
Precīzas ēdināšanas pamatprincipi.  
Minerālvielu precīza izpilde. 



2019.GADA SEZONA PIENSAIMNIECĪBĀS 

Rupjās lopbarības deficīts 

Zāles skābbarību izteikti atšķirīga sagremojamība 

Izcila kukurūzas skābbarību kvalitāte 

– Graudu sašķelšana 

– Jaunas tehnoloģijas sagatavošanā  

Kokšķiedras daļējas aizvietošanas izaicinājumi 

– Cukurbiešu graizījumi 

– Sojas čaulas 

– Citi kokšķiedras avoti 

Graudu kvalitātes rādītāju īpatnības 

 



  MAKROELEMENTU SALĪDZINĀJUMS 2017.UN 2018.GADOS GATAVOTĀS 
SKĀBBARĪBĀS 

 

 
Makroelements, % 

sausnā 
 

 
2017.g. 

 
2018.g. 

 

Na 0,04 0,01 

K 2,89 1,51 

Mg 0,26 0,12 

Ca 0,86 0,34 

P 0,32 0,14 



   



   



PRECĪZA ĒDINĀŠANA – KAS TAS IR? 

Zināmas precīzas barības analīzes 

Zināma sausnas apēdamība grupās  

Sastādīta barības deva uz zināmo apēdamību 

Sausnas apēdamības izmaiņas tiek izsekotas 

Katras dienas barības devas nodrošinājums max tuvu aprēķinam 

Tiek ņemti vērā iepirkto enerģijas un proteīna barību sertifikāti 

– Vajadzības gadījumā veic analīzes 

 



SPĒKBARĪBAS IZĒDINĀŠANA 

Kā atsevišķi barības līdzekļi 

Kā kombinētā barība – recepte pielāgota saimniecības vajadzībām: 

– Enerģijas nesēja 

– Proteīna nesēja 

– Kombinētā enerģijas un proteīna nesēja 

Spēkbarības automāti 

Robotizēto slaukšanas fermu spēkbarības 

BALTIC AGRO koncepcija: 

Kombinētā barība satur lopbarības graudus ar augstu cietes saturu. 

 Barības pārbaudītas uz mikotoksīniem.  

Proteīna barības ar zemu tauku saturu. 

 Vajadzīgie tauki/eļļas tiek pievienoti atsevišķi, lai saglabātu receptes precizitāti. 



MINERĀLBARĪBAS IZĒDINĀŠANA 

Pilnībā uz barības galda 

Daļēji uz barības galda 

Kombinētās barības sastāvā 

Papildus spēkbarības izēdināšanas vietās 

Slaukšanas robotā 

 



MINERĀLBARĪBAS PAREIZA IZVĒLE 

Makroelementi skābbarībās 

Mikroelementi skābbarībās 

Graudu makro un mikro elementi 

Vitamīnu un papildus vajadzības nosaka ganāmpulka veselības stāvoklis 

Devas īpatnības 

Minerālbarību iespējas: 

- Ar papildus Ca un Na izēdināšanu 

- Viss vienā: ALL IN ONE sistēma 

 

 

 



IESPĒJAS 

Ca trūkumu veiksmīgi sakārto ar lopbarības krītu 

Ca trūkumu vai pazīmes par tā deficītu, izsauc citu elementu antagonisms vai sinerģija 

– Piena trieka 

– Saistīta ar D3 vitamīna uzņemšanu 

– Saistīta ar Mg uzņemšanu 

– Proteīna un tauku pārpalikums devā 

P trūkuma nav slaucamām govīm, kurām ir sabalansēta barības deva uz proteīnu un 
enerģiju 

 

 



MOLIBDĒNS (MO)  

Ja rupjā barība satur Cu zem 5mg un Mo virs 3mg, tad var pamanīt Cu deficītu 

Samazina apaugļošanos 

Samazina proteīnu, kas nonāk tievajās zarnās 

Zems Co un palielināts Mo samazina B12 vit. sintēzi 

 

 

 

 



MAGNIJS (MG) / NĀTRIJS (NA) 

Magnijs 

Var būt zems Latvijas apstākļos 

Augsts K un N – mazāk izmanto Mg 

Zems Na un maz kokšķiedras – mazāk izmanto Mg 

Stresa apstākļos – mazāk izmanto Mg 

NPN paaugstināts un samazināts daudzums viegli fermentējamo ogļhidrātu – samazina 
Mg izmantošanos 

 

Nātrijs  

Sāls un soda novērš deficītu 

 

 

 



DZELZS (FE) PĀRBAGĀTĪBA 

Ietekmē P pieejamību 

Ietekmē vit.A pieejamību 

Fe pārpalikums ceļ Na vajadzību 

Fe pārpalikums var izraisīt Co, Cu, Mn, Se un Zn deficītu 

 



VARA (CU) JAUTĀJUMS 

Cu : Mo ir 5 :1 līdz 10 : 1 (augsts Mo prasa palielināt Cu vajadzību) 

 

Deficīts 

– Matu pigmentācijas zudums (īpaši ap acīm) 

– Vāja apaugļošanās 

– Vāja imunitāte (vāji atbild vakcinācijas programmām) 

– Iespējamas placentas  aiztures 

Palielināts Fe samazina Cu izmantošanos 

 

 



CINKA (ZN)JAUTĀJUMS 

Nagu problēmas 

Pupu kanāla keratīna korķa veidošanās 

Teļiem stīvas locītavas, izliektas pakaļkājas 

Saistīts ar A vitamīna izmantošanos 

Sinerģija ar Co 

 

 



MANGĀNA (MN) JAUTĀJUMS 

Deficīts izsauc zemāku apaugļošanās rezultātu 

Mo samazina Mn pieejamību 

Deficīts samazina Se izmantošanos 

 

 



KOBALTA (CO) JAUTĀJUMS   

Deficīts izraisa samazinātu vit. B12 veidošanos, bet tas ietekmē N apriti 

Deficīts būtiski ietekmē propionātu ražošanu 

Deficīts izsauc celulozes sagremošanas problēmas 

 

 



SELĒNS – APAUGĻOŠANĀS, IMUNITĀTE, SŠS 

– Ja trūkst Mn, tas izsauc Se deficītu 

– Absolūta sinerģija ar E vitamīnu 

– Mikotoksikožu gadījumos organiskais Se ir absolūti vajadzīgs 

– Maza robeža starp neorganiskā Se vajadzību un toksikozi   (> 5ppm) 

– Trūkums izsauc placentas aizturi, olnīcu cistas 

– Pārdozējot Ca, samazina Se pieejamību 

– Ūdens sastāvs ietekmē Se izmantošanos; īpaši Fe saturs dzeramā ūdenī 

 

Imūnsistēmai: Cu, Zn, Se, vit.A, vit.E 

Zn un Cu – naga zoles bojājumi, slimības naga baltās līnijas zonā, čūlas ..... 

 



   

Cu, Mn un Zn pārbagātība 

– Mn ietekmē Ca un P izmantošanos 

– Zn kavē Cu izmantošanu 

– Cu kavē Zn izmantošanu 

 

 



  MŪSU KOMANDA 

Inga Memgaude –29240207 -  Kurzeme 

 

Ilze Jansone – 29189778 - Zemgale, Rietumvidzeme 

 

Zanda Bojere – 26553868 - Latgale, Austrumvidzeme 

 

Baltic Agro – 29252319 un 29144585 

Antra Gražule - 29141031 
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PALDIES 


