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Ievads.

• Kamēr augs ar saules enerģijas palīdzību no vienkārša, neorganiska 
materiāla- ūdens, ogļskābās gāzes un slāpekļa savienojumiem veido 
sava ķermeņa substanci, dzīvnieks, lai varētu norisināties tā dzīvības 
procesi un veidoties jaunas vielas , ir atkarīgs no jau gatavas 
substances, kādu sākotnēji producē augs.

• Dzīvnieki šo substanci uzņem tiem izēdināmo barības līdzekļu veidā. 
Atsevišķās barības vielas, kas atrodas lopbarībā, dzīvnieki nevar 
izmantot nepārveidotas; šīs vielas vispirms jānoārda līdz 
pamatsastāvdaļām, no kurām pēc to pārstrādāšanas dzīvnieks var 
veidot savu organismu vai radušos enerģiju izmantot citu funkciju 
realizēšanai.



Dzīvnieku ēdināšanas mācība.

• Tātad dzīvnieku ēdināšanas mācības uzdevums vispirms ir iedziļināties 
dažādo barības līdzekļu pārvērtību likumsakarībās, kas norisinās 
dzīvnieka organismā, barību uzņemot, pārstrādājot un izmantojot. 
Teorētiski tās pamatot, lai uz šo atziņu pamata izveidotu mūsu 
lauksaimniecības dzīvnieku racionālu ēdināšanu.

• Dzīvnieku ēdināšana lielā mērā jāsaista ar fizioloģiskās ķīmijas 
atziņām, jo pēdējos gados ir plaši attīstījušās mūsu zināšanas par 
dažādu vielu sastāvu un iedarbību. No tiešās dzīvnieku ēdināšanas 
mācības, kas pamatojas uz fizioloģisko norišu gaitu dzīvnieka ķermenī 
dažādos ēdināšanas apstākļos, praktiski nav šķirama mācība par 
barības līdzekļiem



Gaļas šķirņu dzīvnieku ēdināšana.

Liela pieredze Latvijā ir ar piena šķirņu govju 

ēdināšanas devu sastādīšanu, 

-Gaļas šķirņu govju ēdināšanas devu sastādīšana 

ne tik populāra.

Gaļas govju ēdināšana ir specifiska-atkarīga no 

turēšanas veida, dzīvnieka fizioloģiskā stāvokļa.

Arī finansiālie aspekti spēlē savu lomu.

Regulāri kontrolēt dzīvnieka kondīciju.

Būt lietas kursā par izēdināmo barības līdzekļu 

kvalitāti un kvantitāti.

Nodrošināt ar nepieciešamajiem mikro un 

makroelementiem un kvalitatīvu dzeramo ūdeni.                



1 kg. siena nav 1kg. siena

- lopbarības iedarbībā izšķirošais faktors nav barības līdzekļa viss 
ķīmiskais sastāvs, t.i, barības vielu saturs, bet gan tikai tā daļa, ko 
dzīvnieks sagremo un rezorbē –noārda .

- barības izmantošana- zināms, ka dzīvnieks noteiktas vielas uzņēmis, 
bet nav zināms to tālākais liktenis dzīvnieka organismā. Nav zināms, kā 
viņš tās var izmantot savas substances veidošanai un citu funkciju 
veikšanai un kādas ir fizioloģiskās norises.

- ar barību uzņemtās vielas dzīvnieka gremošanas orgānos tiek 
atmiekšķētas, sašķeltas un beidzot rezorbētas, bet nesagremojamās 
daļas izvadītas ārā.



Dzīvnieka vielu maiņas tips.

-Dzīvnieku šķirne:

-intensīvi audzējamās šķirnes (ŠA, LI, AN,HE, SI,)

- ekstensīvi audzējamās šķirnes(GA,HA,DE,SA,)

-Dzīvnieku fizioloģiskais stāvoklis:

-grūsnas govis un teles

-atšķirtie teļi

- vaislas buļļi









Dzīvnieku 
turēšanas veids.

-dzīvnieki tiek turēti slēgtā
tipa novietnēs,

-dzīvnieki tiek turēti
vaļēja tipa novietnēs,

- dzīvnieki tiek turēti uz
laukumiem bez nojumes,

-dzīvnieki tiek turēti uz
ganību laukiem.





Barības vielu nepieciešamība.

• Uzturētājbarība -minimālais barības daudzums, kas nepieciešams 
organisma svarīgāko fizioloģisko procesu uzturēšanai,(elpošanai, 
sekrēcijai, asins un limfas cirkulācijai).

• Uzturētājbarība -attiecinot uz dzīvnieka ķermeņa virsmu, gandrīz visu 
sugu dzīvniekiem ir vienāda, bet attiecinot uz ķermeņa svaru, 
ievērojami paaugstinās līdz ar dzīvsvara samazināšanos, tā kā 
mazākiem dzīvniekiem tā ir intensīvāka.



Uzturētājbarība.

• Uzturētājbarības vajadzība praktisku lauksaimnieku interesēs mazāk, 
jo dzīvnieku ēdina nevis tādēļ, lai tas sevi uzturētu, bet gan lai no tā 
varētu iegūt kādu labumu saražotās produkcijas veidā.

• No otras puses, pirms dzīvnieku sāk izmantot produkcijas ražošanā, 
jāapmierina tā uzturētājbarības nepieciešamība, tikai pilnvērtīgi 
paēdināts dzīvnieks var dot labu produkciju.

• Ir uzskats, ka augošu dzīvnieku organisms no piegādātā proteīna var 
izmantot 70-80 %, tā kā zudums, barības olbaltumam pārveidojoties 
par ķermeņa olbaltumu, veido 20-30 %.



Balasta problēma- sausnas kvalitāte.

• Atgremotājus nevar ēdināt tikai ar viegli sagremojamu barību.

• Atgremotāji ir piemērojušies kokšķiedru saturošu, grūtāk 
sagremojamu barības līdzekļu izmantošanai.

• Par balastu sauc visas barības nesagremojamās substances, ko 
dzīvnieks atkal izdala –t.i. nesagremotās organiskās un neorganiskās 
sastāvdaļas (1,5-4,5kg. dienā).

• Nesagremojamo minerālo vielu daļu var sastādīt netīri barības līdzekļi, 
kā arī smilšu un dubļu piejaukums.

• Izēdināmai barībai jānodrošina ne tikai dzīvnieka vajadzības pēc 
nepieciešamām barības vielām, bet arī jānodrošina sāta sajūta.



Ūdens un minerālvielu režīms dzīvnieka 
organismā.

• Lielākā daļa barības līdzekļi ir organiskās barības vielas, kurām ir 
galvenā enerģētiskā loma, lai apmierinātu barības vielu vajadzību, kā 
arī nepieciešamas dzīvnieka ķermeņa uzbūvei.

• Neorganiskā viela ir ūdens, kas ir dzīvnieka organisma masas galvenā 
sastāvdaļa, un īstās minerālvielas. (vid.70-76,5 % ‘beztauku ūdens).

• No lielā ūdens daudzuma ,kas cirkulē dzīvnieka ķermenī ir jāpapildina 
niecīga daļa, ko ķermenis zaudē ar urīnu, izkārnījumiem, sviedriem.

• Ūdens atvieglina gremošanu mutes dobumā, fermenti darbojas tikai 
izšķīdinātā veidā, barības vielas var uzsūkties tikai izšķīdinātā veidā.



Ūdens.

• Ūdenim ir liela nozīme arī organisma siltuma regulācijā, ar ūdens 
iztvaikošanu var izdalīt lieko siltumu.

• Piegādājot ūdeni nepietiekošā daudzumā, dzīvnieka vielu maiņā var rasties 
traucējumi.

• Normālos ēdināšanas apstākļos nav jābaidās, ka dzīvnieks varētu uzņemt 
par daudz ūdeni.

• Nepieciešamība pēc dzeramā ūdens ir atkarīga no dažādiem faktoriem, bet 
vidēji govs patērē 4-6 kg  ūdens uz 1kg. barības sausnas. 

• Dzeramajam ūdenim jābūt tīram un ērti pieejamam, jāatrodas netālu no 
barības galdiem.





Barības vielu vajadzība diennaktī gaļas šķirnes 

govij ar dzīvmasu 550-650kg.



Interesanti

• Vēsturē atskatoties -1800. gados no dzīvniekiem iegūtais pārtikas 
produktu kaloriju daudzums cilvēku uzturā sastādīja apmēram 14 %. 
Ap 1950.gadu tas jau bija 30%.

• Tagad tas varētu būt vēl lielāks?????

• Pārvēršot augu valsts barības līdzekļus dzīvnieku produktos ,rodas lieli 
zudumi.

• Taču ir jāskatās uz lopkopības lomu tautsaimniecībā kopumā, 
uzlabošanas procesā rodas produkti ar augstāku bioloģisko vērtību.



Gremošana mutes dobumā

• Barība ar lūpu un mēles palīdzību nokļūst mutes dobumā, kur košļājot 
sākas tās mehāniska sasmalcināšana.

Mehāniskas barības sasmalcināšanas rezultātā palielinās barības 
virsma, tas atvieglo gremošanas sekrētu iedarbību, kuru fermentiem 
cieši jāsaskaras ar barību.

• Košļāšanas kustības kairina siekalu un daļēji arī gremošanas dziedzeru 
darbību, kam seko siekalu atdalīšanās.

• Siekalu iedarbībā jau mutes dobumā sākas tiešā gremošana.

• Siekalas mutes dobumā rodas siekalu dziedzeru šūnu specifiskā 
darbības rezultātā, no vielām, ko dziedzeriem piegādā asinis.





Siekalas, to iedarbība un nozīme 
gremošanā.

• Siekalas ir gļotains šķidrums ar neitrālu līdz vāji sārmainu reakciju. Ūdens 
saturs sasniedz 99,0-99,5%, neorganisko vielu(hlorīdu, fosfātu, alkāliju, 
sārmzemju bikarbonātu)saturs ir niecīgs.

• Siekalas iedarbojas mehāniski un ķīmiski. Mehāniskā iedarbība ir atkarīga 
no gļotvielu- mucīnu satura, kas pieder pie saliktām olbaltumvielām.

• Košļājot ,barība labi sajaucas ar siekalām un izveidojas kumoss, kas mucīna
iespaidā kļuvis glums un ir viegli norijams.

• Siekalu vāji sārmainā reakcija ir priekšnoteikums bakteriālās rūgšanas 
norisēm, kas sākas atgremotāju priekškuņģī. Atgremotājiem siekalu 
daudzums dienā var sasniegt 50-75 kg, vidēji 10% no ķermeņa svara. 
Siekalās sastopamais ūdens ir pakļauts riņķošanai.



Gremošana kuņģī.

• Sasmalcināta un iesiekalota barība tiek norīta un pa barības vadu nonāk kuņģī.

• Atgremotājiem ir četrkameru kuņģis ar 100-250 l tilpumu:

• -barības vada ieeja 

• -acekņa-spurekļa priekštelpa, aceknis, notiek tikai mehāniska barības 

sastrādāšana(aizņem 80 %)

• -grāmatnieks (8 %)

• -glumenieks jeb īstais kuņģis (12 %)







Gremošana spureklī un aceknī.

Gremošana spureklī un aceknī atšķiras no gremošanas pārējos 
gremošanas orgānos, jo šeit nenotiek nekādi fermentatīvi procesi.

Atgremotāju organismam daudz svarīgāka ir spureklī esošo baktēriju 
spēja sintezēt olbaltumvielas. 

Baktērijas pārstrādā celulozi un amīdus, sintezējot baktēriju olbaltumu.

Olbaltuma sintēzi, tās veic nepārtraukti vairojoties ,tām ir augiem 
līdzīga vielu maiņa, tāpēc to slāpekļa režīmā nav nepieciešami īstie 
olbaltumi. 

Sava ķermeņa olbaltuma veidošanai vajadzīgo slāpekli baktērijas  iegūst 
no slāpekli saturošām vielām, kam nav olbaltuma rakstura(amīdiem).



Atgremošana.

• Barība no spurekļa, kur nepārtraukto kustību dēļ tā tiek labi sajaukta, 
neaiziet tālāk uz citiem kuņģiem, bet atgremošanas procesā nokļūst atpakaļ 
mutē.

• Atgremošana sākas 0,5-1stundu pēc barības uzņemšanas. Mutē barība tiek 
vēlreiz sakošļāta un no jauna iesiekalota, un tā vairākas reizes, līdz barība ir 
pietiekami sasmalcināta un attiecīgi samitrināta,  pāriet grāmatniekā. Tur 
turpinās barības mehāniska smalcināšana.

• Pēc tam barības putriņa ieplūst īstajā kuņģī jeb glumeniekā. Tur sākas īstā 
gremošana. Barības masa piesātinās ar kuņģa sulu. Tā ir ar skābu reakciju ( 
govij 2,1-4,4 pH),kā rezultātā pārtraucas baktēriju darbība, un aizkavējas 
pūšanas process. Sākas kuņģa sulas fermentu darbība (galvenais ferments 
pepsīns).



Gremošana glumeniekā un zarnās.

• Atgremotāji kopā ar spurekļa saturu, kad tas nonācis glumeniekā un 
zarnās, sagremo arī baktērijas, kas aizvien no jauna rodas spureklī.

• Līdz ar to dzīvnieks var izmantot olbaltumu ,ko sintezējušas baktērijas.

• Atgremotāji tāpat , kā visi dzīvnieki savas slāpekļa vajadzības var 
apmierināt tikai ar īstām olbaltumvielām-dzīvnieku valsts 
olbaltumvielām,

• Baktēriju darbības rezultātā rodas arī dažādi vitamīni, dzīvnieks kļūst 
neatkarīgs no šo vitamīnu piegādes ar barību.

• Tas sevišķi attiecas uz B grupas vitamīniem.



Bakteriālās norises.

• Bakteriālās norises, kas notiek spureklī , papildina infuzoriju darbība. 
Spurekļa infuzorijas ir piemērojušās atgremotāju spurekļa īpatnējiem 
apstākļiem , un ir sastopamas tikai šeit.

• Tās simbiozē ar mājdzīvnieku. Spurekļa fauna veidojas tikai tad, kad 
dzīvnieks uzņem augu valsts barību. Ēdinot ar pienu , var viegli 
spurekli atbrīvot no infuzorijām.

• Infuzorijas pārstrādā cieti un to sašķeļ-rezultātā iegūst cukurus.

• Baktērijas pārstrādā celulozi, to šašķeļ-rezultātā iegūst cukurus.

• No šī iegūtā cukura infuzorijas sintezē glikogēnu.

• Infuzorijas augu valsts olbaltumu pārvērš dzīvnieku olbaltumā.



Gremošana zarnās.

• Tievajās zarnās var notikt tikai un vienīgi fermentatīva gremošana. Te 
gremošanā piedalās dažādas sulas , ko izdala lielie gremošanas 
dziedzeri (aizkuņģis, aknas).

• Šo dziedzeru izvadkanāli atveras tievo zarnu pirmajā nodalījumā t. i. 
divpadsmitpirkstu zarnā.

• Līdz ar barības putriņas virzīšanos pa tievajām zarnām ,pakāpeniski 
beidzas īstā gremošana, un vielu uzsūkšanās.

• Resnajās zarnās gremošana notiek tikai sākumā. Sārmainā reakcija un 
skābekļa trūkums rada labvēlīgus apstākļus dažādu mikroorganismu 
darbībai (rūgšanai, pūšanai).Šajā laikā arī sāk uzsūkties ūdens.



Gremošana zarnās.

• Gremošanas procesā, notiek barības vielu pārvēršana vienkāršos 
šķīstošos savienojumos. Te darbojas un cits citu papildina dažādi 
orgāni, lai sasniegtu pilnīgāku uzņemto barības vielu uzsūkšanos.

• Barībai ejot caur zarnām, notiek nepārtraukts rezorbcijas (uzsūkšanās) 
process, kura rezultātā barības putriņa zaudē savas šķidrās sastāvdaļas 
un kļūst arvien cietāka.

• Līdz ar to nesagremotā masa izkārnījumu veidā atstāj dzīvnieka 
ķermeni, ūdens saturs samazinās līdz 60-80 %.

• Barības putriņas uzturēšanās ilgums atsevišķos gremošanas 
nodalījumos ir dažāds. Tas atkarīgs no dzīvnieka sugas, izmantošanas , 
barības veida un daudzuma.



• Izkārnījumi satur nesagremojamās barības daļas, bez tam to sastāvā ir 
arī savienojumi, ko dzīvnieka ķermenis izdala kā izmantotus. 
Piemēram, tos var saukt par vielu maiņas produktiem.(no žults).

• Kokšķiedrainās sastāvdaļas un bezslāpekļa ekstraktvielas ,ir radušās 
no barības nesagremojamās daļas.

• Slāpekli saturošās vielas radušās daļēji no paša ķermeņa substances.

• Ir ļoti grūti atšķirt barības līdzekļu nesagremoto daļu un dzīvnieka 
ķermeņa vielu maiņas produktus.



Barības sastāva un daudzuma ietekme 
uz sagremojamību.

• Barības uzņemšanas laikā, vai neilgi pēc tam atgremotājam ir jādzer 
ūdens. Ja ūdens uzņemšana kavējas ,tad kavējas arī barības vielu 
šķīdināšana un uzsūkšanās. Pārāk augsts sāls saturs kavē neizšķīdušo 
olbaltumvielu uzbriešanu un apgrūtina to šķīšanu.

• Ogļhidrātu daudzums barības devā ir ļoti būtisks. Pie augstām, viegli 
šķīstošo ogļhidrātu devām var iestāties gremošanas depresija.

• Baktērijas par barību sev ,vairs neizmanto kokšķiedru. Rūgšanas 
procesi priekškuņģos ir traucēti. Kokšķiedra paliek pa daļai neskarta, 
arī citu barības vielu šķīdināšana ir apgrūtināta.



Tauku un eļļu ietekme.

• Tauki nav piemērota vide mikroorganismiem, kas piedalās spureklī 
notiekošajos rūgšanas procesos. Tāpēc traucējumi kokšķiedras 
pārstrādāšanā un sagremojamības samazināšanās nav gaidāma. 
Vienpusīgas tauku un eļļas piedevas neietekmē barības maisījuma 
sagremojamību, taču eļļa jādod  pēc iespējas mazās porcijās.tabula,



Slāpekli saturošu barības vielu ietekme.

• Olbaltuma piedeva darbojas pretī ogļhidrātu radītai gremošanas 
depresijai ,un šai gadījumā paaugstina kokšķiedras sagremojamību. 
Cietes izdalīšanās izkārnījumos, izēdinot barību ar augstu cietes saturu 
tūlīt pārtraucas, ja barībai pievieno olbaltuma piedevu.

• Olbaltuma piedeva barības līdzekļiem, kas bagātīgi satur ogļhidrātus, 
bieži paaugstina to sagremojamību. Tādi paši rezultāti ir arī tad, ja 
papildus izēdina nevis olbaltumu, bet gan urīnvielu.

• Jo barība ir bagātāka ar proteīnu, jo augstāka ir tās sagremojamība. 
Barības maisījuma vērtību nenosaka vienīgi tā maksimāla 
sagremojamība, bet gan sagremoto barības vielu izmantošana, 
pilnvērtīga uzsūkšanās dzīvnieka  organismā.



OLBALTUMA IZMANTOŠANA.

• Dzīvniekam dzīvības funkciju uzturēšanai ir nepieciešams olbaltuma 
minimums. Slāpekļa minimums nepieciešams slāpekļa līdzsvara 
uzturēšanai, pie kura rezorbētais slāpeklis nonāk urīnā.

• Augošam dzīvniekam olbaltums vajadzīgs ķermeņa uzbūvei, un tāpēc 
piegādātais olbaltums tiek ievērojamā mērā uzkrāts.

• Pieauguša dzīvnieka organismā viss olbaltums, kas netiek izmantots 
dzīvības uzturēšanai, tiek noārdīts un izmantots enerģētiskiem 
mērķiem.(muskuļu masai, piena sekrēcijai)

• No 1 kg proteīna veidojas 235 gr tauku. Olbaltumam pārvēršoties 
taukos, zūd 50% no olbaltumā esošās enerģijas.



Dažādu barības garšas uzlabotāju 

ietekme.
Lopkopības praksē, lai panāktu labāku lopbarības izmantošanu, tiek 
izmantoti dažādi garšas uzlabotāji. Tie uzlabo ēstgribu, rezultātā veicina 
piena sekrēciju un nobarošanās procesu.

Šīs piedevas veicinās barības apēdamību, bet neuzlabos lopbarības 
sagremojamības procesu.

-Vārāmā sāls, organiskās skābes, melase.



Bezslāpekļa barības vielas.

• Taukus un ogļhidrātus dzīvnieks ir spējīgs uzkrāt savā organismā, taču 
olbaltumsavienojumus kā rezerves materiālu dzīvnieks nevar uzkrāt 
un nogulsnēt . 

• Piegādāto olbaltumu dzīvnieks izmanto tikai tiktāl cik viņam tas ir 
nepieciešams, lai sintezētu sugai specifisko šūnu olbaltumu.

• Protoplazmas olbaltuma noārdīšana notiek arī tad, ja barība netiek 
piegādāta. Dzīvniekam badojoties, olbaltums tiek nepārtraukti 
pārveidots un noārdīts.

• Tas nozīmē, ka olbaltumvielu maiņa nekad neapstājas.



Bezslāpekļa barības vielas

• Galvenokārt ietekmē ķermeņa tauku patēriņu un uzkrāšanu. Pilnīgi 
pārtraukt olbaltuma maiņu nav iespējams.

• Piegādājot bezslāpekļa barības vielas , ķermeņa substances noārdīšanās 
samazinās, kamēr olbaltuma sairšana turpinās.

• Var sākties pat tauku uzkrāšana, bet olbaltuma rezerves samazinās, līdz no 
olbaltuma bada dzīvnieks var nobeigties.

• Kokšķiedra iedarbojas tāpat kā citi ogļhidrāti.

• Muskuļaudu veidošanās ir atkarīga ne tikai no piegādātā olbaltuma 
daudzuma, bet arī no olbaltuma un ogļhidrātu attiecības. Bezslāpekļa
barības vielas nevar uzkrāties kā olbaltums t.i. muskuļaudi, bet tikai 
ķermeņa tauku veidā.



Ogļhidrātu izmantošana.

• Ar ogļhidrātiem bagāti barības līdzekļi ir ļoti piemēroti dzīvnieku 
nobarošanai.

• Atgremotāju organismā ,piegādātajām barības vielām pārvēršoties 
par ķermeņa taukiem ir lieli zudumi. Cietei un kokšķiedrai tie sastāda 
apmēram 43%, bet cukuram līdz 55 %.Tas izskaidrojams ar rūgšanas 
un pūšanas procesiem gremošanas laikā. Viegli šķīstošais cukurs ir 
laba barotne baktērijām.



Minerālvielas

• Minerālvielas ietekmē vielu maiņas procesus, gremošanu. Ir daudzu 
fermentu sastāvā, ķermeņa šķidrumu osmotisko spiedienu regulē 
gandrīz vienīgi minerālvielas.

• Dzīvnieka apgādē nav svarīgs minerālvielu daudzums barībā, bet gan 
tikai tas daudzums, ko dzīvnieks var sagremot un uzņemt.

• Grūsniem dzīvniekiem ir jānodrošina ne tikai sevi ar minerālvielām 
,bet arī auglis.

• Govis cietstāvēšanas periodā spēj uzkrāt lielu Ca daudzumu, ko 
izmanto laktācijas laikā. Pārsvarā tiek izmantots Ca no organisma 
rezervēm.



Minerālvielas

• Laktācijas perioda beigās un cietstāvēšanas laikā, tās turpina 
nogulsnēt Ca, savā ķermenī.

• Ca rezerves galvenokārt atrodas kaulu sistēmā, abu šo periodu maiņa 
nozīmē, ka kaulu sistēmas demineralizēšana mainās ar minerālvielu 
satura atjaunošanu tajā.

• Tā kā nevar garantēt, ka arī ar lielām kaļķa devām var sasniegt Ca
līdzsvaru laktācijas perioda lielākajā daļā.

• Tad izriet, ka piena lopu apgāde ar Ca ir tikai profilaktisks pasākums.

• Cietstāvēšanas periodā jārūpējas pa šo minerālvielu atbilstošu piegādi 
ar lopbarību.



Minerālvielu uzdevumi

• Minerālvielu galvenais uzdevums ir līdzdarbība ķermeņa sulu it sevišķi 
asiņu reakcijas regulēšanā, ko organisms cenšas noturēt iespējami 
konstantu.

• Skābju un sārmu attiecība organismā, to pārsvarā regulē nieres.

• Sārmu pārsvars rodas, izēdinot augu barību, tādēļ pie zālēdājiem 
jārēķinās ar sārmu pārsvaru. Ēdinot ar olbaltumvielām bagātu 
lopbarību, var sagaidīt vairāk skābju veidošanos. Stipra skābju 
veidošanās ,dzīvniekam izsauc acidozi.



PALDIES PAR UZMANĪBU


