dažādu zālaugu ar 20% sausnas saturu 
barotājvērtību, konstatēts, ka augstāka sausnas enerģētiskā vērtība ir stiebrzālēm, bet labāks NDF (raksturo 
apēdamību) – tauriņziežiem. Zālaugi, kas novākti agrās veģetācijas fāzēs, slikti žūst un vēl sliktāk skābst, tāpēc, 
lai iegūtu labu zāles skābbarību no skābēšanai savlaicīgi novāktas masas, lieto dažādus papildpasākumus:

• sausnas satura paaugstināšanu;
• strauju vides reakcijas (pH) pazemināšanu;
• pienskābes baktēriju papildu ievadīšanu skābējamā masā;
• selektīvu iedarbību uz skābēšanai nevēlamo mikrofloru;
• skābšanas intensitātes samazināšanu, iedarbojoties ar ķīmiskām vielām uz kopējo mikrofloru un 

pat pienskābes baktērijām atsevišķi.
Būtiski fermentācijas gaitu skābējamā masā izmaina sausnas satura paaugstināšana, tikko nopļautu masu 

pirms skābēšanas apvītinot. Apvītinātā masā mikrobiālo aktivitāti ierobežo osmotiskais spiediens. Tā rezultātā 
ir nepieciešams mazāks organisko skābju daudzums, lai skābbarība stabili uzglabātos. Apvītināšana uzlabo 
fermentācijas kvalitāti un barības apēdamību. Apvītinātas zāles skābbarības izēdināšana ne vienmēr pozitīvi 
ietekmē piena izslaukumus.

18. tabula
Zālaugu apvītināšanas pakāpes ietekme uz skābbarības fermentāciju

Botāniskais 
sastāvs

Sausnas  
saturs, % pH

Organisko 
skābju summa 

sausnā, %

Skābju attiecība, % Vērtējums pēc 
Flīga  

skalas,  
punktos

pienskābe etiķskābe sviestskābe

Stiebrzāles

14.7 3.9 14.1 40 56 4 53
21.3 4.0 10.7 77 23 0 98
29.2 4.4 7.2 79 21 0 98
31.2 4.5 6.7 85 15 0 100

Stiebrzāļu 
un āboliņa 
maisījumi

18.6 4,7 12.4 34 64 2 49
37.3 4.6 6.4 76 24 0 98
44.4 4.9 5.5 79 21 0 98
55.6 5.3 2.7 83 17 0 100

Skābējot neapvītinātu stiebrzāļu-āboliņa un stiebrzāļu masu, tajā pārsvarā uzkrājas etiķskābe, veidojas 
sviestskābe. Zaļmasas apvītināšana pirms skābēšanas kavē organisko skābju uzkrāšanos un nodrošina optimālu 
skābju attiecību skābbarībā.

Zāles apvītināšana pirms skābēšanas rada lielākus sausnas zudumus uz lauka. Apvītinot zāli līdz 25% 
sausnai, zūd 10% zāles sausnas, apvītinot līdz 30% līmenim – 13%, apvītinot līdz 35%, zūd 15% zāles sau-
snas. Apvītinātu masu ir grūtāk blīvēt. Ja skābējamo masu rūpīgi nenoblīvē, augu šūnu elpošanas dēļ rodas 
vērtīgāko barības vielu zudumi un siltums. Masai sakarstot, pasliktinās barības vielu sagremojamība. Atverot 
skābbarības glabātavu, strauji sākas bojāšanās procesi.

Agri novāktu zāli var labi ieskābēt ar fermentācijas regulatoru piedevām. Fermentācijas regulatorus li-
eto gan svaigai, gan apvītinātai skābējamai masai. Apvītinātai masai piedevas lieto retāk. Biežāk lietotie 
fermentācijas uzlabotāji ir ķīmiskie konservanti un bioloģiskie ieraugi. Kaut gan katra piedeva skābējamā 
masā darbojas savādāk, abu grupu piedevas uzlabo fermentācijas gaitu skābbarībā.

Pētījumos pierādīts, ka fermentācijas rādītāji skābbarības apēdamību ietekmē pat vairāk nekā zāles 
novākšanas fāze skābēšanai un sagremojamība. Skābbarības apēdamību samazina liels organisko skābju 
daudzums un proteīna noārdīšanās produkti, sevišķi amonjaks. Jo mitrāku masu skābē, jo lielākai ir jābūt 
skābju koncentrācijai, lai novērstu nevēlamo mikrobiālo aktivitāti. Pārāk mitrā masā aktivizējas klostrīdijas, 
veidojot sviestskābi, acetonu un citus nevēlamus savienojumus, kas pazemina skābbarības apēdamību un 
piena kvalitāti. Skābējot neapvītinātu vai nedaudz apvītinātu zaļmasu ar ķīmisko konservantu piedevām, var 
panākt fermentācijas rādītāju uzlabošanos (19. tabula).

Visi mūsu pētījumos lietotie ķīmiskie konservanti nodrošināja skābbarībā optimālu skābumu (pH), par 
10–25% samazināja organisko skābju uzkrāšanos, paaugstināja pienskābes īpatsvaru, novērsa sviestskābes 
veidošanos. Apvītinātas masas fermentācijas kvalitāti pozitīvi ietekmēja arī konservantu AIV–2 un AIV–2000 
piedevas (19. tabula).
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Kvalitātes, apēdamības un iegūtās produkcijas ziņā vislabākā ir īslaicīga (24 stundas) nopļautās masas 
apvītināšana.

19. tabula
Ķīmisko konservantu ietekme uz nevītinātu stiebrzāļu-āboliņa  

maisījuma skābbarību kvalitāti

Skābēšanas veids Sausnas 
saturs, % pH

Organisko 
skābju summa 

sausnā, %

Skābju attiecība Vērtējums 
pēc Flīga 
skalas,  

punktos
pienskābe etiķskābe sviestskābe

Bez piedevas 20.9 4.6 12.3 69 30 1 91
Ar Ensi Max piedevu 21.6 4.2 9.2 76 24 0 98
Bez piedevas 18.2 4.5 13.1 12 76 12 28
Ar AIV–3 piedevu 19.1 4.1 11.1 58 42 0 81
Bez piedevas 22.4 4.9 11.3 1 88 11 28
Ar AIV–10 piedevu 23.8 4.2 9.8 62 38 0 86
Bez piedevas 30.0 4.3 9.7 58 35 7 68
Ar AIV–2 piedevu 32.0 4.2 8.7 84 16 0 100
Bez piedevas 23.9 4.6 12.6 50 46 4 62
Ar AIV–2000 piedevu 25.6 4.2 9.8 71 29 0 94

Otra lielā piedevu grupa ir bioloģiskie ieraugi. Savos pētījumos esam novērtējuši dažādus ieraugus. 
Pēdējos gados piedāvāto ieraugu sastāvā ir vairākas pienskābes baktēriju sugas kopā ar dažādiem fermentiem. 
Fermenti šķeļ hemicelulozi un celulozi (kokšķiedras sastāvdaļas) līdz cukuriem, ko spēj izmantot pievienotas 
pienskābes baktērijas. Plašāk pārbaudīti ir FeedtechM, AIV Bioprofit® un Sil–All4x4 ieraugi. Novērtējot šo 
ieraugu ietekmi uz īslaicīgi apvītinātiem stiebrzāļu–āboliņa maisījuma atāliem, krasas atšķirības nav konstatētas 
(20. tabula).

20. tabula
Dažādu ieraugu ietekme uz atālu skābbarību fermentāciju

Ieraugs Sausnas sat-
urs, % pH

Organisko 
skābju summa 

sausnā, %

Skābju attiecība, % Vērtējums pēc 
Flīga skalas, 

punktospienskābe etiķskābe sviestskābe

FeedtechM 40.40 5.45 5.08 69 31 0 84
Sil–All4x4 40.43 4.68 5.86 75 25 0 91
AIV Bioprofit® 42.59 5.31 5.30 68 32 0 81
Bez piedevām 
(kontrole) 42.11 5.05 6.86 62 28 0 80

Kaut gan apvītinātā masā bioloģiskie ieraugi nedaudz uzlabo fermentācijas gaitu, tomēr augstās cenas dēļ 
apvītinātai masai tos lieto maz. Firmas, kuras piedāvā ieraugus, rekomendē ieraugu lietošanu tieši apvītinātai 
masai. Plašāki izmēģinājumi pie mums veikti ar ieraugu Sil–All4x4, kuru lietojot svaigai, tikko pļautai zaļmasai, 
panākta daļēja fermentācijas uzlabošanās (21. tabula).



66

21. tabula
Ierauga Sil–All4x4 piedevu ietekme uz dažādu stiebrzāļu skābbarību fermentācijas gaitu 

(B. Ošmane, 2004)

Stiebrzāle Skābēšanas 
veids pH

Organisko 
skābju summa 

sausnā, %

Skābju attiecība, % Vērtējums pēc 
Flīga  

skalas,  
punktos

pienskābe etiķskābe sviestskābe

Ganību airene Bez piedevām 4.3 13.6 64 32 4 50
Ar Sil–All4x4 3.8 15.1 82 28 0 93

Pļavas auzene Bez piedevām 4.4 13.3 77 15 8 60
Ar Sil–All4x4 3.8 13.9 79 21 0 96

Timotiņš Bez piedevām 4.4 11.0 66 22 12 44
Ar Sil–All4x4 3.7 11.6 78 22 0 96

Kamolzāle Bez piedevām 4.6 14.9 56 20 24 38
Ar Sil–All4x4 4.0 15.3 77 21 2 76

Stiebrzāles novāktas stiebrošanas fāzē. Visos gadījumos ar Sil–All4x4 piedevu gatavotajai skābarībai bija 
labāka kvalitāte. Bioloģiskā ierauga Sil–All4x4 piedeva, salīdzinot ar kontroles variantu (bez piedevām), uzlabo-
ja visu stiebrzāļu skābbarību fermentācijas gaitu.

5.8. Kukurūzas skābēšana

Daudzās Eiropas valstīs, kā arī ASV un Kanādā slaucamo govju barības devās viens no pamatbarības 
līdzekļiem ir kukurūzas skābbarība. Agrīnās kukurūzas hibrīdus audzē arī Latvijā. Liela pieredze kukurūzas 
audzēšanā un izēdināšanā slaucamām govīm ir daudzām Valmieras raj. zemnieku saimniecībām, Valkas raj. 
SIA Palsa, Ogres raj. SIA Lāčplēša piens, Bauskas raj. Vecumnieku pag. zemnieka Normunda Sokolovs-
ka u.c. saimniecībām. Kukurūzas skābbarība, sevišķi ar lielu vālīšu īpatsvaru, govju barības devās ir labs 
enerģijas avots. Enerģijas nepietiekamība govju barības devās ir par iemeslu neiegūtam izslaukumam un 
neapmierinošiem atražošanas rādītājiem. Kā galvenos enerģijas avotus govis izmanto barības ogļhidrātus –  
cieti, cukurus, celulozi un hemicelulozi.

Agrīnās kukurūzas hibrīdi novākšanas laikā pie mums sasniedz piengatavību-dzeltengatavību, atsevišķos 
gados – pat dzeltengatavību. Šādā kukurūzas masā sausnas saturs ir 25% un vairāk, vālītēs mainās cukuru un 
cietes daudzums, to savstarpējā attiecība (22. tabula).

22. tabula
Ogļhidrātu sastāva izmaiņas kukurūzas zaļmasā

Gatavības fāze Sausnas saturs, % Cukuru saturs, % Cietes saturs, %

Graudu veidošanās 19.3 3.96 0.82
Piengatavība 23.6 3.90 1.78
Piengatavība- dzeltengatavība 27.5 3.82 4.08
Dzeltengatavība 32.6 3.68 7.08

Kukurūzai nobriestot, pieaug sausnas barotājvērtība, sasniedzot 6.8–7.2 NEL MJ kg–1 sausnas. Kukurūza 
ir siltumprasīgs augs. Diemžēl ne vienmēr mūsu klimatiskajos apstākļos tā sasniedz vēlamo gatavības pakāpi 
(sausnas saturs 30%).

Lai paaugstinātu skābējamās kukurūzas sausnas saturu, dažviet praktizē kukurūzas zaļmasas apsaldēšanu 
rudens salnās. Vienreizēja kukurūzas apsaldēšana paaugstina sausnas saturu par 10–12%. Vairākkārtēja 
kukurūzas apsaldēšana turpina sausnas paaugstināšanos. Pirmajās salnās cieš kukurūzas lapas, bet tieši 
tajās ir visaugstākais kopproteīna saturs (13–14% sausnā). Pēc pirmajām rudens salnām vālītēs turpinās  
cietes uzkrāšanās un kukurūzas enerģētiskā vērtība pieaug. Mērķtiecīgi uz kukurūzas apsaldēšanu nevajadzētu 
orientēties, jo dažas dienas pēc salnām parasti līst, uz apsalušajām augu daļām savairojas pelējumi. Skābējot 
kukurūzu, kuras sausnas saturs ir 25–30%, tajā fermentācijas gaita ir labvēlīga (23. tabula).
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23. tabula
Kukurūzas gatavības pakāpe un fermentācija

Gatavības pakāpe Sausnas sat-
urs, % pH

Organisko 
skābju summa 

sausnā, %

Skābju attiecība, % Vērtējums pēc 
Flīga skalas, 

punktospienskābe etiķskābe sviestskābe

Piengatavība 21.7 3.71 12.60 51 48 1 64
Piengatavība-
dzeltengatavība 25.5 3.84 9.00 68 32 0 84

Dzeltengatavība 32.7 4.02 6.03 72 28 0 88

Agrāk ieskābēta kukurūzas skābbarība ir skābāka (zemāks pH), ar lielāku nevēlamās etiķskābes īpatsvaru, 
mazāku enerģijas saturu. Jo mazāk organisko skābju ir kukurūzas skābbarībā, jo tajā ir vairāk nepārrūgušo 
ogļhidrātu un govis to labprātāk ēd. Gatavojot skābbarību no agrīnās kukurūzas hibrīdiem, masa ir sīki 
jāsasmalcina. Jo vālītes ir gatavākas, jo to sasmalcināšanas iespējas ir mazākas. Ja kukurūzas masa ir sīki 
sasmalcināta, dzīvnieki nespēj to sašķirot garšīgākās (graudi) un mazāk garšīgās (stiebri) frakcijās. Mūsu 
apstākļos izaudzētās kukurūzas barotājvērtība pa gadiem atšķiras.

24. tabula
Kukurūzas zaļmasas un vālīšu barotājvērtība (A. Runce)

Gads Sausnas saturs, %
Saturs sausnā

NEL, MJ kg–1 NDF, % kopproteīns, %

Zaļmasa (n = 26) 2000 17.7 6.6 53.0 14.5
2001 18.5 6.9 58.4 13.1
2002 23.4 7.2 60.1 12.7

Vālītes (n = 26) 2000 20.3 8.2 36.9 12.8
2001 19.2 7.7 36.1 11.9
2002 30.0 8.6 40.4 10.7

Kukurūzas skābbarība (n = 11) 2003 24.0 6.1 54.9    9.80

Mūsu apstākļos izaudzētās kukurūzas zaļmasas barotājvērtība pa gadiem mainās. To ietekmē ne tikai 
klimatiskie apstākļi, bet arī šķirnes izvēle. Fermentācijas procesus kukurūzas skābbarībā ietekmē galvenokārt 
skābējamās masas sausnas saturs. Ja skābējamās zaļmasas sausnas saturs ir 20% robežās, kukurūzas skābbarībā 
izveidojas zems pH (3.7–3.8) un augsts organisko skābju saturs sausnā (12.7–14.0%). Kukurūzas skābbarības 
sausnas satura paaugstināšanu, pievienojot tai salmus, vairs nepraktizē. Nekvalitatīvi salmi veicina neparei-
zu fermentēšanās procesu attīstību, un kukurūzas skābbarībā izveidojas nevēlamā sviestskābe. Agrāk tādas 
kukurūzas skābēšanā, kuras sausnas saturs bija zemāks par 20%, ar labiem panākumiem lietoja benzoskābes 
piedevu. Mūsu izmēģinājumos, konservējot kukurūzas zaļmasu (sausnas saturs 18.4%) ar benzoskābi (3 kg t-1), 
skābbarībā par 32% samazinājās kopējo skābju daudzums. Agrīnās kukurūzas sausnas saturs novākšanas laikā 
parasti nav tik zems. Šķidro AIV tipa konservantu, kā arī bioloģisko ieraugu lietošana kukurūzas skābēšanai 
nav mērķtiecīga, tāpēc šīs piedevas agrīnās kukurūzas skābēšanā lieto reti. 

5.9. Mitru lopbarības graudu skābēšana

Lopbarības graudus līdz izēdināšanai var uzglabāt dažādi. Tos parasti kaltē, samazinot tikko novāktu 
graudu mitrumu līdz 15%. Šī metode lielākai daļai zemnieku ir grūti pieejama (trūkst kalšu), tāpēc mitru 
lopbarības graudu konservēšanai lieto citas metodes, atslogojot kaltes sēklas un pārtikas graudu kaltēšanai. Sa-
vos pētījumos esam novērtējuši vairākas metodes. Viena no tām ir graudu ar paaugstinātu mitrumu skābēšana. 
Dažreiz siltā, lietainā laikā ziemāji, sevišķi rudzi, savlaicīgi nenovākti, sadīgst vārpās. Dīgšanas procesā fer-
menta amilāzes ietekmē daļa cietes hidrolizējas par cukuriem, kas spēj nodrošināt labvēlīgu barotni pienskābes 
baktērijām. Tās producē pienskābi, kas veicina graudu ieskābšanu. Obligāts noteikums graudu ieskābšanai ir 
paaugstināts mitrums – 30–50%. Tikko novāktie mitrie graudi ir jāuzglabā hermētiskā (bezgaisa) vidē. Kaut 
gan graudiem ir paaugstināts mitrums, to ieskābšana notiek ne tikai ar pienskābes līdzdalību, bet, līdzīgi kā 
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skābsiena gatavošanā, to veicina vides fizioloģiskais sausums. Graudi labi ieskābst, tajos izveidojas niecīgs 
organisko skābju daudzums (4–5% sausnā), tāpēc rodas problēmas pēc glabātavas atvēršanas. Dehermetizēti 
skābētie graudi strauji bojājas, tādēļ tie ir jāskābē nelielos daudzumos (hermetizētos maisos), lai pēc atvēršanas 
tos īsā laikā varētu izēdināt.

Skābējot mitrus graudus, fermentizācijas veicināšanai tiem pievieno arī ķīmiskos konservantus. Pārbaudīti 
ir divi Kemira Grow How ķīmiskie konservanti: AIV–3 Plus un AIV–2000 (3–4 l t-1). Šīs metodes īpatnība ir 
tā, ka mitros graudus pirms skābēšanas saplacina. Ar ķīmiskajiem konservantiem apstrādātos mitros graudus, 
tāpat kā parasti skābētos, uzglabā hermētiskā vidē. Pēc glabātavas atvēršanas šādi graudi arī ir ātri jāizēdina.

Latvijā ir pārbaudīta arī mitro graudu konservēšana ar propionskābi vai to saturošiem konservantiem. 
Ar propionskābi apstrādātiem graudiem nav vajadzīgas speciālas glabātavas. Tos uzglabā noliktavās aero-
bos apstākļos, sabērtus kaudzēs. Atkarībā no graudu mitruma (20–35%) vajadzīgā propionskābes deva ir  
liela – 8–16 l t-1 graudu, to nedaudz ietekmē arī uzglabāšanas ilgums.

Lielsaimniecībās ir pārbaudīta arī mitru graudu konservēšana ar karbamīdu (urīnvielu). Šī metode sevišķu 
atzinību nav guvusi, tāpēc to nelieto. 

5.10. Zāles skābbarības izēdināšana

Ar katru gadu palielinās zālaugu skābbarības izēdināšana slaucamām govīm un gaļas šķirņu zīdītājgovīm. 
Lai iegūtu labas kvalitātes pienu, izēdināmai skābbarībai ir jābūt kvalitatīvai. Pamatnoteikums kvalitatīvu 
zālaugu skābbarības ieguvei ir savlaicīga pļauja, par tās nozīmi skābbarības apēdamībā liecina 25. tabulā ap-
kopotie dati.

25. tabula
NDF rādītāju ietekme uz zāles lopbarības apēdamību

NDF, % Sausnas apēdamība, kg 
(govs dzīvmasa 550 kg)

Skābbarības apēdamība, kg, atkarībā no sausnas satura
20% 30% 40%

40 16.5 82 57 49
45 14.7 73 51 44
50 13.2 66 46 40
55 12.0 60 42 36
60 11.0 55 38 33
65 10.2 51 36 31
70 9.4 47 33 28

Latvijas saimniecībās zāles skābbarības NDF visbiežāk ir 45–55% robežās. Tas sakrīt ar zāļu veģetācijas 
fāzēm, novācot zaļmasu skābēšanai. Jo zemāks NDF, jo agrākā veģetācijas fāzē zāle ir novākta. Somijas 
zinātnieku pētījumos atklājas šo rādītāju saistība ar izslaukumiem (26. tabula).

26. tabula
Dažādos laikos novāktas zāles skābbarības izēdināšanas ietekme uz govju produktivitāti 

(M. Rinne, S. Jaakkola, P. Huhtanen)

Rādītāji
Zāle novākta

13. jūnijā 21. jūnijā 28. jūnijā 4. jūlijā

Sausnā, %
• kopproteīns 17 15 13 11
• NDF 49 54 64 65

Organisko vielu sagremojamība, % 74 73 71 64
Skābbarības sausnas apēdamība dienā, kg   12,4    12,2    11,7    10,8
Iegūts izslaukums,  
pārrēķināts uz 4% pienu, kg   30.7    30.1    29.5    25.7
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Jārēķinās, ka Somijā, salīdzinot ar Latviju, zāli novāc 2 nedēļas vēlāk – mūsu apstākļos stiebrzāles būtu 
jānovāc jūnija pirmajā pusē (līdz 14. jūnijam).

Zemnieku saimniecībās ar nelielu govju skaitu to pamatbarība kūtstures periodā joprojām ir siens, 
lopbarības bietes un pašražotā spēkbarība. Savos pētījumos esam pārbaudījuši barības devu, kuru sastāvā ir 
sakņaugi, izēdināšanas efektivitāti un to salīdzinājuši ar barības devām, kuru sastāvā ir liels zāles skābbarības 
daudzums. Salīdzināti tika arī svaigas un apvītinātas zāles skābbarības rādītāji (27. tabula).

27. tabula
Sakņaugu aizvietošana ar zāles skābbarību

Barība, apēsta dienā, kg 1. govju grupa (izēdināts 
siens, saknes)

2. govju grupa (izēdināta 
svaigas zāles  

skābbarība – cik grib)

3. govju grupa (izēdināta 
apvītinātas zāles  

skābbarība – cik grib)

Siens 12.3  3 1.5
Zāles skābbarība

• svaiga* –     41.5 –
• apvītināta – – 31.4

Sakņaugi 10.4 – –
Kombinētā spēkbarība 5.0    4.2 4.2
Iegūts 4% piens, kg 14.3   15.7 15.7

*gatavota ar ķīmiskā konservanta AIV–3 piedevu

Iegūtie rezultāti (28. tabula) parāda, ka, izēdinot nedaudz siena, daudz zāles skābbarības un kombinēto 
spēkbarību, iegūts par 9,8% vairāk piena no govs, nekā izēdinot sienu, sakņaugus un kombinēto spēkbarību. 
Zāles skābbarības sagatavošanā ieviešoties rituļu tehnoloģijai, arī tajās zemnieku saimniecībās, kur ir maz 
govju, to ēdināšanai ziemā izmanto zāles skābbarību, nevis sienu un sakņaugus. 

No agri pļautas zāles ar zemu sausnas un cukura, bet augstu proteīna saturu labu skābbarību ir grūti iegūt, 
tādēļ skābējamības uzlabošanai lieto dažādas piedevas – ķīmiskos konservantus vai bioloģiskos ieraugus. 
Vairākus gadus pētot ar dažādiem ķīmiskiem konservantiem gatavotas zāles skābbarības izēdināšanas ietekmi 
uz iegūtā piena daudzumu un kvalitāti, mēs konstatējām, ka augstvērtīgas zāles skābbarības izmantošana 
govju ēdināšanā ir ļoti efektīva (28. tabula).

28. tabula
Ar ķīmisko konservantu piedevām gatavotas zāles skābbarības izēdināšanas efektivitāte

Kopproteīna saturs 
sausnā, %

Organisko skābju 
saturs sausnā, %

Sausnas apēdamība, 
kg

Izslaukts 4% piens,  
kg

Skābbarība tranšejās
• bez konservanta 13.3 9.7 9.4 14.3
• ar AIV–2 piedevu 14.7 8.7 10.2 15.7
• bez konservanta 14.3 12.8 6.2 14.1
• ar AIV–10 piedevu 20.5 11.7 9.2 17.0
• bez konservanta 14.5 12.4 7.1 13.5
• ar Ensi Max piedevu 15.7 9.3 8.2 15.1

Skābbarība rituļos
• bez konservanta 16.2 12.6 8.0 14.7
• ar AIV–2000 piedevu 17.4 9.8 9.9 15.6

Kaut gan izmēģinājumi notika dažādos gados, tendence ir līdzīga: ķīmisko konservantu piedevas 
nodrošināja labāku kopproteīna saglabāšanos un augstāku skābbarības apēdamību, vienlaicīgi pazeminot 
kopējo organisko skābju summu sausnā, bet palielinot piena ieguvi. Arī bioloģisko ieraugu piedevu pozitīvā 
nozīme ir sevi apstiprinājusi ražošanas apstākļos.

Uzskata, ka ieraugu pievienošana apvītinātai zālei nav nepieciešama, jo tajā ir augstāka cukuru 
koncentrācija, kas veicina pienskābes baktēriju darbību. Tomēr izrādās, ka ne vienmēr pienskābes baktēriju 
skaits un aktivitāte ir pietiekama un ieraugu pievienošana sekmē fermentāciju. Mūsu izmēģinājumos,  
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gatavojot lucernas atāla skābbarību (sausnas saturu 36%) rituļos, izvēlējāmies divējādus paņēmienus:
• bez piedevām;
• ar bioloģiskā ierauga Bioprofit (Somija) piedevu.

Jebkuras piedevas nozīmi skābēšanā raksturo tās ietekme uz skābbarības apēdamību, iegūtā piena daudzu-
mu un sastāvu. Vidēji dienā govs apēda 37.4 kg rituļos gatavotas skābbarības, kas bija gatavota bez piedevām, 
bet, izēdinot skābbarību no rituļiem ar bioloģiskā ierauga Bioprofit piedevu, apēdamība bija 38.7 kg. Izēdinot 
rituļos dažādi gatavotu skābbarību, govju produktivitāte, pārrēķinot 4% pienā, bija 14.7 kg (bez piedevām) un 
15.8 kg piena (ar Bioprofit piedevu). 

Lai iegūtu augstvērtīgu pienu bez klostrīdiju sporām, pelējumsēnēm un raugiem, prasmīgi jālieto zāles 
skābbarības fermentācijas uzlabotāji.

5.11. Kukurūzas skābbarības izēdināšana

No pareizi izaudzētas agrīnās kukurūzas iegūta skābbarība slaucamo govju barības devās ir barības 
līdzeklis ar augstu enerģijas saturu. Enerģijas daudzumu kukurūzas skābbarībā ietekmē vālīšu daudzums un 
to nobriešanas pakāpe. Vālīšu cietes noārdīšanās atgremotāju gremošanas traktā notiek savādāk nekā labības 
graudu cietes noārdīšanās. Kukurūzas ciete mazāk ietekmē pH līmeni priekškuņģī, jo tā tur noārdās tikai 70% 
apmērā. Pārējā cietes daļa (30%) noārdās fermentatīvi tievajās zarnās līdz glikozei. Tādējādi, jo augstāks 
ir kukurūzas cietes saturs, jo augstražīgās govis tiek labāk apgādātas ar glikozi. Izēdinot govīm kukurūzas 
skābbarību ar augstu enerģijas saturu, jāseko, lai tās laktācijas beigās un cietstāves periodā neaptaukotos. 
Cietstāvošām govīm nav ieteicams izēdināt kukurūzas skābbarību. Govis atkal pieradina pie kukurūzas 
skābbarības 1–2 nedēļas pirms atnešanās, lai tās sagatavotu laktācijas periodam atbilstošai ēdināšanai.

Mūsu izmēģinājumos ar Latvijas brūnās šķirnes govju analogām grupām, barības devās pilnībā aizvieto-
jot lopbarības saknes (12 kg) un pusi kombinētās spēkbarības (2 kg) ar kukurūzas skābbarību un vienlaikus 
izēdinot zāles (10 kg) un kukurūzas (20 kg) skābbarību, iegūtie izslaukumi (pārrēķinot 4% pienā) maz atšķīrās 
(par 6%), toties barības izmaksas govju grupai, kurai izēdināja tikai zāles un kukurūzas skābbarību, bija par 
23% zemākas nekā govīm, kurām izēdināja lopbarības bietes un par 50% augstākas, nekā izēdinot kombinētās 
spēkbarības devas. No mūsu vairāku gadu pētījuma rezultātiem var secināt, ka agrīnās kukurūzas skābbarība 
ir perspektīvs lopbarības līdzeklis piena ražošanai.
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6. GAĻAS LIELLOPU ĒDINĀŠANAS PRINCIPI

Latvijas apstākļos gaļas liellopu audzēšanā un nobarošanā vēl ir salīdzinoši maz pieredzes. Lai gan ir 
iebildumi, ka liellopu gaļas ražošana nav ekonomiski izdevīga, nepamatota ir arī situācija, ka Latvijas liel-
lopu gaļas patēriņā pašražotā produkcija sastāda tikai ap 7%. Meklējot risinājumu, ir jāsaprot, ka vispirms 
ir jāapgūst gaļas liellopu audzēšanas, turēšanas un ēdināšanas teorētiskie pamati. Gaļas liellopu ēdināšanā ir 
daudz jaunumu, līdzīgi kā pirms 9–10 gadiem piena lopu audzēšanā un piena ražošanā.

Pirmais priekšnoteikums – gaļas liellopu audzētājam ir jāiemācās noteikt savu lopu miesas stāvokli jeb 
kondīciju, pirms ķeras pie barības vielu vajadzības noteikšanas un barības devu sastādīšanas. Lopu ķermeņa 
kondīcija un dzīvmasa nosaka barības vielu vajadzību. Kā tas atgremotājiem ir raksturīgi, izvēlēto barības devu 
sastāvdaļas var ietekmēt gremošanas traktā absorbējamo barības vielu apjomu, tātad potenciālo ražotājspēju, 
kam savukārt ir atgriezeniska saite ar šo vielu vajadzību.

Teikto labi raksturo proteīna vajadzības noteikšana. Barības devā ļoti svarīga ir spureklī noārdāmā un 
nenoārdāmā proteīna attiecība, bet enerģijas saturs nodrošina spureklī sintezējamā mikrobiālā proteīna ap-
jomu. Tāpēc proteīna un aminoskābju daudzums, ko dzīvnieks absorbē tievajā zarnā, ir atkarīgs no enerģijas 
un spureklī noārdāmā proteīna satura barībā. Šī iemesla dēļ mūsu gaļas lopu ēdināšanas praksē nelieto un 
plašākai auditorijai mazāk pazīstami ir tādi rādītāji kā tīrās jeb neto enerģijas un maiņas proteīna MP jēdzieni. 
Šo komponentu daudzums barības devā nosaka gaļas liellopu produktivitāti – pieaugumu, atražošanu, laktāciju 
u. c., kas savukārt rada pārējo vielu – kalcija, fosfora u. c. – vajadzību.

6.1. Barības vielu vajadzība gaļas liellopiem

6.1.1. Enerģija

Enerģija ir spēja veikt darbu, un tās daudzumu jeb apjomu var izteikt dažādās vienībās – vatsekundēs, ergos, 
kalorijās, džoulos. Džouls ir vienība, ko lieto elektrisko, mehānisko un ķīmisko enerģijas veidu raksturošanai, 
tāpēc tas ir pārvēršams visās minētajās mērvienībās. Lai noteiktu barības līdzekļu kopējo enerģiju dzīvnieku 
ēdināšanas vajadzībām, kalorimetros sadegšanas apstākļu standartizēšanai lieto speciāli attīrītu benzoskābi, 
bet enerģijas daudzumu nosaka elektriskās mērvienībās, ko pēc tam pārrēķina džoulos (J) gramā pētāmās 
vielas. Džouls ir ļoti sīka enerģijas vienība, tāpēc praktiskām vajadzībām lieto kilodžoulu (1 kJ = 1000 J) vai 
megadžoulu (1 MJ = 1000 kJ).

Kopējā jeb bruto enerģija GE (sadegšanas siltums) ir enerģija, kas atbrīvojas, ja organiska viela tiek 
pilnīgi oksidēta par oglekļa dioksīdu CO2 un ūdeni. Kopējās enerģijas daudzums ir saistīts ar vielas ķīmisko 
sastāvu, bet nedod nekādu priekšstatu par šīs enerģijas pieejamību dzīvniekam, tādēļ kopējās enerģijas GE 
rādītājiem ir ierobežotas izmantošanas iespējas barības devas vai barības vielas kā enerģijas avota novērtēšanā 
dzīvniekiem (Osītis, 1998).

Sagremojamās enerģijas DE daudzumu iegūst, ja no kopējās enerģijas GE atskaita enerģijas zudumus 
izkārnījumos. Sagremojamā enerģija DE kā kopējās enerģijas GE daļa variē no 30% ļoti nobriedušā, sliktos 
laika apstākļos sagatavotā sienā, līdz gandrīz 90% laikā novāktos augstas kvalitātes graudos. DE kā enerģijas 
rādītājam ir zināma vērtība barības līdzekļu novērtēšanā tāpēc, ka tā raksturo barības devas sagremojamību 
un to ir relatīvi viegli noteikt. Tomēr DE kā rādītājs nespēj uzskaitīt dažus svarīgus enerģijas zudumus, kas 
ir saistīti ar sagremošanu un vielmaiņas procesiem. Šī iemesla dēļ DE pārvērtē barības līdzekļus ar augstu 
kokšķiedras saturu (piemēram, sienu un salmus) attiecībā pret barības līdzekļiem ar zemu kokšķiedras saturu, 
bet augstu sagremojamību (piemēram, graudiem).

Liellopu gaļas ražotāji kā barības devas enerģētisko rādītāju līdz šim lietoja sagremojamo barības vielu 
summu TDN, kas ir līdzīga DE. Šiem abiem lielumiem nav nekādu priekšrocību vai trūkumu attiecībā vienam 
pret otru. TDN var pārvērst DE, lietojot šādu vienādojumu:

1 kg TDN = 18.4 MJ DE jeb 4.4 Mcal DE.
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Maiņas enerģiju parasti definē kā enerģiju, ko iegūst, no GE atņemot enerģiju izkārnījumos Eizkārnījumos, 
enerģiju urīnā Eurīnā, un enerģiju gāzēs Egāzēs:

ME = GE – (Eizkārnījumos + Eurīnā + Egāzēs) 

vai 

ME = DE – (Eurīnā + Egāzēs).

Maiņas enerģija ME ir tā enerģijas daļa, kas ir pieejama dzīvniekam un pārstāv matemātiski aprēķinātu 
barības enerģijas vērtību un dzīvnieka vajadzības. Maiņas enerģijas ME rādītājam ir daudzi tie paši trūkumi, 
kas DE, jo enerģijas zudumus urīnā Eurīnā un gāzēs Egāzēs precīzi var paredzēt no DE rādītāja, tāpēc ME 
un DE rādītāji savstarpēji cieši korelē. Galvenais enerģijas zudumu avots gāzēs ir mikrobiālā fermentācija 
(galvenokārt veidojoties metānam), kuras rezultātā izdalās arī siltums. Šis siltums ir lietderīgs, lai dzīvnieks 
uzturētu ķermeņa temperatūru aukstuma stresa apstākļos, bet tas vienlaicīgi ir arī enerģijas zudums, ko neu-
zskaita ME rādītājs. Ja vien šie zudumi nav mazāki par ķermeņa temperatūras uzturēšanas nepieciešamību, tie 
pārstāv absolūtus enerģijas zudumus dzīvniekam.

Līdzšinējos aprēķinos tika lietota sakarība, ka ME daudzums vidēji sastāda 0.8 no DE. Tas dažādām 
dzīvnieku sugām bija atšķirīgs: atgremotājiem – 0.84 DE, zirgiem – 0.92 DE, cūkām un putniem – 0.96 DE. 
Tomēr jaunākie pētījumi ir pierādījuši, ka šī attiecība ievērojami variē ne tikai atkarībā no dzīvnieku sugas, bet 
arī no uzņemtās barības apjoma un veida, dzīvnieka vecuma un fizioloģiskā stāvokļa. 

Definēt maiņas enerģijas ME būtību, tajā ietverot arī enerģijas bilances vērtības, iespējams tikai, lietojot 
veidotās siltuma enerģijas HE un organismā uzkrātās enerģijas RE rādītājus. Tad

ME = HE + RE.
Šī ME definīcija krasi atšķiras no iepriekš minētās un pierāda to, ka maiņas enerģijas ME rādītāja galvenā 

vērtība ir kā uzziņas jeb norādes vienībai un sākuma punktam sistēmām, kas balstītas uz neto jeb tīrās enerģijas 
NE koncepciju (Osītis, 1998).

Pētījumi pierādīja, ka ME vērtības barības līdzekļos nevar tieši pielīdzināt dzīvnieku vajadzībām, izteiktām 
maiņas enerģijā. Lai to izdarītu, ir nepieciešams papildelements k, kas palīdzētu izteikt savstarpējās sakarības 
starp maiņas enerģiju un neto enerģiju:
                                                                            
            k = 

Parasti k sakarību ar dažādiem iespējamiem produkcijas veidiem izsaka šādi:

NE = ME × k.

Siltuma zudumi HE un k vērtība ir atkarīgi no ražotās produkcijas veida. Tādēļ, lai novērtētu attiecīgās 
enerģijas vērtību jeb saturu barības līdzeklī noteikta produkcijas veida ražošanai un aprēķinātu atbilstošās 
enerģijas vajadzību dzīvniekam, tiek ņemti vērā dažādi dzīvnieku produkcijas veidi un tiem atbilstošie  
k koeficienti: km – uzturei, kl – laktācijai, kg – pieaugumam utt. Tātad viena un tā paša barības līdzekļa maiņas 
enerģiju dažādām fizioloģiskām funkcijām dzīvnieki izlieto ar dažādu efektivitāti. Šīs dažādās enerģētiskās 
vērtības gan dzīvnieku vajadzību izteikšanai, gan barības līdzekļu enerģētiskā satura novērtēšanai izsaka kā 
neto enerģiju uzturei NEM, neto enerģiju laktācijai NEL un neto enerģiju pieaugumam NEG. Gaļas liellopu 
enerģētisko vajadzību raksturošanai lieto NEM un NEG.

6.1.2. Proteīns

Proteīna vajadzību noteikšanai līdz šim lietoja sagremojamā proteīna vai kopproteīna rādītājus.  
1985. gadā Nacionālā Zinātniskā Padome (ASV) proteīna vajadzību noteikšanai ieteica lietot absorbējamā 
proteīna AP koncepciju.

Padziļinoties pētījumiem šajā jomā, zinātnieki ieteica lietot maiņas proteīna MP rādītāju. Pēc būtības, AP 
un MP ir kļuvuši sinonīmi, jo abas šīs sistēmas uzskaita spureklī noārdāmā proteīna apjomu un vajadzību, 
to strikti diferencējot pēc mikroorganismu un paša dzīvnieka vajadzībām. Maiņas proteīns ir tievajās zarnās 

NE
ME

.
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sagremotais un aminoskābju veidā absorbētais proteīns, kas tajās nokļūst mikrobiālā proteīna un spureklī 
nenoārdītā barības proteīna UIP veidā.

Šīs uzskaites precizitātes dēļ MP sistēmai ir priekšrocības attiecībā pret kopproteīna koncepciju, jo pēdējā 
nespēj raksturot minētās vajadzības dzīvniekam.

Maiņas proteīna MP sistēma cenšas noteikt mikrobiālā proteīna sintēzes apjomu un ar barību uzņemtā 
spureklī nenoārdītā proteīna UIP saturu barības līdzekļos. Kopproteīna koncepcijā tiek kritizēts arī tās 
pieņēmums, ka visu barības līdzekļu, tātad barības devu, proteīns vienādā apjomā tiek noārdīts spureklī. Daudz 
precīzāk faktisko kopproteīna daudzumu barības līdzeklī varētu aprēķināt, izmantojot ar barību uzņemtā un 
spureklī noārdītā DIP un spureklī nenoārdītā barības proteīna UIP summu, nevis ķīmiskās analīzēs noteikto 
slāpekļa daudzumu, reizinot to ar koeficientu 6.25. Lai gan arī MP sistēmā lieto kopproteīna CP jēdzienu, tā 
daudzumu aprēķina, nosakot iespējamo MP iznākumu, lietojot barības līdzekļu proteīna noārdīšanās koe-
ficientus spureklī (0.64–0.80), kas atbilst proteīna noārdāmības vai tā noturības pret noārdīšanos vidējiem 
raksturlielumiem dažādos barības līdzekļos. Tas nozīmē, ka atgremotāju ēdināšanā vienkāršam aminoskābju 
uzskaitījumam barības līdzekļu kopproteīna sastāvā nav praktiskas vērtības. Jāzina, kādas aminoskābes ir 
spureklī nenoārdītā barības proteīna UIP sastāvā, jo tikai šādi dati nodrošinās patiesas proteīna bioloģiskās 
vērtības noteikšanu barības devai un efektīvāko, ekonomiskāko proteīna avotu izmantošanu. Dažos ārzemēs 
sastādītu barības ķīmiskā sastāva katalogos šādi dati ir atrodami.

Atšķirībā no slaucamo govju vajadzībām gaļas liellopu spureklī sintezētais mikrobiālais proteīns spēj 
nodrošināt līdz 50% (piena lopiem – 20–25%) no visa nepieciešamā maiņas proteīna MP daudzuma ar notei-
kumu, ka barības devā ir vajadzīgais spureklī nenoārdītā proteīna UIP līmenis. Mikrobiālā proteīna sintēze 
ir ekonomiski ļoti svarīga gaļas lopu apgādē ar proteīnu, tāpēc minēto lielumu (UIP un mikrobiālā proteīna 
aminoskābju sastāva) sabalansēšanai maiņas proteīna MP sistēmā ir būtiska nozīme.

Mikrobiālā proteīna sintēzi ietekmē daudzi faktori – proteīna noārdāmība spureklī līdz amonjakam un 
aminoskābēm, ogļhidrātu noārdīšanās ātrums spureklī, viegli fermentējamo ogļhidrātu un kokšķiedras frak-
ciju NDF un ADF attiecība tajā, barības uzņemšanas apjoms un ar to saistītais barības masu virzīšanās ātrums 
gremošanas traktā, spurekļa pH utt. Šīs vajadzības ir apskatītas izdevumā “Barības vielu vajadzība gaļas liel-
lopiem” (NRC, 1996). Proteīna vajadzību noteikšanai grāmatā tiks lietoti arī kopproteīna, spureklī nenoārdītā 
barības proteīna UIP un spureklī noārdītā barības proteīna UIP rādītāji. Minētā maiņas proteīna MP sistēmas 
ieviešanai vēl ir nepieciešami pētījumi par spureklī nenoārdītā barības proteīna UIP aminoskābju sastāvu 
vietējos barības līdzekļos, kā arī teorētiski un praktiski ir jāapgūst šīs sistēmas lietošanas pamatprincipi gan 
speciālistiem – lopkopības konsultantiem, gan praktiskā darba veicējiem – zemniekiem. Latvijā jau ir iegūta 
zināma pieredze spureklī noārdītā barības proteīna DIP un spureklī nenoārdītā barības proteīna UIP frakciju 
lietošanā, sastādot barības devas augstproduktīvām slaucamām govīm. Šāda pieeja barības devu sastādīšanā 
gaļas liellopiem arī ievērojami uzlabos to produktivitātes rādītājus.

6.2. Enerģijas nodrošinājums barības devā un tā saistība ar govs atražošanas 
rādītājiem

Daudzi lopkopības speciālisti uzskata, ka gaļas šķirnes govi ēdina, lai to uzturētu un no tās gadā iegūtu 
vienu dzīvu teļu. Šis vienkāršotais priekšstats ir pārāk tālu no reālās situācijas šī jautājuma risināšanā. 
Ziemošanas periodā zināmu laiku gaļas govs var iztikt tikai ar labu rupjo barību līdz brīdim, kamēr nav 
vajadzīga papildu enerģija intensīvākai augļa augšanai grūsnības pēdējā trešdaļā, pēc tam – laktācijai vai arī 
dzīvmasas atjaunošanai, kas zaudēta iepriekšējās vasaras nepietiekamās ganībās, ļoti intensīvā laktācijā vai 
vēlu atnesoties, kā arī šo visu apstākļu dēļ (Plēsums, 1997).

Ja gaļas šķirņu govju ēdināšanai izmanto tikai rupjo barību, tās parasti nesaņem tādu enerģijas daudzumu, 
kas atbilst attiecīgām uztures, grūsnības vai laktācijas vajadzībām. Govis ir spiestas izmantot uzkrātās orga-
nisma enerģijas rezerves. Tas notiek arī tad, ja pazeminās izmantotās barības kvalitāte un samazinās tās daud-
zums, pasliktinās laika un turēšanas apstākļi vai rodas kādas nepilnības ēdināšanas organizācijā. Optimāla 
enerģijas resursu izmantošana ir būtiska gaļas ražošanas ekonomikas sastāvdaļa.

Neatkarīgi no tā, vai govs ir pārāk trekna vai vāja, katra novirze no normālā stāvokļa ir saistīta ar risku 
saslimt ar vielmaiņas slimībām, samazinātu ražotā piena daudzumu teļam, apaugļošanās un apgrūtinātu 
dzemdību problēmām. Govs pārbarošana prasa papildu izdevumus, apgrūtina atnešanos un samazina govs sau-
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snas patēriņa spējas laktācijas sākumā. Un pretēji – vājai govij nepietiks rezervju maksimālai piena ražošanai, 
un tā neiekļausies plānotajā apsēklošanas grafikā.

Lai nodrošinātu 12 mēnešu ilgu starpatnešanās intervālu, govs ir jāapsēklo 83 dienu laikā pēc atnešanās 
(365 mīnus vidējais grūsnības ilgums 282 dienas). Piena šķirņu govīm parasti ovulē pirmais dominējošais 
folikuls, bet gaļas šķirņu govīm veidojas trīs dominējošie folikuli. Šo procesu ietekmē zīdīšanas nomācošais 
efekts, ķermeņa kondīcija un uzņemtās enerģijas daudzums (Roche u. c., 1992). Tātad govs pēcatnešanās 
kondīcija un enerģijas bilance ietekmē ovulāciju. Labākos apsēklošanas rezultātus iegūst, ja govs ķermeņa 
kondīcijas vērtējums apsēklošanas laikā ir 5 balles.

Laktācijas sākumposms ir kritisks nepieciešamās enerģijas apgādē gan piena, gan gaļas šķirņu govīm, 
tāpēc dzīvnieki, nespēdami uzņemt vajadzīgās enerģijas daudzumu ar barību, intensīvi izmanto uzkrātās or-
ganisma rezerves. Šādos apstākļos piena šķirņu govīm ovulācija laktācijas sākumā notiek no 7. līdz 14. di-
enai laikā, kad dzīvnieka organisms ir sasniedzis galējo enerģijas bilances sprieguma posmu. Gaļas šķirņu 
govis ar līdzīgu ķermeņa kondīciju un atbilstošu uzņemtās enerģijas apjomu var reaģēt līdzīgi, jo zīdīšana var 
negatīvi ietekmēt enerģijas patēriņa spējas. Pieņemot, ka no trim folikuliem pirmā ovulācija norit neievērota, 
bet nākamās divas tiek konstatētas, sekmīgas apsēklošanas un apaugļošanās ovulācijai būtu jānotiek 40.– 
41. dienā pēc atnešanās (Butler, 1989).

Govs ēdināšanas programmai vajadzētu būt tādai, lai maksimālā organisma negatīvās enerģijas bilance 
tiktu sasniegta ap 30.–31. pēcatnešanās dienu, t.i. 10 dienas pirms sekmīgas apsēklošanas un apaugļošanās 
ovulācijas.

Ja govs ir pārāk nobarojusies, pēc atnešanās tai ir samazinātas barības uzņemšanas spējas, tāpēc ķermeņa 
rezerves tiek lietotas laktācijas sākumposma vajadzībām. Tas pagarina maksimālās organisma negatīvās 
enerģijas bilances iestāšanās laiku, tātad arī attālina ovulāciju. Savukārt, ja vāja govs pēc atnešanās pat patērē 
pietiekami daudz barības, lai apmierinātu enerģētiskās vajadzības atbilstoši minētajam 30–31 dienas intervālam, 
tas kalpo kā atgriezeniskā saite organisma hormonālām izmaiņām, kas neatbilstošas ķermeņa kondīcijas 
gadījumā aizkavē ovulāciju. Tātad govīm, kas zīda teļus, novēro ovulāciju ietekmējošus papildmehānismus, 
kas ir saistīti ar attiecīgo ķermeņa kondīciju.

6.3. Ķermeņa kondīcijas novērtēšana 

Iepriekšējās publikācijās, kas veltītas gaļas lopu barības vielu vajadzību noteikšanai, enerģijas rezerves 
tika aprēķinātas pēc dzīvmasas pieauguma vai tās zaudēšanas rādītājiem. Tā kā praktiskos apstākļos nosvērt 
pieaugušu gaļas šķirnes dzīvnieku ir sarežģīts, dažkārt pat neizpildāms uzdevums, jaunie ieteikumi (NRC, 
1996) ir izstrādāti uz ķermeņa kondīcijas vērtējuma izmaiņu pamata. Ķermeņa kondīcijas novērtējums ir cieši 
saistīts ar ķermeņa tauku un enerģijas saturu. Zemkopības ministrijas Ciltslietu inspekcijas prasības noteikt 
govju dzīvmasu mērot prasa ne mazāk pūļu.

Līdz šim pasaules gaļas lopu audzēšanas praksē nav bijusi vienota 5 vai 9 ballu sistēma ķermeņa kondīcijas 
novērtēšanai. Austrālijā lieto Komonvelsas Zinātniskās un industriālās pētniecības organizācijas (CSIRO, 
1990) ieteikto 0–5 ballu sistēmu. Šajā sistēmā viena balle dzīvmasas izmaiņu līdzinās 83 kg, kas atkarībā 
no šķirnes lieluma satur 23.0–26.8 MJ kg-1 NEM enerģijas. Ja šos skaitļus pielīdzina NRC (1996) ieteiktajai 
9 ballu sistēmai, tad dzīvmasas izmaiņas 1 ballē līdzinās 55 kg, bet enerģijas saturs vienā ballē ir 1380 MJ 
NEM.

Rietumeiropā ir pazīstama Francijas INRA* (1989) ieteiktā 0–5 ballu skala, kas vērtē katru dzīvmasas 
kilograma pieaugumu vai zudumu, līdzvērtīgu 25.1 MJ kg-1 MEM enerģijas, kas 9 ballu sistēmā atbilst 
1389 MJ ballē NEM enerģijas.

ASV praksē lieto atšķirīgas Oklahomas, Kolorado un Teksasas zinātnieku ieteiktās 9 ballu sistēmas, dažos 
štatos – 1–5 ballu novērtējumu.

Pēdējais NRC izdevums (1996) apvieno visu minēto sistēmu ieteikumus, tāpēc to būtu lietderīgi izmantot 
praksē. Katras novērtējuma balles apraksts un tauku saturs govs organismā dots 29. tabulā.

Par standartu tiek pieņemts 5 ballu novērtējums, bet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 un 9 balles procentos no tā ir attiecīgi 
76.5; 81.3; 86.7; 92.9; 108.3; 118.1; 129.9 un 144.3%. Govs ar 500 kg dzīvmasu un ķermeņa kondīciju  

* INRA (Institut National de la Recherche Agronomigue) – Francijas Nacionālais Lauksaimniecības pētniecības institūts
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5 balles attiecīgi ar 4, 3, 2 un 1 balles novērtējumu svērs 465; 434; 407 un 383 kg, zaudējot 35, 31, 27 un  
24 kg, pārejot no 500 kg uz katru nākamo samazināto balli. Atbilstošie skaitļi 650 kg smagai govij ir 604, 564,  
528 un 585 kg dzīvmasā, attiecīgi samazinoties dzīvmasai no 5 ballēm uz katru nākamo samazināto balli par 46, 
40, 35 un 31 kg. Aprēķināta arī neto enerģijas NEM vajadzība, kas nepieciešama, pārejot no vienas vērtējuma 
balles uz nākamo pieaugušām govīm ar dzīvmasu no 400 līdz 800 kg. Šajos aprēķinos par pamatu ņemti jau 
agrāk veiktie pētījumi (NRC, 1989) par to, ka 1 Mcal jeb 4.184 MJ NEM, kas iegūta no organisma rezervēm, 
ir līdzvērtīga 0.8 Mcal jeb 3.35 MJ barības NEM, bet 1 Mcal jeb 4.184 MJ barības NEM nodrošinās 1 Mcal 
jeb 4.184 MJ NEM organisma pieauguma atjaunošanai. Piemēram, 500 kg smaga govs, pārejot no 5 ballu 
ķermeņa kondīcijas uz 4 ballēm, zaudē 866 MJ organisma NEM rezervju (ja uzņemamās enerģijas daudzums 
nav pietiekams). Ja, piemēram, enerģijas deficīts ir 12.6 MJ NEM dienā (šādu enerģijas daudzumu satur ap  
2 kg labas kukurūzas skābbarības), govs zaudēs vienu balli ķermeņa kondīcijas vērtējuma 866 × 0.8:12.6 =  
55 dienās. Ja šī govs ar ķermeņa kondīciju 4 balles patērē 12.6 MJ NEM dienā virs diennakts vajadzības, tā 
atgūs 5 ballu vērtējumu 69 dienās (866:12.6).

29. tabula
Gaļas šķirņu govju ķermeņa kondīcijas novērtējuma skala (NRC, 1996)

Balles Tauku saturs 
organismā, % Govs ķermeņa kondīcijas apraksts

1 3.77 Noliesējusi. Plecu, ribu, sānu tukšumu un skausta kaulu struktūra ir asa aptaustot un labi saskatāma. 
Ap astes pamatni un ribām izteikts padziļinājums. Nav zemādas tauku

2 7.54
Ļoti vāja. Nav zemādas tauku. Izteiktas ieplakas starp atsevišķiem mugurkaula skriemeļiem. Mu-
gurkaula virspuse asa, labi saredzama, bet virs ciskas pakaļējās daļas un muguras daļas ribām 
neliels zemādas muskuļaudu pabiezinājums

3 11.30
Vāja. Sataustāma neliela taukaudu noslāņošanās virs gurniem. Mugurkauls joprojām labi 
saskatāms, tā atsevišķo skriemeļu pauguri sataustāmi un var būt pat redzami. Ieplakas starp 
skriemeļiem mazāk izteiktas

4 15.07
Apmierinoša. Atsevišķas ribas vairs nav redzamas, bet 12. un 13. riba pat labi saskatāmas, īpaši 
to šķirņu dzīvniekiem, kam ribu izliekums izteikti ieapaļš un tās atrodas patālu viena no otras. 
Mugurkaula virspuse sataustāma, tikai, viegli uzspiežot, tā ir drīzāk noapaļota nekā asa

5 18.89

Vidēja. Arī 12. un 13. riba nav redzamas. Mugurkaula virspuse sataustāma, tikai stipri uzspiežot, 
sajūt noapaļotu virsmu. Ieplakas starp atsevišķiem skriemeļiem nav redzamas. Tās var konstatēt 
tikai ar spēcīgu uzspiedienu. Padziļinājumi ap astes pamatni ir labi piepildīti, bet tie nav noapaļoti 
uz āru

6 22.61
Laba. Ribas pilnīgi pārklātas, nav saredzamas. Cisku pakaļējā daļa taisna un piepildīta. Ievērojams 
tauku daudzums iztaustāms starp ribām un astes saknes abās pusēs. Nepieciešams spēcīgs spiedi-
ens, lai sataustītu mugurkaula līniju

7 26.38
Ļoti laba. Mugurkaula skriemeļi sataustāmi tikai ar spēcīgu uzspiedienu. Ieplakas starp 
skriemeļiem praktiski nav atšķiramas. Govs izskatās gaļīga, ar acīmredzamu aptaukojumu. 
Elastīgs tauku slānis klāj ribas un astes saknes abas puses

8 30.15 Tauka. Govs izskatās gludi noapaļota, gaļīga. Kauli nav saskatāmi. Biezs un spriegs tauku slānis 
uz ribām, ap astes sakni. Vietām tie veido pat atsevišķus tauku plankumu uzbiezinājumus

9 33.91 Ļoti tauka. Govs izskatās ļoti aptaukojusies. Kauli nav saskatāmi un sataustāmi. Lielais tauku 
daudzums var pat ierobežot dzīvnieka kustības

Minētais liecina par to, ka gaļas govs teļa audzētājam ir mazas kļūdu iespēju robežas, lai šis pasākums ne-
nestu zaudējumus. Uzsākot šo biznesu, nepieciešams rūpīgi apsvērt katru detaļu, ieskaitot lopbarības kvalitāti. 
Rodas jautājums – kāpēc kvalitāti? Vai tas ir tas pats, kā ēdinot slaucamās govis, lai iegūtu augstus izslauku-
mus? Jā un, iespējams, – arī nē. Kā jau minēts, ziemošanas laikā ir periodi, kad gaļas šķirņu govis varētu iztikt 
tikai ar labas kvalitātes rupjo barību.

6.4. Lopbarības kvalitāte un tās saistība ar gaļas govs produktivitāti

Rupjā un sulīgā barība – siens, skābsiens un skābbarība – ir gaļas govju pamatbarības līdzekļi ziemošanas 
periodā. Tie satur kokšķiedru, kas, dzīvnieka spureklī noārdoties, kalpo kā galvenais enerģijas avots. Šie 
barības līdzekļi dod arī zināmu daudzumu slāpekli saturošo barības vielu – proteīna. Kokšķiedras pamatkom-
ponenti ir hemiceluloze, celuloze, lignīns, silīcijs un, atsevišķos gadījumos, – saistītais slāpeklis. Visus šos 
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savienojumus kopā sauc par neitrāli skaloto kokšķiedru NDF. Atdalot no tās hemicelulozi kā vislabāk izman-
tojamo kokšķiedras daļu, paliek celuloze, lignīns, silīcijs un saistītais slāpeklis; šos savienojumus kopā apzīmē 
par skābi skaloto kokšķiedru ADF.

Kopējā kokšķiedra, ko nosaka zooanalīzē, pārvērtē rupjās lopbarības vērtību, jo tās noteikšanas laikā 
no parauga daļēji tiek izšķīdināta gan hemiceluloze un celuloze, gan lignīns. Zooanalīzē noteiktais kopējais 
kokšķiedras rādītājs ir ievērojami zemāks par NDF rādītāju šajā paraugā. To lieliski ilustrē 1999. gadā veikto 
lopbarības paraugu analīžu rezultāti, kas iegūti LLU Agronomisko analīžu zinātniskajā laboratorijā (30. tabu-
la). Šīs parādības raksturošanai doti tikai daži no zāles gatavotās lopbarības paraugi.

NDF frakcija ir jānovērtē arī kā kopējās kokšķiedras daudzums barības līdzeklī, bet starpība starp kopējās 
kokšķiedras un NDF saturu ir kokšķiedras frakcijas zaudējums zooanalīzes laikā. Savukārt NDF frakcija ir ļoti 
labs rādītājs barības līdzekļa apēdamībai jeb dzīvnieka spējai to patērēt, jo šī frakcija raksturo barības līdzekļa 
šķiedrainību.

Savukārt ADF frakcija ir saistīta ar barības organiskās daļas sagremojamību, tātad arī ar rupjās un sulīgās 
barības enerģētisko vērtību. Augiem nobriestot, šūnapvalku pamatelementus hemicelulozi un celulozi arvien 
vairāk caurauž lignīns, tādējādi padarot tos grūtāk izmantojamus. Agri gatavotā timotiņa lopbarībā stiebrošanas 
fāzē (skābbarība, skābsiens) ADF saturs sausnā ir ap 37%, bet NEM – 6.2 MJ kg-1 sausnas. Tā pati lopbarība, 
sagatavota timotiņa vārpošanas fāzē, saturēs ap 45% ADF un tikai 4.6 MJ NEM kg-1 sausnas. Tātad zūd vairāk 
par 1.5 MJ NEM uz katru kilogramu sagatavotās lopbarības sausnas. 

30. tabula
Kopējās un neitrāli skalotās kokšķiedras NDF saturs dažos barības līdzekļos

Parauga Nr. Barības līdzeklis
% sausnā

kopējā kokšķiedra NDF

2036 Daudzgadīgo zāļu skābbarība 47.2 58.2
2041 Dabisko pļavu skābbarība 39.6 63.4
2192 Kukurūzas skābbarība 31.8 59.6
2197 Sēto graudzāļu skābbarība 42.2 61.1
2528 Dabisko pļavu siens 39.2 62.1
2538 Daudzgadīgo zāļu siens 39.6 53.7
2540 Sēto graudzāļu siens 45.8 64.7

Grūsnības vidusdaļā govs ar 500–550 kg lielu dzīvmasu enerģētiskās vajadzības varētu nodrošināt tikai 
ar agri pļautu un gatavotu minēto lopbarību, nevis ar barību, kas gatavota no tā paša lauka vēlākā veģetācijas 
fāzē vāktajiem zālājiem.

6.5. Gaļas govju turēšanas, lecināšanas un atnešanās stratēģija saistībā ar ēdināšanas 
izmaksām

Latvijas apstākļos gaļas govju turēšanas, lecināšanas un atnešanās startēģija būtu jāveido tā, lai ziemošanas 
periodā iekļautos grūsnības vidusposms un pēdējā trešdaļa, kā arī daļa no laktācijas pirmās trešdaļas. Šajā laikā 
gaļas govs vajadzības ir nelielas (31. tabula), īpaši, ja tās salīdzina ar slaucamo govju vai intensīvi nobarojamo 
jaunlopu barības vielu vajadzībām.

Rudenī pēc teļu atšķiršanas govis uzsāk ziemošanu dažādā miesas stāvoklī. Lai iegūtu priekšstatu par to, 
kāda saistība ir govs ķermeņa kondīcijai ziemošanas perioda sākumā ar turpmāko barības patēriņu, tātad arī ar 
uzturēšanas izmaksām, pieņemsim, ka ziemošanas periods ilgst no 15. oktobra līdz 15. maijam, bet atnešanās 
ir plānota aprīļa vidū (15. datums). Šim atnešanās datumam atbilstošā enerģijas vajadzība ir salīdzināta ar 
šo rādītāju govīm, kas atnesās 15. februārī un 15. martā. Govs standarta dzīvmasa ir 550 kg, vidējā ķermeņa 
kondīcija – 5 balles (9 ballu skalā). Uzskata, ka govs optimālai atražošanas spēju uzturēšanai novērtējums 
5 balles ir jāsasniedz 90 dienās pēc atnešanās. Govs dzīvmasas un kondīcijas vērtējuma izmaiņas, kā arī 
nepieciešamais enerģijas patēriņš ziemas periodā dots 32. tabulā.

Ja govs tiek uzturēta vienādā ķermeņa kondīcijā un dzīvmasā visu gadu, tās atnešanās aprīlī ir izdevīgāka 
mazāka enerģijas patēriņa dēļ, salīdzinot ar atnešanos februāra vai marta vidū – attiecīgi 9964 pret 11388 un 
10595 MJ NEM (32. tabula).
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31. tabula
Barības vielu vajadzība diennaktī gaļas šķirnes govij ar 550–600 kg dzīvmasu un vidējo  

piena izslaukumu 8 litri dienā

Barības vielas

Govs fizioloģiskie periodi

laktācijas pirmā trešdaļa grūsnības pirmā trešdaļa grūsnības vidusposms grūsnības pēdējā 
trešdaļa

Mēneši pēc atnešanās
3 5 7–8 11–12

NEM vajadzība,  
MJ dienā 72.68 62.34 39.79–40.96 62.80–70.12

Kopproteīns, g dienā 1226 982 627–642 793–914
     t.sk. DIP, g dienā* 900 750 517–529 605–697
Kalcijs, g ** 40   31 18 29
Fosfors, g ** 27   22 14 19
Karotīns, mg 82   76 52 56

  * spureklī noārdāmais proteīns;
** faktiski uzņemamais Ca un P daudzums (no tradicionāliem barības līdzekļiem Ca izmanto līdz 50%, bet P 25–30% apmērā).

32. tabula
Enerģijas vajadzība ziemošanas periodā atkarībā no govs ķermeņa kondīcijas un atnešanās laika*

Uzsākot ziemošanu Atnesoties No oktobra vidus 
līdz atnešanās 

laikam, MJ NEM

Apsēklojot No atnešanās 
līdz maija vi-

dum, MJ NEM

Visā ziemošanas 
periodā, MJ 

NEMdzīvmasa balles dzīvmasa balles dzīvmasa balles

Atnesoties aprīļa vidū
550 5 550 5 8018 550 5 1946  9964
600 6 600 6 8442 550 5 1376  9818
510 4 510 4 7673 550 5 2685 10358
600 6 550 5 7152 550 5 1946  9098
510 4 550 5 9133 550 5 1946 11079

Atnesoties februāra vidū
550 5 550 5 5590 550 5 5798 11388
600 6 600 6 5842 550 5 3994  9836
510 4 510 4 5327 550 5 7943 13270
600 6 550 5 4612 550 5 5798 10410
510 4 550 5 6730 550 5 5798 12528

Atnesoties marta vidū
550 5 550 5 6613 550 5 3982 10595
600 6 600 6 6937 550 5 2281  9218
510 4 510 4 6604 550 5 5455 12059
600 6 550 5 5674 550 5 3982  9656
510 4 550 5 7936 550 5 3982 11918
* Lai varētu pārrēķināt uzrādītos enerģijas daudzumus barībā, kā piemēru dodam dabisko pļavu siena NEM, MJ kg-1 sausnas, – 5.5; tas pats
   kultivēto pļavu sienam – 6.2, miežu graudiem vidēji – 7.7 MJ kg-1.

Govis, kurām ziemošanas sākumā ķermeņa kondīcija ir augstāka par vidējo (6 balles) un kuras to saglabā 
līdz atnešanās brīdim, patērē salīdzinoši mazāk enerģijas ziemošanas laikā visos atnešanās periodos (attiecīgi 
9818, 9838 un 9218 MJ NEM).

Mazākais barības enerģijas patēriņš ir govīm, kas atnesas aprīļa vidū (ja tās uzsāk ziemošanu ar kondīcijas 
vērtējumu 6 balles, uz atnešanās brīdi to zaudē līdz 5 ballēm un pēc atnešanās uztur esošo dzīvmasu) –  
9098 MJ NEM. Šādi turētām govīm atnesoties februārī un martā, barības enerģijas patēriņš vairs nav 
vismazākais (attiecīgi 10410 un 9656 MJ NEM).

Tabulā dots piemērs arī gadījumam, ja govs ziemošanu uzsāk vājā miesas stāvoklī (4 balles). Tad tā 
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paliek šādā kondīcijā visu ziemošanas periodu un pieņemties dzīvmasā var tikai pēc atnešanās. Iespējamais 
iemesls šādai govs kondīcijai ir sliktie ganību apstākļi iepriekšējā vasarā, kas noved pie dzīvmasas un miesas 
stāvokļa zaudējuma, kas savukārt var negatīvi ietekmēt turpmāko atražošanu, tāpēc šādai govij dzīvmasas 
pieaugums un kondīcijas uzlabošanās ir jāpanāk ziemošanas periodā, īpaši, ja to paredzēts arī turpmāk izman-
tot ganāmpulkā. Tas prasa papildu enerģijas patēriņu (attiecīgi 10358, 13270, 12059 MJ NEM).

Lielākais, tātad arī neizdevīgākais enerģijas (t. i. barības) patēriņš ir, ja govs uzsāk ziemošanu vājā mie-
sas stāvoklī (4 balles), dzīvmasas pieaugumu un vidējo kondīciju (5 balles) sasniedzot ziemošanas perioda 
sākumā, kas pēc atnešanās tādi ir jāuztur līdz apsēklošanai un ganību perioda sākumam (attiecīgi 11079, 
12528, 11918 MJ NEM).

Ja govs atnesīsies februāra vai marta vidū, labākais variants ēdināšanas izdevumu samazināšanai ir uzsākt 
ziemošanu ar kondīcijas vērtējumu 6 balles, uzturēt to līdz atnešanās laikam un atļaut zaudēt dzīvmasu un 
kondīciju līdz 5 ballēm periodā starp atnešanos un aplecināšanu pavasarī (attiecīgi 9836 un 9218 MJ NEM). 
Ja barības krājumu nav pietiekami vai tie ir sliktākas kvalitātes, ekonomiski attaisnosies govs dzīvmasas 
zudumi līdz 5 ballēm pirms atnešanās, šādu stāvokli uzturot arī pēcatnešanās periodā (attiecīgi 10410 un  
9618 MJ NEM).

Vispārinot šos gadījumus, jāatzīmē, ka, beidzoties ganību periodam, govij ir jābūt labā kondīcijā (5 vai 
6 balles) un tāda ir jāsaglabā līdz atnešanās brīdim, īpaši, ja plānota agra atnešanās. Ja govs atnesas vēlākā 
laikā, tā uzkrātās rezerves var izmantot ķermeņa kondīcijas uzturēšanai ziemošanas sākuma periodā, bet ar 
noteikumu, ka atnešanās laikam ir sagatavoti labas kvalitātes barības krājumi.

6.6. Govs enerģijas vajadzība pazeminātas temperatūras apstākļos

Enerģijas patēriņš ziemas periodā ir saistīts ar meteoroloģiskajiem apstākļiem. Praktiski ir nepieciešams 
palielināt uzņemtās enerģijas daudzumu par 1% uz katru grādu mīnus temperatūras, kas ir zemāka par tā sau-
camo govs kritisko temperatūru. Par vides kritisko temperatūru govij uzskata –8 oC. Tas nozīmē, ka Latvijas 
apstākļos šāda vajadzība būs samērā reti. Un tomēr, ja āra temperatūra ir –16 oC, ar nelielu vēju, tad enerģijas 
uzņemšana ir jāpalielina par 8%. Ja šajā laikā enerģijas patēriņš ir 63 MJ NEM dienā, tad govij papildus 
jāpiedod 5.04 MJ NEM, ko var nodrošināt 760 g miežu miltu.

Par kritisko temperatūru gaļas liellopiem vasarā slapjā laikā uzskata 15 oC, rudenī 7 oC, ziemā 0 oC , zie-
mas salā ar vēju tā ir –8 oC.

Jāņem vērā arī vitamīnu un minerālvielu vajadzība. Viens no efektīvākiem A vitamīna apgādes paņēmieniem 
ir šī vitamīna injekcijas (2 līdz 4 milj. IV). Praktiski iesaka vienu injekciju, nobeidzot ganības, otru – ziemā, 
grūsnības periodā. Šī vitamīna preparātus var pievienot fosfora un citu minerālvielu premiksiem.

Uzņemamā fosfora vajadzība vidēji ir 14–22 g dienā. Rupjie un sulīgie barības līdzekļi nodrošina ap 
60% šīs vajadzības, tāpēc nepieciešami vēl 6–8 g papildu fosfora. To nodrošina vārāmā sāls un dikalcija 
fosfāta maisījums attiecībā 1:1, ko izēdina dzīvniekam ap 200 g dienā. Arī dažu mikroelementu – Mn, Zn un 
Cu – piedevas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu labas govju reprodukcijas spējas. Tās ir jāizvēlas ar kādu no 
tirdzniecībā piedāvātajiem minerālelementu premiksiem.

6.7. ūdens vajadzība

ūdens ir nepieciešams organisma bioķīmisko un fizioloģisko procesu norisēm. Tajā labi šķīst cukuri, 
aminoskābes, minerālvielu joni un ūdenī šķīstošie vitamīni, tāpēc ūdens ir barības vielu absorbēšanās vide, kā 
arī vide vielmaiņas galaproduktu izdalīšanai no organisma.

ūdens vajadzību ietekmē vairāki faktori, tai skaitā dzīvmasas pieauguma ātrums un sastāvs, grūsnība, 
laktācija, dzīvnieka aktivitāte un apkārtējās vides apstākļi, īpaši temperatūra. Ja ir ierobežots ūdens patēriņš, 
samazinās barības uzņemšana un produktivitāte.

No organisma ūdens izdalās caur nierēm – ar urīnu, no gremošanas trakta – ar izkārnījumiem, kā arī iz-
tvaikojot caur plaušām un ar sviedriem. Tā kā ūdens vajadzību ietekmē dažādi faktori, tā patēriņa daudzumi 
svārstās, tāpēc 33. tabulā dotie skaitļi ir orientējoši.
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33. tabula
Gaļas liellopu ūdens patēriņš litros (NRC, 1996)

Dzīvmasa, kg
Temperatūra, oC

   4.4 10.0 14.4 21.1 26.6 32.2

Augoši jaunlopi (teles, bullēni, kastrāti)
180 15.1 16.3 18.9 22.0 25.4 36.0
270 20.1 22.0 25.0 29.3 33.7 48.1
360 23.0 25.7 29.9 34.8 40.1 56.8

Nobarojamie liellopi
270 22.7 24.6 28.0 32.9 37.9 54.1
360 27.6 29.9 34.4 40.5 46.6 65.9
450 32.9 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0

Grūsnās govis ziemā
500< 22.7 24.6 28.0 32.9 – -

Laktējošās govis
410 < 43.1 47.7 54.9 64.0 67.8 61.3

Pieaugušie buļļi
600 < 30.3 32.6 37.5 44.3 50.7 71.9
700 < 32.0 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0

6.8. Barības devu sastādīšana

Apskatītās problēmas parāda to, ka gaļas šķirņu govīm noteikti ir jāsastāda barības devas ziemošanas peri-
odam. Atsevišķos gadījumos (nepietiekami labas ganības, ilgstošs sausums vai kādu citu apstākļu samazināts 
ganību barības patēriņš) dzīvniekiem vasaras ganībās arī būs nepieciešama papildu piebarošana.

Ziemas barības devas sastāda no skābbarības, skābsiena un siena, atsevišķos gadījumos izmantojot 
spēkbarības piedevas. Lai precīzāk īstenotu katrā saimniecībā plānoto ēdināšanas programmu, būtu ļoti 
lietderīgi pirms ziemas sezonas sākšanās veikt sagatavoto barības krājumu ķīmiskās analīzes. 34. un 35. tabulā 
dota enerģijas un barības vielu vajadzība grūsnām gaļas šķirņu telēm un govīm, kā arī šo vielu koncentrācijas 
rādītāji plašāk lietoto barības līdzekļu sausnā (36. tabula). Turpmāk tiks apskatīti galvenie apsvērumi, sastādot 
barības devas gaļas šķirņu govīm un pamatojot to papildināšanas nepieciešamību ar pirktiem barības līdzekļiem 
enerģijas un proteīna vajadzības nodrošināšanai.

Enerģijas un barības vielu vajadzība gaļas šķirņu govīm ir izteikta uztures vajadzību veidā, ko raksturo 
neto enerģija uzturei NEM megadžoulos (MJ) dienā. Šo vajadzību atsevišķos gadījumos papildina ar neto 
enerģiju pieaugumam NEG telēm grūsnības pēdējā trešdaļā vai neto enerģiju laktācijai NEL pēc atnešanās. Lai 
vienkāršotu šo lielumu lietošanu barības devas sastādīšanā, turpmākajā tekstā un aprēķinos visas vajadzības 
pārrēķinātas NEM.

34. tabula
Enerģijas un barības vielu vajadzība gaļas šķirņu telēm (pieauguša dzīvnieka dzīvmasa 550–600 kg)

Rādītāji
Mēneši pēc apsēklošanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pieaugums, g diennaktī 460 480 500 540 600 680 800 950 1130
Dzīvmasa, kg 370 380 400 415 430 450 470 500 530
Neto enerģija uzturei NEM, MJ dienā 37.87 39.04 40.33 41.97 44.14 47.20 51.55 63.76 75.44
Kopproteīns, g dienā 685 702 720 743 772 813 874 970 1116
     t.sk. DIP* 503 515 528 545 566 620 667 740 852
Kalcijs, g dienā ** 21 21 22 22 22 22 34 34 34
Fosfors, g dienā ** 13 13 13 13 14 14 20 21 21
Karotīns, mg dienā 32 34 36 40 44 46 46 48 50

  * spureklī noārdāmais barības proteīns; 
** faktiski uzņemamais Ca un P daudzums (no tradicionāliem barības līdzekļiem teles Ca izmanto līdz 50%, bet P – 25–30% apmērā).
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35. tabula
Enerģijas un barības vielu vajadzība gaļas šķirņu govīm ar dzīvmasu 550–600 kg

Rādītāji
Mēneši pēc atnešanās

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pieaugums, g dienā 0 0 0 30 40 70 110 170 250 370 520 700
Piens, litri dienā 8.1 9.8 8.8 7.0 5.3 3.8 0 0 0 0 0 0
Dzīvmasa, kg 550 550 550 551 552 554 557 560 567 577 590 608
Neto enerģija uzturei
NEM, MJ dienā 79.54 84.35 72.68 67.49 62.34 58.24 39.79 40.96 43.05 53.76 62.80 70.12
Kopproteīns, g dienā 1179 1291 1226 1104 982 884 627 642 670 717 793 914
    t.sk. DIP* 865 947 900 842 750 674 517 529 553 547 605 697
Kalcijs, g dienā** 38 42 40 35 31 27 18 18 18 29 29 29
Fosfors, g dienā ** 26 28 27 24 22 19 14 14 14 19 19 19
Karotīns, mg dienā 72 82 82 78 76 60 52 46 48 50 56 60

*   spureklī noārdāmais barības proteīns; 
** faktiski uzņemamais Ca un P daudzums (no tradicionāliem barības līdzekļiem govis Ca izmanto līdz 50%, bet P – 25–30% apmērā).

36. tabula
Gaļas liellopu ēdināšanā plašāk lietoto barības līdzekļu enerģijas un barības vielu saturs

Barības līdzekļi
Sausnas 
saturs, 

%

% sausnā UIP* , % 
no kop-
proteīna

DIP**, % 
no kop-
proteīna

NEM, 
MJ kg-1 

sausnas

Ca P Karotīns, 
mg 

sausnāNDF kopprotīns g kg-1 sausnas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaļbarība
Dabisko pļavu zāle, pavasarī 15 53 20.3   6.0 94 3.26 8.7 3.3 213
Dabisko pļavu zāle, rudenī 20 69 13.4   8.0 92 4.31 7.9 3.7 168
Kultivēto ganību zāle, pavasarī 23 48 21.3   6.0 94 7.36 7.5 5.0 377
Kultivēto ganību zāle, vasarā 25 55 15.0 10.0 90 6.44 5.5 3.9 211
Kultivēto ganību zāle, rudenī 24 67 22.0   7.0 93 4.48 4.1 3.0 170

Siens
Dabisko pļavu siens 88 65   9.1 33.0 67 4.94 7.4 2.9 53
Kamolzāles siens, stiebrošanas 
fāzē 89 59 12.8 23.0 77 6.15 5.3 3.2 41

Kamolzāles siens, vārpošanas 
fāzē 90 65   8.4 38.0 62 5.17 5.0 2.9 32

Kultivēto pļavu siens, 
skarošanas fāzē 88 41   8.0 35.0 65 6.02 4.7 2.5 24

Lucernas siens, pirms 
ziedēšanas 91 36 23.4 13.0 87 6.44 16.5 2.9 65

Lucernas siens, ziedēšanas 
sākumā 91 39 25.0 12.0 88 5.48 15.3 2.6 41

Lucernas siens, ziedēšanas 
vidū 91 47 22.0 16.0 84 5.19 14.7 2.2 23

Lucernas siens, pilnziedā 91 49 17.0 18.0 82 4.77 14.1 2.2 18
Sarkanā āboliņa siens, ziedos 88 47 15.0 20.0 80 4.77 15.3 2.7 35
Timotiņa siens, skarošanas 
fāzē 89 55 14.0 21.0 79 5.77 5.6 2.7 29

Timotiņa siens, vārpošanas 
fāzē 89 61 10.8 27.0 73 5.35 5.3 2.7 25

Timotiņa siens, ziedos 89 64   8.1 38.0 62 4.88 5.3 2.2 18
Timotiņa siens, noziedējis 89 72   6.0 50.0 50 3.60 4.3 2.2 12
Auzu siens 91 63   9.5 32.0 68 4.88 3.2 2.5 19
* UIP – spureklī nenoārdāmais barības proteīns, ** DIP – spureklī noārdāmais barības proteīns
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36. tabulas turpinājums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skābbarība
Auzu skābbarība 37 58 12.7 15.0 85 5.35 5.8 3.1 23
Dabisko pļavu zāles 
skābbarība 25 55 11.0 23.0 77 5.38 6.0 3.0 83

Kultivēto ganību zāles 
skābbarība 29 57 15.4 21.0 79 5.43 4.6 2.7 78

Kukurūzas skābbarība, 
piengatavībā 29 52   8.3 24.0 76 6.57 2.7 5.9 82

Kukurūzas skābbarība, 
vaskgatavībā 33 46   8.0 23.0 77 6.69 2.3 4.3 67

Kviešu skābbarība 35 61 12.5 19.0 81 5.06  4.4  2.9 12
Lucernas skābbarība, 
ziedēšanas sākumā 35 43 19.5 8.0 92 5.90 14.1  2.8 60

Lucernas skābbarība, 
ziedēšanas vidū 38 47 17.0 9.0 91 5.19 13.7  2.7 54

Lucernas skābbarība, pilnziedā 40 51 16.0 9.0 91 4.77 12.5  2.7 40
Miežu skābbarība 39 57 11.9 14.0 86 5.48  5.2  2.9 8

Salmi
Auzu salmi 92 74 4.4 45.0 55 3.30  3.9  1.2 –
Kviešu salmi 89 79 3.5 69.0 31 2.68  3.8  1.1 –
Miežu salmi 91 73 4.4 70.0 30 2.51  3.8  1.3 –
Rudzu salmi 90 78 3.1 77 23 2.30  3.9  1.2 –
Graudi
Auzas, smagas 91 29 13.6 17.0 83 7.74  1.5  3.9 –
Auzas, plēkšņainas 91 41 12.6 23.0 77 7.24  1.3  3.2 –
Kukurūzas graudi 88 9 9.8 55.0 45 9.12  0.5  3.1 –
Kviešu graudi 89 12 12.0 30.0 70 8.74  0.7  4.2 –
Lupīnas graudi 90 33 26.0 67.0 33 7.86  3.2  1.4 –
Miežu graudi, smagi 88 18 13.2 33.0 67 8.62  3.8  1.3 –
Miežu graudi, plēkšņaini 88 28 11.5 33.0 67 7.74  3.3  1.0 –
Rudzu graudi 88 19 13.8 21.0 79 8.92  0.9  3.7 –
Pupas 88 – 30.7 16.0 84 7.79  1.6  4.8 –
Rapšu sēklas 92 27 36.5 32.0 68 7.64  5.2  7.6 –
Zirņi 88 – 25.8 22.0 78 8.40  1.9  4.8 –

Sakņaugi
Burkāni 12 15 9.9 10.0 90 8.65  3.8  2.3 538
Cukurbietes 23 – 5.6 11.0 89 7.49  1.7  1.7 –
Kartupeļi 22 – 8.2 16.0 84 7.82  1.4  2.3 –
Lopbarības bietes 14 – 7.9 18.0 82 8.11  1.8  2.2 –

Rauši un spraukumi
Kokvilnas rauši 92 28 44.0 43.0 57 7.87  3.5  9.3 –
Kokvilnas spraukumi 92 28 43.0 43.0 57 7.49  3.7  9.7 –
Saulgriežu rauši 93 40 43.0 34.0 66 6.0  3.9 10.3 –
Saulgriežu spraukumi 93 41 44.0 35.0 65 5.77  4.2 11.0 –
Sojas rauši  89.0 15 44.0 33.0 67 8.62 3.9   6.1 –
Sojas spraukumi  90.0 17 47.7 34.0 66 8.12 4.2   6.8 –
Rapšu rauši  90.0 34 39.4 35.0 65 7.07 11.9   7.5 11
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36. tabulas turpinājums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dzīvnieku valsts barības līdzekļi
Piena sūkalas    7.0 0 14.2 0 0 7.87 8.1   7.1 –
Spalvu milti  90.0 39 85.8 70.0 30 6.57 11.9   6.8 –
Zivju milti  90.0 20 68.0 60.0 40 7.24 54.6 31.4 –
Broileru pakaiši  89.0 0 24.5   8.0 92 6.35 31.6 17.8 –
Pārtikas rūpniecības blakus-
produkti
Cukurbiešu graizījumi, svaigi    9.0 45 9.7 51.0 49 7.19 6.9 0.9 –
Cukurbiešu graizījumi, sausi  91.0 45 9.8 57.0 43 7.36 7.9 1.0 –
Drabiņas, svaigas  23.0 42 24.0 59.0 41 6.82 3.3 5.5 –
Drabiņas, sausas  92.0 49 25.2 65.0 35 6.32 3.3 3.3 –

Kartupeļu izspiedas, cietes rūpniecības atliekas
Graudu šķiedenis    7.0 37 29.7 53.0 47   6.91  3.5 13.7 –
Kartupeļu šķiedenis    5.0 – 5.3 15.0 85   8.10  0.4   1.8 –
Lopbarības raugs  93.0 – 46.9 42.0 58   8.00 13.0   0.8 –
Melase  78.0 0 8.5 0 0   8.00 10.0   1.0 –
Augu eļļa 100.0 0 0 0 0 19.90 0.0   0.0 –

Minerālpiedevas
Amonija monofosfāts  97.0 0 71.0 0 0 0 2.8 247.4 –
Amonija difosfāts  97.0 0 116.0 0 0 0 5.2 206.0 –
Amonija sulfāts 100.0 0 134.0 0 0 0 0.0     0.0 –
Urīnviela  99.0 0 291.0 0 0 0 0.0     0.0 –

 

6.9. Govs sausnas patēriņa spējas

Ļoti svarīgs rādītājs ir govs spējas apēst jeb uzņemt noteiktu sausnas daudzumu (DM). Tas ir tāpēc, 
ka visu barības līdzekļu barības vielu saturs tiek dots sausnā (36. tabula) un barības vielu vajadzību izsaka 
enerģijas vai masas vienībās dienā (34., 35. tabula). Nesenie Minesotas universitātes pētījumi (DiCostanzo, 
1995) ir parādījuši, ka grūsna gaļas šķirnes govs (> 200 dienas) ziemas apstākļos uz 100 kg dzīvmasas spēj 
patērēt 1.8, 2.0 un 2.2 kg sausnas attiecīgi no zemas, vidējas un augstas kvalitātes rupjās barības. Lūk, kāpēc 
svarīgi ir zināt barības līdzekļa daudzumu, ko dzīvnieks spēj apēst. Tilpumainās un rupjās barības kvalitātes 
un dzīvnieka sausnas uzņemšanas spējas raksturojošie rādītāji ir apkopti 37. tabulā.

37. tabula
Tilpumainās un rupjās barības kvalitāte un dzīvnieka sausnas uzņemšanas spējas

Barības kvalitāte
Enerģijas saturs 
NEM, MJ kg-1 

sausnas

Sausnas uzņemšanas spējas
uz 100 kg dzīvmasas, 

kg
govij ar 550–600 kg dzīvmasu, 

kg

Zema
Salmi
Pāraugušas zāles siens

< 4.0 1.8 9.9–10.8

Vidēja
Nobriedusi zāle
Vidējas kvalitātes siens, skābsiens, skābbarība

4.0–5.3 2.0 10–12

Augsta
Jauna zāle un tauriņzieži
No šādas masas gatavota skābbarība, 
skābsiens, siens. Kukurūzas skābbarība graudu 
dzeltengatavības stadijā (sausnas saturs > 25%)

5.3–6.5 2.2 12.1–13.2
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Uzņemto barības vielu daudzums ir jāsalīdzina ar govs vajadzībām, ņemot vērā tās dzīvmasu un kondīciju. 
Jebkura trūkstošā barības viela ir jāpapildina ar attiecīgām piedevām. Lai izšķirtos par barības devas noderību 
vai tās papildināšanas iespējām, ir nepieciešams veikt šādas darbības:

• novērtēt sagatavoto barības līdzekļu krājumus to barības vielu satura ziņā (ieteicams izmantot 
laboratorijas analīžu datus);

• noteikt barības vielu vajadzību katrai dzīvnieku grupai. Ja nepieciešams (piemēram, pasliktinoties 
ziemošanas apstākļiem – zemas to stress, mitrums, vēja ietekme), tā ir jāpapildina;

• novērtēt sausnas uzņemšanas spējas (arī tās vislabāk raksturo laboratorijas analīžu dati konkrētam 
barības līdzeklim);

• salīdzināt uzņemto barības vielu daudzumu ar šo vielu vajadzību un noteikt, kuras barības vielas 
trūkst;

• izvēlēties nepieciešamo piedevu atkarībā no barības vielas satura tajā un šīs piedevas cenas;
• aprēķināt nepieciešamās piedevas daudzumu;
• ēdināt dzīvniekus ar pamatbarības devu un noteikto piedevas daudzumu;
• novērot govs reakciju (dzīvmasas vai kondīcijas izmaiņas) uz izmantoto piedevu.

6.10. Barības līdzekļu ekonomiskā un zootehniskā novērtēšana

36. tabulā bez pamatbarības līdzekļiem ir iekļauti arī daži alternatīvi barības līdzekļi, kurus varētu iz-
mantot kā piedevas, piemēram, augu eļļas, urīnviela, izkaltēti broileru pakaiši ar mēsliem u.c. Novērtējot 
iegādājamās piedevas lietderību, ir jāvērtē gan sausnas saturs, gan nepieciešamās barības vielas koncentrācija 
tajā. Piemēram, alus drabiņu un miežu salīdzinājums. Atkarībā no sausnas satura drabiņās tās ir jālieto  
4–5 reizes vairāk par miežu miltiem, lai nodrošinātu to pašu enerģijas vajadzību. Lai novērtētu abu šo barības 
līdzekļu noderību, nepieciešams

• zināt katra barības līdzekļa vienas tonnas cenu;
• noteikt sausnas, enerģijas un proteīna saturu salīdzināmajos barības līdzekļos (vislabāk – 

laboratorijā);
• noteikt 1 kg sausnas cenu, dalot kilograma dabiskā barības līdzekļa cenu ar sausnas saturu tajā;
• aprēķināt barības līdzekļa 1 kg barības vielas cenu.

No 36. tabulas izraksta katra barības līdzekļa sausnas, enerģijas un proteīna koncentrāciju:
Sausna, % Enerģija NEM, MJ kg-1 sausnas Kopproteīns, % sausnā

Mieži, plēkšņaini 88 7.74 11.5
Drabiņas 23 6.82 24.0

Šajā aprēķinā pieņem, ka mieži maksā Ls 65 tonnā (Ls 0.065 kg), drabiņas – Ls 30 tonnā (Ls 0.03 kg), līdz 
ar to 1 kg miežu sausnas cena būs Ls 0.07 (0.065 : 0.88), bet drabiņu – Ls 0.13 (0.03 : 0.23). Enerģijas cena 
miežiem ir Ls 0.009 (0.07 : 7.74), bet drabiņām – Ls 0.019 (0.13 : 6.82) kilogramā.

Miežos esošā proteīna cena ir Ls 0.61 (0.07 : 0.115), bet drabiņās – Ls 0.54 (0.13 : 0.24) kilogramā. Tātad 
šajā gadījumā tikai enerģijas papildināšanai būtu ieteicams izvēlēties miežus. Proteīna trūkuma novēršanai 
labākas būs drabiņas.

Tālāk ir minēti daži enerģijas, proteīna vai abu šo vajadzību papildināšanas avoti, kas ir pieejami pie 
mums un tiek lietoti arī citās valstīs.

Enerģijas avoti: miežu, kviešu, rudzu, kukurūzas graudi, cukurbiešu graizījumi, laba kukurūzas 
skābbarība, melase, graudu atsijas, cietes ražošanas atlikumi, augu eļļas.

Proteīna avoti: lucernas vai āboliņa siens, skābsiens, skābbarība, kokvilnas un saulgriežu rauši, zivju, 
spalvu milti, izkaltēti broileru pakaiši ar mēsliem, urīnviela.

Enerģijas un proteīna avoti: alus drabiņas, rapšu sēklas, alus vai spirta šķiedeņi.

Zinot barības vielu koncentrāciju barības līdzekļos, govs vajadzības pēc tām un iespējamās sausnas 
uzņemšanas spējas, ir jānosaka starpība starp uzņemtajām barības vielām un to vajadzību.
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       barības vielas                    sausnas uzņemšanas
Uzņemtās barības vielas, g  =   koncentrācija barības ×      spējas, kg dzīvniekam
       līdzeklī, g kg-1 sausnas         dienā
          

Barības vielu vajadzību nosaka, izmantojot 34. vai 35. tabulas rādītājus, pēc kuriem aprēķina to bilanci.
      

Bilance = uzņemtās barības vielas, g – šo vielu vajadzība, g.

Pozitīvas bilances gadījumā nekāda papildbarība nav nepieciešama. Trūkstošās barības vielas ir jāpapildina, 
lai nodrošinātu maksimālu govs ražotspēju. To papildināšanai izvēlas pieejamāko barības līdzekli un novērtē 
tā atbilstību pēc cenas un papildināmās barības vielas satura (sk. iepriekš). Pēc tam nosaka šīs papildbarības 
izēdināmo daudzumu, lai novērstu pārbarošanu ar to vai nepietiekama daudzuma izēdināšanu dzīvniekam.

Tā kā sausnas uzņemšanas spējas ir limitējošais faktors barības devu sastādīšanā gaļas šķirņu liellopiem, 
jāņem vērā, ka sausna, ko piedod ar papildbarību, daļēji aizvietos sausnas uzņemšanu ar pamatbarību – sienu, 
skābsienu, skābbarību, tāpēc papildināmās vielas daudzums no šīs piedevas ir jāaprēķina kā starpība starp 
barības vielas koncentrāciju piedevā un pamatbarības devā. Tas palīdzēs maksimāli izmantot dzīvnieka sau-
snas uzņemšanas spējas. Ja ir jāizlīdzina enerģijas daudzums, bet proteīns nav limitējošais faktors, enerģiju 
saturošai piedevai ir jāsatur vismaz tāds pat proteīna daudzums sausnā kā pamatbarības devā. Un otrādi, 
izlīdzinot proteīna daudzumu ar noteikumu, ka enerģijas netrūkst, proteīna piedevai arī ir jāsatur enerģijas 
daudzums, kas nav mazāks par pamatbarības enerģijas saturu. Ja ievēro šādus noteikumus, papildinot barības 
devu, tiks sabalansētas gan proteīna, gan enerģijas vajadzības. Nepieciešamās barības vielas starpību jeb  
diferenci aprēķina šādi:

      šīs barības vielas    šīs barības vielas
barības vielas starpība (diference), g = koncentrācija piedevā,      –    koncentrācija
       g kg-1 sausnas    pamatbarības devā,
                     g kg-1 sausnas

Dalot trūkstošās barības vielas daudzumu (negatīva bilance) ar aprēķināto barības vielas starpību  
(diferenci), iegūst papildināšanai paredzētās piedevas vajadzīgo sausnas daudzumu kilogramos (iepriekš 
iegūtos bilances un starpības rezultātus gramos pārrēķina kilogramos):

                                                                             trūkstošā barības viela (negatīvā bilance), kg 
           šīs barības vielas starpība (diference), kg 

Izēdināmās papildbarības daudzumu aprēķina, dalot vajadzīgās piedevas sausnas daudzumu ar sausnas 
daudzumu (koncentrāciju) izvēlētajā piedevā.

                                                       vajadzīgās piedevas sausnas daudzums, kg
            sausnas koncentrācija piedevā, kg

6.11. Rupjās un sulīgās (tilpumainās) barības aizvietošana ar spēkbarību

Barības devas, kuru pamatā ir rupjā vai sulīgā barība, ir jāpapildina ar koncentrēto barību jeb spēkbarību. 
Rupjai barībai ir relatīvi mazs enerģijas blīvums, kas savukārt limitē tās uzņemšanu un ir par iemeslu tam, 
ka ar šo barību vien nepietiek, lai uzturētu augstu produktivitāti. Šīs spēkbarības papildināšana jeb piedeva 
parasti izsauc daļēju rupjās vai sulīgās barības uzņemšanas samazināšanos (Holandes zinātnieki uzskata, ka 
tās cēlonis ir rupjās un tilpumainās barības aizvietošana ar spēkbarību). Šajā gadījumā zināms daudzums 
spēkbarības sausnas aizvieto zināmu daudzumu rupjās barības sausnas. Lai gan kombinētā, koncentrētā vai 
kāda cita spēkbarība kompensē to barības vielu deficītu rupjā barībā, kuras ir būtiski nepieciešamas, mikroor-
ganismu darbības uzturēšanai spureklī, kā arī vajadzīgas pašai govij, barības devas papildināšana ar spēkbarību 
palielina kopējo uzņemtās enerģijas daudzumu un tajā pat laikā samazina rupjās barības patēriņu.

vajadzīgās piedevas sausnas daudzums, kg =

Izvēlētā papildbarība, kg =
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Aizvietošanas pakāpe jeb aizvietošanas apmērs ir rupjās barības sausnas uzņemšanas samazināšanās uz 
katru kilogramu pievienotā koncentrāta, kas palielinās, pieaugot koncentrāta saturam un uzlabojoties rupjās 
barības kvalitātei, bet samazinās, pieaugot govs produktivitātei, piemēram, piena sekrēcijai (nepieciešams 
vairāk enerģijas). Rupjās un tilpumainās barības sausnas uzņemšanas spēju samazināšanās uz katru kilogramu 
apēstās spēkbarības ir atkarīga no daudziem faktoriem. Aizvietošanas apmēri samazinās, ja starpība starp 
barības vielu (galvenokārt enerģijas) vajadzību un šo vielu (enerģijas) pieejamību vai izmantojamību rupjā 
un tilpumainā barībā arī samazinās. Tas nozīmē, ka zināmos fizioloģiskos periodos rupjā un tilpumainā barība 
vien varētu nodrošināt dzīvnieka enerģētiskās vajadzības.

Rupjās barības aizvietošanas funkciju raksturo vienkāršs piemērs. Pieņemsim, ka govs dienā spēj uzņemt 
15 kg skābbarības sausnas. Šim daudzumam pievieno 10 kg spēkbarības (tās sausnas saturs būs 8.5 kg), līdz 
ar to govij skābbarības sausnas uzņemšana samazinās. 

Skābbarības sausnas aizvietošanas pakāpe = 15 – 10 
            15 
Tas norāda, ka uz katru apēsto spēkbarības kilogramu skābbarības sausnas uzņemšana samazinās par 

0.33 kilogramiem. Šajā aprēķinā lieto sausnas un dabiskas barības masas kilogramus. Skābbarības sausnas 
uzņemšana samazinās par 3.3 kg (0.33 × 10), bet kopējais patērētās sausnas daudzums pieaug līdz 19.2 kg 
(15.0 – 3.3 + 8.5).

Visu minēto raksturosim ar piemēru.
Ņemam grūsnas govs enerģijas un proteīna vajadzības pēdējā grūsnības mēnesī (35. tabula). Govs 

enerģijas vajadzība ir 70.12 MJ NEM un 914 g kopproteīna dienā. Izvēlamies izēdināmos barības līdzekļus, 
to enerģijas un proteīna saturu nosakot pēc 36. tabulas datiem. Aprēķinot uzņemamās sausnas daudzumu, 
jālieto 37. tabulas rādītāji. Bez tam aprēķina nodrošinājumu, ko dod katrs izvēlētais barības līdzeklis, un no-
saka bilanci. Visas minētās darbības un rādītāji ir apkopoti 38. tabulā, kas liecina, ka, izvēloties tikai dabisko 
pļavu sienu, nav iespējams nodrošināt enerģijas vajadzību. Ar labas kvalitātes kukurūzas skābbarību govij šajā 
periodā nodrošina gan enerģijas, gan proteīna vajadzības. Pilnīgi nelietojams kā vienīgais barības līdzeklis ir 
noziedējuša timotiņa siens.

38. tabula
Enerģijas un proteīna nodrošinājums grūsnai govij ar dažādiem barības līdzekļiem

Barības līdzekļi NEM, MJ kg-1 sausnas Sausnas uzņemšanas spējas govij ar 600 kg dzīvmasu, kg uz 100 kg 
dzīvmasas

2.2 2.0 1.8

Timotiņa siens, noziedējis 3.60 – – 10.8
Dabisko pļavu siens 4.94 – 12 –
Kukurūzas skābbarība,
piengatavībā 6.57 13.2 – –
NEM vajadzība, MJ dienā 70.12
Nodrošinājums ar attiecīgiem barības līdzekļiem, NEM, MJ 86.72 59.28 38.88
Bilance, NEM, MJ +16.6 –10.84 –31.88

Barības līdzekļi Kopproteīns, g kg-1 
sausnas

Timotiņa siens, noziedējis 60 – – 10.8
Dabisko pļavu siens 91 – 12 –
Kukurūzas skābbarība,
piengatavībā 83 13.2 – –
Kopproteīna vajadzība, g 914
Nodrošinājums ar attiecī–
giem barības līdzekļiem, g 1096 1092 648
Bilance, kopproteīns, g +180 +178 –266

Lai atvieglotu un precīzāk veiktu barības devu sastādīšanu ziemas periodam, turpmāk tiek dota sīka in-
strukcija šī darba veikšanai. Visas tajā minētās darbības ērtības labad ieteicams pierakstīt 39. tabulā.

= 0.33.

.
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6.12. Instrukcija barības devu sastādīšanai gaļas šķirņu govīm  
ziemošanas periodā

Šajā instrukcijā ir ietverta 41 rinda ar norādēm par veicamajām darbībām.

1. Ieraksta govs dzīvmasu kilogramos ēdināšanas perioda sākumā.
2. Ieraksta enerģijas vajadzību dzīvniekam ar attiecīgo dzīvmasu un fizioloģisko stāvokli, NEM, MJ dienā 

(34. vai 35. tabula).
3. Ieraksta govs kondīciju ballēs.
4. Ieraksta nepieciešamo balles palielinājumu vai samazinājumu, kas atbilst faktiskajai govs kondīcijai, 

uzsākot attiecīgo ēdināšanas periodu. Šī instrukcija ir sastādīta, pieņemot, ka govs ziemošanu uzsāk grūsna 
(> 100 dienas) vai vēl laktējot. Balles palielinājums vai samazinājums noteikts ar tādu aprēķinu, lai govs 
atnešanās vai apsēklošanas laikā tās ķermeņa kondīcijas novērtējums atbilstu 5 ballēm, tāpēc vāja govs, 
agri atnesoties, prasa vairāk enerģijas nekā cita, ar vēlāku atnešanās laiku. Līdzīgi – ļoti labas kondīcijas 
govij agri atnesoties, šādu miesas stāvokli vēlams noturēt līdz atnešanās brīdim, pēc tam to samazina 
līdz 5 ballēm uz apsēklošanas laiku. Ņemot vērā dažādus apstākļus, govīm, kas agri atnesīsies, uzsākot 
ziemošanu, ir jāsasniedz par piecām ballēm augstāka kondīcija, bet govīm ar vēlu atnešanās laiku pietiek 
ar 5 ballēm.

5. Ieraksta 2. un 4. rindas skaitļu reizinājumu.
6. Atzīmē temperatūru attiecīgajā periodā.
7. Pieskaitījumu temperatūras izmaiņām veic pēc kritiskās temperatūras sasniegšanas attiecīgajā periodā, 

pieskaitot 1% no enerģijas vajadzības uz katru grādu mīnus temperatūras, kas ir zemāka par kritisko.
8. Ieraksta skaitli, ko iegūst, sareizinot 5. un 7. rindas rādītājus un dalot ar 100. 
9. Ieraksta 5. un 8. rindas rādītāju summu, kas norāda vajadzīgo enerģijas NEM daudzumu MJ dienā.
10. Ieraksta dotajam ēdināšanas periodam paredzētās un sagādātās rupjās vai sulīgās barības enerģijas saturu 

NEM, MJ kg-1 sausnas. Vislabāk lietot laboratorijas analīžu rezultātā iegūtos skaitļus. Ja tādu nav, lieto 
36. tabulas rādītājus. Šajā piemērā izvēlamies dabisko pļavu sienu.

11. Ieraksta maksimālo rupjās vai sulīgās barības sausnas patēriņu, pamatojoties uz trīs šīs barības kvalitātes 
kategorijām (no 38. tabulas).

12. Ieraksta maksimālās rupjās vai sulīgās barības sausnas uzņemšanas spējas uz 100 kg dzīvmasas.
13. Sareizina 1. rindā ierakstīto dzīvmasas rādītāju, izteiktu simtos kilogramu, ar 12. rindas rādītāju, iegūstot 

maksimālo uzņemamās sausnas daudzumu kilogramos, ko ieraksta šajā rindā.
14. Ieraksta 13. un 10. rindas rādītāju reizinājumu. Tas ir paredzamais uzņemamās enerģijas daudzums NEM, 

MJ dienā, ko dzīvnieks uzņem ar rupjo vai sulīgo barību.
15. Ja 14. rindas rādītājs ir mazāks par 9. rindā atrodamo, tad raksta šo abu rādītāju starpību; pretējā gadījumā 

šajā rindā raksta 0.
16. 15. rindas rādītājs nozīmē to, ka barības devā trūkst enerģijas. Tā ir jāpapildina ar kādu piedevu, ko 

apzīmējam ar Nr. 1. Šīs piedevas enerģijas NEM koncentrāciju, MJ kg-1 sausnas, ieraksta šajā rindā. Kā 
piedevu izvēlamies miežus. Šī instrukcija paredz, ka vispirms izlīdzina enerģijas vajadzības, pēc tam – 
proteīna, tāpēc, ja vajadzīga tikai enerģija, izvēlas enerģiju bagātīgi saturošu piedevu Nr. 1. Ja proteīns 
ir limitējošais faktors (15. rindas rādītājs ir 0, kas norāda, ka enerģijas ir pietiekami), pāriet uz 22. rindu, 
lai noskaidrotu, vai proteīna daudzums ir limitējošais. Ja abas vajadzības – enerģijas un proteīna – ir 
limitējošas, tad izvēlas ar proteīnu bagātu nākamo piedevu Nr. 2, kuras enerģijas saturam būtu jālīdzinās 
piedevas Nr. 1 enerģijas vērtībai.

17. Izdala 15. rindas rādītāju ar 16. rindas miežu NEM, MJ kg-1 sausnas, iegūstot enerģijas iztrūkuma segšanai 
nepieciešamo miežu sausnas daudzumu kilogramos, ko ieraksta šajā rindā.

18. 17. rindas rādītāju (2.2 kg) dala ar miežu sausnas daudzumu kilogramā dabisko miežu (0.88 kg), tā iegūstot 
piedevas Nr. 1 (miežu) dabiskā produkta daudzumu kilogramos, ko ieraksta šajā rindā.

19. Tā kā sausnas uzņemšanas spējas ir ierobežotas (to rāda 13. rindā ierakstītais skaitlis), katra piedeva 
samazinās pamatbarības sausnas uzņemšanas apjomu. Rīkojas, kā norādīts, aprēķinot rupjās vai sulīgās 
barības sausnas aizvietošanu ar spēkbarību: no 13. rindas rādītāja atņem 18. rindas rādītāju un dala ar  
13. rindas rādītāju. Iegūtais daļskaitlis rāda, par cik kilogramiem samazināsies rupjās barības sausnas 
patēriņš uz katru kilogramu apēstās spēkbarības (miežu) sausnas.
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20. Ieraksta 19. un 17. rindas skaitļu reizinājumu, kas rāda, par cik kilogramiem siena sausnas govs apēdīs 
mazāk, tai izēdinot attiecīgo spēkbarības daudzumu.

21. No 13. rindas rādītāja atņem 20. rindas rādītāju, iegūstot siena sausnas daudzumu, ko apēdīs govs kopā ar 
spēkbarības piedevu.

22. Ieraksta ēdināšanas periodam sagādātās rupjās vai sulīgās barības kopproteīna saturu gramos sausnā.  
Ieteicams izmantot laboratorijas pārbaudē iegūtos skaitļus. Ja tādu nav, lieto 36. tabulā atrodamos rādītājus 
(šajā piemērā – dabisko pļavu siena rādītāju).

23. Ieraksta 21. un 22. rindas rādītāju reizinājumu – ar rupjo barību (dabisko pļavu sienu) uzņemamā 
kopproteīna daudzumu gramos.

24. Ieraksta izvēlētās piedevas Nr. 1. (miežu) kopproteīna saturu sausnā, gramos.
25. Ieraksta 17. un 24. rindas rādītāju reizinājumu – kopproteīna daudzumu gramos, kas papildina barības 

devu ar miežu sausnas piedevu.
26. Ieraksta 23. un 25. rindas rādītāju summu – paredzamo kopproteīna patēriņu, g diennaktī.
27. Ieraksta kopproteīna vajadzību, g dienā (no 36. tabulas).
28. Ja 27. rindas rādītājs ir lielāks par 26. rindā atrodamo, tad šajā rindā ieraksta šo skaitļu starpību. Tā norāda 

proteīna iztrūkumu barības devā, kas ir jāpapildina ar attiecīgi izvēlētu proteīnu saturošu piedevu Nr. 2. 
Šajā piemērā 27. rindas rādītājs ir mazāks par 26. rindā ierakstīto, tāpēc šajā rindā ieraksta 0.

29. Ieraksta kopproteīna koncentrāciju, gramos sausnā, izvēlētajā proteīna piedevā Nr. 2. Ja devā trūkst tikai 
proteīna, tad piedeva Nr. 2 ir vienīgā, kas nepieciešama govij. Piedevu Nr. 2 izvēlas ar augstu proteīna  
saturu un enerģijas koncentrāciju, līdzīgu vai lielāku nekā lietotajā rupjā vai sulīgā barībā (piemēram, 
raušos vai spraukumos). Ja devā trūkst gan enerģijas, gan proteīna, tad piedeva Nr. 2 ir jau otrā, kas 
nepieciešama govij, tāpēc vēlams, lai šīs piedevas proteīna un enerģijas saturs būtu lielāks vai vismaz 
līdzīgs piedevas Nr. 1 šo rādītāju saturam.

30. Izdala 28. rindas rādītāju ar 29. rindā ierakstīto. Iegūst piedevas Nr. 2 sausnas daudzumu gramos, kas 
nepieciešams, lai sabalansētu proteīna vajadzību. Rezultātu pārrēķina kilogramos un ieraksta šajā rindā.

31. 30. rindas rādītāju dala ar piedevas Nr. 2 sausnas daudzumu kilogramā dabiska produkta. Iegūst piedevas 
Nr. 2 dabiskā produkta daudzumu kilogramos (sk. 18. rindu).

32. Ja piedevas Nr. 2 sausnas daudzums ir lielāks par 1 kg, būtu ieteicams veikt otru korekciju par pamatbarības 
(siena) sausnas patēriņu (līdzīgi kā miežiem, izmantojot tos par enerģijas avotu; sk. 19.–21. rindu).

33. Pārbauda, vai barības deva ir sabalansēta pēc sausnas, enerģijas un kopproteīna vajadzības.
34. Aprēķināto rupjās vai sulīgās barības (mūsu piemērā – dabisko pļavu siena) sausnas patēriņa rādītāju 

no 21. rindas ieraksta sausnas kolonnā. Šo rādītāju (10.26) reizina ar 10. rindā atrodamo skaitli (4.94) 
un ieraksta enerģijas NEM kolonnā. Siena sausnas patēriņa rādītāju (21. rinda) vēlreiz reizina ar  
22. rindā ierakstīto skaitli un rezultātu ieraksta kopproteīna kolonnā. Tas ir sausnas, enerģijas un kopproteīna  
daudzumus, ko nodrošina pamatbarība (rupjā vai sulīgā).

35. 17. rindas rādītāju no sausnas uzņemšanas kolonnas reizina ar 16. rindā atrodamo skaitli un rezultātu 
ieraksta enerģijas NEM kolonnā. Šo skaitli vēlreiz reizina ar 24. rindā atrodamo, un rezultātu ieraksta 
kopproteīna kolonnā. Šie skaitļi rāda sausnas, enerģijas un kopproteīna daudzumus, ko nodrošina piedeva 
Nr. 1 (mieži).

36. Ieraksta 34. un 35. rindas rādītāju summu.
37. Ieraksta rādītājus no 13., 9. un 27. rindas, t. i., aprēķināto barības vielu vajadzību.
38.–39. Aprēķina starpību. Kopējais sausnas patēriņš pieaug par 0.46 kg, kas praktiski ir iespējams, kombinējot  
     rupjo vai sulīgo barību ar spēkbarību. Pietrūkst enerģijas, ko ir iespējams papildināt ar enerģiju bagātu  
     piedevu – augu eļļu. Tās enerģijas saturs 1 kg ir 19.90 MJ NEM (36. tabula). Lai nosegtu šo enerģijas  
      deficītu, ir nepieciešams 0.430 kg (8.57 × 19.90) šī produkta diennaktī.
40. Šajā piemērā proteīna pārpalikumu nolīdzināt nav iespējams. Piemērs izvēlēts ar tādu aprēķinu, lai parādītu,  
     ka ar pašas saimniecības ražotiem barības līdzekļiem iespējams izlīdzināt gaļas govju sausnas, enerģijas  
      un proteīna vajadzību. Vitamīnu un mikroelementu vajadzība ir jāsabalansē ar atbilstošām pirktām barības  
      piedevām.
41. Vēlreiz pārliecinās par barības vielu daudzumu sastādītajā barības devā. Sausnas saturs kopā ar augu  
       eļļas piedevu sastāda 12.890 kg (sk. arī 38.–39. rindu). Enerģijas saturs ir sabalansēts atbilstoši vajadzībai,  
     bet proteīna daudzums to pārsniedz. Lietojot 35. tabulas datus, pārliecinās par spureklī nenoārdāmā jeb  
      tranzītproteīna UIP saturu devā. Dabisko pļavu sienam tas sastāda 33% no kopproteīna jeb 309 g  
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                    (935 × 0.33), miežiem – 11.5% jeb 29 g, kopā – 338 g tranzītproteīna. Nosaka spureklī noārdāmā barības proteīna  
      DIP daudzumu: 1187 – 338 = 849, kas ir vairāk nekā 35. tabulā uzrādītā vajadzība.
42. Nosaka dabiski izēdināmo barības līdzekļu daudzumu aprēķinātajai barības devai. Dabisko pļavu siena  
     sausnas saturs ir 88%. Sausnas vajadzību 10.26 kg dalot ar 0.88, aprēķina, ka nepieciešams 11.65 kg  
       dabiskā siena. Vēl barības devā ir nepieciešami 2.5 kg miežu (18. rinda) un 430 g augu eļļas (39. rinda).
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6.13. Gaļas govju pienīgums

Novērtēt saražotā piena daudzumu jeb pienīgumu gaļas govij ir ļoti grūts uzdevums. Tā ar teļu atrodas 
ganībās vai citā ierobežotā teritorijā un vienīgais piena patērētājs ir zīdējteļš. Gaļas govs piena produkcijas 
novērtēšanai lieto dažādus paņēmienus, – gan slaucot ar rokām un slaukšanas aparātu pēc oksitocīna injekci-
jas, gan sverot teļu pirms un pēc zīdīšanas.

Novērtējot piena daudzumu govij, kas atradās ganībās, tika ievēroti slaukšanas intervāli no vienas līdz 
divām reizēm dienā visu laktācijas periodu. Izrādījās, ka novērtētā saražotā piena daudzums jeb govs pienīgums 
svārstījās atkarībā no metodes, ar kādu tas iegūts. Bez tam piena daudzums bija atkarīgs arī no govs piena 
ražošanas ģenētiskā potenciāla, tās vecuma, šķirnes, teļa spējas patērēt pienu (kas arī atkarīgs no šķirnes, teļa 
lieluma, vecuma un kārtas), ēdināšanas un apkārtējās vides apstākļiem, laktācijas perioda.  

Visplašāk lietotā metode ir teļa svēršana pirms un pēc zīšanas.
Ar rokām vai slaukšanas aparātu iegūtam pienam, noteica arī ķīmisko sastāvu. Gan piena ķīmiskais 

sastāvs, gan tā daudzums izrādījās ļoti svārstīgi. Piena sastāvu ietekmēja tā iegūšanas procedūra, govs šķirne, 
vecums, laktācijas laiks, kā arī ēdināšanas apstākļi. 

Lai gan noteikt govs izdalītā piena daudzumu ir sarežģīti, ir sastādīta laktācijas līkne dažādiem maksimālā 
piena daudzuma ražošanas līmeņiem dienā (5, 8, 11 un 14 kg). Maksimālais piena ražošanas laiks tiek  
sasniegts 8–8.5 nedēļās pēc atnešanās (29. attēls).

29. att. Laktācijas līknes govīm ar augstāko diennakts pienīgumu 5, 8, 11 un 14 kg piena (NRC, 1996)

Vidējais piena ķīmiskais sastāvs ir šāds: tauku saturs 4.03 ± 1.24%, proteīna saturs 3.38 ± 0.27%, piena 
sausnas saturs (bez taukiem) 8.31 ± 1.38% un piena cukura (laktozes) saturs 4.75 ± 0.91%. 

Kopējās jeb bruto enerģijas daudzumu piena kilogramā aprēķina pēc formulas (NRC, 1996)
    GE = 0.097 × tauku saturs, % + 0.361
                    vai 
    GE = (0.092 × tauku saturs, %) + (0.049 × piena sausnas saturs bez taukiem, %) – 0.0569.
Tā kā piena organiskās sastāvdaļas tiek sagremotas gandrīz 100% apmērā, kopējās enerģijas GE rādītāju 

var attiecināt arī uz maiņas enerģijas ME rādītāju, no kura iespējams aprēķināt neto enerģijas uzturei NEM 
rādītāju pienam.

Minēto iemeslu dēļ praktiskos apstākļos govs pienīgumu var novērtēt tikai orientējoši un tā precizitāte ir 
atkarīga no audzētāju pieredzes, tāpēc pienīgumu aptuveni nosaka pēc govs kondīcijas, laktācijas perioda un 
teļa ātraudzības (Plēsums, 1997).

Barības vielu vajadzība nobarojamiem dzīvniekiem dota 40., bet augošiem un pieaugušiem vaislas  
buļļiem – 41. tabulā 2. pielikumā ievietotās tabulas rādītāji palīdzēs noteikt apsēklošanas un atnešanās 
laikus. 
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40. tabula
Barības vielu vajadzība nobarojamiem dzīvniekiem

Dzīvmasa, kg Diennakts dzīvmasas 
pieaugums, g

Sausnas vajadzība, 
kg dienā

Proteīns, g dienā Enerģijas NEM 
vajadzība, MJ 

dienā
Ca, g P, g

kopproteīns DIP*

270

680
900
1130
1360

6.7
6.8
6.6
6.5

640
700
740
840

467
511
562
638

40.2
40.7
45.1
50.2

22
26
29
37

13
15
16
19

320

680
900
1130
1360

7.5
7.6
7.4
7.0

680
730
760
820

469
533
578
623

44.8
45.4
50.7
54.1

44.8
45.4
50.7
54.1

14
15
17
18

360

680
900
1130
1360

8.3
8.4
8.2
8.0

710
760
790
860

518
555
600
654

49.6
50.5
56.0
61.8

21
24
27
34

15
16
17
20

410

680
900
1130
1360

9.0
9.2
9.0
8.8

745
790
810
890

544
577
616
676

54.2
55.0
61.2
68.0

21
24
26
33

16
17
18
20

450

680
900
1130
1360

9.9
10.0
9.8
9.5

780
820
830
900

570
600
630
684

58.9
59.7
66.5
73.4

21
23
25
30

18
19
19
21

500

680
900
1130
1360

10.6
10.7
10.5
10.1

810
845
850
970

590
617
646
737

62.3
64.1
71.4
78.1

21
22
23
24

19
19
19
19

41. tabula
Barības vielu vajadzība augošiem un pieaugušiem buļļiem

Dzīvmasa, 
kg

Diennakts 
dzīvmasas  

pieaugums, g

Sausnas 
vajadzība, 
kg dienā

Proteīns, g dienā Enerģijas NEM 
vajadzība, MJ dienā Ca, g P, g Karotīns, 

mg dienākopproteīns DIP*

590
450
680
900

11.5
11.8
11.9

860
900
1000

540
675
730

84.7
84.7
84.7

25
28
31

22
23
24

90
92
92

636
450
680
900

12.2
12.5
12.6

900
900
1000

660
694
730

89.7
89.7
89.7

26
29
31

23
24
25

96
98
98

680
0.0
450
680

11.4
12.8
13.2

770
950
1000

560
690
730

94.4
94.4
94.4

23
27
29

23
24
25

90
100
102

730
0.0
450
680

12.0
12.5
13.8

820
1000
1050

600
730
766

99.1
99.1
99.1

23
23
31

24
24
27

94
106
108

770 0.0
230

12.6
13.4

860
950

630
720

103.8
103.8

26
27

26
26

98
104

820 0.0
230

13.1
14.0

900
1000

660
730

108.3
108.3

27
28

27
28

102
110

860 0.0
230

13.7
14.6

900
1000

660
730

112.8
112.8

29
29

29
29

106
114

900 0.0 14.2 950 720 117.3 30 30 110
950 0.0 14.8 1000 730 121.6 32 32 116
1000 0.0 15.6 1950 1420 126.0 33 33 120
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6.14. Zīdējteļu papildēdināšana

Zīdējteļu papildēdināšana lieto tikai koncentrēto barību. To izēdina no atsevišķām silītēm vai barotavām, 
kurām nespēj piekļūt govs. Silītes ir jāiekārto vietās, kur govs ar teļu pavada visvairāk laika – dzirdinātavas 
vai aizvēja un ēnas nožogojuma tuvumā.

Papildbarība var būt ļoti vienkārša, gatavota no lētākiem pieejamiem koncentrātiem. Lai izvairītos no 
gremošanas trakta darbības traucējumiem, teļiem papildus iesaka izēdināt tādu šķiedrainu barību kā auzas, 
kaltētus cukurbiešu graizījumus vai arī zāles granulas (vislabāk – lucernas). Labi spēkbarības maisījumi varētu 
būt tādi, kas satur 50% kukurūzas un 50% auzu vai 50% miežu un 50% auzu.

Pēc ārzemju zinātnieku un fermeru pieredzes, zīdējteļu papildēdināšana ir gan priekšrocības, gan trūkumi 
(Robert E. Taylor, 1994).

Zīdītājteļu papilēdināšanas priekšrocības ir šādas:
• palielinās atšķiršanas dzīvmasa;
• lietderīga, ja teļa cena ir relatīvi augstāka par barības izmaksām;
• lietderīga teļiem ar labu augšanas potenciālu, īpaši tādiem, kas tūlīt pēc atšķiršanas tiek intensīvi 

nobaroti;
• tīršķirņu audzētājam labākais augšanas potenciāla mērs ir teļa (bullēna) dzīvmasa gada vecumā. 

Papildu pieaugums var dot zināmas priekšrocības plānotai realizācijai;
• mazāks stress dzīvniekus atšķirot, jo tie ir jau pieraduši pēcatšķiršanas devas, tāpēc papildēdināšana 

var sākt 2–3 nedēļas pirms atšķiršanas;
• ilgstošos sausuma vai sliktas ganību zāles periodos daudz izdevīgāk ir uzturēt govs ķermeņa 

kondīciju, kas nodrošinās labus reproduktīvos rādītājus nākamajam gadam.
Trūkumi:

• papildu pieauguma izmaksas parasti ir lielākas par ienākumu, to realizējot.
• ganāmpulka atražošanai audzējamām telēm papildēdināšana pasliktina to piena produktivitāti 

nākotnē; šī iemesla dēļ, uzsākot papildēdināšanu, bullīši ir jāatdala no audzējamām telītēm.
• papildus piebarotie zīdējteļi gada vecumā dažkārt ir tikai nedaudz smagāki par papildus 

neēdinātiem;
• papildbarība var tikt izlietota ļoti nemākulīgi – lai iegūtu kilogramu pieauguma, teļam izēdina pat 

12–13 kg papildbarības. Tas notiek, ja govs ir ļoti pienīga un teļam ir pieejama augstas kvalitātes 
pamatbarība (zāle, siens, skābbarība);

• pārāk nobarotus, taukus teļus ir grūtāk realizēt.
Tātad ekonomiskie faktori, kas ietekmē zīdējteļu papildēdināšanas efektivitāti, ir izmantojamās barības 

un teļu realizācijas cenas, kā arī barības izmantošanas efektivitāte jeb iegūtais pieaugums uz katru papildus 
izēdināto spēkbarības kilogramu. Tāpēc papildēdināšanu nevar vērtēt vienpusīgi. Ir izstrādāti ieteikumi 
zīdējteļu papildēdināšanas dažādiem variantiem, ņemot vērā šķirnes īpatnības (dzīvnieka skeleta lielums un 
miesas uzbūve), sagaidāmo diennakts dzīvmasas pieaugumu, pamatbarības (rupjās vai sulīgās) kvalitāti un 
govs pienīgumu. Tomēr visos variantos izēdināmās papildbarības daudzums sastāda 1% no teļa dzīvmasas 
(DiCostando, 1995). 
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7. PRAKTISKI IETEIKUMI

7.1. Atbilstošas lopbarības nodrošināšana

Gaļas tipa liellopu saimniecībā darbiem ir sezonāls raksturs. Gada darbības cikls parasti sākas ar govju 
atnešanās periodu, kas var būt kā pavasarī, tā arī rudenī. Lai veicinātu sekmīgu darbu sadali un strādnieku laika 
izmantošanu, svarīgi, īpaši lielākās saimniecībās, lai atnešanās periods nebūtu garāks par diviem mēnešiem. 
Tā optimālais ilgums ir 6 nedēļas.

Viens no svarīgākajiem nosacījumiem gaļas liellopu audzēšanā, kā arī piensaimniecībā un aitkopībā ir  
ganāmpulka nodrošināšana ar atbilstošu lopbarību. 

Liellopu ganāmpulka pamatbarība, kas nosaka visas ēdināšanas sistēmas pareizu savienojumu, ir atbilstoša 
rupjā barība, īpaši siens vai skābsiens, kas ar tauriņziežu sastāvu sējumā un laicīgi ievākts, lielā mērā nodrošina 
lopu proteīna vajadzības.

Liellopu barībai ir jāsatur arī augstvērtīga enerģija, kas spēj nodrošināt reprodukcijas (atražošanas) 
vajadzības, kā arī ekonomisku dzīvmasas pieaugumu. Viens no ekonomiskākajiem veidiem, kā nodrošināt 
vēlamo enerģijas sastāvu ēdienkartē, ir izēdināt dzīvniekiem augstvērtīgu, labi nobriedušu kukurūzas 
skābbarību. 

Arī Latvijas apstākļos ir iespējams audzēt augstražīgas kukurūzas šķirnes un labvēlīgos gados iegūt 
fizioloģiski nogatavojušos kukurūzu graudiem. Liellopu audzēšanas saimniecības priekšrocība ir tā, ka arī 
gados, kad graudu raža nesasniedz fizioloģisko gatavību, izaudzēto kukurūzu  var izmantot skābbarībai vai 
dzeltengatavību sasniegušos graudus ieskābēt, tā iegūstot spēkbarību. Pēdējo piecpadsmit gadu pieredze rāda, 
ka kukurūzas graudu ražu var iegūt aptuveni 2/3 gadījumos, kad šis kultūraugs tiek audzēts, īpaši, ja vālītes 
novāc un sasmacina (saplacina) nekaltētas un iegūto masu ieskābē. Lai to sekmīgi paveiktu, ir nepieciešama 
attiecīga novietne, kas varētu būt cementa aizgalds vai tvertne, kur netiek klāt žurkas, mežacūkas vai citi 
dzīvnieki. Dr. hab. I. Ramane pirms vairākiem gadiem to sekmīgi demonstrēja, ieskābējot samaltas vālītes (ar 
30–35% mitruma saturu) plastmasas maisos, bet radās problēmas ar žurkām, jo graudu maisi bija novietoti 
brīvā dabā. Vēlāk tirgū ir ienākušas agrīnākas kukurūzas šķirnes, piemērota apstrādes tehnika, kā arī iegūta 
pieredze. 

Graudu, kā arī skābbarības ieguvei ir vēlams izvēlēties piemērotu zobveida kukurūzas šķirni, jo tā parasti  
dod lielāku un augstvērtīgāku graudu ražu, kā arī ir lopiem labāk sagremojama. Iegūtās ražas barības vērtības 
ziņā, pastāv ievērojamas šķirņu atšķirības, kas Latvijā vēl nav īpaši pētītas. Zemnieki ir spiesti paļauties uz 
firmu reklāmām, kas ne vienmēr ir objektīvas. 

30. att. Perspektīvs kukurūzas lauks skābbarībai

Kukurūzu kvalitatīvas skābbarības ieguvei var sekmīgi izaudzēt gandrīz visos Latvijas rajonos, un to ir 
iemācījušies daudzi zemnieki. Vēl arvien ir grūti atrast  atbilstošas šķirņes, jo nav izpētīta tirgū piedāvāto 
šķirņu piemērotība Latvijas atšķirīgajiem apvidiem. MPS “Vecauce” izmēģinājumos sasniegtie rezultāti 
neatbilst Ziemeļvidzemes vai Latgales atšķirīgajos klimatiskajos un augsnes apstākļos iegūtās produkcijas 
novērtējumam. 

Latvijas tirgū visbiežāk piedāvā agrīnās kramveida kukurūzas sēklas, lai gan ASV firmas ir attīstījušas 
augstražīgākas un labāk sagremojamas zobveida kukurūzas agrīnās šķirnes. Eiropas Savienības noteikumi    
aizliedz to šķirņu importu, kuras nav iekļautas importējamo šķirņu sarakstā. Pirms Latvija pievienojās Eiropas 
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Savienībai, dažas ASV agrīnās kukurūzas šķirnes tika pārbaudītas un ļoti sekmīgi audzētas Latvijā. Varētu pat 
teikt, ka kukurūzas ekonomiskās priekšrocības Latvijas lopkopībā tika pierādītas tieši ar šīm ASV audzētajām 
šķirnēm.

Ģenētiskās atšķirības starp kramveida un zobveida kukurūzu ir nozīmīgas. Kramveida kukurūza parasti 
ir agrīnāka, bet tās augstražība ir ierobežota un cietes sagremojamība (īpaši graudiem nobriestot) ir par 10% 
zemāka nekā zobveida kukurūzai. Kramveida kukurūzas vālīšu apkārtmēru, kas ir atkarīgs no graudu rindu 
skaita, praktiski var palielināt, tikai krustojot kramveida un zobveida kukurūzu. Tirgū piedāvāto kramveida 
kukurūzas šķirņu vālītēs parasti ir 12–14 graudu rindu, labākajā gadījumā ar aptuveni 30 graudiem katrā. Kram-
veida kukurūzai graudi ir arī mazāki un sīkāki nekā zobveida kukurūzai. Zobveida kukurūzas šķirņu vālītē 
parasti ir 14–24 graudu  rindas (ASV), visbiežāk – 16–18 rindas ar 30–40 graudiem katrā. Tā saucamajām zob-
veida mainīgo vālīšu kukurūzas (flex ear) šķirnēm salīdzinājumā ar noteiktā lieluma (determined ear) vālīšu 
šķirnēm arī  ir savas priekšrocības. Mainīgo vālīšu kukurūzu šķirnes labvēlīgos apstākļos attīsta lielākas un 
garākas vālītes ar vairāk graudu rindām, bet noteikta lieluma vālīšu šķirnes labvēlīgos apstākļos attīsta arī otro 
vālīti. Zobveida kukurūzai ģenētiski ir iespējama pat vairāku vālīšu veidošanās. Latvijas īsajā augu veģetācijas 
periodā otro vālīšu attīstība ir maz iespējama. Graudu rindu skaita palielināšanās vālītēs ir vairākkārt novērota, 
gan tikai zobveida vai zobveida un kramveida krustojumu šķirnēm. Vālīšu apkārtmērs un garums, kā arī skaits 
ir atkarīgs no laika apstākļiem un mēslojuma, līdz stāds sasniedz 10 lapiņu attīstības stadiju. Atbilstošs fosfora 
un kālija mēslojums paātrina kukurūzas nogatavošanos rudenī. Fosfora un kālija pieejamību augam iespaido 
augsnes pH līmenis. Sekmīgai kukurūzas audzēšanai ir vēlama neitrāla vai nedaudz skābena augsne, bet teica-
mas ražas var iegūt arī mēreni skābās augsnēs (ideāli pH 6.8–7.0). Bagātīga slāpekļa deva palēnina kukurūzas 
nogatavošanos, bet labvēlīgi ietekmē ražas apjomu.

ASV ir selekcionētas arī agrīnās zobveida kukurūzas šķirnes ar paaugstinātu enerģijas saturu. To graud-
iem ir daudz lielāki dīgļi, kas satur līdz 15% vairāk kukurūzas eļļas (taukvielu) un līdz ar to tām ir attiecīgi 
augstāks sagremojamās enerģijas saturs. Latvijas zemniekiem būtu ļoti vēlams audzēt modificēto kukurūzu, 
īpaši tādu, kas ir izturīga pret raundapa lietošanu (Roundup ready). Tas varētu daļēji atrisināt videi kaitīgo 
herbicīdu  izraisītās problēmas, kā arī samazinātu audzēšanas pašizmaksu un sekmētu veiksmīgu šī kultūrauga 
audzēšanu ar  nezālēm pārņemtās platībās. Tā kā Latvijas lauki ir stipri piesārņoti ar drātstārpiem un citiem 
sēklas bojājošiem kaitēkļiem, sēklām ir obligāti jābūt kodinātām. Ģenētiski modificēto sēklu lietošana Eiropas 
Savienības valstīs ir katras valsts ziņā, lai gan vispārējā nostāja ES ir pret to izmantošanu. Čehija ir pieņēmusi 
lēmumu atļaut lietot ģenētiski modificēto kukurūzas sēklu, īpaši tādu, kas satur Bt gēnu. Liela daļa tomātu, 
kā arī citu dārzeņu Eiropas Savienības tirgū ir ģenētiski modificēti. Jebkurš selekcijas darbs ir ģenētiska 
modificēšana, izmantojot mutāciju radītas augu pasugas, savukārt gēnu mutācija ir dabiska parādība. Vado-
ties pēc zinātniskiem pierādījumiem un secinājumiem, autors uzskata, ka ģenētiskās modifikācijas aizliegums 
ir emociju, kā arī ES tirgus aizsardzības motivēts, bet ne zinātniski pamatots. Izplatītā herbicīdu un augu 
aizsardzības līdzekļu  lietošana ES lauksaimniecībā ir daudz bīstamāka cilvēkiem un dabai.

Periodā, līdz kukurūza sējumā sasniedz metra garumu, ir nepieciešama intensīva nezāļu apkarošana 
un mēslošana. Bez herbicīdu lietošanas nezāļu apkarošana ir problemātiska. Bioloģiskās lauksaimniecības 
apstākļos kūtsmēsli, īpaši šķidrā veidā, var aizstāt minerālmēslojumu, bet tas arī saasina nezāļu apkarošanas 
problēmu. Šo apsvērumu un darbietilpības dēļ kukurūzas bioloģiskā audzēšana lielākos apjomos nav attais-
nojusies.

31. att. Zobveida un kramveida kukurūzas šķirņu 
krustojuma vālītes (vērojami graudu iedobumi)
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Ekonomiski nozīmīga atšķirība parādās kopējā graudu skaitā vālītēs, kas savukārt ir atkarīgs no graudu 
rindu skaita un graudu skaita tajās. Arī graudu lielums iespaido vālīšu vērtību.

Zobveida kukurūzai ir par divām graudu rindām vairāk nekā kramveida kukurūzai, graudu skaits rindās arī 
ir atšķirīgs; zobveida kukurūzas graudi ir dziļāki un lielāki. Abas šķirnes ir sasniegušas fizioloģisko gatavību 
(100% iespējamo ražu). 

32. att. Kramveida kukurūza – graudi bez iedobumiem; nogatavojoties tie kļūst cieti un spīdīgi

Zobveida kukurūza no līdzīgas platības varētu sniegt vismaz par 15% vairāk enerģijas. Latvijā laika 
apstākļi 2007. gadā bija kukurūzai labvēlīgi (paraugi ņemti Valmieras rajona z/s Mazdzērvītes). Tomēr vēl 
arvien ir vērojama tendence novērtēt kopējo iegūto masu un stāda garumu, mazāk uzmanības pievēršot graudu 
saturam un iegūtajai enerģijai.

7.2. Liellopu ganāmpulka veidošana un kopšana

Pavasara atnešanās periods govīm var sākties februāra otrā pusē, ja ir attiecīga novietne dzemdībām, 
piemērota barība zīdītājgovju piebarošanai, kā arī darbinieku pieredze un vajadzīgais darbaspēks. Agra 
ganāmpulka atnešanās perioda priekšrocība ir tā, ka līdz ganību sezonas sākumam, līdzīgi kā rudens atnešanās 
gadījumā, teliņi ir jau paaugušies, tie var sākt izmantot ganības; mātes, būdamas labās ganībās, ir pienīgas, 
ko labi izmanto jau paprāvie teliņi. Labu barību saņēmušas zīdītājgovis var vieglāk un sekmīgāk apsēklot. 
Sākoties pavasara lauku darbiem, ganāmpulks vairs neprasa lielu darba ieguldījumu. Minētās priekšrocības 
pastāv, govīm atnesoties līdz marta beigām. Teļu parastais atšķiršanas laiks (205 dienas) sakrīt ar ganību sezo-
nas beigām rudenī. Pēc teļu atšķiršanas zīdītājgovis var lētāk un vieglāk uzturēt līdz nākamai laktācijai.

Aprīļa, maija un jūnija atnešanās perioda teliņi nav pietiekami pieauguši, lai sekmīgi izmantotu ganības, bet 
tie var piedzimt brīvā dabā – ganībās, kas ir vēlamākā un tīrākā atnešanās vide. Ja ganāmpulkā ir zīdītājgovis 
un teles, kuru selekcijas mērķis ir bijis izveidot dzīvniekus ar spēju viegli atnesties, kā arī ja tām ir veik-
tas attiecīgās pārbaudes (iegurņa mērījumi – pelvic measurements), nepieciešamā uzraudzība un darbaspēka 
ieguldījums krasi samazinās. Mātes rudenī ir papildus jāpiebaro, un iegūto teļu pašizmaksa ir augstāka.   

Ja teliņi dzimst siltā pavasara vai vasaras laikā, problēmas var radīt mušas un dunduri. Teliņa nabu vēlams 
dezinficēt ar jodu tūlīt pēc tā piedzimšanas, neatkarīgi no gadalaika. Teļi ir arī jāidentificē un jāreģistrē. Ja 
bullēnus ir paredzēts audzēt nobarošanai līdz augstākajai kvalitātei, tos ir vēlams kastrēt. Kastrāciju var veikt, 
tiklīdz sēklinieki ir sataustāmi, bet to var arī atlikt uz vēlāku laiku. Ja nav mušu, mazu teliņu var kastrēt 
bez īpašām traumām, nogriežot sēklinieka maisiņa apakšējo trešdaļu un izņemot sēkliniekus. Brūces vieta ir 
jādezinficē. Var lietot arī kastrācijas stangas vai gumijas riņķīšus, pēdējā gadījumā uzmanīgi sekojot, lai tie at-
rastos virs sēkliniekiem. Šis ir arī piemērots laiks atragošanai ar elektrisko atragotāju. Lecināšanai izmantojot 
tolu bulli, šis darbs varētu izpalikt. 

Eiropas Savienības valstīs iesaka lopus nekastrēt un neatragot, kas ir praktiski tikai tad, ja tie kautuvē 
nonāk kā piena teļi. Nekastrētus un neatragotus bullēnus, lai tie sasniegtu 500 kg un lielāku kautmasu, ganību 
nobarošanas režīmā ir grūti izaudzēt, bet nobarošana aizgaldā var paaugstināt gaļas pašizmaksu. 
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Ja govis atnesas rudenī, teliņu atragošana un kastrēšana sarežģījumus nerada, jo mušu laiks ir beidzies. 
Teļi var piedzimt uz lauka, tīrā vietā, bet, iestājoties lietus periodam, problēmas var radīt pārlieks mitrums. 
Ganāmpulkam ir nepieciešama papildu ēdināšana. Viens no apsēklošanas problēmu galvenajiem cēloņiem ir 
nepareizas lopu barības devas ar pārāk zemu neto enerģijas NE saturu. 

Katra saimniecība izvēlas tādu gaļas liellopu audzēšanas veidu, kurš tai ir komerciāli izdevīgākais, vislabāk 
atbilst tās darba ritmam un nodrošina esošo resursu ekonomisku izmantošanu. 

Saimniecībā, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, vienīgais ieguvums no zīdītājgovju ganāmpulka 
ir teļi. Jo no ganāmpulka iegūst vairāk veselīgu teļu, jo saimniecībai ir lielākas peļņas izredzes. Nav reāli, 
ka komerciālam ganāmpulkam būs 100% ražība, bet 95% ir sasniedzams mērķis, un 90% teļu ieguve ir labs 
rezultāts, bet, ja šis rādītājs ir 80–85% vai zemāks, tas liecina par būtiskām problēmām ganāmpulkā un gaļas 
liellopu audzēšana var izvērsties nerentabla. Daudz un labus teļus iegūst, pievēršot tiem īpašu uzmanību govs 
atnešanās laikā. Jārūpējas, lai teliņš tūlīt pēc piedzimšanas varētu elpot, – tam ir jāiztīra deguna ejas. Ja teliņš 
neelpo, tā plaušas ir jāstimulē ar spiedienu uz ribām, līdz tas sāk elpot. Ļoti svarīgi, lai teliņš sāk zīst pēc 
iespējas drīz – vēlams stundas laikā. Ja teliņš ir piedzimis ļoti vēsos apstākļos, tas ir jāsasilda. Vēlamas A un 
D vitamīna injekcijas.

Lai uzturētu ganāmpulkā augstu ražību, zīdītājgovis un, it īpaši, pirmās atnešanās teles ir jāuztur vēlamā 
ķermeņa kondīcijā (5 vai 6 balles). Ne vienmēr tas ir viegli izdarāms (mainīgi klimatiskie apstākļi, lopbarības 
sastāvs un tās pieejamība). Lopi ir atšķirīgi, ganāmpulka ģenētikai uzlabojoties, mainās uztura prasības. 

Galvenais iemesls, kas samazina ganāmpulka atražošanas efektivitāti, ir govju ālavība. Govis, kuras nav 
savlaicīgi apaugļotas, arī turpmāk neiekļausies vēlamajā atražošanas ciklā. Ganāmpulku pāris mēnešu pēc 
lecināšanas sezonas beigām ieteicams pārbaudīt un neauglīgos dzīvniekus likvidēt. Vēlams pārbaudīt buļļa 
auglības spējas pirms lecināšanas. Mākslīgās apsēklošanas gadījumā ir svarīgi, lai tā tiktu izdarīta pareizā 
laikā un saskaņā ar govs ovulāciju.

Gaļas tipa liellopi meklēšanās pazīmes parasti neizrāda īpaši agresīvi. Pieredzējis novērotājs uztvers 
pazīmes, ko kāds cits varbūt nepamanītu. Govis ieteicams novērot agri no rīta un pievakarē, kad lopi ir 
aktīvāki. Dienas karstumā meklēšanās pazīmes ir pasīvas. Govs, kas meklējas, dažkārt staigā gar žogu, kāds 
cits lops to apošņā, īpaši pat diezgan jauni bullēni. Govis stāv, sabāzušas purnus kopā. Pareizā apsēklošanas 
laikā vulva ir nedaudz uztūkusi un vērojama gļotu izplūde (tām jābūt dzidrām. Dzeltena vai stipri neskai-
dra gļotu nokrāsa liecina par varbūtējām dzemdes infekcijas pazīmēm. Tādā gadījumā apsēklošanas reizē 
govij var ievadīt attiecīgu antibiotiku (furisan) vai kādu citu preparātu, pēc veterinārā ārsta ieteikuma). Ļoti 
sekmīga apsēklošana ir iespējama, ja govis, kas meklējas no rīta, apsēklo pievakarē, bet, tās, kuras meklējas  
vakarā, – nākamajā rītā. Lecinot govis ar bulli, izpaliek darbs, kas ir saistīts ar lopu apsēklošanu.

Zīdītājgovis nav ieteicams lecināt agrāk kā 60 dienas pēc atnešanās. Mātes kondīcija ir svarīgākais 
faktors apaugļošanas sekmīgai norisei. Ja govis un teles ganāmpulkā nav pietiekami labā kondīcijā, teliņu 
atšķiršana no mātēm 30–90 dienas pēc atnešanās ievērojami uzlabo apsēklošanas rezultātus. Atšķirtos teliņus 
var ekonomiskāk izaudzēt. Otrs paņēmiens – sākot ar 3. nedēļu līdz mēneša vecumam, ļaut teliņiem zīst tikai 
reizi dienā (30 min) līdz laikam, kad govs pirmo reizi meklējas (tā labi piemērojas mākslīgās apsēklošanas 
sistēmai). Tas visbiežāk attiecas uz pirmās vai otrās laktācijas mātēm un govīm rudens atnešanās režīmā. 
Teliņus nepielaižot pie mātēm divas dienas, arī labvēlīgi tiek ietekmēts meklēšanās režīms. Teļus tas negatīvi 
neiespaido, izņemot pāris kilogramu dzīvmasas zaudējuma. Šie paņēmieni ir darbietilpīgi un prasa zināmu 
pieredzi.

Lai apaugļošana būtu sekmīga, zīdītājgovīm ir jābūt labā kondīcijā un jāpieņemas dzīvmasā pirms 
lecināšanas un tās periodā. Plānojot govju atnešanos pavasara periodā – no 15. marta līdz 1. jūnijam, tās ir 
jālecina no 5. jūnija līdz 20. augustam. Lai govis atnestos rudenī, tās parasti lecina novembrī. Pavasara teļus 
atšķir novembrī, rudens teļus – maijā. 

Ja ganību periods ir sauss vai cita iemesla dēļ trūkst augstas kvalitātes lopbarības, lecināšanas periodā 
govīm dienā dod pāris kilogramu spēkbarības. Izēdinot govīm dienā 7 kg labi nogatavojušās kukurūzas 
skābbarības, kas satur daudz graudu, var aizstāt 1/3 no ganībās apēdamās zaļās masas. Dzīvniekiem vienmēr 
ir jābūt brīvai pieejai minerālbarībai, kas satur kalciju un fosforu attiecībā 2.2:1.2, kā arī mikroelementus.

Lai nodrošinātu ganāmpulkā vajadzīgo zīdītājgovju skaitu, nepieciešams paturēt 30% telīšu ganāmpulka 
atražošanai. Teles pēc atšķiršanas (dzīvmasa 205 kg un vairāk) ir jāaudzē tā, lai to dzīvmasas pieaugums būtu 
0.45 kg dienā līdz lecināšanai 15–18 mēnešu vecumā. Pēc tam dzīvmasas pieaugumam ganībās vajadzētu 
būt 0.3–0.7 kg dienā, lai, iestājoties ziemas periodam, teles būtu sasniegušas 390 kg dzīvmasu. Atnesoties 
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pavasarī, telēm vajadzētu būt ar 460 kg dzīvmasu. Nedrīkst pieļaut, ka tās ir pārlieku nobarotas. Pēc atnešanās 
telēm ir jāsaņem labāka barība, lai tās varētu pilnībā pieaugt un attīstīties.

7.3. Barības devas

Lai varētu sastādīt attiecīgas barības devas, ļoti ieteicams veikt barības paraugu analīzes. Ne vienmēr 
tas ir nepieciešami, īpaši, ja pieejamās barības sastāvā ir nelielas izmaiņas un precīza devas sastādīšana nav 
vajadzīga vai apstākļu dēļ tā nav iespējama. Pieredze lopkopim dod zināmas priekšrocības, piemēram, prasmi 
veikt barības vielu novērtēšanu un to izēdināšanu. 

42. tabula
Barības devas zīdītājgovīm un telēm grūsnības periodā

Barības līdzeklis, 
kg

Barības devu varianti
1 2 3 4 5 6

Lucernas siens 8.5 4.8 4.8
Kukurūzas 
skābbarība 10 10 18

Skābsiens 18 9
Auzu salmi 5.5
Proteīna 
piedeva, 32% 0.45

Dienas deva 8.5 18 19 14.8 18.45 10.3

Kvalitatīva un starptautiskajiem standartiem atbilstoša barības deva uztur vajadzīgo ķermeņa kondīciju  
(5 vai 6 balles). Proteīna un enerģijas sastāvs var būt atšķirīgs atkarībā no lucernas siena, skābsiena un 
kukurūzas skābbarības kvalitātes. Var paredzēt, ka 10% barības netiks apēsta.

43. tabula
Barības devas zīdītājgovīm un telēm laktācijas periodā

Barības līdzeklis, 
kg

Barības devu varianti
1 2 3 4 5 6

Placināti mieži 1.5
Kukurūzas 
skābbarība 12.5 12.5 24

Skābsiens 12.0 24
Lucernas siens 6.2 13 6.2
Auzu salmi 5.0
Proteīna 
piedeva, 32% 0.9

Dienas deva 24.5 18.7 24.9 24 13 12.7
 

Šajās barības devās ir iekļauts kvalitatīvs lucernas siens (pirmā pļāvuma, tiklīdz parādījušies pirmie zie-
di). Lucernas sienu var aizstāt ar āboliņa vai zālaugu sienu, bet nepieciešams koriģēt proteīna un enerģijas 
starpības, ko var panākt ar proteīnu saturošu spēkbarības piedevu. Jārūpējas, lai lopiem būtu brīvi pieejamas 
mikroelementus saturošas minerālvielas.

Rudenī atšķirtos teļus var pārziemināt, izbarojot tiem 6.2 kg lucernas siena vai 10.5 kg skābsiena un abos 
gadījumos – 0.25 kg proteīna piedevu (32%) dienā. Šāda deva nodrošina apmēram 330 g dzīvmasas pieau-
guma diennaktī. Lai lopi nejustos izsalkuši, tiem apēdamās sausnas daudzums ir 2.5% no dzīvmasas. Augstas 
kvalitātes barību ar labu sagremojamību lopi labprātāk ēd, un tās patēriņš ir augstāks, kas atspoguļojas arī 
dzīvmasas pieaugumā. 

Latvijā lopu nobarošana ganību apstākļos var būt ienesīgs un ekonomisks veids, kā iegūt augstvērtīgu 
tirgus produktu. Minētais ziemas uztura režīms ir piemērots jaunlopu nobarošanai uzlabotās, ražīgās ganībās. 
Ja lopu dzīvmasa ziemas periodā palielinās aptuveni par 100 kg, tas īpaši parādās ķermeņa kondīcijā bez 
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tauku uzkrājumiem. Šādus dzīvniekus būtu izdevīgi izmantot kompensējoša dzīvmasas pieauguma ieguvei 
bagātīgās, leknās ganībās pavasarī. Sekmīgu un ekonomisku liellopu nobarošanu ganībās bez spēkbarības 
piedevām vislabāk var nodrošināt, lietojot porcijveida ganīšanas sistēmu (ar lopiem nogana zināmu platību 
ne vairāk kā 3 dienu laikā). Izmantojot elektrisko ganu, ganību platība ir sadalīta kādās 10 daļās un atbilst 
ganāmo lopu skaitam (lai noganītajā platībā zāle labi ataugtu, normālos apstākļos ir vajadzīgas 30 dienas).

44. tabula
Barības devas jaunlopu audzēšanai un nobarošanai (160–250 kg)

Barības līdzeklis, kg
Barības devu varianti

1 2 3 4

Kukurūzas skābbarība 13 3.4
Proteīna piedeva, 32% 0.9 0.23 0.7 0.23
Auzas 2,3
Lucernas siens 4.0
Kukurūzas graudi * 2.3 2.3
Skābsiens 7
Dienas deva 13.9 6.53 6.4 9.5
Sagaidāmais dzīvmasas pieaugums, kg 0.86 0.6 1.1 0.6

* Var aizvietot ar placinātu kviešu, miežu, auzu maisījumu, kā arī izēdināt nedaudz rudzu

Sagaidāmais dzīvmasas pieaugums ir aprēķināts kastrātiem. Telēm dzīvmasas pieaugums ir par 8–10% 
mazāks, un tām ir nepieciešams par 2–5% vairāk barības (barības izmantošanas efektivitāte kastrātiem ir 
augstāka). Ar augstvērtīgu tauriņziežu un stiebrzāļu maisījuma sienu var aizvietot lucernas sienu.

Ar auzām var aizvietot kukurūzas graudus (pēc sausnas satura) līdz 40% no barības devas. Nav ieteicams 
spēkbarības maisījumā lietot vairāk nekā 20% rudzu un 40% kviešu (ja barības devā ietilpst rudzi, nav ietei-
cams kviešus lietot pilnā apjomā). 

Labas kvalitātes barība parasti satur pietiekami daudz A vitamīna. Saules gaisma nodrošina D vitamīna 
vajadzību. Šo vitamīnu komerciālās piedevas ir lētas un viegli pieejamas. Ieteicams barības devā iekļaut 
30000 IU A vitamīna un 3000 IU D vitamīna. 

Holšteinas-Frīzijas un Švices brūnās (Brown Swiss) šķirnes bullēni un kastrāti ir labi piemēroti nobarošanai 
ganībās un citos nobarošanas režīmos. Holšteinas šķirnes bullēniem intensīvas nobarošanas režīmā ir teica-
ma barības izmantošanas efektivitāte līdz apmēram gada vecumam. Kastrātiem ir labi piemērots ganību un 
kukurūzas skābbarības/skābsiena maisījums ar nelielu proteīna un spēkbarības piedevu. Šādi jaunlopi, labi ko-
pti, optimāla barības režīma apstākļos dod augstu ekonomisko efektivitāti, to muskulatūra labi marmorizējas un 
liemeņiem ir izcila kvalitāte. Turpretī buļļiem, tiem pieaugot, liemeņu kvalitāte strauji krītas; šie dzīvnieki var 
būt arī ļoti bīstami. Tā kā Eiropas Savienības atļautais Latvijas zīdītājgovju skaits ir stipri ierobežots, nobaro-
jot piena šķirņu jaunlopus, var būtiski palielināt mūsu valstī iegūtās augstas kvalitātes liellopu gaļas apjomu, 
tā radot ievērojamu pievienotās vērtības pieaugumu un izmantojot grūtāk apstrādājamās lauku platības. 

45. tabula
Barības devas jaunlopu pieaugšanai un nobarošanai (250–340 kg)

Barības līdzeklis, kg
Barības devu varianti

1 2 3 4 5 6 7

Lucernas siens 8.7   5.5
Spēkbarība*   3.2   3.2 7.5
Auzas   5.5
Kukurūzas skābbarība 17.5 12.0
Skābsiens 15.0 10.0
Proteīna piedeva, 32% 0.3   0.3 0.9   0.3   0.3   0.9 0.9
Dienas deva 9.0 15.3 18.4 11.3 13.5 16.1 8.4
Dzīvmasas pieaugums, kg 0.4 0.23 0.82 0.68   0.7   1.1 1.4

* Spēkbarība var būt placināti kukurūzas graudi vai kviešu, miežu un rudzu maisījums. Miežu enerģijas vērtība barības devā ir 90% no kukurūzas  
   graudu vērtības, bet kviešiem tā ir par 10% augstāka
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Izēdinot barību, kuras pamatā ir placināti mieži, jāuzmanās no dzīvnieku uzpūšanās, ja barības deva ir 
samērā liela. Lopbarības kvieši arī ir labi piemēroti liellopu nobarošanai (Kanādā, kur nobarojamo lopu skaits 
ir liels, spēkbarības maisījumā pamatā ir mieži un kvieši). Lietojot barības devā kviešus (50%), ieteicams pie-
barot 100 g nātrija bikarbonāta jeb sodas, lai dzīvniekiem nerastos gremošanas traucējumi.

Dzīvmasas pieaugums kastrātiem un telēm ir par 8–10% mazāks. Barības izmantošanas efektivitāte telēm 
ir par 2.5–5% zemāka. Barības devas minētajos gadījumos ir aprēķinātas, ieskaitot tajās esošo mitrumu. 

Uzsākot spēkbarības papildizēdināšanu intensīvi nobarojamiem dzīvniekiem, tās deva ir jāpalielina 
pakāpeniski, – sākot ar pāris kilogramiem un katru trešo dienu to palielinot par 1 kg. Lopi barību vislabāk iz-
manto maisījumā. Spēkbarības maisījumā vēlams pievienot fosforu, kalciju un mikroelementus saturošu sāli, 
bet dzīvniekiem ir jānodrošina brīva pieeja minerālvielām un sālim. Ja barību nevar lopiem dot maisījumā,  
nobarojamo lopu skaitam atbilstošo spēkbarības daudzumu aizgaldā var uzbērt izēdināmajai skābbarībai vai 
skābsienam.

46. tabula
Barības devas gadu vecu kastrātu nobarošanai (275–500 kg)

Barības līdzeklis, 
kg

Barības devu varianti
1 2 3 4 5 6

Spēkbarība * 9.1 9.1 3.9 7.73 6.82 6.35
Kukurūzas 
skābbarība 14.3 7.5 7.5 7.5

Skābsiens 5.0 5.0 5.0
Lucernas / 
āboliņa siens 2.5 2.5

Proteīns, 32% 0.3 0.3 0.3 0.46 0.3 0.3
Dienas deva 11.9 14.6 23.5 15.69 17.12 19.15

* Spēkbarība var būt placināti kukurūzas graudi vai labību maisījums

Visos minētajos piemēros kukurūzas skābbarība ir labi nobriedusi (30–35% sausnas). Ja skābbarība ir 
mitrāka, sausnas un arī enerģijas trūkums ir attiecīgi jākompensē, piebarojot spēkbarības maisījumu, labas 
kvalitātes sienu vai abus šos barības līdzekļus. 

Pavasarī ganību zālē ir augsts ūdens un proteīna saturs, bet parasti trūkst sausnas un enerģijas. Vislabākos 
rezultātus var sasniegt, piebarojot sienu un, pēc nepieciešamības, – nedaudz spēkbarības. Ieteicams liellopus 
(sevišķi – pieaugušos) laist ganībās, kad zelmenis jau ir sācis pieaugt. Lopi, kuriem ir laba kondīcija un kuri 
ziemas periodā ir baroti ar spēkbarību, ganības ekonomiski neizmanto. Tie liellopi, kas ziemas periodā ir tikai 
izturēti ar minimālām barības devām, ganībās dod ekonomisku kompensējošu dzīvmasas pieaugumu. 

Lielāku spēkbarības devu izēdināšana lopiem ganībās parasti nav ekonomiska, jo krasi samazina ganību 
efektīvu izmantošanu. Bieži liellopi (sevišķi piena/gaļas tipa krustojumu kastrāti un Holšteinas-Frīzijas šķirnes 
kastrāti) divu gadu vecumā nav sasnieguši augstvērtīga liemeņa ieguvei vēlamo ķermeņa kondīciju. 

47. tabula
Barības devas divus gadu vecu kastrātu (365–545 kg) nobarošanai

Barības līdzeklis, kg
Barības devu varianti

1 2 3 4 5 6

Spēkbarība 4.8 11 11 11 12.25
Kukukurūzas skābbarība 23.6 35.0 5.0
Skābsiens 5.0
Siens (augstvērtīgs) 2.5
Proteīns, 32% 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2
Dienas deva 28.8 35.4 13.7 16.2 16.4 12.45
Dzīvmasas pieaugums, 
kg 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
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Vienmēr jārūpējas, lai barības siles vai galdi būtu tīri, pirms tiek pasniegta nākamā deva, kā arī lai lopiem 
vienmēr būtu pieejams tīrs ūdens. Ja lopi tiek turēti mitros apstākļos vai ziemā ir ļoti auksts laiks,  minētajos 
piemēros ieteiktā barības deva ir jāpalielina par 10%. Jāseko, lai visiem lopiem būtu ērta un brīva pieeja 
barības galdiem vai silēm. 

Ļoti vēlams, lai lopi pavasarī pirms laišanas ganos un arī pirms nobarošanas režīma uzsākšanas būtu 
attārpoti. Sekmīga gaļas lopkopība ir atkarīga ne tikai no dzīvnieku pareizas barošanas un labas ģenētikas, bet 
arī no apstākļiem, kādos lopi tiek turēti un kā ar tiem apietas. Viegli ir strādāt ar ganāmpulku, kas ir mierīgs un 
pieradis pie cilvēkiem. Lai lopus varētu paēdināt un apkopt, tos lieki nesatraucot, ir nepieciešamas attiecīgas 
iekārtas. Tās var nebūt dārgas un komplicētas, bet tām ir jānodrošina lopu dabiska uzvedība kaut kādas trauks-
mes gadījumā un jāsamazina stress. 

Atkarībā no nobarošanas un audzēšanas režīma divus gadus vecus kastrātus var intensīvi nobarot, iegūstot 
pieņemamas kvalitātes liemeņus, bet, ja dzīvnieki jau ir sasnieguši vai drīz sasniegs trīs gadu vecumu, parasti 
ir jau notikusi mugurkaula skriemeļu osifikācija un muskuļu šķiedras ir sacietējušas. Tauku noslāņojumam jau 
var būt dzeltenīga nokrāsa, īpaši, ja lopi turēti galvenokārt ganību barības režīmā. 

Patērētāju tirgū valda pieprasījumu dažādība. Pieaugušu  liellopu gaļa ir iecienīta maltās gaļas un sautētu 
ēdienu gatavošanā. Izteiktās īpatnējās garšas dēļ, pieaugušu buļļu gaļa ir lietojama galvenokārt desu vai 
zemākas kvalitātes maltās gaļas ēdienu gatavošanai.

Svarīga ir arī vieta vai iekārta, kas tiem dod ēnu un vēsumu karstā laikā, kā arī aizsardzību un patvērumu 
no mušām, dunduriem un knišļiem. 

7.4. Attīstības iespējas 

Lai izmantotu heterozes labvēlīgo efektu, komerciālā ganāmpulkā ir nepieciešami divu vai trīs šķirņu 
krustojumu dzīvnieki. Gaļas liellopu audzētāji ir gadiem centušies izmantot komplicētas krustojumu shēmas 
un ganīt lopus vairākās grupās. Hibrīdu (krustojuma) zīdītājgovju un teļu, kā arī kompozītbuļļu, kas tiek 
audzēti specializētās saimniecībās, izmantošana ļoti atvieglo darbu komerciālajā lopkopībā, kur ganāmpulka 
atjaunošanai iepērk mātes vai arī pamatganāmpulka govis lecina ar krustojumu buļļiem. Latvijā vēl šādas 
specializācijas nav, bet tas norāda uz iespējām izveidot sekmīgu pievienotās vērtības pakalpojumu. Informācijas 
trūkuma un neizpratnes dēļ Latvijas liellopu izsolēs krustojuma buļļi (ASV – kompozītbuļļi), nav pieprasīti, jo 
interesentiem netiek sniegta nepieciešamā informācija par to, kādas šķirnes un kādās attiecībās ir pārstāvētas 
krustojumā. Nebraskas (ASV) universitātes gaļas liellopu audzēšanas speciālists uzsver, ka šādā veidā lopus 
var apvienot vienā ganāmpulkā, novēršot lielas starpības un variāciju bioloģiskā (genotipa) izpausmē, kas 
dažkārt rada problēmas komplicētā krustojumu ganāmpulkā. Kompozītbuļļu izmantošana nedod to heterozes 
efektu, ko panāk ar labu divu vai trīs šķirņu krustojumu programmu.

Laika gaitā liellopu gaļas ražošanas nozare ir guvusi ievērojumus panākumus. Periodā no 1955. līdz  
2004. gadam ASV (Harpster, Pen. State An. Sci.) gaļas liellopu audzēšanā ir notikušas šādas izmaiņas:

• vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī nobarojamiem lopiem ir palielinājies no 1.1 kg līdz  
1.6 kg;

• liemeņu tauku saturs ir samazinājies no 35% uz 27%.
• vidējais vecums kaujamiem lopiem no 30 mēnešiem ir samazinājies uz 18 mēnešiem;
• iegūtās gaļas produkcijas daudzums no viena hektāra kukurūzas ir palielinājies no 528 kg līdz  

1696 kg;
• liellopu gaļas patēriņš uz patērētāju ir palielinājies no 27.5 kg 1955. gadā līdz 29 kg 2004. gadā.

Patērētāju izmaksas (atskaitot inflāciju) par 1 kg liellopu gaļas ir kritušās par 26%. Pēdējos  
50 gados, lietojot jaunāko audzēšanas un nobarošanas tehnoloģiju (ES noteikumi ir atšķirīgi), ASV vispārējā 
liellopu gaļas ražošana no katra liellopa ir pieaugusi par 80%, kas padarījis gaļas liellopu audzēšanu šajā 
valstī par ekonomiskāko pasaulē, novēršot arī ekoloģiskas un zemes izmantošanas problēmas, kas ir saistītas 
ar gandrīz divreiz lielāku lopu skaitu, kāds būtu nepieciešams bez minētā progresa gaļas liellopu industrijā. 
Uzlabojusies arī gaļas kvalitāte. Samazinot resursu ieguldījumu liellopu gaļas ražošanā, gaļas liellopu audzētāji 
ir dubultojuši saražotās produkcijas apjomu.

Latvijas dabas apstākļi ir ļoti piemēroti gaļas liellopu audzēšanai. Kaut gan Eiropas Savienība ir note-
ikusi zināmus ierobežojumus un samēra mazas zīdītājgovju kvotas, prasmīgi izmantojot zināšanas, Latvijas  
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zemnieki var būt konkurētspējīgi gaļas tipa liellopu audzētāji un nodrošināt ar augstas kvalitātes liellopu gaļu 
gan patērētājus, gan eksporta tirgu.

Liellopu gaļas tirgus Latvijā vēl joprojām ir zemniekiem nelabvēlīgs. Tā attīstīšanos daļēji traucē 
iedzīvotāju ēšanas ieradumi un nekvalitatīvās izejvielas, bet tā sauktā bioloģiski audzētā liellopu gaļa vēl 
arvien ir ļoti nekvalitatīva un nepiesaista patērētāju uzmanību. Augstākās šķiras labas liellopu gaļas veikalos 
nav. Pircējiem tiek piedāvāta liesa, dzīslaina gaļa, no kuras garšīgu steiku pagatavot nevar. Šāda gaļa, sevišķi 
no jaunlopiem, ir veselīga, bet tai trūkst vēršu gaļai piemītošā īpašā garša, kas vēl vairāk zūd, to pārlieki 
sacepot. Pakaļējās ciskas izgriezumi tiek pasniegti kā labākie mīkstumi, bet tie ir visvairāk piemēroti īpašai 
sautēšanai ar garšvielām (barbaque beef) vai arī Šveices steiku gatavošanai, gaļu plāni sagriežot un gatavojot 
uz karstas uguns. 

Vairums Latvijā audzēto teļu (gaļas tipa liellopi pēc atšķiršanas no mātēm un Holšteinas šķirnes bullēni) 
tiek eksportēti uz ārzemēm, kur tos nobaro. Eiropas Savienības veco dalībvalstu liellopu gaļas tirgū cenas ir 
augstākas, bet tur arī gaļas kvalitāte ir labāka.

Latvijas lopkopības priekšrocības ir vēl arvien neizmantotās un neuzlabotās dabisko stiebrzāļu un ganību 
platības. Bioloģiskā lopkopība Latvijā ir praktiska galvenokārt saņemto subsīdiju dēļ, jo būtisku produkcijas 
cenu atšķirību nav. Uzlabojot ganības un sienam/skābsienam atvēlētās platības, lielāka un vērtīgāka zālaugu 
raža padara liellopu audzēšanu rentablāku. Arī labāku, ātraudzīgāku lopu turēšana paaugstina rentabilitāti. 
Ganāmpulka uztura izmaksas un ar ģenētiku saistīto liellopu barības izmantošanas efektivitāti zemnieks var 
būtiski ietekmēt. Vidēja auguma govis (dzīvmasa 500–550 kg), kas apsēklotas ar lielu, ātraudzīgas šķirnes 
bulli, dod tirgū pieprasīto un vēlamo teļu eksporta tirgum vai tālākai nobarošanai. 

Latvijā mazpazīstamie Anguss šķirnes lopi, īpaši krustojumā ar Herefordas šķirnes dzīvniekiem, atbilst 
vēlamās zīdītājgovs kritērijam. Abu šķirņu krustojums novērš katras šķirnes trūkumus un apvieno labākās 
Herefordas un Anguss lopu īpašības – vieglu atnešanos un pienīgumu, kā arī izcilu liemeņa kvalitāti no An-
guss šķirnes, kuras govīm teliņi piedzimst pārāk mazi, lai izmantotu mātes pienīgumu, savukārt Herefordas 
šķirnes govīm teliņi dzimst palieli, bet mātes nav pienīgas. Abu šķirņu krustojuma mātes dzemdē vidēja lie-
luma teļus, un tās ir pienīgas. Zinātnieki Gaļas tipa liellopu izpētes centrā (Meat Animal Research Center) 
Nebraskas pavalstī ir secinājuši, ka pienīgās govis, tām atšķirot lielākus teļus, ir ekonomiski izdevīgākas arī 
tad, ja tās patērē vairāk enerģijas savam un teļa uzturam salīdzinājumā ar govīm, kas ir mazāk pienīgas un no 
kurām atšķir mazākus teļus. Turpretī liela auguma govju šķirņu (Simentāles, Šarolē u.c.) mātes barības izmak-
sas grūsnības periodā ir pārāk lielas, lai ātraudzīgo, lielāko atšķirto teļu vērtība atlīdzinātu mātes ēdināšanas 
izmaksas. Latvijas garajā ziemas periodā šis faktors ir nozīmīgs. Arī Anguss un Limuzīnas šķirnes lopu krus-
tojums ir teicams, vēlāk, apsēklojot to ar Šarolē vai Simentāles šķirnes bulli, tiek nodrošināts maksimāls het-
erozes iespaids.

Lai gaļas liellopu audzēšana sekmīgi attīstītos, ir nepieciešama zemnieku sadarbība kooperatīvās 
sabiedrībās tehnikas un servisa nodrošināšanai, kā arī tirgus attīstībai. Zemkopības ministrijas pienākums 
būtu sniegt nepieciešamo atbalstu.

Uzsākot audzēt vai nobarot gaļas tipa liellopus, kā arī piensaimniecības blakusproduktu – kastrētus 
bullēnus, galvenais apsvērums ir peļņas gūšanas iespējas. Eiropas Savienības subsīdijas ar laiku izbeigsies. 
Vai Latvijas zemnieki spēs bez subsīdijām konkurēt šajā nozarē? Vai ģimenei ir vai radīsies alternatīvas  resur-
su izmantošanas iespējas? Atbildes uz šiem jautājumiem var gūt, tikai rūpīgi apsverot un izrēķinot zināmās un 
prognozējamās izmaksas un ienākumus. 

Vienu mēs varam prognozēt diezgan droši – konkurence pieaugs, mazās saimniecības būs  
spiestas likvidēties, paplašināties vai arī tās varēs nodarboties ar lopkopību, tikai patstāvīgi strādājot kādā citā 
nozarē, piemēram, tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Pastāvēs tie, kas spēs pielāgoties un ražot savu produkciju 
ar zemāku pašizmaksu.
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8. HOLŠTEINAS ŠĶIRNES BULLĒNU AUDZĒŠANA GAĻAI 

Piensaimiecības blakusprodukts vienmēr ir bijuši bullēni, kas tiek ēdināti ar pienu un nonāk tirgū kā teļa 
gaļa. Vīnes šnicele ir labi pazīstama visā Eiropā. Latvijā agrāk daudzās lielfermās piena šķirņu bullēnus audzēja 
gaļas ieguvei. Gaļas produkcijas ražošanas apjoms Baltijas valstīs bija lielāks nekā citās PSRS republikās. Tas 
bija laiks, kad maz domāja par produkcijas izmaksām, ražošanas efektivitāti un kvalitāti. 

Tirgus ekonomikas sistēmā ir tendence lopkopību attīstīt vietās, kur atbilstoši ekonomiskajiem un poli-
tiskajiem apstākļiem dzīvniekus var nodrošināt ar nepieciešamo lopbarību. Eiropas Savienība Latvijai ir no-
teikusi zīdītājgovju kvotu, līdz ar to ierobežojot specifisku gaļas liellopu audzēšanu, bet šie noteikumi neat-
tiecas uz piensaimiecībā dzimušiem bullēniem. Kā ES dalībvalsts iedzīvotāji Latvijas zemnieki var saņemt 
subsīdijas lopu audzēšanai, un tirgus cenas arī sāk līdzināties ES prasībām atbilstošas kvalitātes produkcijas 
cenu līmenim. Nelegālā nezināmas izcelsmes gaļas ieplūde Latvijas tirgū ir mazinājusies, bet augstas kvalitātes 
liellopu gaļa pie mums vēl arvien ir deficīts. 

Lai gan salīdzinājumā ar gaļas tipa liellopiem Holšteinas šķirnes nobarojamiem liellopiem ir īpašas 
prasības, to audzēšanai ir arī savas priekšrocības. Latvijas apstākļos piensaimniecības blakusprodukts – bullēni 
var tapt par pamatu ienesīgai nodarbei un saimniecībā esošo resursu lietderīgai izmantošanai. No šādiem 
bullēniem iegūta augstvērtīga liellopu gaļa var kļūt par labu eksporta preci, kā arī aizpildīt kvalitatīvas gaļas 
deficītu Latvijas tirgū.

8.1. Holšteinas šķirnes lopu salīdzinājums ar gaļas tipa liellopiem
 
No piena ieguvei audzētajām šķirnēm (kam pieskaitāmi arī Latvijas brūnie lopi) Holšteinas šķirnes bullēni 

ir vispiemērotākie ekonomiskai nobarošanai nolūkā iegūt augstvērtīgu vērša gaļu. 
Salīdzinājumā ar tipiskām gaļas liellopu šķirnēm Holšteinas šķirnes lopi ir stipri atšķirīgi:

• kastrāti ir rotaļīgi un mierīgi, bet buļļi – ļoti bīstami un neprognozējami. Lai novērstu nopietnus 
draudus lopu agresivitātes dēļ, bullēnus ieteicams kastrēt. Visvieglāk to ir izdarīt drīz pēc dzimšanas, 
tiklīdz abi sēklinieki ir sataustāmi. Ja kastrācija tiek veikta ar nazi (vienīgais veids, kā būt pilnīgi 
drošam, ka bullēns tiešām tiks izkastrēts), to ieteicams darīt tikai tādā laikā, kad nav mušu, lai 
novērstu potenciālas infekcijas radītos sarežģījumus. Kastrāciju var veikt arī ar emaskulatoru, 
divās vietās saspiežot sēklvadu, vai lietojot gumijas riņķus. Pēdējais paņēmiens ir visnedrošākais, 
jo nereti riņķa uzlikšanas brīdī sēklinieks iespiežas ķermeņa dobumā un galarezultātā dzīvnieks 
nav ne kastrāts, ne bullis, bet tas var būt bīstams un kvalitatīvu liemeni no šāda lopa ir grūti iegūt. 
Bullēnus var kastrēt arī pirms pārvietošanas uz kopējo aizgaldu; 

• kastrātiem, tāpat kā buļļiem, ir lielāka tendence aplēkāt citus dzīvniekus, tādējādi traucējot visu 
baru, kas negatīvi ietekmē arī dzīvmasas pieaugumu;

• Holšteinas šķirnes lopiem viss ātri apnīk, līdz ar to tiem ir tendence ar purnu un mēli maisīt barības 
devu, izlasot to, kas labāk garšo. Tas dažkārt rada vielmaiņas un gremošanas traucējumus;

• tiem vairāk novēro uzpūšanos un vielmaiņas traucējumus, kas var kļūt hroniski;
• dzīvnieki ir kustīgi, trenkā cits citu. Lopus ieteicams atragot, ko visvieglāk veikt ar elektrisko 

atragotāju, tiklīdz teliņam ir sataustāms raga aizmetnis. Atragoto lopu liemeņiem novēro daudz 
mazāk traumu, līdz ar to mazāk ir arī gaļas atgriezumu; 

• dzīvnieki var panest karstumu, bet necieš aukstumu. Ļoti aukstā laikā, īpaši, ja nav vēja aizsega, 
dzīvmasas pieauguma var nebūt;

• tiem nepieciešams par 8–12% vairāk enerģijas vielmaiņas nodrošināšanai, kas iespaido to 
ēdināšanas līmeni;

• augsts dzīvmasas pieaugums (120–130 kg smags teļš dzīvmasu spēj dubultot 100 dienās). Lai iz-
mantotu ātraudzību, dzīvnieki jāēdina ar atbilstošām barības devām;

• nepieciešama barības vielu koncentrēšana. Taukvielas tievajā zarnā ir jāsagremo ļoti ātri, lai ne-
zustu sagremošanas efektivitāte. Ja pH tievajā zarnā paaugstinās no pH 6.6 uz 7.2, taukskābes 
pārvēršas ziepēs. Žults izdalīšanās nepalielinās. Salīdzinājumā ar gaļas tipa šķirnēm Holšteinas 
šķirnes dzīvnieki ar barības devu uzņem vairāk taukskābju, bet to sagremojamība ir par 2–3% 
zemāka (ja barības devā ir 5% papildu taukvielu);
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• Holšteinas šķirnes dzīvnieku barības devā ir jānodrošina vielmaiņai nepieciešamo aminoskābju, 
īpaši metionīna un lizīna, kā arī arginīna daudzums. To trūkums, sevišķi maziem teļiem, krasi ie-
spaido vidējo dzīvmasas pieaugumu diennaktī. Laba proteīna piedeva ir zivju milti. Teļu barības 
devās ir nepieciešams augsts enerģijas un proteīna saturs; 

• dzīvnieki biežāk cieš no aknu augoņiem un acidozes;
• Holšteinas šķirnes dzīvniekiem ir nepieciešams un tie patērē vairāk ūdens, līdz ar to aizgaldos ir 

lielāks mitrums;
• sasniedzot 600 kg dzīvmasu, Holšteinas šķirnes lopu muskuļu marmorizācija ir augstākā līmenī 

nekā jebkuras citas šķirnes liellopiem. Lai iegūtu lielāku vēlamo muskuļaudu daudzumu, kā arī 
optimālu kaulaudu un muskuļaudu proporciju liemenī (58–62% no kautmasas %), Holšteinas 
šķirnes vēršus ieteicams audzēt līdz lielākai brieduma pakāpei;

• Holšteinas šķirnes lopiem ir “pašnāvības “ tendences. Tie dažkārt kaut kur iebāž galvu un pakaras, 
ieskrien ar galvu sienā un nositas vai atrod kādu citu veidu, kā sev padarīt galu;

• uz stresa izraisītām slimībām Holšteinas lopi reaģē lēnāk;
• ja nobarošanas periods ievelkas un lopi sasniedz 725 kg dzīvmasu, barības izmatošanas efektivitāte 

ir ļoti zema. Normāla barības izmantošanas efektivitāte gaļas tipa liellopiem ir 5–6, bet Holšteinas 
lopiem tā ir 5–9.5. Gaļas tipa liellopu nobarošanas izmaksas, aprēķinātas uz 1 kg dzīvmasas pieau-
gumu, ir gandrīz nemainīgas, bet Holšteinas lopiem tās ir stipri svārstīgas. Labi nobarotu Holšteinas 
lopu kautiznākums vidēji ir 59% no dzīvmasas, bet gaļas liellopu – 61–62%. 

8.2. Teliņu kopšana un ēdināšana

Piensaimniecībā bullēnu audzēšana var dot papildu ienākumu, ja tos pārdod drīz pēc dzimšanas. Tā var 
būt arī ienesīga papildu nodarbība, audzējot teliņus nobarošanai pašu saimniecībā vai nobarojamo teļu tir-
gum. Apstākļi katrā saimniecībā ir atšķirīgi, tāpēc ir nepieciešams tos rūpīgi izvērtēt un izvēlēties izdevīgāko, 
situācijai piemērotāko variantu. 

Moderna piensaimniecība ir darba un kapitāla intensīva nodarbe, augsti specializēta un potenciāli 
ienesīgāka nekā liellopu audzēšana gaļai. Resursu piesaistes izvēles principi parasti sekmē specializāciju, bet 
dažkārt saimniecībā pastāv tāda resursu pieejamība un sadale, kas nepieļauj to optimālu izmantošanu tikai 
vienā pamatnozarē. Piemērs ir saimniecība, kur darbinieku specializācija un pieejamība neatbilst veicamo 
darbu plūsmai. Ja ģimenes saimniecībā daļa no nodarbinātā personāla ir bērni skolas gados, kas brīvajā laikā 
var daudz ko padarīt, bet skolas un mācību prasības ir primāras, savu ieguldījumu saimniecības labklājībai viņi 
var sniegt, piedaloties ražas novākšanā, teliņu apkopšanā, lopu ēdināšanā un līdzīgās nodarbēs.

Neatkarīgi no tā, vai teliņus audzē saimniecībā, kur tie ir dzimuši, vai tos drīz pēc dzimšanas pārdod, laba 
pirmpiena deva tūlīt pēc piedzimšanas tiem ir neatvietojama. Pirmajā stundā pēc piedzimšanas teliņš no pirm-
piena uzņem 50% imunoglobulīna, bet šis daudzums 24 stundu laikā strauji sarūk līdz nullei (teliņi piedzimst 
bez pasīvās imunitātes). Makromolekulārā transporta periodā, pirmajās 24 stundās, tie imunoglobulīna aiz-
sardzību parasti iegūst no pirmpiena. Ieteikums: 24 stundu laikā divās reizēs teliņam izēdināt 2 l pirmpiena. 
Tomēr ne vienmēr imunoglobulīna daudzums pirmpienā ir pietiekams. Pamatojoties uz jaunāko pētījumu 
rezultātiem, speciālisti iesaka pirmās ēdināšanas reizē teliņam dot 4–6 litrus pirmpiena vai papildus lietot da-
biska imunoglobulīna piedevu – pirmpienu ar asinīm vai sakultu olu –, kas teliņa organismā dažkārt tiek vājāk 
asimilēts nekā augstas kvalitātes pirmpiens. Iespējams lietot arī komerciāli iegādātā imunoglobulīna piede-
vu. Imunoglobulīns rada imunitāti pret dažādiem zarnu iekaisumiem (ieskaitot enteropatogēno Escherichia 
coli, Rota vīrusu un Cryptosporidium parvum). Orālas imunoglobulīna piedevas efektivitāte ir atkarīga no 
tās kvalitātes un piemērotības īpašiem patogēniem. Pēdējā laikā pirmpiena piedevas gatavo no pirmpiena 
imunoglobulīna un asinīm. Zinātnieki ir pierādījuši arī vistu imunoglobulīna efektivitāti.

Lai izaudzētu veselīgus teliņus, ir nepieciešama pareizi sastādīta un ekonomiski pamatota barības deva, 
kā arī tīra, piemērota novietne. Viena no labākajām un lētākajām novietnēm ir atsevišķa mājiņa ar nelielu āra 
aploku. Starp individuālajām teļu mājiņām ieteicamas 2 m platas atstarpes. Teliņiem jābūt labi pakaisītiem un 
sausumā. Pirms mājiņā ievieto nākamo teliņu, nepieciešama dezinfekcija, īpaši, ja ir bijušas kādas veselības 
problēmas. 
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Aiovas universitātes pētījumi pierāda, ka visekonomiskākais ēdināšanas režīms ir saistīts ar teliņu agro 
atšķiršanu (dzīvmasas pieaugums ir uz pusi lētāks nekā teliņiem, kas atšķirti 56 dienu vecumā). Teliņam 
pārtrauc piena vai tā aizstājēja izēdināšanu vidēji 31 dienas (21–35) vecumā. Tas ir iespējams, ja spurekļa 
darbība ir attīstījusies un fermentācijas procesā barība tiek pārstrādāta gaistošajās taukskābēs. Jau nedēļas 
vecumā teļiem novēro baktēriju un vienšūņu (protozoju) darbību spureklī, ko sekmē neliels daudzums izēdinātas 
rupjās barības un koncentrātu. Divu nedēļu vecumā teļa spureklī ir sasniegts pieauguša liellopa baktēriju un 
protozoju koncentrācijas līmenis un 5 nedēļu vecumā sākas līdzīgi fermentācijas procesi kā pieauguša liel-
lopa spureklī, tikai to intensitāte ir atbilstoša attiecīgai dzīvmasai. Šīs izmaiņas spurekļa darbībā paaugstina 
urīnvielas [CO (NH2)2], acetāta, ß-hidroksisviestskābes un acetoacetāta saturu augošā teļa asinīs. Pēdējos trīs 
savienojumus veido spurekļa epitēlijs no sviestskābes.

Piena un tā aizstājēja devu vajadzētu lietot kā sauso uzturvielu papildinājumu līdz brīdim, kad spurekļa 
darbība spēj nodrošināt jaunlopu ar nepieciešamām barības vielām. Teliņam uzņemamā mātes pienā, 
pārrēķinot sausnas daudzumā, ir aptuveni 27% proteīna un 30% taukvielu. Piena aizstājēja sausnā paras-
ti ir 20–22% proteīna un 20% taukvielu, kas nodrošina tikai ¾ no teliņam nepieciešamām barības vielām. 
Ja teļš zīž mātes pienu 6–10 reizes dienā, tas saņem 0,9–1,3 kg sausnas, kas varētu atbilst teļa attīstības 
vajadzībām. Dzīvmasas pieaugums varētu būt aptuveni 0,9 kg dienā. Jo agrāk teliņš pāries uz sauso barību 
(pamatā spēkbarību un ierobežotu daudzumu augstas kvalitātes rupjās barības), jo veselīgāks tas būs un spēs 
izvairīties no iespējamiem gremošanas trakta iekaisumiem ar letālu iznākumu. Paaugstinātas barības vielu 
devas neietekmē teļa imunitāti. 

Teliņiem ieteicams ierobežot rupjās barības (siena) izbarošanu, lai cik augstas kvalitātes tas būtu. Siens, 
īpaši nobriedis un kokšķiedrains, ir grūtāk sagremojams, līdz ar to fermentācijas procesi ir apgrūtināti, masa 
ilgāk atrodas spureklī un sausnas uzņemšana ir samazināta. Tā kā teliņa spurekļa ietilpība ir ierobežota, tas 
sākumā nespēj uzņemt pietiekami lielu spēkbarības devu. Teliņam ieteicams izēdināt visaugstākās kvalitātes 
sienu ne vairāk kā 10% apjomā no spēkbarības sausnas devas vismaz līdz tam laikam, kad tam tiek pārtraukta 
piena vai tā aizstājēja izēdināšana. Uzsākot spēkbarības izēdināšanu, tiek veicināta spurekļa attīstība.

Teliņam ir ļoti svarīga pieeja svaigam ūdenim, arī periodā, kad tas vēl saņem pienu vai tā aizstājēju, 
īpaši siltā laikā. Palielinoties spēkbarības devai, teļš patērē vairāk ūdens. Spēkbarības patēriņš ir saistīts ar 
teļa dzīvmasu dzimstot. Teliņš ar 22–23 kg lielu dzīvmasu dzimstot četru nedēļu vecumā spēj uzņemt 0.7– 
0.91 kg spēkbarības, ar 23–45 kg dzīvmasu – 0.91–1.135 kg spēkbarības. Spēkbarības patēriņš ir labs 
rādītājs, kad teliņam var pārtraukt piena vai tā aizstājēja izēdināšanu. Tam pakāpeniski ir jāpalielinās līdz 2 kg 
dienā, kad var pāriet uz lētāku, augšanai piemērotu barību. Teļu turēšana vairākas nedēļas atsevišķās mājiņās 
pēc piena vai tā aizstājēja izēdināšanas pārtaukšanas samazina tiem stresu un savstarpēju zīšanu, bet saim-
niekam dod iespēju pamanīt un novērst slimības vai stresa izraisītus vielmaiņas traucējumus. 

Teliņu turēšana atsevišķās mājiņās ir labs veids, kā tos izolēt un nodrošināt ar svaigu gaisu. Teliņi nekad 
nedrīkst atrasties slapjumā. Ventilācija un svaiga gaisa piegāde ir nepieciešama jebkurā teļu novietnē, jo 
vienmēr ir iespējami elpošanas ceļu iekaisuma draudi.

8.3. Teļu kopšana un ēdināšana pēc piena vai tā aizstājēju  
izēdināšanas pārtraukšanas

Aklimatizācijas periodā pēc piena vai tā aizstājēja izēdināšanas pārtraukšanas teliņus pārvieto audzēšanas 
ēkas aizgaldos, parasti pa 15 bullēniem grupā. Barības devu enerģijas nodrošināšanas iespējas visbiežāk ir 
atkarīgas no ekonomiskiem faktoriem. Izēdinot teļiem vairāk rupjās barības, parasti samazinās dzīvmasas 
pieaugums, bet sausnas patēriņš var būt mainīgs, kas var pasliktināt barības izmantošanas rādītājus. Salīdzinot 
spēkbarību un rupjo barību ar līdzīgu enerģijas un proteīna saturu, rupjā barība tiek sliktāk izmantota, 
dzīvmasas pieaugums ir mazāks un barības izmantošanas efektivitāte – zemāka. Ja rupjā barība ir pieejamāka 
un salīdzinoši lētāka nekā spēkbarība un lopu skaita apgrozība laika ziņā saimniecībā nav nozīmīga, rupjās 
barības izēdināšana ir ekonomiski attaisnojama. Lopiem sasniedzot 250 kg dzīvmasu un pārejot uz nobarošanu 
ar spēkbarību, nokavēto ir iespējams atgūt, jo var panākt papildu dzīvmasas pieaugumu un labāku barības 
izmantošanas efektivitāti, līdz lopi sasniedz kaušanai vēlamo kondīciju.   

Liellopu audzēšanas un nobarošanas režīmā saistībā ar spēkbarības un rupjās barības attiecību nav 
novērotas īpašas atšķirības starp Holšteinas šķirnes kastrātiem un gaļas tipa liellopiem (DiCostanzo et al. 
1997, 1998; Loerch, Fluharty, 1998). Izēdinot vairāk rupjās barības, sausnas patēriņš dienā palielinās, vidējais 
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dzīvmasas pieaugums diennaktī nemainās, bet barības izmantošanas efektivitāte krītas. Līdzīgi rezultāti iegūti, 
lopiem izēdinot dažādas lucernas siena, kukurūzas skābbbarības, cukurbiešu graizījumu un kaltēta šķiedeņa, 
lopbarības kviešu un kukurūzas graudu vai citas spēkbarības maisījuma barības devas. 

Daudzkārtēju izmēģinājumu rezultāti liecina, ka divfāžu nobarošanas sistēma var būt ekonomisks lopu 
audzēšanas un nobarošanas režīms, kuru izmantojot, iegūst liemeņus, kuru marmorizācija un kvalitāte at-
bilst augstvērtīga produkta prasībām. Sākumā dzīvniekiem barības devās ietver kukurūzas skābbarību un/
vai skābsienu (ieteicams maisījums, kurā kukurūzas skābbarība nepārsniedz 55% no sausnas sastāva), bet 
nobeigumā – augstvērtīgu spēkbarību (kukurūzas skābbarības sastāvs devā tiek samazināts uz 17%–29% sau-
snas). Izmēģinājumos (Comeford et al., 1992) ir konstatēts, ka kukurūzas skābbarības izmantojamība ir augstāka 
nekā lucernas skābsienam (maiņas enerģijas ME saturs augstāks ir kukurūzas skābbarībai, kas nodrošina lielāku 
dzīvmasas pieaugumu). Holšteinas šķirnes lopu kastrāti, kuri bija ēdināti pārsvarā ar kukurūzas skābbarību, 
patērēja vairāk sausnas 1 kg dzīvmasas pieaugumam, to liemeņi bija mazāk marmorizēti, ar mazāku ārtauku 
segumu un vidējo diennakts dzīvmasas pieaugumu, kā arī zemāku vispārēju liemeņa kvalitāti (Miller et al., 
1986, Ainslie et al., 1992 – 5 izmēģinājumi; Schoonmaker et al., 2004 – 3 izmēģinājumi). Tātad varam secināt, 
ka kukurūzas spēkbarības izēdināšana dod labākus rezultātus nekā lucernas skābbarības izēdināšana. Ēdinot 
lopus ar samērā nobriedušu skābsienu (Latvijas apstākļos bieži novērojama parādība), atšķirība varētu būt vēl 
lielāka, bet arī kukurūzas skābbarības kvalitāte Latvijā ir ļoti dažāda.

8.4. Holšteinas šķirnes kastrātu audzēšana ganību režīmā 

Ar pienu vai tā aizstājējiem ēdināti Holšteinas šķirnes bullēni vienmēr ir bijuši pieprasīti teļa gaļas tirgū. 
Holšteinas šķirnes kastrātus audzē dažādos ēdināšanas režīmos, ieskaitot pārsvarā rupjās barības iekļaušanu 
barības devās un nobarošanu ganību apstākļos. Daudzus gadus šie liellopi ir audzēti gaļai dažādos vecuma, 
dzīvmasas un kondīcijas līmeņos, kā jaunlopi parasti sasniedzot 225 kg dzīvmasu. Teļus, sākot ar 175 kg 
dzīvmasu, ganību režīmā audzēja, līdz tie sasniedz 545 kg un pat 725 kg. Rupjās barības vai ganību režīmā 
audzētu Holšteinas šķirnes kastrātu muskulatūra nav pieteikami marmorizēta un antrekota muskulis ir vāji 
attīstīts. Kastrātam sasniedzot 550 kg dzīvmasu, tās turpmākais pieaugums kļūst ļoti neekonomisks, lai gan 
dzīvniekiem augot un sasniedzot augstāku brieduma pakāpi, muskulatūra sāk vairāk marmorizēties. 

Jaunlopu nobarošanas ganību režīmā priekšrocības ir saistītas ar pilnīgi citādu neizmantojamo platību 
ekonomisko atdevi, kur alternatīvajās izmaksās ganību vērtība ir nulle. Dažkārt ganību vērtība var būt pozitīva, 
bet liellopu audzēšanai ganībās ir visaugstākās izmaksas. Ganībās nobarotu liellopu, īpaši tradicionālo gaļas 
tipa lopu, liemeņiem ir zemāks nevēlamo piesātināto taukskābju un augstāks nepiesātināto taukskābju saturs. 
Ganībās audzēto Holšteinas šķirnes kastrātu liemeņos šīs īpašības parādās vēlāk – lopiem ar ievērojami lielāku 
dzīvmasu. Saniedzot 545 kg dzīvmasu un vairāk, Holšteinas šķirnes kastrātu vielmaiņas prasības ir augstas, 
barības izmantošanas efektivitāte – ļoti slikta un audzēšana kļūst neekonomiska, lai gan ganību vai rupjās 
barības ēdināšanas režīmā lopi vēl nav sasnieguši vēlamo kondīciju. 

Tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos ganību sezona nav gara, īpaši apvidos, kur ar kultūraugiem 
neaizņemtās lauku platības varētu izmantot liellopu ganībām, alternatīva nodarbošanās varētu būt ganību 
uzlabošana vai lopu piebarošana. Ganību uzlabošana prasa kapitāla ieguldījumu un tā intensīvāku izmantošanu. 
Lopu piebarošana, īpaši ar spēkbarību, ganību apstākļos parasti nav ekonomiska. Ganību izmantošanas 
efektivitāte (arī uzlabotās ganībās) samazinās, ja lopiem piebaro spēkbarību. Siena vai skābbarības piebarošana, 
īpaši, ja ganības ir nepietiekamas, to izmantošanu īpaši neietekmē, bet uzlabo lopu ātraudzību. 

Pēc ilggadēju zinātnisko novērojumu rezultātiem var secināt, ka Holšteinas šķirnes kastrāti nav sevišķi 
piemēroti nobarošanai ganību režīmā. Turpretī gaļas šķirņu liellopu kastrāti efektīvi izmanto ganības, īpaši 
labi – uzlabotas porcijveida ganīšanas režīmā, kur attiecīgā platība tiek ātri noganīta un lopi bieži pārvesti 
uz jaunu vietu. Līdzīgus rezultātus var iegūt, izmatojot Latvijā izplatīto lopu siešanu un pārsiešanu citā 
vietā. Tas ir iespējams, ja lopu skaits ir neliels. Porcijveida ganību izmantošanu sekmē elektriskie gani, bet 
ganību uzlabošana un lopu pārvietošana prasa zināmu kapitāla ieguldījumu. Labi iekārtotas ganības ar aug-
stu tauriņziežu sastāvu zelmenī un strauju lopu apriti var dot lielāku ienākumu nekā graudaugu audzēšana. 
Daudzu gadu pētījumi Viskonsinas un citās ASV universitātēs, kā arī novērojumi praksē liecina, ka Latvijas 
apstākļiem līdzīgos privātsaimniecību apstākļos, izmantojot piemērotus gaļas tipa kastrātus, no hektāra labu 
ganību platības var iegūt 800–1200 kg lielu lopu dzīvmasas pieaugumu. Uzmanība jāpievērš iespējamiem 



107

lopu uzpūšanās draudiem, bet tā ir pilnīgi novēršama, veidojot sezonālu ganību mistru un/vai vanagnadziņu 
(Lotus Corniculatus) sējumus.

Uzlabotu ganību apstākļos Holšteinas lopu kastrāti, ja tie nav intensīvi ēdināti ar spēkbarību, var efektīvi 
izmantot ganības, sākot ar 180 kg un sasniedzot ne vairāk kā 410 kg dzīvmasu. Lopus tālāk nobaro intensīvi 
(150 dienas) ar spēkbarību. Nobarošanu var turpināt arī ar kukurūzas skābbarību un attiecīgu proteīna piedevu, 
ja skābbarība ir kvalitatīva – ar augstu graudu un sausnas (35%) sastāvu, bet jārēķinās, ka nobarošanas periods 
būs garāks, taču lopiem būs lielāka kautmasa. 

Kā uzlabotās, tā arī dabiskās ganības var teicami izmantot Holšteinas un gaļas sķirņu lopu krustojumi, 
īpaši teles. Ja ganībās ir samērā labs vēlamo zāļu sastāvs un tās nav tikai nezāļainas, izmantojot šādu barību, 
lopi labi attīstās un neaptaukojas. Minētie krustojumu dzīvnieki var būt labs pamats gaļas liellopu ganāmpulka 
veidošanai. Herefordas, Anguss un Šarolē sķirnes lopi ir piemēroti krustošanai ar Holšteinas šķirnes govīm, 
bet Herefordas un, īpaši, Anguss šķirnes lopi – lecināšanai ar Latvijas brūnajām govīm. Lai iegūtu īpaši 
piemērotus pēcnācējus savvaļas komerciāla ganāmpulka veidošanai, Latvijas brūnās šķirnes govis var lecināt 
ar Gelovejas vai Hailandes šķirnes lopiem. 

Pirms ievietošanas nobarošanas aizgaldos lopi ir jāattārpo. Teļi un govis ir jāattārpo arī pirms laišanas 
ganībās. Ganību sezonai beidzoties, govis ir jāattārpo atkārtoti. Lopi ar iekšējiem parazītiem nevar ekono-
miski izmantot barību. 

Attiecībā uz savvaļas vai organiskās saimniekošanas apstākļos organizētu lopkopību lopu labturība 
prasa, lai barības devas būtu sabalansētas un tajās būtu viss lopiem bioloģiski nepieciešamais. No lopu 
labturības viedokļa, attiecībā uz barības vielu vajadzībām nav atšķirības starp modernu komerciālu un da-
bisku lopkopību. Organiskā lopkopība nepieļauj minerālmēslojuma lietošanu barības ieguves procesā, kā arī 
trūkstošo minerālvielu piedevas barības devās un antibiotiku izmantošanu. Lopbarības minerālvielu sastāvu 
ietekmē attiecīgās vielas klātbūtne vai tās trūkums augsnē, kurā tiek audzēti lopbarības augi. Ja augsnē ir 
zems kalcija saturs, kobalta vai joda trūkums, tas parādīsies arī iegūtajā barībā. Saņemot šādu barību bez 
attiecīgajām piedevām, samazinās lopu produktivitāte un rodas dažādi veselības traucējumi. 
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9. LIELLOPU AUDZĒŠANĀ IZMANTOJAMĀS ĒKAS,  
IEKĀRTAS UN NOVIETNES

Jebkurā tautsaimniecības nozarē, lai sekmīgi strādātu un pastāvētu, ir nepieciešama pozitīva naudas aprite 
un ilgtermiņa peļņas iespējas. Gaļas liellopu audzēšana parasti nav intensīva saimniekošanas nozare, tāpēc 
īpaši nepieciešams paredzēt minimālus kapitāla un fiksētos ieguldījumus saimniecības infrastruktūrā. 

Uzsākot gaļas liellopu audzēšanu, īpaši savvaļas režīmā, var iztikt bez jebkāda kapitāla ieguldījuma ēkās 
un iekārtās. To, kas ir minimāli nepieciešams, zemnieks var sagatavot un radīt pats saviem spēkiem. Galvenais 
ir priekšstats un zināšanas par to, kas ir nepieciešams un kā to iegūt. 

Ziemas perioda vajadzībām lopu novietni var izveidot, sakraujot apaļos siena vai salmu rituļus vienu 
virs otra ap kāršu iežogojumu vai aizgaldu un pārsedzot ar plastmasas plēvi, tā radot vietu, kur sliktos laika 
apstākļos lopi var patverties sausumā un aizvējā.

Zīdītājgovis atnešanās periodā sliktos laika apstākļos var novietot aizgaldā. Svarīgākā ir novietne mātēm 
atnešanās laikā, kur tām var sniegt palīdzību, kas ir īpaši nepieciešama telēm pirmās atnešanās reizē. Aukstā 
un slapjā laikā arī teliņiem ir vēlams un pat nepieciešams patvērums. Šādā vietā saimnieks vai veterinārārsts 
var ērti sniegt palīdzību dzīvniekiem traumas vai saslimšanas gadījumā. Grūti iztikt bez ejas lopu šķirošanai 
un speciāla nodalījuma, kur lopus var vakcinēt, atragot, kastrēt vai kā citādi ar tiem darboties. Ejas ir ieteicams 
būvēt apļveida, ar slēgtām malām, lai dzīvnieki tajās varētu ērtāk, ar mazāku satraukumu kustēties. 

Saimniecībai attīstoties, var atļauties būvēt arī specifiski, bet ekonomiski konstruētas ēkas un izveidot 
pastāvīgas iekārtas, novietnes un aplokus, kas ir jāplāno tā, lai būtu iespēja paplašināties vai ko mainīt, lai 
darba ejas un aizgaldi būtu pieejami un parocīgi izmantojami, kā saimniekošanas sākumā, tā arī lopu skaitam 
palielinoties. 

 Plānojot aplokus liellopu novietošanai un nobarošanai mājas tuvumā, jāņem vērā vietas topogrāfija un 
lopiem nepieciešamās platības. Tā kā Latvijas klimatiskie apstākļi ir samērā mitri, šis ir viens no noteicošiem 
faktoriem lopu novietojuma izvēlei, lai izvairītos no nopietnām problēmām, lopu skaitam pieaugot. 

 Ēkas ir jāizvieto tā, lai valdošie vēji ziemas periodā tajās nepūstu iekšā. Ieteicams paredzēt ēkā barības 
(siena) glabāšanas vietu tā, lai dzīvnieku barošanu varētu veikt ērti un pēc iespējas mehanizēti. Skābbarību 
var sagatavot tranšejās vai maisos, skābsienu – arī rituļos, kas ir izcila barība nobarojamiem lopiem, bet pārāk 
dārga zīdītājgovīm. Ideāli būtu nobarojamiem lopiem ēdināšanas silēs vai ejās pasniegt sabalansētu, sajauktu 
barību (TMR), lietojot mehanizētu barības jaucēju, kas nodrošina barības precīzu sagatavošanu pēc svara. Tas 
ekonomiski attaisnojas lielākās, intensīvai liellopu nobarošanai piemērotās saimniecībās. Mazās un vidējās 
saimiecībās specializēto mehanizāciju var aizstāt ar roku darbu. 

48. tabula
Nepieciešamie ēku raksturlielumi

Lopu grupa (vecums, 
dzīvmasa)

Nojumes vai kūts 
platība, m2 Griestu augstums, m

Aploka vai aizgalda platība, m2

cementēta bez seguma

Zīdītājgovs (2 gadi un 
vairāk) 12–17 3–3.5 100 17–35

Nobarojamie jaunlopi 10–14 3–3.5 40–65 10–17
Teļi (160–230 kg) 7–10 3–3.5 45–60 7–17
Zīdītājgovis dzemdību 
aplokā 30–40 3–3.5 5000–15000

(0.5–1.5 ha) –

Buļļi 33–50 3–3.5 5000–15000 
(0.5–1.5 ha) –

Barības galdu augstums teļiem – 45 cm, jaunlopiem un zīdītājgovīm – 55 cm.
Ja lopus ēdina vienlaicīgi divreiz dienā, barības galdu un siļu garums vienam dzīvniekam ir šāds: 

teļiem līdz 275 kg – 45–55 cm; jaunlopiem līdz tirgus kondīcijai – 55–65 cm; zīdītājgovīm – 65–75 cm;  
maziem teliņiem – 35–45 cm. Ja lopiem barība vienmēr ir pieejama, tad vienam dzīvniekam nepieciešamais 
barības galda platums spēkbarības izēdināšanai ir 7.5–8.5 cm; siena – 8.5–15 cm; spēkbarības un skābbarības  
kopā – 15 cm. 
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33. att. Moderna dzīvnieku sanitārās apstrādes iekārta

 

34. att. Slīpa tekne lopu novietošanai furgonos divos līmeņos

Ventilācija un svaiga gaisa izmaiņa ir ļoti svarīgs faktors modernā lopkopībā. Jāseko arī, lai lopi neatras-
tos dubļos, mēslos un slapjumā. Pirms uzsāk celtniecību, nepieciešams rūpīgi pārbaudīt mītnes novietojumu 
un izvēlēties vietu, vēlams nelielā nogāzē, lai būtu nodrošināta liekā mitruma noplūde. Ideāla būtu smilšaina 
vieta, bet tāda ne vienmēr ir pieejama. Ieteicams iekārtot lopu skaitam atbilstoša lieluma uzbērumus, kur tie 
slapjā laikā var sausumā patverties vai saulainā laikā uzturēties.

Nojumes ieteicams konstruēt tā, lai tās būtu viegli mehāniski iztīrīt. To visērtāk var veikt ar traktoru, 
kuram ir frontālais iekrāvējs. Vēl parocīgāk ir strādāt ar krāvēju-buldozeru, bet tad jau saimniecībai ir jābūt 
vērienīgai. Ēku ejām un aizgaldu vārtiem ir jābūt pietiekami platiem, piemērotiem darbiem ar dažādiem 
mehānismiem. Ļoti parocīgi ir izceļami vārti un dažādi nodalījumi. 
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35. att. Vaļēja lopu novietne un aizgaldi Valmieras raj. z/s Bērziņi

36. att. Barības eja un norobežojoša konstrukcija z/s Bērziņi

37. att. Mehāniskais barošanas galds un nojume
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38. att. Moderna barības izdales ēka, piemērota bargiem klimatiskiem apstākļiem

39. att. Lopu novietne un nobarošanas aploki

40. att. Barības eja un sile lopu novietnes aizmugurē
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41. att. Solāra lopu novietne (izmanto kā barības glabātavu)

  
 

42. att. Gaļas liellopi novietnē. Automātiskā dzirdne – kreisajā pusē pie sētas

43. att. Vieglas konstrukcijas lopu atpūtas nojume ar vienslīpes jumtu un solāro priekštelpu
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44. att. Neliels uzbērums novietnes laukumā. Vēja aizsargsēta

Lai lopiem vienmēr būtu sausa vieta, kur atpūsties atklātā laukumā vai novietnē, ieteicams ierīkot 
uzbērumus. Vēlamā platība – 8 m2 vienam lopam. Šādi uzbērumi ir sevišķi ieteicami Latvijas mitrā klimata 
apstākļos. Uzbērumus var ierīkot, izveidojot zemes pacēlumu ar lēzenām sānu malām, tā augšpusi nostiprinot 
un iestrādājot virsmā trūdvielas. Uzbērumi ir periodiski jāatjauno.

49. tabula
Teļu atpūtas vieta nojumē

Atpūtas vieta
Teļi

audzējamie (180–360 kg) nobarojamie (360–545 kg)

Pakaisīta, ar izeju pastaigu laukumā 5–7 m2 7–8 m2

Pakaisīta, bez pastaigu laukuma 7–8 m2 10–12 m2

50. tabula
Teļu ūdens patēriņš un izdalīto mēslu daudzums diennaktī

Teļi
audzējamie nobarojamie

Izdzerts ūdens, litri
          siltā laikā
          aukstā laikā

30–57
15–27

57–83
30–41

Izdalīti mēsli, m3 0.11–0.23 0.23–0.4

Latvijas klimatiskie apstākļi ir mitri, un nobarošanas vietas un pastaigu laukumi bieži ir mālaini vai dubļaini. 
Šādos apstākļos lopiem ir jāparedz daudz lielākas laukumu platības, kuras aprēķināmas un iekārtojamas 
atbilstoši saimniecībā esošai situācijai. Vienmēr ir jārēķinās ar to varbūtēju paplašināšanas nepieciešamību.

Lopu nobarošanas un pastaigu laukumus ir vēlams aizsargāt ar stādītu koku aizvēja joslu, kurai ir jābūt 
pietiekami tālu no laukuma, lai tajā ziemā neveidotos kupenas. Aizvēja joslas parasti sastāv no vairākām 
koku un krūmu rindām. Augstākie, ātraudzīgākie koki atrodas vidū, krūmi (ceriņi, meža plūmes u.c.) – malās. 
Vairākas egļu rindas katrā pusē aiz krūmiem dod labu aizvēju.

Liela apjoma rūpnieciskai nobarošanai parocīgi un ekonomiski ir konstruēt vienvirziena novietnes ar ce-
menta grīdas segumu, dzirdināšanu starp aizgaldiem, mehānisku ēdināšanu iekšējā ejā (gar ārsienu, kas ir 
atverama līdzīgi kā modernā piensaimniecības novietnē) un barības silē ārā dienvidus pusē pie labi grantēta 
ceļa. Ēkai ir jābūt pietiekami dziļai (35 m), lai lopiem vienmēr būtu ēnaina atpūtas vieta karstā un patīkama 
vide aukstā laikā.

Ēku griestus ir ieteicams izolēt ar putuplastu, lai telpā nerastos kondensāts. Ēku apakšējo daļu un balstus 
nepieciešams būvēt no cementa, kā arī cementēt mēslu ejas un tvertnes.
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Sagatavotās lopbarības krājumi ir jāpasargā no klimatiski izraisītiem bojājumiem. Ja siena ruļļi nav 
apsegti ar plastmasu, tie var zaudēt pat pusi vērtības, īpaši, ja ruļļi ir nelieli un nav blīvi satīti. Arī kvalitatīvi 
satīti ruļļi uzglabāšanas periodā parasti zaudē 5–15% no sākotnējā sausnas satura. Sagatavojot un uzglabājot  
skābbarību vai skābsienu, normālie, oksidēšanās procesa izraisītie barības vielu zudumi var pārsniegt 5% no 
sausnas satura. Oksidēšanās procesā radušos zudumus var samazināt, lietojot konservantus. Skābbarības zu-
dumi kaudzēs ir lielāki nekā tranšejās. Betonētā vai cementētā tranšejā barība labāk glabājas, arī tās kvalitāti 
ir vieglāk nodrošināt.

Pēc atšķiršanas no mātēm pavasarī dzimušos teļus, ja tie tūlīt netiek pārdoti, sadala grupās pēc dzimuma 
vai lieluma pārziemošanai aizgaldos vai laukumā. Rudenī dzimušos teļus pavasarī var laist ganībās. Kad 
jaunlopi ir sasnieguši intensīvai nobarošanai atbilstošu dzīvmasu (275–365 kg), tos var nobarot aizgaldos, kur 
ietilpst arī nojume patvērumam sliktos laika apstākļos.

Lielākās saimniecībās, īpaši, ja lopus intensīvi audzē un nobaro, labi iekļaujas specifiskas liellopu 
audzēšanas un nobarošanas mītnes, kas ļoti atvieglo darbu, palielina pareizi sabalansētas barības izmantošanas 
efektivitāti, ko iespaido lopu komforts. Lai šādas novietnes ekonomiski attaisnotos, tām ir jābūt maksimāli 
noslogotām un izmantotām.

45. att. Labi piemērota ēka teļu audzēšanai pēc atšķiršanas 
no mātēm un intensīvai nobarošanai

46. att. Intensīvas audzēšanas un nobarošanas ēkas interjers. 
Tās galā redzama iekārta lopu veterinārajai apstrādei un šķirošanai.  

Ēku sadala cementētas starpsienas
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47. att. Ēkas malas un grīdas cementētas, aizmugure vaļēja, 
ar nolaižamu aizkaru

48. att. Pa kreisi – lopu novietne un pastaigu laukums. Virs barības 
izēdināšanas vietas ieteicama nojume kā 40. attēlā.  Pa labi – eja barības mehanizētai piegādei

49. att. Iekārta kur, lopiem berzējoties, tie tiek ieziesti ar kašķa novēršanai 
vai/un insektu atbaidīšanai piemērotu preparātu
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Lopus pret kašķi ļoti sekmīgi var aizsargāt, ieziežot tos ar lietotu motoreļļu.

50. att. Lopu novietnes kopskats

Lai lopus varētu pabarot telpās, kur tos neiespaido klimatiskie apstākļi, ēku var būvēt platāku. Barības 
eja konstruējama ēkas aizmugurē ar slīdošām durvīm ēkas galos. Caurbraucamajām barības ejām jābūt vis-
maz 7 m platām, ieskaitot barības novietni lopiem. Automātiskās dzirdnes var būt uz cementa pacēlumiem 
starpnodalījumos vai pie barības ejas, starp aizgaldiem. Šādā gadījumā ēka būs arī augstāka. Nav nepieciešams 
izveidot āra barības eju. 

Ēku var būvēt arī virs šķidro mēslu tvertnes. Grīdas segumam ir  atstarpes, lai dzīvnieki ar kājām mēslus 
varētu izberzt cauri grīdai. Pakaiši netiek lietoti.



117

10. VESELĪGS GAĻAS ŠĶIRŅU GOVJU GANĀMPULKS

10.1. Pasākumi ganāmpulka veselības uzturēšanai

Gaļas šķirņu govju vakcinācija pret Latvijā sastopamajām infekcijas slimībām ir svarīgs pasākums 
ganāmpulka veselības uzturēšanā. Tomēr liela nozīme ir arī atražošanas plānošanai, liellopu ēdināšanai, endo- 
un ektoparazītu kontrolei, kā arī stresa samazināšanai gaļas šķirņu govju ganāmpulkos.

Ievedot govju ganāmpulkā citus dzīvniekus, ir iespējama infekcijas izplatīšanās. Lai tas nenotiktu, 
pamatganāmpulku vakcinē. Ievestajiem dzīvniekiem vajadzētu būt pārbaudītiem un vakcinētiem pret infek-
cijas slimībām. Tiem ir jāparedz atsevišķa vieta vai telpa uz 30–60 dienām. Šajā laikā ir iespējams veikt 
atkārtotas pārbaudes uz dažādām invāzijas un infekcijas slimībām. 

Rezistence jeb organisma aizsardzība pret slimībām attīstās, teļam uzņemot pirmpienu (colostrum) vai arī 
govis imunizējot (vakcinējot). Vakcinētās govis izstrādā specifiskas antivielas pret baktērijām un vīrusiem.

Teļi piedzimst bez jebkādas imunitātes. Imunitāti jeb organisma aizsargspējas tie var iegūt, uzņemot pirm-
pienu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai teļi tūlīt pēc piedzimšanas pēc iespējas drīzāk saņemtu pirmpienu un orālo (caur 
muti) vakcīnu pret akūto nenosakāmas dabas jaundzimušo teļu caureju. Tikai pirmajās 24 stundās pēc teļa 
piedzimšanas šīs antivielas spēj veiksmīgi absorbēties caur gremošanas traktu. Šo imunitāti sauc par mātes 
imunitāti, un tā ilgst 2–6 mēnešus. Pēc tam, lai paaugstinātu rezistences līmeni asinīs, teļi ir jāvakcinē (Ra-
dositis, 1994).

Vakcinācija nenodrošina 100% aizsardzību pret slimībām, bet tā paaugstina imunitāti organismā. 
Vakcinācijas programmā būtu jāiekļauj divu veidu vakcīnas: modificēti dzīva jeb novājināta vīrusa vakcīna un 
nonāvēta jeb inaktivēta vīrusa vakcīna. Novājinātā vīrusa vakcīna grūsnām govīm var izraisīt abortus un augļa 
ķēmības. Grūsniem dzīvniekiem ir jādod nonāvētā jeb inaktivētā vīrusa vakcīna.

Liellopus iesaka vakcinēt pret 
• elpošanas trakta slimībām: 

- Parainfluenza – 3 vīrusu (paragripu), 
- govju respiratoro sinticālo vīrusu, 
- govju herpesvīrusu I (infekciozo govju rinotraheītu, infekciozo pustulozo vulvovaginītu);  

• govju virusālo diareju;
• bakteriālajām slimībām, ko izraisa baktērijas Pasteurella haemolytica un Pasteurella multocida;
• leptospirozi;
• klostrīdiju dzimtas baktēriju ierosinātām slimībām (Lincoln et al., 1995; Pavek et al., 2007).

Parainfluenza – 3 jeb paragripa (PI3) ir vīrusa izraisīta slimība, kurai papildus pievienojas bakteriālās 
slimības Pasteurella haemolytica vai Haemophilus somnus, radot draudus dzīvībai. Dzīvnieki var klepot, tiem 
novēro paātrinātu un skaļāku elpošanu, no nāsīm parādās caurspīdīgi iztecējumi. Procesam ieilgstot, dzīvnieki 
var novājēt (Kahn et al., 2005).

Govju respiratorais sincitiālais vīruss (BRSV) ir slimība, ar kuru pārsvarā slimo jaunie dzīvnieki. 
Papildus pievienojas bakteriālās slimības, ko izraisa Pasteurella haemolytica vai Haemophilus somnus, ra-
dot draudus dzīvībai. Dzīvnieku ķermeņa temperatūra ir paaugstināta (40–42 °C), tiem novēro depresiju, 
samazinātu barības uzņemšanu, paātrinātu elpošanu, iztecējumus no nāsīm, strauju novājēšanu (Kahn et al., 
2005).

Infekciozais govju rinotraheīts (IBR) ir slimība, ar kuru smagāk slimo nobarojamie jaunlopi un 
jaundzimušie teļi. Dzīvniekiem ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (40–42 °C), iztecējumi no deguna un 
acīm, pastiprināta siekalošanās, paaugstināta uzbudinātība, caureja, dažreiz pat krampji. Elpošana ir paātrināta 
un skaļa, var būt klepus. Pievienoties var sekundārā infekcija, un dzīvnieks novājē. Govīm pēc saslimšanas var 
būt aborti, augļa segu (placentas) aizture un būtiski atražošanas traucējumi (Kahn et al., 2005).

Govju virusālās diarejas (BVDV) klīniskā aina ir atkarīga no vīrusa īpašībām, dzīvnieka fizioloģiskā un 
imunoloģiskā stāvokļa. Lielai daļai (pat līdz 90 %) dzīvnieku govju virusālā diareja var izpausties kā

• subklīniska saslimšana, kas maskējas ar sekundārās infekcijas pazīmēm. Tā skar arī tos dzīvniekus, 
kuriem ir bijis īslaicīgs drudzis, leikopēnija, samazināta ēstgriba un caureja. Pēc dažām dienām šīs 
pazīmes pazūd un asinīs parādās antivielas;
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• perakūta saslimšana – klīniskās pazīmes līdzīgas, kā inficējoties ar sinticiālo vīrusu; gremošanas 
trakts nav skarts. Novēro asinsizplūdumus acīs un mutes gļotādā, asiņošanu no deguna. Līdz sešu 
mēnešu vecumam teļi var nobeigties 48 stundu laikā;

• akūta gļotādas slimība – novēro līdz pat 24% gadījumu. Raksturīga paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, depresija, caureja, novājēšana, dehidratācija (atūdeņošanās), gļotādas bojājumi mutē 
(kā vātis – 80%) un citās gremošanas trakta daļās. Dzīvnieks siekalojas, griež zobus, kas liecina par 
sāpēm dziļāk gremošanas traktā;

• hroniska gļotādas slimība – veidojas daļai akūti slimo dzīvnieku, kuri nav aizgājuši bojā. Novēro 
mainīgu caureju, progresējošu novājēšanu, hronisku uzpūšanos, nagu deformācijas, klibumu, 
nedzīstošas gļotādas brūces mutes dobumā, ādas erozijas, kas nepadodas ārstēšanai;

• atražošanas funkciju traucējumi, ko novēro neimūnām grūsnām govīm. Ja govs inficējas grūsnības 
pirmajā trešdaļā, tad embrija bojāejas dēļ dzīvnieks var meklēties, iespējami aborti, augļa 
mumifikācija, teļu dzimšana ar persistentu infekciju;

• persistenta infekcija – vairums inficēto teļu augšanā atpaliek no vienaudžiem. Parasti tie iet bojā  
24 mēnešu laikā (Trubka, 2001; Howard et al., 1999).

Pastereloze jeb hemorāģiskā septicēmija ir infekcijas slimība, kam ir raksturīga hemorāģiska septicēmija 
un plaušu tūska, bet hroniskos gadījumos – pneimonija, pleirīts un abscesi (strutu perēkļi) plaušās. Infekcija var 
izraisīt dzīvnieku nobeigšanos vai ievērojamu produktivitātes samazināšanos. Šo slimību visbiežāk ierosina 
baktērijas Pasteurella multocida un Pasteurella haemolytica. Dzīvniekiem paaugstinās ķermeņa temperatūra 
(līdz 40–41 °C), paātrinās elpošana, dzirdami trokšņi plaušās, dažkārt parādās apgrūtināta elpošana (izelpas 
vaids), plaušu tūskas pazīmes, caureja (var būt asiņaina), un tie var nobeigties 1–2 dienu laikā (Trubka, 2001; 
Howard et al., 1999).

Leptospiroze ir dabisko perēkļu infekcija, kam akūtos gadījumos ir raksturīgs drudzis (paaugstināta 
ķermeņa temperatūra), hemoglobinūrija (asinis urīnā), aborti, dzelte, bet hroniskos gadījumos – nieru funkciju 
traucējumi un produktivitātes samazināšanās (Trubka, 2001; Howard et al., 1999).

Klostrīdiju dzimtas baktēriju ierosinātās bīstamākās slimības Latvijā ir 
• botulisms – ierosina baktērija Clostridium botulinum, kas atrodas dūņās ūdenskrātuvju krastos, 

augsnēs, kuras mēslo ar kūtsmēsliem, vietās, kur ir pūstoši augi; zālē vai ganībās, kur ir nobeigušos 
dzīvnieku kauli. Šīs baktērijas vairojas bezskābekļa vidē. Slimās govis guļ līdzīgi kā piena triekas 
gadījumā. Tām ir apgrūtināta rīšana, pastiprināta siekalošanās, zarnu aizcietējumi. Acis blāvas, vāji 
reaģē uz gaismu. Dzīvniekus neārstējot, tie nobeidzas; savlaicīgi uzsākot ārstēšanu, tie izveseļojas 
3–6 dienās;

• stingumkrampji – ierosina baktērija Clostridium tetani. Tā ir akūta nekontagioza (nelipīga) brūču 
infekcija, kam raksturīgi centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi un krampji. Ierosinātājs 
dzīvo mēslotās augsnēs (Trubka, 2001; Howard et al., 1999).

Lai izvairītos no šāda veida slimībām, dzīvniekus vakcinē pēc noteiktām shēmām (51. tabula).

Parazitārās slimības. Parazīti var būt uz ādas, ādā, gremošanas traktā, acīs, muskuļos un elpošanas traktā. 
Ja dzīvniekam ir parazīti, tas atpaliek attīstībā un novājē, jo ir samazināta ēstgriba.  Lai atbrīvotu dzīvniekus no 
endoparazītiem (atrodas dzīvnieka organismā) un kontrolētu ektoparazītus (uz apmatojuma vai ādas), svarīgi 
ir veikt ganāmpulka regulāru attārpošanu.

51. attēlā ir parādīta daļa parazītu, kas var apdraudēt gaļas šķirnes liellopus.
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51. tabula   
Gaļas šķirnes liellopu vakcinācijas shēma (King, 1998)

Paredzētā programma Vakcinācija Dzīvnieka vecums
Orālā vakcinācija (pastas veidā caur 
muti)

Rotavīruss, Karonavīruss (novājināta 
vakcīna) pret akūto  jaundzimušo caureju

Tūlīt pēc teļa piedzimšanas

Vakcinācija
Attārpošana pret ektoparazītiem     un 
endoparazītiem
Atrago, kastrē, ja nepieciešams

IBR (novājināta vakcīna), PI3 
(novājināta vakcīna), BRSV (novājināta 
vai nonāvēta vakcīna), BVDV (nonāvēta 
vakcīna),
leptospiroze, pastereloze, H. Somnus, 
Clostidium spp.

2–4 mēnešus veciem teļiem
vai vismaz 3–4 nedēļas pirms atšķiršanas

Vakcinācija IBR (novājināta vakcīna), PI3 
(novājināta vakcīna), BRSV (novājināta 
vai nonāvēta vakcīna), BVDV (nonāvēta 
vakcīna),
leptospiroze, pastereloze

Atšķiršanas momentā un revakcinējot 
14–21 dienu vēlāk
Atšķir teļus vismaz 45 dienas pirms 
pārsūtīšanas, pārvešanas

Vakcinācija

Attārpošana, ja nepieciešams
Ķermeņa kondīcijas noteikšana

IBR (novājināta vakcīna), BVDV 
(nonāvētā vakcīna), leptospiroze

Gadu vecām atražošanai paredzētām 
telītēm

Revakcinācija

Attārpošana

IBR, BVDV, leptospiroze (novājināta 
vakcīna)

30–60 dienas pirms teles mākslīgās 
apsēklošanas vai dabiskās lecināšanas 

Vakcinācija

Attārpošana

IBR, BVDV, leptospiroze      (novājināta 
vakcīna)

30 dienas pirms govs mākslīgās 
apsēklošanas vai dabiskās lecināšanas

51. att. Parazīti liellopa organismā (Foreyt, 1989)

Invāzijas slimību rašanās un klīnisko izpausmju raksturs ir atkarīgs no daudziem faktoriem. To gaitā var 
izšķirt vairākas stadijas jeb periodus:

Utis matgrauži – Kašķa ērces –

Utis matgrauži – Mušas –
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• inkubācijas periods – no invadēšanās līdz pirmo slimības simptomu parādīšanās brīdim;
• prepatentais periods – no invadēšanās līdz parazītu olu, kāpuru vai cistu izdalīšanās brīdim ārējā 

vidē. Slimības klīniskās pazīmes var izpausties vai arī neizpausties;
• patentais jeb atklātais periods – ierosinātājs ārējā vidē izdala savus dīgļus un ir gatavs intensīvi 

vairoties. Slimība sasniedz kulmināciju, to var diagnosticēt, atrodot dzīvnieku fekālijās vai citā 
materiālā parazīta olas, kāpurus vai oocistas; dzīvnieks ir bīstams kā invāzijas avots, tas nereti 
nobeidzas;

• postpatentais periods – notiek parazītu dzimumaktivitātes pārtraukšanās, kam parasti seko 
dzīvnieku izveseļošanās. Parazīti aiziet bojā un izdalās no organisma, vai slimība pāriet apslēptā 
formā – parazītu nēsāšanā (Keidāns, Krūklīte, 2000).

Dažu parazitožu gadījumos dzīvniekiem novēro raksturīgas klīniskās pazīmes: govīm punus muguras 
rajonā (hipodermatozi), konjunktivītu un keratītu (telaziozi) u.c. Tomēr vairums parazītu izraisīto slimību 
pazīmju (nomāktība, caureja, novājēšana, atpalikšana augšanā u.c.) ir diezgan viendabīgas, tāpēc diagnostikā 
tām ir galvenokārt sekundāra nozīme un tās ir jāprecizē, veicot laboratoriskus izmeklējumus (Keidāns, 
Krūklīte, 2000). Galvenais parazitāro slimību ierosinātāju izplatīšanās avots dabā ir slimie dzīvnieki vai to 
nēsātāji, kuru organismā parazīts attīstās un vairojas, tad izdalās apkārtējā vidē, invadējot jaunus saimniekus. 
Uzņēmīgāki pret invāzijām ir jauni dzīvnieki  un dzīvnieki, kuri pirmo reizi saskaras ar parazītiem (Keidāns, 
Krūklīte, 2000).

Ektoparazīti jeb arahnoentomozes ir kukaiņi un ērces. Bīstamas ir ne tikai pieaugušās parazītu formas, 
bet arī kāpuri (izraisa hipodermatozi). Ektoparazīti var apdraudēt mūsu gaļas šķirnes liellopu ganāmpulkus 
visu cauru gadu. Pa ziemu tie ir matgrauži (lokalizējas pārsvarā uz astes saknes, mugurkaula un ap galvu); 
īpaši bīstami vietās, kur vienkopus uzturas daudz dzīvnieku; ziemas beigās – arī hipodermas kāpuri, kurus 
dzīvniekam var konstatēt muguras rajonā izveidojušos punos (52. attēls).

52. att. Hipodermatozes izraisītāju Hypoderma bovis un Hypoderma lineatum dzīves cikls (Krūklīte, 2000)
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Spindeles vasaras laikā uzdēj un piestiprina savas oliņas uz govju kāju apmatojuma. Nepilnas nedēļas 
laikā no oliņām izšķīlušies H. bovis kāpuri izurbjas cauri ādai un pa saistaudiem dodas uz mugurkaula kanālu. 
Pēc pāris mēnešiem tie izlien un iekūņojas zemādas audos, veidojot punus ar caurumiņu vidū, kas ir vienīgais 
to elpošanai nepieciešamā gaisa avots (Georgi et al., 1990).

Matgraužu apkarošanai var lietot terametrīnu, transmiksu  (Neo-stomazānu) vai citus preparātus, ko aplicē 
tieši uz šo parazītu atrašanās vietām. Hipodermas kāpurus var iznīcināt, veicot ivermektīna injekciju, bet to 
nedrīkst darīt tad, kad tie atrodas mugurkaula kanālā – dzīvnieku var skart paralīze. Lai atbaidītu spindeles, 
vasarā dzīvnieki būtu jāapstrādā ar dažādiem insekticīdiem (repalentiem).

Ganībās dzīvniekiem uzbrūk daudz un dažādi insekti – mušas, knišļi, odi, ērces – un sūc asinis. Daļa no 
tiem savā attīstības ciklā izmanto svaigus govs mēslus, kur iedēj oliņas un iziet kāpura attīstības stadiju, bet 
citiem ir nepieciešams ūdens, liels mitrums. Mušas un knišļi ir aktīvi no aprīļa līdz oktobrim. Lai pārtrauktu šo 
ektoparazītu attīstības ciklu, ir jālieto insekticīdi. Tie var būt iestrādāti ausu krotālijās, izsmidzināmi, uzlejami, 
uzkaisāmi, injicējami, kā arī dodami mutē (Baker et al.,1990).]

53. att. Knišļu attīstības cikls

Lai izietu pilnu attīstības ciklu, knišļiem ir nepieciešams tekošs, ar skābekli bagāts ūdens. Tie savas oliņas 
izdēj uz ūdenī daļēji iegremdēta objekta (akmens). No oliņām izšķīlušies kāpuri pielīp pie akmens un barojas 
ar organiskajām vielām, ko atnes straume. Kad kāpuri ir gatavi iekūņoties, tie izveido zīda kokonus, ar kuriem 
nostiprinās ūdens gultnes dibenā. Pieaugušie knišļi no kokoniem izkļūst ūdens virspusē ar gaisa burbuļiem un 
dodas baroties pie dzīvniekiem, sūcot to asinis. 

Knišļi aktivizējas (uzbrūk dzīvniekiem) no rītiem un vakaros (Georgi et al., 1990).

Endoparazīti parazitē dzīvnieka iekšējos orgānos un audos. Tos iedala trematodēs (plakantārpos), cestodēs 
(lenteņos) un nematodēs (apaļtārpos).
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54. att. Trematodes Fasciola hepatica dzīves cikls (Georg et al., 1990)

Lielākai daļai plakantārpu dzīves ciklam ir nepieciešams ūdens un starpsaimnieki, kas ir saistīti ar ūdeni. 
Fasciola hepatica starpsaimnieks ir ūdensgliemezis, kurš inficējas no govju fekālijās izdalītajām fasciolas 
oliņām, kas, nonākot ūdenī, tur attīstās. Turpretī govis ar fasciolas parazītu inficējas, ganoties ūdenstilpju 
krastos un apēdot augus, uz kuriem ir fasciolas metacerkārijs (Georgi et al., 1990).

Tomēr ir arī tādas trematodes, kuras spēj attīstīties vidē bez ūdens, piemēram, dikrocēlijas. Dicrocoelium 
lanceatum, kas parazitē žultsvados, kā starpsaimniekus izmanto sauszemes gliemežus un tālāk skudras. Govs 
var saslimt, apēdot inficētu skudru (Georgi et al., 1990).
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Cestodes ir lenteņi. Arī lenteņiem ir nepieciešams starpsaimnieks un īstais jeb definitīvais saimnieks. 
Taeniarhynchus saginatus gadījumā govs ir starpsaimnieks, bet cilvēks – īstais saimnieks. Ēdot zāli, govis 
inficējas ar lenteņa posmu, kurā ir oliņas. Dzīvnieka sirds un košanas muskulatūrā izveidojas daudz prosas 
graudiņiem līdzīgu pūslīšu, ko sauc par finnām. Tajās atrodas Cysticercus bovis jeb lenteņu galviņas. Cilvēkam 
apēdot ar finnām inficētu gaļu, viņa zarnās izveidojas lentenis. Lenteņus ir grūti izvadīt no organisma, jo to 
galvas daļā ir āķīši, ar kuriem tie piestiprinās pie zarnu sienas. 

55. att. Cestodes Teaniarynchus sagniatus dzīves cikls (Krūklīte, 2000)

Govju lenteņa jeb monēzijas starpsaimnieks ir ērces, ko dzīvnieki apēd kopā ar zāli. 
Lenteņu galviņas (cisticerki un eihinokoki) starpsaimnieka organismā (aknās un taukplēvēs) izskatās kā ar 

šķidrumu pildīti pūslīši. Pēc dzīvnieka nokaušanas inficētos orgānus nedrīkst pārgriezt un izmantot suņu vai 
kaķu barībai, bet tie ir jāsadedzina. 

Nematodes atrodas gan dzīvnieka zarnu traktā, gan elpošanas sistēmā, gan arī muskuļaudos. Tām ir 
pieskaitāmas cērmes, strongili, diktiokauli un citi apaļtārpi. Lai varētu noteikt, vai dzīvnieki ir inficējušies ar 
zarnu trakta nematodēm, uz veterināro laboratoriju aizved izlases veidā ņemtus svaigus govju fekāliju parau-
gus. Turpretī, ja ir aizdomas, ka dzīvnieki ir inficējušies ar plaušu nematodēm, tad analīzēm ir jāņem govs 
krēpu vai deguna iztecējumu paraugi, kas ir jānogādā laboratorijā tuvāko 6–12 stundu laikā, turot vēsumā             
(4O C).

Endoparazītu ārstēšanā var izmantot injekcijas, tabletītes (bolus) un pulverus, ko ievada caur muti, un 
šķīdumus, ko aplicē uz dzīvnieka muguras. Veterinārās vairumtirdzniecības bāzes un veterinārās aptiekas 
piedāvā ļoti plašu un daudzpusīgu medikamentu klāstu endoparazītu apkarošanai. Viens no efektīvākajiem 
medikamentiem pret endoparazītiem (izņemot lenteņus) ir ivermektīns. Pret lenteņiem efektīvāks ir febenda-
zols. 

Lai ganības neinficētu ar parazītu oliņām un kāpuriem, dzīvniekus ieteicams regulāri attārpot:
• pieaugušās govis – īsi pirms atnešanās;
• buļļus – pavasarī un rudenī;
• teļus – 3–4 mēnešu vecumā un atšķiršanas brīdī no mātēm, kā arī pavasarī un rudenī;
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• telītes, kas ir domātas atražošanai – 3–4 mēnešu vecumā, atšķiršanas brīdī no mātēm un ik pēc 
3–4 mēnešiem līdz atnešanās momentam (Gadberry et al., 1999).

Lai dzīvnieki neinficētos ar endoparazītiem, ir svarīgi tos nodrošināt ar dzeramo ūdeni vannās, lai tiem 
nav jāizmanto dabiskās ūdenstilpes, kur mīt gliemji. Lai pārtrauktu endoparazītu attīstības ciklu, ganības būtu 
jāmaina katru gadu, ievērojot ganību rotāciju.

Stress ir nespecifiska organisma atbildes reakcija uz jebkuru tam radīto kairinājumu, kas palīdz pielāgoties 
jaunajiem apstākļiem. Stresa reakcijai izšķir trīs stadijas:

• trauksmes stadiju – organismā notiek straujas reakcijas, paaugstinās adrenalīna līmenis asinīs un 
organisms tiek mobilizēts aizsardzībai;

• pretošanās stadiju – organisms jau ir pielāgojies dzīvošanai jaunajos apstākļos;
• izsīkuma stadiju, kas iestājas tad, ja stresu rada ļoti spēcīgs kairinātājs jeb stresors un tā iedarbība 

ir ilgstoša. Šajā gadījumā mazinās organisma aizsargspējas jeb imunitāte, kas savukārt veicina 
dažādu slimību attīstību.

Ne katrs stress ir dzīvniekam bīstams. Bez jebkāda stresa tas var aiziet bojā. Ir arī dzīvnieka izdzīvošanai 
nepieciešami stresi, piemēram, tādi, ko izraisa izsalkums un slāpes un kas ierosina ēšanu un dzeršanu u.c. 
(Breazile et al.,1988).

Nodarbojoties ar gaļas šķirnes liellopu audzēšanu, jāatceras, ka visas manipulācijas ir jāveic ar tādu 
aprēķinu, lai dzīvniekiem radītu pēc iespējas mazāk stresu. Vislielākais stress, kas var izraisīt dzīvnieku 
saslimšanu, ir teļu atšķiršana no mātēm un transportēšana, tāpēc tie ir obligāti jāvakcinē pirms atšķiršanas un 
atšķiršanas brīdī. Teļus var atšķirt, izmantojot vairākas metodes. Atšķiršanas stresu lieliski samazina „divu 
soļu metode”: 

• pirmais solis – teļiem četras dienas pirms atšķiršanas no mātes degunā ievieto pretzīšanas ierīci 
(„ezi”);

• otrais solis – teļus atšķir no mātēm un aizved uz citām ganībām vai uz vietām, kur tos nobaros. Teļi 
atšķiršanu uztver ļoti mierīgi un pievēršas ēšanai (Haley et al., 2003).

 Atšķiršanas stresu līdz minimumam samazina arī „žogu kontakta” metode, kad atšķirtos teļus ievieto 
blakus esošās ganībās vai barošanas laukumos, lai tiem pilnīgi nezustu kontakts ar mātēm. Tad dzīvnieki ir 
mierīgāki, tie mazāk staigā un mauj, bet vairāk pievēršas barības uzņemšanai. Ja teļus atšķir bez iepriekšējas 
sagatavošanas un aizved tālu prom uz citām ganībām, tad gan tie, gan govis bez ēšanas un dzeršanas  
3–4 dienas staigā pa ganībām maudami. Līdz ar to samazinās dzīvmasas pieaugums un palielinās iespēja 
saslimt ar dažādām infekcijas slimībām (Ag-Info Centre, 2006).

Dzīvnieku transportēšana ir nepieciešama, tāpēc liela uzmanība ir jāpievērš tam, kā dzīvniekus iedzen 
transporta līdzeklī un izdzen no tā, lai tie nebaidītos, jo bailes ir ļoti spēcīgs stresors. Lai mazinātu stresu, 
pirms transportēšanas teļus no mātēm atšķir 45–30 dienas iepriekš (Ag-Info Centre, 2006).

Transportēšanas stress izraisa govju respiratoro slimību kompleksu (plaušu saslimšanu). Lai to novērstu, 
dzīvniekus iepriekš vakcinē (Grandin, 1998).

10.2. Gaļas šķirņu govju ganāmpulka atražošana

Tipiskā gaļas šķirņu govju ganāmpulkā govis atnesas agri pavasarī – februārī un martā, tās apsēklo maijā 
un jūnijā. Teļi kopā ar mātēm ir 2–4 mēnešus (intensīvā turēšanā) vai arī 6–8 mēnešus (ekstensīvā turēšanā), 
tad tos atšķir un nobaro. Ataudzējamās ganāmpulka teles pirmo reizi apsēklo 14–16 mēnešu vecumā ar tādu 
aprēķinu, lai tās atnestos 24–32 mēnešu vecumā. Atnešanās periodam vajadzētu būt kompaktam – viena vai 
divu mēnešu garumā. Govis 45–65 dienas pēc atnešanās apsēklo mākslīgi vai aplecina ar bulli vaislinieku.

Apsēklojot dzīvniekus mākslīgi, liela uzmanība ir jāpievērš tam, lai samazinātu nedzīvi dzimušo teļu 
skaitu un pirmpieņu bojāeju dzemdībās vai piespiedu likvidēšanu dzemdību traumu dēļ. Svarīgi ir prognozēt 
atnešanās vieglumu jeb dabiskumu, tāpēc ir jāizvēlas vaislinieki, kuriem dzimst mazāki pēcnācēji. Šis kritērijs, 
izteikts procentos, ir norādīts vaislinieka novērtējumā. Ja vaislinieks dod lielus pēcnācējus, tad ar tā sper-
mu drīkst apsēklot tikai govis ar labi attīstītām, platām gūžām. Tas pats ir jāievēro, arī izmantojot dabisko 
lecināšanu. 
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Gaļas šķirņu ganāmpulkos pirmpienēm ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību, jo pēc atnešanās tās 
turpina attīstīties un tām ir vajadzīga papildu enerģija. Pirmpienēm ir arī grūtāk izcīnīt barā vietu pie barības 
galda, ja dzīvniekus piebaro. Tādēļ ir jāapsver iespēja tās apsēklot 3–4 nedēļas agrāk nekā govis. To var 
paveikt, izmantojot sinhronizācijas programmas. Gaļas šķirnes telēm plašāk lieto prostaglandīna F2α injek-
cijas (to injicē 0–11. dienā, bet 14. un 15. dienā teles apsēklo). Lai nodrošinātu pirmpieņu labāku attīstību, to 
teļus iesaka atšķirt 30–40 dienas agrāk nekā pārējām govīm. Tas dod papildu laiku līdz lecināšanas sezonai 
tām stabilizēt savu dzīvmasu un augt. Ķermeņa kondīcijai jeb barojuma pakāpei apsēklošanas brīdī 9 baļļu 
sistēmā vajadzētu būt 5–6 balles (52. tabula, 56. attēls).

52. tabula
Dzīvnieka grūsnība atkarībā no barojuma pakāpes

Apsēklošanas dienas
Barojuma pakāpe, ballēs

4 5 6 7
Grūsnība pirmās 
20 dienās pēc 
apsēklošanas, %

4 15 36 65

Grūsnība pirmās 
60 dienās pēc 
apsēklošanas, %

24 51 69 87

55. att. Barojuma pakāpes un dzīvnieka vecuma ietekme uz grūsnību

Ja dzemdības ir paredzētas ziemā, ziemas beigās vai agri pavasarī, kad vēl ir sniegs, tad dzīvniekus ir ietei-
cams nodrošināt ar šķūni, nojumi vai vietu ganos, kur ir aizvējš. Sagatavoto vietu bagātīgi pakaisa ar salmiem. 
Ziemā teļi dzimst ar biezāku apmatojumu nekā vasarā. Nokļūstot vidē, kur ir ļoti auksts (zemāk par –10°C ), 
vējains, daudz sniega, ledus un nav salmu, tie var nosalt, jo, slīdot kājām, nevar piecelties un pazīst pienu. 
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57. att. Govju fiksācijas iekārtas

            No koka veidota fiksācijas iekārta                        No dzelzs veidoti fiksācijas vārti pie izejas no telpas

Galvu pašfiksējošie vārti ar fiksācijas iekārtai     
atveramu sānu daļu  

Galvu pašfiksējošie vārti telīšu grupveida apsēklošanai 
un veterinārajām apstrādēm

Lai veiktu dzīvniekiem dažādas apstrādes (vakcināciju, attārpošanu, kastrāciju, asins noņemšanu 
tuberkulinizāciju utt.), ir vajadzīgas fiksācijas iekārtas (55. attēls).

                      Galvas fiksācijas vārti                                         Fiksācijas vārti ar galvas fiksāciju
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10.3. Pirmā palīdzība akūtas liellopu saslimšanas gadījumā 

Uzpūšanās jeb spurekļa timpānija. Uzpūšanos var radīt daudzi un dažādi faktori: dzīvnieku pārēšanās 
ar viegli rūgstošu barību, svaigu, sulīgu zāli (īpaši ar tauriņziežiem), sakņaugiem, rūpniecības blakusproduk-
tiem – šķiedeni, drabiņām utt., pelējusi, puvusi, sasalusi, sakarsusi, savītusi barība, kā arī slimības (sekundāri). 
Sevišķi ātri uzpūšanās sākas, ja dzīvnieki nav pakāpeniski pieradināti pie minētajiem barības līdzekļiem vai 
arī tie ir stipri izsalkuši un ātri sarijas barību. 

Slimie dzīvnieki neuzņem barību, tie stāv ar izstieptu galvu un kaklu. Tukšumi ir izspiedušies uz āru, 
sevišķi kreisajā pusē. Elpošana un pulss ir paātrināti. Galvenais uzdevums ir saslimušajiem dzīvniekiem no 
spurekļa izvadīt sakrājušās gāzes un pēc iespējas samazināt to veidošanos. Dzīvnieku nostāda tā, lai ķermeņa 
priekšējā daļa atrastos augstāk par pakaļējo daļu. Gāzes var izvadīt ar rīkles-kuņģa zondi, ievadot to spureklī. 
Tas būs iespējams gan tikai parastās uzpūšanās gadījumā. Ja dzīvniekiem būs putainā uzpūšanās – gāzes 
sajaukušās ar barības masām, tās nenoplūdīs. Gāzu saistīšanai iekšķīgi dod kādu no šiem līdzekļiem:

• 2–3 l svaiga piena, 
• 20 g magnija oksīda, izšķīdināta 0.5 l ūdens,
• 1 tējkaroti ožamā spirta, izšķīdināta 0.5 l ūdens,
• 250–500 ml degvīna,
• 150 g dzeramās sodas, izšķīdinātas 0,5 l ūdens,
• 1 litru cepamās eļļas vai 0,5 l ūdens,
• 1litru cepamās eļļas un gabaliņu sasmalcināta ķiploka. 

Vajadzības gadījumā var lietot visus minētos līdzekļus, ievērojot 15–20 min starplaiku.

Rūgšanas procesu un putu rašanos nomāc augu eļļas (pirmais līdzeklis uzpūšanās gadījumā), īpaši 
minerāleļļa (50 ml autola vai 500 ml solāreļļas uz 0.5 l ūdens, vai vazelīneļļa); dažādi pretuzpūšanās līdzekļi 
(timpanols u. c.); var lietot arī 15–25 mg ihtiola ar 0.5 l ūdens.

Ar rokām veic spurekļa masāžu. Mutē var ievadīt darvā, vērmeļu tinktūrā vai sālsūdenī samērcētu salmu 
grīsti vai virvi. Govs gremos, un radīsies atraugas. To var panākt, arī ritmiski velkot govij no mutes ārā mēli.

 Ja dzīvnieks jau sāk smakt, tad kreisajos tukšumos iedur troakāru vai nazi un nolaiž gāzes. Dūrienu 
izdara  kreiso tukšumu līnijas viduspunktā starp gūžas izcilni un pēdējās ribas viduspunktu, plaukstas platuma 
attālumā no pēdējās ribas un muguras skriemeļu izaugumiem. Šī procedūra būs iespējama tikai parastās, bet 
ne putainās uzpūšanās gadījumā. Gāzes no spurekļa ir jāizvada ļoti lēnām. Ja lieto nazi, pēc ieduršanas tas ir 
lēni jāpagriež, lai izlaistu sakrājušās gāzes. 

Spurekļa acidoze ir pastiprināta skābas reakcijas vielmaiņas produktu veidošanās un uzkrāšanās 
organismā. To izraisa strauja pārēšanās ar graudiem, miltiem, kartupeļiem, āboliem utt. Dzīvniekam pilnīgi 
pazūd ēstgriba un spurekļa kustības, var būt caureja, un tas ir nomākts. Piespiedu gulēšanas dēļ izveidojas 
laminīts (dzīvnadža iekaisums). Dzīvniekam var būt uzpūšanās un siekalošanās. Spurekļa satura pH līmenis 
pazeminās, no sārmaina tas kļūst skābs. Ja dzīvniekus neārstē, tie visi var nobeigties.

Svarīgākais noteikums – ar spurekļa acidozi saslimušajam dzīvniekam nedot dzert ūdeni! Galvenais uzde-
vums ir nomākt pienskābo rūgšanu. Pirmo palīdzību sniedz, dzīvniekam lejot mutē dzeramās sodas šķīdumu 
(100–150 g uz 0.1 –1.0 l ūdens), magnija oksīdu (20 g uz 0,5 l ūdens) vai glaubersāli. Var dot arī krītu vai tikko 
slauktu pienu (2 l). Pēc pirmās palīdzības sniegšanas obligāti ir jāsauc veterinārārsts, lai tas veiktu tālākās 
darbības. 

Ketoze jeb acetonēmija ir vielmaiņas slimība, kuru biežāk novēro dzīvniekiem pēc atnešanās. Tā var arī 
parādīties sekundāri citu slimību gadījumos. Dzīvnieks parasti atsakās ēst, barības ziņā ir izvēlīgs. Var būt liela 
ķermeņa atūdeņošanās – dehidratācija. Dzerot saslimušas govs pienu, teļam var rasties caureja. 

Dzīvniekiem var būt arī nervu formas ketoze, kad tie laiza sienas un tuvākos priekšmetus, ar galvu 
atstutējas pret sienu, siekalojas (Nedrīkst sajaukt ar trakumsērgu!). 

Veterinārajās aptiekās var iegādāties dažādus caur muti ievadāmus (per os) līdzekļus (propilēnglikolu, 
ketosaidu u.c.). Katra saimnieka rīcībā vajadzētu būt indikatoriem reakcijas noteikšanai urīnā, pēc kuras var 
konstatēt, vai dzīvniekam ir ketoze. Ja reakcija ir pozitīva, obligāti ir jāsauc veterinārārsts. 
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Saulesdūriens jeb akūta galvas smadzeņu hiperēmija un tūska. Šai slimībai ir raksturīgi galvas 
smadzeņu garozas, asinscirkulācijas un elpošanas centra darbības traucējumi, ko izraisa ilgstoša un intensīva 
saules staru iedarbība uz galvu. Biežāk saslimst labi ēdināti dzīvnieki palielinātas fiziskās slodzes gadījumā.

Slimība izpaužas ar galvas smadzeņu apvidus karšanu, nervu darbības traucējumiem (uzbudinājums, 
depresija utt.). Smagākos gadījumos dzīvnieks nokrīt zemē, ar kājām izdara airēšanās kustības, tam var būt 
patvaļīga defekācija un urinēšana, vājš, ātrs pulss. 

Pirmo palīdzību sniedz, pārtraucot saules staru iedarbību, – dzīvnieku novieto ēnā, uz galvas un sirds 
apvidū liek auksta ūdens kompreses. Ja dzīvnieks dzer, tam nelielās devās dod aukstu ūdeni un sirdslīdzekļus. 
Ieteicams izsaukt veterinārstu. 

Siltumtrieka jeb organisma pārkaršana. Šī slimība noris ar centrālās nervu sistēmas darbības 
traucējumiem. Organisma pārkaršana siltumatdeves samazināšanās dēļ notiek, dzīvniekiem ilgstoši atrodoties 
pārblīvētās karstās un mitrās telpās, vagonos un furgonos ar sliktu ventilāciju. 

Dzīvniekiem novēro stipru svīšanu, ātru pulsu, paātrinātu elpošanu, smakšanu, paaugstinātu ķermeņa 
temperatūra. Tiem var būt nervu sistēmas darbības traucējumi – nemiers, baiļu izpausme, drebuļi, kustību 
koordinācijas traucējumi, krampji.

Pirmā palīdzība – nekavējoties pārtraukt pārkaršanu. Dzīvniekus novieto vēsā vietā, tiem liek aukstas 
kompreses un izsauc veterinārārstu.
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11. LIELLOPU GAĻAS STANDARTI

11.1. Liellopu liemeņa novērtējums un gaļas kvalitāte

Lauksaimniecība ir komerciāla nodarbība, kuras mērķis ir gūt peļņu un ienākumus. Tirgus sistēma un cenu 
politika pamatojas uz produkta vērtības noteikšanu, kas ir atkarīga no patērētāju pieprasījuma un produkta 
atbilstības tirgus prasībām. 

Pirmais, izplatītākais liellopu tirgus novērtējuma kritērijs ir dzīvmasa un ķermeņa kondīcija pirms kaušanas. 
No tā var secināt, kāda būs sagaidāmā kautmasa un gaļas kautiznākums. Liellopi ir ļoti atšķirīgi: pieaugušu 
lopu kautmasa var būt 360–770 kg – jaunbuļļiem un 430–680 kg (vidēji 525 kg) –  kastrātiem. Telēm kautmasa 
parasti ir par 45–135 kg mazāka. 

Pēc liellopa kautmasas visbiežāk nosaka tā vērtību, lai gan ne īpaši precīzi. Vērtējot ne tikai kautmasu, bet 
arī citas liemeņa īpašības, iegūst precīzāku tā novērtējumu. Komerciāli nozīmīgas liemeņu īpašības ir masas 
atbilstība lopa vecumam, ko raksturo dzīvmasas pieauguma intensitāte diennaktī attiecīgajā vecumā. 

Otrs novērtējuma kritērijs – kautiznākums – ir atdzesēta liemeņa masas attiecība pret dzīvmasu. Atdzesēts 
liemenis sver vidēji par 1.5% mazāk nekā silts. Liellopu kautiznākums var būt dažāds: 45% – vājām govīm, 
68% – labi nobarotiem kastrātiem, 55–67% – gaļas tipa telēm, bullēniem un kastrātiem, vidēji – 62% no 
dzīvmasas. Kautiznākumu ietekmē 

• pirms kaušanas uzņemtais barības daudzums; 
• muskuļu attīstība – muskuļotiem lopiem ir lielāks kautiznākums; 
• ādas biezums un masa, galvas un kāju masa (vislielākās atšķirības ir ādas masā); 
• liemeņa tauku saturs. 

Vidēji labas kondīcijas lopu liemeņiem nav lielas kautiznākuma atšķirības, bet sevišķi labi nobarotu liel-
lopu kautiznākums ir par 1% augstāks. Jauniem, nepieaugušiem liellopiem kautiznākums ir mazāks nekā  
lopiem, kas ir vairāk pieauguši un intensīvāk baroti. Bullēniem līdz 2 gadu vecumam salīdzinājumā ar 
kastrātiem un telēm kautiznākums ir mazāks. 

Trešais liemeņu novērtējuma kritērijs ir saistīts ar aptaukojumu. Kastrātiem un telēm normāls liemeņa 
aptaukojums ir 0.065–0.36 cm, vidējs – 0.23 cm, bullēniem – 0.16 cm. Aptaukojumu mēra 12. ribas apvidū. 
Minimālais aptaukojums, lai liemenis neizžūtu, ir 0.09 cm. 

Ceturtais liemeņa vērtējuma kritērijs ir muguras garā muskuļa (musculus longissimus dorsi) lielums, kas 
parasti ir 45.5–127 cm2, normāli – 65–115 cm2, vidēji – 82 cm2 (bullēniem tas ir lielāks par 6.5, bet telēm ar 
līdzīgu masu – mazāks par 6.4 cm2). 

Piektais liemeņu novērtēšanas kritērijs ir muskuļu marmorizācija, kas netiek ievērota un iekļauta Eiropas 
Savienībā lietotajā liemeņu novērtēšanas standartā (2. pielikums). Muguras garā muskuļa marmorizējums 
(starpmuskuļu šķiedru taukojums) tiek novērtēts 12. ribas griezumā. ASV liemeņu novērtēšanas standartos 
muskuļu marmorizācija ir noteicošais faktors liemeņa kvalitātes (mīkstums, garša un ēdamība) vērtējumā. 
Visvājāko muskuļu marmorizāciju novēro jaunlopu, ganībās audzētu lopu, kā arī ekstensīvi (ar rupju, maz 
spēkbarības saturošu barību) nobarotu lopu liemeņos. Liemeņu marmorizācija ir atkarīga ne tikai no lopu 
nobarošanas un audzēšanas režīma un vecuma, bet arī no šķirnes (praksē ir konstatētas ievērojamas starpšķirņu 
ģenētiskās atšķirības, kas atspoguļojas liemeņu kvalitātē). 

Sestais liemeņa kvalitātes kritērijs ir liellopa vecums jeb fizioloģiskā brieduma pakāpe. Fizioloģiskā brie-
duma pakāpi raksturojošie faktori parādās kaulu osifikācijas stadijā (īpaši mugurkaula skriemeļos), ribu krāsā 
un izliekumā, kā arī muguras garā muskuļa šķērsgriezuma krāsā 12. ribas apvidū. Vēlamā liemeņu brieduma 
kategorija telēm un kastrātiem ir 9–30, bullēniem – 9–16 mēnešu vecums. Buļļi, vecāki par 24 mēnešiem,  
ASV kvalitātes standartos netiek iekļauti. 

Liemeņu kvalitātes un izcelsmes standarti ir nepieciešami lopu vērtības un tirgus cenu noteikšanai. Liemeņu 
klasifikācijas pamatā ir dzīvnieka dzimums un briedums (vecums) kaušanas laikā. Liellopu liemeņus klasificē 
šādi: 1 – kastrāts, 2 – tele, 3 – bullēns, 4 – govs, 5 – bullis. Bez tam ir vēl trīs pamatklasifikācijas: liellops, teļš, 
gaļai zīdīts teļš. Klasifikācija ņem vērā dzīvnieka vecumu, kas parādās kaulu un skriemeļu osifikācijas pakāpē, 
muskuļšķiedru krāsā, aptaukojumā un starpmuskuļu taukojumā, tauku krāsā un konsistencē, kā arī vispārējā 
liemeņa izskatā.

Zīdītu teļu liemeņi ir pelēcīgi sārti. Gaļai ir izteikti maiga garša. Ribu izliekums neliels, ribas sarkanas. 
Tauki īpaši mīksti un ziedīgi. 
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Teļu liemeņi ir nobriedušāki. Tie ir pelēcīgi sārti, ar noslieci uz muskuļu sarkanumu. Tauki pārslaināki, 
ribas platākas, tās nav izteikti sarkanas. Latvijā ļoti liels jaunlopu skaits ietilpst šajā kategorijā, jo lopi parasti 
netiek specifiski intensīvi nobaroti līdz augstākās liellopu kvalitātes kondīcijai. To gaļa ir ļoti veselīga, bet 
izcilu steiku no tās nevar pagatavot. 

Jaunlopu liemeņi ir vairāk nobrieduši par teļu liemeņiem, to krāsa ir iesarkana, līdz ar vecumu tā 
kļūst tumšāka. Kaulu osifikācijas pakāpe un mugurkaula skriemeļu mīkstums nosaka liemeņa kvalitātes 
novērtējumu.

Bullēna, kastrāta un teles liemeņa atšķirības nosaka pēc ciskas muskulatūras. 
Gaļas liellopu audzēšana Latvijā vēl ir sākumstadijā. Viens no galvenajiem šķēršļiem liellopu ganāmpulku 

attīstībai ir bijis standartu trūkums, kā arī neizpratne par liemeņu novērtēšanu, kas rada neatbilstošas tirgus 
cenas. Liellopu audzēšanu gaļai mūsu valstī ir kavējuši dažādi faktori Latvijas gaļas tirgū: iedzīvotāju zemā 
pirktspēja, konkurējoša, dažkārt nelegāla kontrabandas produktu ieplūde, neizpratne par gaļas kvalitāti un 
liemeņu sadales principiem tirdzniecībai un varbūtējs ekonomisks, politisks un krimināls spiediens pārstrādes 
un tirgus sistēmā. Ņemot vērā visus šos faktorus, jābrīnās, ka Latvijā gaļas liellopu audzēšana vispār ir sākusi 
attīstīties. 

Izpratne par gaļas kvalitāti nav īpaši jūtama daudzajos Latvijas restorānos, nemaz nerunājot par pārtikas 
tirgu. Ja arī pavāri prastu pagatavot izcilu klasisku vērša gaļas steiku (kas nav īpaši sarežģīti), viņi to nevar 
izdarīt, jo nav pieejama attiecīgas kvalitātes gaļa. Arī importētā liellopu gaļa neatbilst augstākajām kvalitātes 
prasībām. Veterinārās inspekcijas noteikumi nepieļauj pareizu gaļas nogatavināšanu un sagatavošanu tirgus 
vajadzībām. Ir arī citi būtiski birokrātiski šķēršļi. 

Latvijas restorānos visbiežāk pasniedz ceptu liellopu fileju. To var iegūt no plaša lopu sortimenta ar samērā 
mazām kvalitātes atšķirībām. Fileja ir raksturīga ar savu mīkstumu, bet garšas ziņā tā nav salīdzināma ar  
T kaula un citiem steikiem, ko izgriež no muguras daļas, sākot ar virsribu muskulatūru un beidzot ar ciskas 
muskuļiem. Ciskas muskuļus, kas sastāv no pieciem atšķirīgiem, dažādas mīkstuma un cīpslojuma pakāpes 
muskuļiem, nevar salīdzināt ar citu muskuļu izgriezumiem augstākās kvalitātes steiku pagatavošanai. 

Pieaugušas govs aptaukojuma nokrāsa parasti ir dzeltenīga, tās intensitāte ir atkarīga no dzīvnieka vecuma 
un ganību barības režīma. Ja jaunlopi ir nobaroti ganībās un vecāki par 18 mēnešiem, atbilstoši lopa vecumam 
liemeņa tauki pastiprināti pieņem dzeltenīgu nokrāsu. Latvijā pastāv mīts, ka tauku dzeltenā krāsa ir saistīta 
ar lopu kastrāciju. Kastrācijai nav nekādas saistības ar liellopu aptaukojuma nokrāsu, bet kastrāti ir mierīgi un 
līdz ar to tos var audzēt ganību režīmā kopā ar govīm vai telēm, līdz tie sasniedz ievērojami lielāku kautmasu 
un vecumu. Ja kastrātus intensīvi nobaro ļoti labās ganībās, kur dzīvmasas pieaugums sasniedz pat 1.5 kg 
dienā un liellopi sasniedz vēlamo aptaukojuma un marmorizācijas līmeni, tauku dzeltenība nav vērojama. 

11.2. Liellopu liemeņa sadale un izgriezumu sortiments ASV

Vērša gaļu, īpaši fileju, sagatavo un pasniedz atbilstoši pasūtītāju vēlmēm, kas var būt atšķirīgas. Vislabāk 
liellopu gaļas sulīgums un garša izpaužas sagatavotajā steikā. Tas ir sārts, kas gan nenozīmē, ka gaļa ir asiņaina 
un jēla. Nevienā restorānā pavārs negarantē pagatavot garšīgu ēdienu klientam, kurš ir pasūtījis pilnīgi saceptu 
(Well done) steiku. Arī augstas kvalitātes gaļa, nemākulīgi sagriezta un pārlieku sacepta, var būt cieta, sau-
sa un negaršīga. Nav iespējams teicami sagatavot steiku, kas ir plānāks par 2.5–3 cm. Kvalitātes un garšas 
atšķirības saldētai, nepilnīgi marmorētai un nenogatavinātai liellopu gaļai salīdzinājumā ar svaigu, pareizi 
nogatavinātu, intensīvi nobarotu (ar spēkbarību, bet arī izcilu ganību apstākļos) liellopu gaļu ir ievērojamas. 
Arī novērtējums un cenas ir atšķirīgas kā no lopu audzētāja un gaļas sagatavotāja, tā arī no patērētāja puses. 
Kvalitātes un produkta vērtības atšķirības Latvijas liellopu gaļas tirgū līdz šim netika ņemtas vērā. Pie tā 
vainojami ir jau minētie faktori, kā arī patērētāju, pārstrādātāju/uzpircēju un liellopu audzētāju izpratnes un 
zināšanu trūkums. 

 



131

58. att. Izcils starpribu taukojums. Augstas kvalitātes liemenis (14 mēnešus vecs Anguss šķirnes vērsis)

 

59. att. Steiku gatavošanai izmantojamā liemeņa ārējais aptaukojums.
Labi parādās mugurkaula skriemeļu mīkstums un baltums

Augstas kvalitātes T kaula steiku muskulatūra ir parādīta 58. un 59. attēlā, no tās pagatavotie steiki, kas 
atbilst augstas klases restorāna kvalitātes prasību līmenim – 60. attēlā.

 

60. att. Filejas izgriezums ar kaulu augstākās kvalitātes steika pagatavošanai 
no 58. un 59. attēlā redzamā liemeņa
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Eiropas Savienības subsīdijas tiek izmantotas, lai veicinātu bioloģisko lauksaimniecību un lopkopību, 
bet paceļas jautājums – vai tiešām šī ir tirgū pieprasītākā un vēlamākā liellopu gaļa un vai tās cena atlīdzina 
ražošanas izmaksas? Autoram nav izdevies rast, zinātniski pamatotu, pētījumu publikācijas, bet novērojumi 
piedāvātā tirgus sortamentā un publicētos datos par iedzīvotāju liellopu gaļas patēriņa, liecina, ka piedāvātās 
liellopu gaļas kvalitāte nav pievilcīga patērētājiem. 

61. att. Augstākās kvalitātes steiks no T veida kaula ar fileju

62. att. Uz karstām oglēm cepti (medium rare) iekšpusē sārti un 
sulīgi steiki no 60. un 61. att. parādītiem steikiem, 

kas ņemti no 58. un 59. att. redzamā liemeņa
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63. att. Karsts, sulīgs, gards steiks. Tas nav jēls (60 o C), bet sārts. 
Virsribu muskuļaudu (Prime rib) izvēle nodrošina sasniegt vēlamo gaļas apcepuma pakāpi

Augstākās kvalitātes liellopu gaļas novērtējums ASV drīzāk atbilst gardēžu prasībām. No intensīvi audzētiem, labi koptās, ražīgās 
ganībās nobarotiem veselīgiem, liellopiem iegūst augstvērtīgu gaļu ar vēlamo marmorizācijas un aptaukojuma pakāpi (69. un 70. 
att.). Tajā ir daudz vērtīgo minerālvielu un nepiesātināto taukskābju, bet maz veselībai kaitīgo piesātināto taukskābju (Saturated 
fatty acids). Diemžēl Latvijas tirgū šādu vēršu gaļu iegādāties nevar, jo, lai tādu saražotu, ir nepieciešamas labas agronomiskās 

zināšanas un prasmes ganību izveidošanā un izmantošanā, kā arī jāprot izvēlēties piemērotas liellopu šķirnes un krustojumus, kas 
nodrošinātu ganāmpulka attīstību. 

Bioloģiskā lopkopībā cenšas ievērot dabiskos priekšnoteikumus, bet pašreizējā attīstības posmā tā agronomiski un kvalitatīvi vēl 
nespēj nodrošināt ekonomisko vēlamā produkta ražošanu.
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12. LIELLOPU GAĻAS TIRGUS ATTĪSTĪBA

Tirgus vispārīgā nozīmē ir ekonomisko attiecību kopums un vieta, kur notiek produktu novērtēšana 
un virzība kā fiziskā, tā simboliskā nozīmē. Lopus var atvest uz noteiktu vietu, kur uzpircēji vienojas ar 
pārdevējiem par cenu, notiek samaksa un dzīvnieki nonāk cita īpašnieka rokās. Noteiktas kvalitātes un daud-
zuma lopus vai to liemeņus var arī pirkt un pārdot “uz papīra”, lai tos vēlāk nodotu noteiktā laikā un vietā. 
Var arī norēķināties ar savstarpēju līgumu, fiziski neiesaistoties produktu apmaiņā, bet ar līguma starpniecību 
nosakot cenu un apmaiņas apjomu, tā gūstot peļņu vai zaudējumu, kā tas notiek nākotnes biržas tirgū (futures 
market). 

Cenu un vērtību noteikšana ir sarežģīts process, kas apvieno produkta piedāvātāju, pieprasītāju un starp-
nieku nosacījumus un intereses. Vienlaicīga vērtību un cenu noteikšana ir arī informācijas apmaiņa, kas veicina 
produkta vērtības izmaiņu tirgū. Produkcijas cena un ražošanas izmaksas nosaka, vai tās ražošana vispār būtu 
liederīga. Ja pieprasītāju piedāvātā cena ir zemāka par ražotāju aprēķināto produkcijas pašizmaksu, ražošana 
notiek tikai tik ilgi, kamēr var segt īslaicīgās mainīgās izmaksas, un, ilgtermiņa fiksētām izmaksām izsīkstot, 
tā apstājas. Ja ražošanas izdevumi nesedz fiksētās izmaksas, tā dažkārt netiek pārtraukta, lai īstermiņa periodā 
samazinātu zaudējumus.

Latvijā liellopu gaļas tirgū vēl nav cenu konkurences. Ar nelieliem izņēmumiem zemniekiem ir iespējas 
nodot izaudzētos lopus kādam gaļas pārstrādes kombinātam, bet piedāvātā cena reti atbilst to kvalitātei. 

Līdz šim lopus bieži pat nepieņēma kautuvēs un, ja pieņēma, tad tikai par zemāko, parasti vecas govs 
cenu. Iestājoties Eiropas Savienībā, kontrabandas gaļas ieplūde Latvijas tirgū ir beigusies, tomēr zemniekiem 
ir maz iespēju gūt informāciju par produkta vērtību, kā arī nav alternatīvu, kas veicinātu konkurenci starp 
uzpircējiem. 

Liellopu industrijai attīstoties, tirgus funkcijas sadalās vairākās nozarēs, pie kam katrai no tām ir sa-
vas specifiskas tirgus prasības. Tīršķirnes lopu audzētājiem ir nepieciešama īpaša reklāma un informācijas 
izplatīšana, kā arī produkta novērtēšana (izstādes un godalgas). 

Rūpnieciska apjoma ražotāji dažkārt jaunlopus pārdod pēc atšķiršanas. Tie var būt pieprasīti saimniecībās 
tālākai nobarošanai vai kautuvēs. Bullēnus no piena ražošanas saimniecībām pārdod kā piena teļus. Tos var 
izmantot arī tālākai audzēšanai un nobarošanai. Jaunlopus iedala šādās grupās: teļi ekstensīvai nobarošanai 
ganībās, teles vaislai, bullēni un teles intensīvai nobarošanai. Izbrāķētās govis parasti nonāk kautuvēs, bet 
tās var izmantot arī vaislai kādā citā saimniecībā. Tirgū nonāk arī grūsnas teles un govis ar dažāda vecuma 
teliņiem (pārdod pārī).

64. att. Herefordas šķirnes vaislas teļu novērtēšana un godalgošana 
Vispasaules Gaļas liellopu izstādē, Madisona – Viskonsīna, ASV
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65. att. Limuzīnas šķirnes gaļas liellopu novērtēšana un godalgošana 
Vispasaules Gaļas liellopu izstādē, Madisona – Viskonsīna, ASV

Liellopu tirgus var būt fizisks – kādā noteiktā vietā un laikā, bet tas var būt arī vizuāls – internetā, ar 
video starpniecību, lauksaimniecības presē vai radio. Liellopu tirgū izsoles ir populārs veids, kā vienoties par 
cenu un piesaistīt vairākus ieinteresētus pircējus, kas, novērtējot piedāvātos lopus izsoles laikā, nosaka sev 
pieņemamu cenu. Ja pircēju skaits ir ierobežots, cena var būt pārlieku zema, bet var arī noteikt sākumcenu vai 
minimālo summu, par kuru piedāvātie lopi ir pārdodami. Minētie tirgus veidi Latvijā vēl nepastāv. 

Tirgus paveidi un to funkcijas rodas, ražošanai attīstoties un pēc vajadzības. Tā kādai uzņēmīgai personai, 
kooperatīvai sabiedrībai vai akciju sabiedrībai rodas iespēja veidot pakalpojuma uzņēmumu. 

Līgumu slēgšana ar pārstrādātājiem, gaļas kombinātiem un lopu nobarošanas lielfermām, kā arī mazākām 
saimniecībām var būt izdevīgs un parocīgs veids, kā nodrošināt ražotājam peļņu, bet pārstrādātājam – piegādi. 
Šādiem līgumiem ir jābūt ar likuma spēku un nemainību: tiem ir jābūt neaizskaramiem, tādiem, ko nevar lauzt 
bez sankcijām un kas ir jāievēro abām pusēm.

Valdības pienākums ir gādāt par tādu standartu izveidi, kas atbilst noteiktām tirgus kvalitātes prasībām. 
Tikai valsts mērogā valdība var izveidot neatkarīgu tirgus informācijas un cenu/vērtību ziņu dienestu. Šāda 
informācija ir nepieciešamais pamats stabilai tirgus attīstībai un cenu noteikšanai. Cenu starpības veidos 
atšķirīgas transporta izmaksas, vietējie apstākļi, kā arī citi ar tirgu saistīti faktori. Tirgus apstākļu izzināšana, 
neņemot vērā attiecīgos apstākļus, mēdz būt kļūdaina, un tā ir viegli manipulējama. Ražošanai un gaļas 
lopkopībai attīstoties, arī Latvijā sāk attīstīties minētās nepieciešamās tirgus funkcijas.

66. att. Latvijas tirgū piedāvātā liellopu gaļa. Tauku dzeltenā nokrāsa vērojama izbrāķētām govīm vai pieaugušiem ganību 
režīmā barotiem lopiem. Liemeņu aptaukojums ir ļoti niecīgs, muskulatūra – vāja
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Eiropas Savienības subsīdijas tiek izmantotas, lai veicinātu bioloģisko lauksaimniecību un lopkopību, 
bet paceļas jautājums – vai tiešām šī ir tirgū pieprasītākā un veļamākā liellopu gaļa un vai tās cena atlīdzina 
ražošanas izmaksas? Autoram nav izdevies rast, zinātniski pamatotu, pētījumu publikācijas, bet novērojumi 
piedāvātā tirgus sortamentā un publicētos datos par iedzīvotāju liellopu gaļas patēriņa, liecina, ka piedāvātās 
liellopu gaļas kvalitāte nav pievilcīga patērētājiem.

67. att. Bioloģiski audzēta divus gadus veca Galovejas šķirnes bullēna liemenis pēc nogatavināsanas. 
Minimāls aptaukojums, gaļa gandrīz bez marmorizācijas. Tipiski kā bullim šādā vecumā, gaļa izrādījās cieta, bez sulīguma

68. att. Nogatavināta gadu veca kastrāta antrekota muskuļa steiki.
Ļoti zema marmorizācijas pakāpe. Pareizi sagatavota, šāda liellopu gaļa ir veselīga un

samērā garšīga, bet gardēdis no tās īpašu baudu negūs
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69. att. Šarolē un Holšteinas šķirnes krustojuma kastrāta (intensīvi 
barots ar spēkbarību 90 dienas) T kaula steiki. Kauts 14 mēnešu vecumā, 540 kg. Gaļa vidēji labi marmorizēta. 

Degustācijā z/s Mazdzērvītes varēja secināt, ka gaļa ir ļoti mīksta un garšīga

Latvijā vēl arvien ir vērojama neizpratne par to, kas ir augstas kvalitātes vērša gaļa. Tas, ko dēvē par 
steiku, stāv tālu no ASV pazīstamā un iecienītā certified Angus beef, ko var sagatavot dažādi,  vairākos ap-
taukojuma līmeņos. Prasmīgi sagatavots steiks no labi marmorizētiem ribu, filejas vai īsās filejas muskuļiem 
ir nesalīdzināmi garšīgāks un mīkstāks nekā steiks no ciskas muskuļa, kur arī ietilpst pieci atšķirīgi muskuļi. 
Eiropā iecienītajai jaunbuļļu gaļai ir  cita garša, un tā tikai reti ir tikpat mīksta kā intensīvi nobarota, nedaudz 
pieaugušāka tās pašas šķirnes kastrāta vai teles gaļa, kas kvalitātes ziņā neatšķiras, ja ir līdzīgi marmorizēta.  
Latvijas tirgū šāda gaļa vēl nav atrodama, jo lopi netiek nobaroti tā, lai to gaļa atbilstu augstākajām kulinārijas 
prasībām.

70. att. Teicama gaļas kvalitāte. Šarolē un Holšteinas šķirnes krustojuma kastrāts 
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71. att. Šarolē un Holšteinas šķirnes krustojuma kastrāta cisku muskuļi. 
Gaļa mazāk marmorizēta nekā ribu un muguras muskuļos. Ciskas muskuļa  

steiki nav tik mīksti  kā iepriekšējos divos attēlos, bet pēc nogatavināšanas tie ir teicami

72. att. Šarolē un Anguss sarkanās šķirnes krustojuma kastrāts, piemērots intensīvai nobarošanai. 
Augstākā nobarota lopa gaļas kvalitātes pakāpe būs sasniegta 14 mēnešu vecumā 
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73. att. Šarolē un Anguss sarkanās šķirnes krustojuma kastrāts un tele pirms intensīvas nobarošanas

74. att. Šķirnes lopu izsolē Priekuļos

Kā Eiropā, tā arī ASV tirgū pieprasījums pēc organiski audzētas pārtikas pastāvīgi palielinās. Īpaši ASV 
patērētāji par to dāsni samaksā atbilstoši produkta kvalitātei. Vidējais  liellopu gaļas patēriņš ASV ir desmit 
reizes augstāks nekā Latvijā. Tik sliktas kvalitātes liellopu gaļu, kāda ir pieejama Latvijas patērētājiem, ASV 
izmanto maltās gaļas un desu ražošanai un tādu neviens vispār nepirktu. Arī Latvijas tirgū piedāvātā maltā 
liellopu gaļa sastāv galvenokārt no taukiem un atgriezumiem, tāpēc patērētāji priekšroku dod cūkgaļai. 
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Ieteikumi tirgus un produkta pieprasījuma veidošanai

Brīvā tirgus ekonomikas apstākļos patērētāji pērk tos produktus, kas viņiem šķiet vēlami un kuru cena 
atbilst to pirktspējai. Ja, samazinoties ražošanas pašizmaksai, kāda produkta cena tirgū pazeminās, tā patēriņš 
pieaug. Liellopu gaļu Latvijas patērētāji nav iecienījuši daļēji tādēļ, ka tā Latvijas tirgū tradicionāli ir bijusi 
piensaimniecības blakusprodukts. Liellopu gaļas mazo patēriņu Latvijā ietekmē tas, ka patērētājiem trūkst 
informācijas par īpaši gaļai audzētiem un attiecīgi nobarotiem liellopiem un to gaļas sagatavošanu. Tirgū 
piedāvātais produkts bieži vien neatbilst patērētāju garšas izjūtai un sagatavošanas prasmei. Daudz runā par 
tā saukto steiku, bet pat izcili Eiropas pavāri to neprot sagatavot un pasniegt, katrs svilina gaļu uz oglēm pēc 
savas izpratnes.

Pirmais priekšnoteikums laba steika pagatavošanai ir attiecīgas kvalitātes gaļa no atbilstošām liemeņa 
daļām (3. pielikums). Latvijā ir pieejama tikai ganību režīmā augušu jaunlopu vai pieaugušu buļļu gaļa, no 
kuras labu klasisko steiku nevar pagatavot. Specifiski gaļai nobaroti liellopi Latvijā un vairumā arī citās Ei-
ropas valstīs gandrīz nav atrodami. Arī Brazīlijas un Argentīnas liellopi ir audzēti ganību režīmā (grass fed).  
Austrālijas liellopu gaļai arī ir stipri zemāka ēdamības pakāpe nekā ASV audzēto lopu. Kanādā audzē daudz un 
labus liellopus, taču augstākās kvalitātes liellopu gaļu šī valsts ieved no ASV. Klimatisko apstākļu un samērā 
dārgās spēkbarības dēļ minētās valstis starptautiskajā tirgū nespēj konkurēt ar ASV ražoto augstākās kvalitātes 
liellopu gaļu. Daudzas valstis savu tirgu un ražotāju intereses aizstāv, ieviešot importa ierobežojumus un citus 
šķēršļus brīvam tirgum.

Latvijas priekšrocība ir tā, ka mūsu valstī ir ievērojamas neizmantotas lauku platības un labvēlīgi klima-
tiskie apstākļi augstražīgu ganību izveidošanai, kā arī enerģiju saturošas skābbarības ieguvei, ar ko liellopus 
var atbilstoši un ekonomiski nobarot. Augstākās kvalitātes liellopu gaļu Latvijā var ekonomiski iegūt, bet zem-
niekiem, kā arī patērētājiem, gaļas pārstrādes uzņēmumiem, liellopu audzētāju organizācijām un tirgotājiem 
tas vēl ir jāmācās. Kvalitatīvas liellopu gaļas reklamēšana praktiski nenotiek. Bioloģisko lopu audzētāju 
organizāciju pārstāvju piedāvātajās brošūriņās joprojām nav atrodamas receptes, kuras būtu piemērotas tādu 
ēdienu gatavošanai, kam ir nepieciešama augstākās kvalitātes liellopu gaļa (3. pielikums).

Lai lopkopji varētu iemācīties attīstīt Latvijas apstākļiem piemērotu gaļas liellopu audzēšanu un veidot 
atbilstošus šķirņu krustojumus, nepieciešams organizēt izstādes, kurās ne tikai godalgo izcilākos liellopus, 
bet arī vērtē teicami nobarotu lopu kautķermeņus. Pēc gaļas nogatavināšanas vēlams rīkot tās degustāciju, 
kurā piedāvā profesionāli sagatavotus un pasniegtus gaļas ēdienus. Ja steiki tiek pārdoti, to kvalitātes līmenim 
ir jāatbilst degustētā produkta līmenim. Piedāvātā gaļa nedrīkst būt cīpslaina un cieta. Jādemonstrē arī, kā 
atšķirīgos steikus vai citus izgriezumus pareizi pagatavot.

Patērētāju iepazīstināšana ar kādu jaunu produktu ir grūts un ilgstošs darbs, bet bez tā pieprasījuma pieau-
gums pēc liellopu gaļas ir maz iespējams. Tirgus attīstība prasa nepārtrauktu reklāmu, patērētāju izglītošanu, 
piedāvātā  produkta piemērotību pircēju vēlmēm un jaunus, uzlabotus produktus.
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61. att. Augstākās kvalitātes steiks no T veida kaula ar fileju

 

62. att. Steiki no 56. un 57. att. redzamiem liemeņiem, sārti (Medium rare)

Pasniegšanai sagatavota virsribu muskuļaudu (Prime rib) fileja ir parādīta 61. attēlā.

63. att. Virsribu muskuļaudu (Prime rib) fileja, lēni gatavota
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3. pielikums

Kulinārijā lietojamo gaļas gabalu iznākums

Krūtsgabals 
      4.5%

Ribas 
7.2%

Filejas 
gals 
9,4%

Pakaļējais 
apakšstilbs

1.3%

Sānu gabals 
4.6%

Īsās ribas
2.0%

Krūtiņa
25%

Īsā fileja
8.2%

Gurns
19%

Astes 
gabals
2.5%

Priekšējais 
apakšstilbs

4.7%
Pavēdere

8.1%






