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• Cūku ēdināšanas īpatnības saistītas ar to 
bioloģiskajām īpatnībām.

• Cūkām nepieciešams uzņemt daudz enerģijas 
un barības vielu. 

•Cūkas gremošanas trakts ir mazietilpīgs, 
mikrobioloģiskie procesi tajā izteikti vāji.

•Cūkas ir piemērotas koncentrātu tipa 
ēdināšanai.

•Cūkām nepieciešamība ar barību piegādāt 
bioloģiski pilnvērtīgu proteīnu ir lielāka. 



• Cūku apgāde ar pilnvērtīgu spēkbarību un, lai

gūtu peļņu, graudu izvēle un iekļaušana

spēkbarības maisījumos ir jāizdara ļoti rūpīgi un

pārdomāti.

• Graudi –mieži, kvieši, tritikāle, nedaudz rudzi, 

auzas.

• Pupas, zirņi, lupīnu sēklas. 

• Sojas pupiņas. 



Lopbarības graudus pēc ķīmiskā sastāva iedala 

trīs grupās:

• Ar ogļhidrātiem (cieti) bagātie – miežu,
kukurūzas, kviešu, rudzu, tritikāles un auzu graudi.
Šīs grupas graudu sausnas galvenā sastāvdaļa ir
ciete ( 60-70 %).

• Ar olbaltumvielām bagātie graudi – zirņu, pupu,
vīķu, lupīnas un citu pākšaugu sēklas. Šiem
graudiem raksturīgs augsts olbaltumvielu saturs:
kopproteīns sastāda 22 - 34 % no sausnas.

• Ar taukiem bagātie graudi – sojas, rapša,
saulgriežu un citu eļlas augu sēklas, kuru sausnas
lielāko daļu sastāda tauki ( 25 - 40 %) un proteīns (
15 – 25 %).



Ar ogļhidrātiem (cieti) bagātie

Proteīnā ir nepietiekams dažu neaizvietojamo aminoskābju, īpaši
lizīna, metionīna un treonīna saturs

Pieaugot kopproteīna saturam graudos (>14,5 %), pieaug arī
nevērtīgāko aminoskābju – glutamīnskābes un prolīna īpatsvars
proteīnā.

Lopbarībai būtu piemērotas šķirnes ar nedaudz zemāku kopproteīna
saturu (līdz 13%), bet ar augstāku neaizvietojamo aminoskābju
īpatsvaru tajā.

• Mieži ir galvenie lopbarības graudi mūsu republikā. Miežu grauda cietes kodolu
apņem graudapvalks jeb graudu plēksnes, kas sastāda līdz 15 % no grauda masas.

• Izēdinot miežus cūkām nobarošanas beigu periodā, iegūst augstvērtīgu, cietas
konsistences speķi.

• Miežu proteīna kvalitāte nav augsta. Īpaši cūkām, lizīns ir pirmā limitējoša
aminoskābe. Pieaugot kopproteīna saturam miežu sausnā, tajā pazeminās lizīna
saturs.

• Primārais rādītājs visām dzīvnieku sugām ir lopbarības enerģētiskā vērtība, jo mieži
lopbarībā tiek iekļauti kā enerģijas avots.

• Ideāli lopbarības mieži ?

• Par ideāliem lopbarības miežiem var saukt tādus, kam ir augsts sagremojamās
enerģijas saturs un pievienojamo papildus piedevu (neaizvietojamās aminoskābes,
minerālvielas un vitamīni) daudzums ir minimāls.



• Kailgraudu mieži- konstatēts

augstāks sagremojamās

enerģijas saturs kā

plēķšņainajiem miežiem.

• Svarīgāko aminoskābju saturs

augstāks: lizīna saturs 0,79 g

kg un treonīna 0,41 g kg,

turpretī plēkšņainajiem

miežiem attiecīgi tikai 0,36 g

kg un 0,29 g kg (TOP Nr.04-

46 pētījums 2004-2007).



Graudaugu šķirņu aminoskābju sastāvs, g100 

g dabīgā produkta (pētījums 2004.gadā)

Amino

skābes

Plēķšņainie 

mieži

Vasaras 

kvieši

Kailgraudu 

mieži

TOP laukā

Kailgraudu mieži

Citā laukā

Lizīns 0.36 0.48 0.79 0.80

Metionīns 0.23 0.18 0.20 0.29

Treonīns 0.29 0.33 0.41 0.47

Izoleicīns 0.29 0.21 0.21 0.37

Valīns 0.46 0.35 0.35 0.54



Vērtīgāko aminoskābju procentuālās 

attiecības graudaugu proteīnā (pētījums 

2004-2007)
Graudaugi Lizīns Treonīns Metionīns Izolei

cīns

Valīns

Ziemas kvieši 100 107 58 123 160

Tritikāle 100 91 49 98 132

Mieži 100 103 51 113 152

Ideālas

aminoskābju 

attiecības 

cūkām

100 62-70 27 55-56 67-68



Ar olbaltumvielām bagātos graudus

• Izmanto, lai papildinātu proteīna daudzumu barības devā.
Kilogramā zirņu, pupu un vīķu sausnas ir attiecīgi 255g, 320 g un
240 g proteīna.

• Lizīna saturs zirņos un pupās ir attiecīgi 1,34 %un 1,25 %,bet
metionīna tikai 0,26 % un 0,45 % no proteīna satura un maz ir arī
triptofāna.

• Pākšaugu sēklas grūti sagremojamas un bez tam satur dažus
alkaloīdus un glikozīdus, tādēļ to izēdināšanu dzīvniekiem ierobežo.

• Pākšaugu sēklas ātri bojā sēnes un kaitēkļi, pirms izēdināšanas
tās jāpārbauda. Bojātas sēklas var lietot tikai sutinātas vai vārītas.
Atšķirībā no citu augu un dzīvnieku olbaltumvielām pākšaugu sēklās
esošā proteīna izmantojamību termiskā apstrāde negatīvi
neietekmē.

• Rūgtajā lupīnā ir alkaloīdi lupinīns un sparteīns, tādēļ
atrūgtināšanai un atbrīvošanai no alkoloīdiem sēklas mērcē, sautē
un skalo, līdz rūgtums izzūd. Kopproteīna daudzums sēklās ir
augsts no 25,4 – 36,4 % sausnā.



ZM Projekts 

«Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai 

proteīnbagātas spēkbarības ražošanā:

audzēšanas agrotehniskais un

ekonomiskais pamatojums

Latvijas apstākļos» (2013.-2017.gads)



Nobarojamo cūku augšanas rādītāji

Izēdinātā proteīnbarība

Dzīvmasas 

pieaugums, kg d-1

Barības 

patēriņš, kg d-

1

Dzīvmasas 

pieaugums no 1 kg 

barības, kg

Sojas spraukumi 15% 0.897 2.56 0.351

Zirņi 15% 0.892 2.90 0.347

Zirņi 28% 0.915 2.98 0.335

Lopbarības pupas 20% 0.867 2.63 0.330

Lopbarības pupas 25% 0.828 2.58 0.321

Lupīnas milti 12% 0.853 2.22 0.384

Lupīnas milti 15% 0.726 2.44 0.298

Lupīnas milti 6%+sojas 

spraukumi 6%

0.952 2.98 0.319

Lopbarības pupas 10%+ 

lupīnas milti 15%

0.842 2.44 0.345



Vidējie cūku kautķermeņu rādītāji pētījuma cūku grupās 

Izēdinātā 

proteīnbarība

Kautķermeņu rādītāji Cūkgaļas ķīmiskais sastāvs

Zemādas 

tauku 

slānis,mm

Muskuļacs 

laukums, 

cm2

Iekšējie 

tauki, kg

Tauku 

daudzums,

%

Proteīns, 

%

Holeste

rīns, mg 

100g

Sojas spraukumi 

15%

13 54.8 1.3 3.3 23.4 84.9

Zirņi 15% 29 51.9 2.4 6.5 23.6 105.7

Zirņi 28% 25 50.8 2.0 6.2 22.4 78

Lopbarības pupas 

20%

17 52.2 1.5 6.7 20.3 87.8

Lopbarības pupas 

25%

14 53.8 1.4 5.3 21.8 77.6

Lupīnas milti 12% 19 51.4 1.9 5.6 23.7 89.8

Lupīnas milti 15% 20 50.4 2.1 5.4 22.2 89.1

Lupīnas milti 

6%+sojas 

spraukumi 6%

16 52.7 2.0 4.4 22.4 90.1

Lopbarības pupas 

10%+ lupīnas milti 

15%

16 52.9 1.5 6.7 22.8 103.3



Ar taukiem bagātie graudi.
Sojas, saulgriežu, rapša sēklas ir bagātas ar taukiem un proteīnu.

• Taukos daudz nepiesātināto taukskābju, proteīnā – lizīns, metionīns,
cistīns, triptofāns un citas neaizvietojamās aminoskābes.

• Šīs sēklas pārstrādājot, iegūst vērtīgu lopbarību- raušus un
spraukumus.

• Abi šie produkti atšķiras pēc tauku satura. Raušos, kuri tiek iegūti, eļļu
no sēklām izspiežot ar presēšanu, paliek vairāk tauku (4-10 %) nekā
spraukumos (1,5-2,5 %), kurus iegūst, eļlu ekstrahējot ar ķīmiskajiem
šķīdinātājiem.

• No raušiem labākie ir sojas un saulgriežu rauši, kurus ēd un izmanto
visi dzīvnieki.

• Dažos raušos un spraukumos ir saglabājušās kaitīgas vielas, glikozīdi
un alkaloīdi, piemēram, rapšu rauši var saturēt erutskābi un glikozinolātus.

• Dažādos raušos aminoskābju saturs ir atšķirīgs, tad proteīna racionālas
izmantošanas nolūkā vēlams barības maisījumos ietilpināt vairākus raušu
un spraukumu veidus.

• Spēkbarības maisījumos raušus iekļauj no 3 līdz15- 20%, atkarībā no cūku
vecuma, fizioloģiskā stāvokļa, izmantošanas virziena.



Dažas aminoskābes pākšaugos, g kg
2013.gada pētījums un literatūras dati

Amino
skābes

Lopb.
pupas

Zirņi Sojas pupiņas/  
ekstr. izsp.

Aminoskābju
attiecības 
ideālas cūkām, 
nobar./  
sivēnmātēm 
(lit.dati)

g % g %

Lizīns 15.1-18.8 100 14.7-17.6 100 19.2/28.5 100 100/100

Metionīns 3.1-4.1 20-22 2.7-2.9 18-16 5.2/5.6 27/20 27/30

Triptofāns
(lit.dati)

2.3 15 1.8 12 4.9/6.7 26/24 16-18/18-20

Treonīns 8.1-11.1 54-59 7.7-9.5 52-54 11.3/17.3 59/61 62-70/60-70

Valīns 10.8-13.8 71-73 8.1-12.9 55-73 12.1/20.6 63/73 66-68/70



• Sojas pupiņu pārstrādes produkti plaši tiek lietoti cūku 
ēdināšanā visā pasaulē.

• Graudu , sojas pārstrādes  produktu un mikrobiālas
fitāzes saturošas barības devas, var gandrīz nodrošināt 
cūkas ar enerģiju un nepieciešamajām aminoskābēm 
(izņemot sivēnus).

• Aminoskābes sojā ir vairāk sagremojamas nekā citos 
augu proteīnos, kas rezultātā dod  mazāku slāpekļa 
izdalīšanos ar mēsliem.

• Sojas pupiņas pārstrādājot, samazinās antinutriālo
faktoru  iedarbība, palielinās barības vielu un enerģijas 
izmantojamība.



RezultātiPaldies par uzmanību


