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Prezentācijas plāns:


• kur rodas zaudējumi?


• govs dzīves cikls


• grūsnības noteikšana


• dzimumcikla sinhronizācija


• ģenētika, kā to uzlabot?
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Rādītāji, kam pievērst uzmanību:


• Brīvprātīgais gaidīšanas periods (BGP)


• Reprodukcijas periods (RP)


• Servisa periods (BGP+RP)


• Starpatnešanās intervāls (servisa periods+grūsnība)



Izdevumi
TIEŠIE NETIEŠIE

Darbinieku alga, 

veterinārais darbs  > risks slimībām

Biomateriāls > starpatnešanās intervāls

Ganāmpulka atjaunošana > brāķēšanas %

Medikamenti < izslaukums

u.c. u.c.



• servisa periods - katra diena, kuru govs nav grūsna


• samazināts piena daudzums, barības neefektīvāka 
izmantošana


• pielielināts brāķēšanas risks


• “servisa periods” telēm 


• vidējās slaukšanas dienas 


• aborts

Netiešie reprodukcĳas 
izdevumi/zaudējumi



• Servisa perioda diena: 0,5 - 5 (7,5) € - vidēji 4 €


• “Servisa perioda” diena telēm: 1,5 - 4 €


• Vidējās piena dienas 


• Aborts 500-900 €
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BGP: 12 vai 16 mēneši? 

• 1 diena ~ 3 € (barība, ferma, elektrība, alga,…)


• teļu barošana, audzēšana, dzīvmasas pieaugums…


Reprodukcijas periods: 1 diena vai 6 mēneši? 

• meklēšanās noteikšana


• auglība


• MA darbs
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1. Veiksmīgāk sevi atražo


2. zemākas piena dienas = augstāks vidējais izslaukums = efektīvāka 
resursu izmantošana


3. katra servisa diena



Servisa periods (d) Vēlamais (d)

170 110

60 dienas par daudz


60 diena x 4€ x 200 govis = 48 000 € gadā  

Secinājums: 

pie reprodukcijas ir jāstrādā intensīvi

80 dienas x 4 € x 400 govis = 128 000 € gadā



Secinājums: 

pie reprodukcijas ir jāstrādā intensīvi

• meklēšanās  noteikšana 

• AUGLĪBA 

• MA darbs



Grūsnības noteikšana
Mērķis: 

• Atrast grūsnās govis


• Atrast NEgrūsnās govis Kāpēc? 

1) pēc iespējas ātrāk dabūt grūsnu 

2) pieņemt lēmumu …



Grūsnības noteikšana

• Manuāla palpācija


• USG


• Asins/piena analīzes 

(specifiskais grūsnības glikoproteīns)


• Herd Navigator



Secinājums: 

jo ātrāk mēs atrodam negrūsnu govi, jo 
ātrāk mēs varam viņu atkārtoti sēklot. 

Grūsnības noteikšana 60. dienā VS. 28. dienā 
32 dienas x 4 € = 128 €/ uz negrūsnu govi



vēlina embrionāla  
nāve

0.-17.diena 17.-42.(50.) diena
50.diena + 
ABORTS

agrīna embrionāla  
nāve

Svarīgi!

Ieteikums: 

1)izmantojiet kādu no metodēm, kas ļauj noteikt 
grūsnību maksimāli ātri 

2)obligāti veiciet otreizēju grūsnības pārbaudi pēc 
45.-50.dienas 

3)grūsnības pārbaude pirms cietlaišanas 



• sinhronizācija


• priekšsinhronizācija


• resinhronizācija


• ieguvumi:


• fiksēta laika MA 


• atvieglo meklēšanās noteikšanu


• profilaktē/ārstē olnīcu patoloģijas

Dzimumcikla sinhronizācĳa



Sinhronizācijai ir svarīgi: 

• precizitāte, atbildīgs personāls;


• precīza datu uzskaite;


• atbilstoši medikamenti, to uzglabāšana, lietošana;


• tīra injekcija;


• laicīgums



• investīcija nākotnē


• peļņa


• veselība


• …

Ģenētikai ir nozīme
Menedžments

Ģenētika Labturība

Ēdināšana
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www.draminski.com

MADE IN
POLAND

DRAMIŃSKI 4Vet Slim
n   compatible with various probes

n   compatible with OPU set

n   portable / stationary

n   AC plug or battery powered

Phone: 
+48 89 527 11 30

E-mail:
ultrasound@draminski.com

user friendly • versatile • modern design

Call: +48 89 527 11 30 Write: vetusg@draminski.com

www.draminski.com

DRAMIŃSKI
Ovum Pick Up probe

MADE IN
POLAND

New possibilities in mare and bovine reproduction

4Vet Slim 4Vet mini 4Vet

Retrieving the ovum cells even from smallest follicles is easier thanks to detailed image of supporting ultrasound scanners.



Piemērots vaislinieks

Piemērots donors

Recipienti

Piemēroti pēcnācēji

+Olšūnas

Embriji

OPU IVF
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Ko man paņemt mājās?

• Reprodukcija - liels finanšu instruments


• Reprodukcijas periods - meklēšanās noteikšana, auglība, 
MA darbs


• Grūsnības noteikšana


• Sinhronizācija


• Ģenētika



Reprodukcĳas ekonomiskā nozīme
Andris Grasbergs


Grasbergs Veterinārija 
grasbergsveterinarija@gmail.com

Paldies par 
uzmanību!

mailto:grasbergsveterinarija@gmail.com

