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Ievads

Latvijā lielāko gaļas šķirņu liellopu skaita īpatsvaru ieņem
četras šķirnes – Šarolē, Herefordas, Limuzīnas un
Angus šķirnes.

Kā arī populāras kļūst Simentāles, Hailandes un
Galovejas šķirnes.

Dažos ganāmpulkos tiek audzēti arī Blondie Akvitāņi,
Salēras, Tiroles Pelēkās šķirnes, un citu, mazāk izplatītu
šķirņu dzīvnieki. Šo šķirņu dzīvnieku nelielā skaita dēļ
tās nav iekļautas Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas
programmā.

Ciltsdarba organizācijas strādā ar saimniecībām, kas savā
ganāmpulkā veic snieguma pārbaudi un kuras
īsteno audzēšanas programmu



Audzēšanas programmas 

pamatojums

 Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma attiecināma

uz gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbu Latvijas teritorijā.

 Ciltsdarbs – tāds, saskaņā ar audzēšanas programmu,

īstenojams zootehnisko pasākumu kopums dzīvnieku

ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību

izkopšanai, kurā ietilpst pareiza uzskaite, snieguma

pārbaude, izlase, atlase un ģenētiskās kvalitātes

noteikšana



Uzdevumi izplatītākajām 

intensīvajām šķirnēm I

 Auglības kāpināšana un starpanešanās 

intervāla samazināšana līdz 365-390

dienām;

 Augsts dzīvsvara pieaugums 

ekonomiski ēdinot, maksimāli izmantojot 

zāles lopbarību;



Uzdevumi izplatītākajām 

intensīvajām šķirnēm II

 Celt atnešanās vieglumu:

 Vaislai atstāt dzīvniekus ar šķirnei

raksturīgu ķermeņa uzbūvi.

 Vaislai atstāt dzīvniekus ar mierīgu,

līdzsvarotu temperamentu. Agresīvi

un tramīgi dzīvnieki nav izmantojami

vaislai



 Intensīvo šķirņu ciltsdarba mērķu
sasniegšanai jāveic kvalitatīvāko dzīvnieku

izlase vaislas darbībai, stingri brāķējot un

neizmantojot ciltsdarbā dzīvniekus, kas

pasliktina ganāmpulka kvalitāti un

nesasniedz šķirnes produktivitātes

minimālās prasības

 Pārstāt pavairot nevērtīgus dzīvniekus

tikai skaita dēļ

 Atkārtojam! Agresīvi un tramīgi dzīvnieki

nav izmantojami vaislai



Ekstensīvās šķirnes

 Ekstensīvajām – Hailandes un Galovejas

šķirnēm ciltsdarba mērķis - nostiprināt

izturību un uzrādīt labus eksterjera

rādītājus pieticīgos turēšanas apstākļos.



Audzēšanas uzdevumi 

ekstensīvajām šķirnēm (HA, GA)
 Jāseko līdz dzīvnieku atbilstībai šķirņu 

tipiskumam, pievēršot uzmanību 

augstvērtīgo dzīvnieku šķirnei 

raksturīgajam eksterjeram, vaislai 

atstāt dzīvniekus ar šķirnei raksturīgu 

eksterjeru.

 Vaislai atstāt dzīvniekus ar mierīgu, 

līdzsvarotu temperamentu.  Agresīvi un 

tramīgi dzīvnieki nav izmantojami vaislai



Gaļas liellopu audzēšanas metode -

tīraudzēšana
 Audzēšanas metode, kad dzīvnieku pārošanu veic

vienas šķirnes ietvaros. Šķirnes uzlabošanu veic

mērķtiecīgas izlases un atlases ceļā.

 Tīršķirnes dzīvnieki – dzīvnieki, kas atbilst

ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā (A)



Gaļas liellopu audzēšanas metode –

pakļaujošā krustošana

 Audzēšanas metode, kad dzīvnieku 

pārošanā vairākas paaudzes no vietas 

izmanto vienas šķirnes vaislas buļļus un no 

to pēcnācējiem mērķtiecīgas izlases un 

atlases ceļā iegūst dzīvniekus ar vienas 

šķirnes nosaukumu un raksturīgajām 

īpašībām



Ciltsdarba organizēšana šķirnes 

ganāmpulkos

 individuālās produktivitātes un izcelšanās 

uzskaite visiem tīršķirnes dzīvniekiem;

 individuālu vaislas buļļu un zīdītājgovju, 

vērtēšana;

 vaislas buļļu novērtēšana pēc pēcnācēju 

kvalitātes;

 kvalitatīvus ataudzējamos dzīvniekus izmanto 

ganāmpulka atjaunošanai un/vai realizē
šķirnei.



Vaislas buļļa izmantošana

 Augstvērtīgi vaislas buļļi jāizmanto ar pilnu 

slodzi, tomēr atbilstoši vecumam un 

fizioloģiskajam stāvoklim. 

 Optimālā slodze vienā lecināšanas sezonā:

- 1 g.v. bullim – 10-12 govis un teles,

- 2 g.v. bullim – 15-22 govis un teles,

- 3 un vairāk g.v. bullim – 25-35 govis. 

 Pieaugot buļļa vecumam lecināšanas slodze ik 

gadus ir jāpārskata un, vajadzības gadījumā, 

jāsamazina.



Ciltsgrāmatas kārtošanas principi. 

Ievestie dzīvnieki.



Ciltsgrāmata

Vietējās izcelsmes dzīvnieki



Dzīvnieka izcelsmes informācija



Minimālās pēcnācēju produktivitātes 

prasības tīršķirnes dzīvnieku 

(govju un buļļu) uzņemšanai CG A1 daļā



Snieguma pārbaudes sistēma

 Snieguma pārbaude - process audzēšanas

programmas īstenošanai, kas nodrošina

kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par

lauksaimniecības dzīvnieku, tā produktivitāti,

eksterjeru, kā arī citus ģenētiskās kvalitātes

noteikšanai nepieciešamos datus un šo datu

reģistrēšanu.

 Snieguma pārbaudes datus par gaļas liellopiem,

ar kuriem īsteno audzēšanas programmu,

saimniecībā iegūst un reģistrē pārraugs un

vērtēšanas eksperts.



Snieguma pārbaudes sistēma

 Pārraugs nosaka vaislas buļļa dzīvmasu

pirms vaislas darbības uzsākšanas, triju vai 

četru gadu vecumā un piecu gadu vecumā, 

 un zīdītājgovīm pēc pirmās un trešās vai 

ceturtās atnešanās.



Snieguma pārbaudes sistēma

EKSPERTS NOVĒRTĒ EKSTERJERU:

 - zīdītājgovīm – pēc pirmās un trešās 

vai ceturtās atnešanās reizes;

 - vaislas buļļiem – pirms vaislas darbības 

uzsākšanas, triju vai četru gadu vecumā
un piecu gadu vecumā

 Nosaka datus par dzīvnieka 

temperamentu

Agresīvus un tramīgus dzīvniekus brāķē



Snieguma pārbaudes sistēma

Kvalitatīvie dati

 Dzīvmasas diennakts pieaugums 

pēcatšķiršanas periodā līdz gada vecumam

 Atnešanās vieglums



Snieguma pārbaudes sistēma

Lai pārliecinātos par snieguma pārbaudes 

un gaļas liellopu izcelsmes datu ticamību, 

ciltsdarba organizācija veic 

virspārraudzību ganāmpulkos, kuros 

notiek snieguma pārbaude.

 snieguma pārbaudes datu atbilstība 

noteiktajām prasībām;

 audzēšanas programmā iesaistīto 

dzīvnieku identitāte pēc DNS



Izcelšanos ar DNS metodi 

jāpārbauda ja:
 vienlaicīgi izmanto vismaz 2 vaisliniekus;

 satuvināti lecināšanas dati ar dažādiem vaisliniekiem; 

 pagarināts grūsnības periods;

 novēlota pēcnācēju reģistrācija LDC;

 snieguma pārbaudes dati atšķiras no šķirnei raksturīgiem 

rādītājiem;

 zīdītājgovju auglības rādītāji atšķiras no šķirnes 

optimālajiem rādītājiem: 

 ciltsgrāmatā ierakstītiem dzīvniekiem izlases kārtībā;

 strīdu gadījumā ar dzīvnieku audzētāju



Vaislas buļļa sertifikācija

 vaislinieks ir ierakstīts ciltsgrāmatas pamatdaļā (A);

 vaisliniekam ir izsniegts zootehniskais sertifikāts;

 veikts DNS tests, kas pievienots LDC datu 

bāzei. 

 vaisliniekam ir veikts eksterjera vērtējums. 

Minimālais, sertificēšanai atbilstošs kopskata 

vērtējums – 7 balles



Vaislas buļļa sertifikācijai 

nepieciešamie pasākumi un 

dokumenti

 Zootehniskais sertifikāts

 DNS sertifikāts (reģistrēts LDC)

 Veterinārie izmeklējumi !!!

 Eksterjera vērtējums

 Atbilstoša produktivitāte

Bullis iegādāts ar organizācijas  

atzinumu par tā atbilstību audzēšanas 

programmas prasībām



Zootehniskais sertifikāts 

un izcelsmes apliecinājums 
 Ja dzīvnieks atbilst ierakstīšanai 

ciltsgrāmatas pamatdaļā (A), tad pie 

pārdošanas šim dzīvniekam izraksta 

zootehnisko sertifikātu

 Ja dzīvnieks neatbilst ierakstīšanai 

ciltsgrāmatas pamatdaļā, tad pie 

pārdošanas šim dzīvniekam izraksta 

izcelsmes apliecinājumu



Zootehniskais sertifikāts



Izcelsmes apliecinājums



Neliels kopsavilkums

 Ciltsdarba organizācijas strādā ar šķirnes 

dzīvniekiem, kas iesaistīti audzēšanas 

programmas īstenošanā

 Tīršķirnes dzīvnieki – ciltsgrāmatas 

pamatdaļā (A) ierakstāmie dzīvnieki

 Audzēšanas programmā uz šo brīdi ir tikai 

septiņas šķirnes.

 Saimniecībai ar organizāciju ir noslēgta 

vienošanās par audzēšanas programmas 

izpildi



Paldies par uzmanību!


