
Precīzā mikroelementu barošana 
… ar Pitstop + barības sili precīzai slaucamo govju barības devas 

papildināšanai pārejas periodā 
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Pitstop barības sile 



Kas ir Pitstop+? 
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Pitstop+  darbības princips 

A. Govīm kreisajā ausī ir elektroniski raidītāji, kas atbilst 
XDF un FDZ standartiem. 

B. Galvenais dators uztur               komunikāciju ar barības 
silēm un datu bāzi, un ir savienots ar rūteri. Šis dators 
satur informāciju par govīm, ikdienas minerālpiedevu 
normām, apēsto daudzumu, utt.  

C. Siles ir aprīkotas ar RFID antenām, kas ļauj tām 
identificēt govis, kā arī ierīcēm, kas ir savienotas ar 
datoru.  

D. Dati lietotājam tiek piegādāti caur LAN vai WAN tīklu.  

E. Barības siles ‘’inferfeiss’’ ir Pitstop+ aplikācija. 

F. Ar šo sistēmu tiek veikts govju monitorings, ievākti dati 
par ganāmpulku, sistēma pati sevi var atjaunot. 

HDX / 

FDX 



Kas ir Pitstop+? (2) 

• Pitstop+ barības sile ir vienkārša tipa sile, kas aprīkota ar 
elektroniskiem papildinājumiem. 

• Pitstop barības siles ar elektroniskajiem papildinājumiem var tikt 
aprīkotas, pēc vajadzības darba gaitā. 

• No ārpuses elektroniskās detaļas nav redzamas. 

• Būtiski šai sistēmai ir tas, ka barotavām un vadības datoram ir 
jānodrošina interneta pieslēgums, elektrība, kā arī govīm ir jābūt 
elektroniskajam auss raidītājam. 
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Kas ir 
Pitstop+ (3) 

Vadības bloks PoE ar slēdzi. 
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Kas ir Pitstop+?(4) 

• Dozētājs sastāv no motora, ātruma zobrata, 
sajūga, gultņa, ass, un atsperveida uzgaļa. 

• Barības sile satur 1 vai 2 dozētājus, un 
sadala siles konteineru divos nodalījumos. 

• Elektroniskā krotālija 
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Kas ir Pitstop+?(5) 

• Barības sile šķērsgriezumā 

• Siles konteiners (apm. 2 x 20 litri 
= apm. 2 x 30 kg) spēj 
nodrošināt 25 govis ar 2x170 
gramiem minerālbarības dienā,  
vienu nedēļu 
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Kas ir Pitstop+?(6) 

• Pitstop+ tiek pārvaldīts ar 
Pitstop+ aplikāciju, kas ir viegli 
lietojama platforma visām 
ierīcēm. 

• Pitstop+ padara vienkāršāku 
govju uzraudzīšanu periodā – 
nedēļu pirms un pēc atnešanās. 
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Kas ir Pitstop+? (7) 

• Sistēmai jābūt 
tikpat vienkāršai kā 
SmartTV lietošana. 

• Noskanējot QR 
kodu, ir iespējams 
saņemt instrukcijas 
sistēmas 
uzstādīšanai.  
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10 Pitstop+ 
Slave unit 

 



Pamatojums (1) – Vajadzība pēc papildus 
minerālvielām dzīvnieku novietnēs 
Daudzi saimnieki uzskata, ka piena govīm ir nepieciešams vairāk 
minerālvielas, nekā tās saņem ikdienas barības devā. 

• Aptaujas liecina, ka 15-40% ganāmpulku īpašnieku savām govīm 
minerālpiedevas dod papildus.  

• Metodes ar kurām tiek nodrošinātas papildus minerālpiedevas ir 
primitīvas un neatbilst higiēnas prasībām, kā arī nenodrošina 
individuālu pieeju katrai govij. 
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Pamatojums (2) – Vajadzība pēc papildus 
minerālvielām dzīvnieku novietnēs 

• Piemērs (1) – novietne 
Dānijā 

12 Pitstop+ 



Pamatojums (3) – Vajadzība pēc papildus 
minerālvielām dzīvnieku novietnēs 

• Piemērs (2) – liela 
lopkopības saimniecība 
Latvijā 
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Pamatojums (4) – Vajadzība pēc papildus 
minerālvielām dzīvnieku novietnēs 

• Piemērs (3) – 
liela 500 govju 
saimniecība 
Turcijā 
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Pamatojums (5) – Mēs dzīvojam mainīgā 
pasaulē 
• Vidējais ganāmpulka lielums Mecklenburg-Vorpommern (pavalsts Vācijā) ir 

232 piena govis – no 1999 gada tas audzis par 40%. 
• 2017. gadā vidējā piena raža Dānijā bija 10 000 litri. Vidējā piena raža gadā 

pieaug par 1-1,5%.  
• Saimnieki atsakās no govju laišanas ganībās, tādējādi nodrošinot stabilu 

izslaukumu visa gada garumā. 
• TMR (Total Mixed Ration) ir kļuvusi par pasaulē visplašāk izmantoto 

metodi, kā barot augstproduktīvas piena govis. TMR kā metodei ir daudz un 
lielas priekšrocības, bet tikai šajā devā govīm ir pieejamas minerālvielas un 
vitamīni. 

• Elektroniskās ausu krotālijas plaši pieejamas un var aizstāt daudz dārgākus 
transporderus (t.i. 3-5 € salīdzinot ar 80-120 € par transponderiem). 
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Pamatojums (6) – Izaicinājumi piena 
lopkopībā kļūst arvien lielāki un lielāki 
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• Kritiskais periods 
sākas 2-3 nedēļas 
pirms atnešanās un 
ilgst līdz 100 dienām 
pēc atnešanās. 

• Šajā periodā barības 
uzņemšana vidēji ir 
par 20% mazāka nekā 
ir vajadzība pēc 
enerģijas, bet būtiska 
nepieciešamība ir pēc 
mikroelementiem un 
vitamīniem, kas nav 
uzglabāti organismā. 



Pamatojums (7) – Izaicinājumi piena 
lopkopībā kļūst arvien lielāki un lielāki 
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• Minerālvielu un vitamīnu trūkums 
sagrauj imūnsistēmu un izsauc 
slimības. Tas ir kā aisbergs, kur 
saimniekam redzama ir tikai virsotne. 

• No 2007. – 2011. gadam veicot 
pētījumu 500 000 piena govīm tika 
konstatēts 6% pieaugums gremošanas 
traucējumu ārstēšanā un 130% 
pieaugums kāju slimību ārstēšanā.  

• Slimības izraisa daudzi faktori, bet 
pietiekams minerālvielu un vitamīnu 
nodrošinājums būtiski uzlabo govju 
imūnsistēmu un novērš slimību 
uzliesmojumu risku. 



Pamatojums (8) – Izaicinājumi piena 
lopkopībā kļūst arvien lielāki un lielāki 
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• Slimību ārstēšana ir ļoti 
dārga un tas būtiski 
ietekmē 
piensaimniecības 
rentabilitāti un 
konkurētspēju 



Pamatojums (9) – Izaicinājumi piena 
lopkopībā kļūst arvien lielāki un lielāki 
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• Pēc imūnsistēmas sagraušanas 
un cīņas ar slimībām ir sarežģīti 
govīm atgriezties labā veselības 
stāvoklī. Govis bieži vien šo 
«cīņu» zaudē. Notiek govju 
brāķēšana, dzīvnieki krīt.  

• Dānijā piena govju krišana šobrīd 
ir vairāk nekā 5%, bet 1990. gadā 
bija vien 1,8%. 



Pamatojums (10) – Izaicinājumi piena 
lopkopībā kļūst arvien lielāki un lielāki 
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• Patērētāji arvien vairāk 
pievērš uzmanību pārtikas 
kvalitātei un īpaši dzīvnieku 
labturībai. Lielie piena 
pārstrādes uzņēmumi, kā 
piemēram, ARLA un 
Friesland-Campina, ir 
ieviesuši privātās kvalitātes 
programmas, tas nozīmē, 
ka piensaimniekiem ir 
jānodrošina augstākas 
dzīvnieku labturības, vides 
un pārtikas nekaitīguma 
prasības, nekā to paredz 
likums. 



Kā lietot Pitstop+ Barības sili 
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Kā lietot Pitstop+ Barības sili(2) 

• Ir izstrādātas efektīvas barības piedevas, taču to praktiskā un 
ekonomiskā pielietošanas metode vēl nav atrasta. 

• Daži piemēri… 
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Kā lietot Pitstop+ Barības sili(3) 

„Ronozyme RumiStar“:  

• α-amilāzes enzīma produkts, ko ES apstiprināja 
lietošanai negrūsnām govīm  un govīm laktācijas 
pirmajās 14 nedēļās (neizbarot vidējās un vēlās 
laktācijas periodā) 

• Uzlabo cietes sagremojamību, piemēram, izbarojot  
kukurūzas skābbarību 

• Piena govīm dienas deva ir 10 - 12,5 grami, un 
efektīvāka lietošana ir ar minerālbarības piedevām 

• Piena izslaukums palielinājās no 1,2 - 1,5 kg 
enerģētiski koriģētā piena dienā, salīdzinot ar 
kontroles grupu ar tādu pašu barības devu (vidēji 
visā laktācijā) 

• Palielināta neitrāli skalotās kokšķiedras (NDF) 
sagremojamība par 2.6% 
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Masoero et al., 2011; DSM statistical analysis 2012 



Kā lietot Pitstop+ Barības sili(4) 

„MicroAid“:  

• Izgatavots no savienojumiem, kas iegūti no dabiskas fitogēna ekstrakta, 
kas ir bioloģiski aktīvs, sastāv no saponīna molekulām, kas satur gan 
ūdenī šķīstošas, gan taukos šķīstošas sastāvdaļas. 

• Saponīn molekulām ir divas īpašības: antiprotozālā (Lu and Jorgensen, 
1987; Wallace et al., 1994; Klitaet al., 1996) un antimikrobiālā (Wallace et 
al., 1994; Killeen et al., 1998; Senet al., 1998; Walker et al., 2008). 

• MicroAid spēj ietekmēt spurekļa proteīnu noārdīšanu, tādējādi palielinot 
ruminālo mikroorganismu slāpekļa izmantošanu, kas palīdz samazināt 
slāpekļa zudumus. 

• Tas ietekmē gaistošo taukskābju (VFA) samazināšanu par 18-23%, 
mikrobiālā slāpekļa pieaugums spureklī par 11-21%, palielinās izslaukums 
par 1,8 kg dienā (vairāku izmēģinājumu vidējais rādītājs), uzlabojas 
apsēklošanas rādītāji līdz pat 32,9%, zemāku asins urīnvielas slāpekļa 
(BUN) līmeni (vairāku izmēģinājumu vidējais rādītājs), par 17,5 kg 
samazinās slāpekļa izdalīšanās urīnā, un par 56,2% samazinās amonjaka 
emisijas no govju novietnēm. 
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Micro-Aid® (P < 0.001) samazina 
amonjaka koncentrāciju kūtī par 

56.2% 



Ekonomika 
• Minerālbarība ar augstas kvalitātes minerālvielām un 

vitamīniem kuras sastāvā ir Rumistar izmaksā aptuveni 
2,2 € / kg, un patēriņš kritiskajā (pirms un pēc atnešanās) 
periodā kopumā ir 12,1 kg = papildu izmaksas EUR 26,8. 

• Pitstop+ minerālbarības sile izmaksā € 1,181. Viena sile 
spēj nodrošināt minerālbarību 75 govīm. 5 gadu ilgā siles 
kalpošanas laikā, gada amortizācijas izmaksas rēķinot uz 
vienu govi ir 3,36 eiro. 

• Ir aprēķini, ka ja Rumistar iekļauj barības devā kurā ir arī 
kukurūza, tad izslaukums palielinās par vismaz 1,2 kg 
ECM dienā, un 305 dienu laktācijas laikā un ja piena cena 
ir 0,38 €/litrā, papildus ienākumi ir EUR 140. 

• Zaudējumi, kas radušies piena govju slimību dēļ gadā 
sastāda EUR 367,80. Ir iespējams izvairīties no šiem 
zaudējumiem ieguldot minerālvielās tikai 10% (EUR 
36,78) no zaudētās summas. 

• Ganāmpulkos, kur govīm nodrošina pietiekamu 
minerālvielu un vitamīnu daudzumu kritiskajā periodā, 
laktācijas vidū un beigu posmā izslaukumi ir lielāki. 
Ieguvums ir līdz pat € 33.  
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Augstāks izslaukums - € 140 

Samazināti ar veselību saistītie 
zaudējumi - € 37 

Papildus izmaksas 
minerālvielām – līdz € 33. 

Pitstop+ m.piedevu sile- € 4 

Papildus minerālpiedevas- € 27 

Neto peļņa izmantojot 
Pitstop+ koncepciju: € 146 

gadā uz 1 govi 



Ekonomika 
• Minerālbarība ar augstas kvalitātes minerālvielām un 

vitamīniem maksā aptuveni 1,1 €/kg, un patēriņš 
kritiskajā periodā kopumā ir 12,1 kg = EUR 13,1. 

• Pitstop+ minerālbarības sile izmaksā € 1,181. Viena sile 
spēj nodrošināt minerālbarību 75 govīm. 5 gadu ilgā siles 
kalpošanas laikā, gada amortizācijas izmaksas rēķinot uz 
vienu govi ir 3,36 eiro. 

• Ir aprēķini, ka ja Rumistar iekļauj barības devā kurā ir arī 
kukurūza, tad izslaukums palielinās par vismaz 1,2 kg 
ECM dienā, un 305 dienu laktācijas laikā un ja piena cena 
ir 0,38 €/litrā, papildus ienākumi ir EUR 140. 

• Zaudējumi, kas radušies piena govju slimību dēļ gadā 
sastāda EUR 367,80. Ir iespējams izvairīties no šiem 
zaudējumiem ieguldot minerālvielās tikai 10% (EUR 
36,78) no zaudētās summas. 

• Ganāmpulkos, kur govīm nodrošina pietiekamu 
minerālvielu un vitamīnu daudzumu kritiskajā periodā, 
laktācijas vidū un beigu posmā izslaukumi ir lielāki. 
Ieguvums ir līdz pat € 33.  
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Augstāks izslaukums - € 58 

Samazināti ar veselību saistītie 
zaudējumi - € 37 

Papildus izmaksas 
minerālvielām - līdz € 33. 

Pitstop+ m.piedevu sile- € 4 

Papildus minerālpiedevas- € 13 

Neto peļņa izmantojot 
Pitstop+ koncepciju : € 78 

gadā uz 1 govi 



Izdevīga Sadarbība 
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Piensaimnieks: Neto ienākumi 72-146 € no govs gadā, ceļot produktivitāti, rūpējoties 

par govs veselību un uzlabojot atražošanas rādītājus. Turklāt ganāmpulks tiek 

pārvaldīts izmantojot lielu datu apjomu.  

Mēs uzlabosim piena govju 
kvalitāti ar augstas kvalitātes 

minerālpiedevām un vitamīniem! 

Minerālpiedevu ražotāji, tirgotāji: Jauns biznesa virziens, tirgū 

piedāvāt augstas kvalitātes minerālpiedevas.   

Sabiedrība: Uzlabojas dzīvnieku labturība ar 

praktiskiem un ekonomiski pamatotiem 

risinājumiem, rūpes par vidi un klimata pārmaiņām.  
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Noslēgumā… 

• Pitstop+ (http://www.pitstopplus.eu) ir patentēta inovācija, kas 
uzlabo piena govju labturību, ir ekonomiski pamatota, saudzīga videi 
pateicoties augstas kvalitātes minerālbarībai  
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http://www.pitstopplus.eu/

