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Gaļas liellopu audzēšana Latvijā.

• nozare ar iespējām uz attīstību,

• audzē un nobaro gan tīršķirnes 

dzīvniekus, gan krustojuma dzīvniekus,

• patreizējie laika apstākļi ļauj dzīvniekiem 

cauru gadu atrasties ārējā vidē,

• tiek izmantoti vecie padomju laiku 

novietņu resursi,

• gaļas šķirņu krustojumu ganāmpulki 

veidojas uz slaucamo govju bāzes.



Liellopu gaļas uzturvērtība.

• gaļa ir viens no svarīgākajiem 

olbaltumvielu avotiem uzturā 

(sagremojamība 97 %),

• satur polinepiesātinātās 

taukskābes,

• B grupas vitamīnus,

• mikro un makroelementus,

• dzelzi 2x vairāk kā cūkas 

gaļā,fosforu,varu,mangānu



Liellopu gaļa.

• liellopu gaļa un tās pārstrādes produkti sava 

pilnvērtīgā sastāva dēļ ir īpaši nozīmīgi 

cilvēku uzturā.

• gaļā esošais proteīns satur visas 

organismam nepieciešamās aminoskābes, 

kuru savstarpējā attiecība nosaka proteīna 

īpašības un gaļas uzturvērtību.



Liellopu gaļas sastāvs.

• - pilnvērtīgas olbaltumvielas,

• - organismam nepieciešamās taukskābes ,

• - neaizvietojamās aminoskābes ,

• - zems tauku līmenis,

• - relatīvi zems holesterīna līmenis,

• - labas garšas un kulinārās īpašības



Liellopu gaļas ķīmiskais 

sastāvs.
• ūdens                 77,0%    

• tauki                    3,0%     (1-10 %)

• Olbaltumvielas    19 %     (19-23 %)

• Minerālvielas       0,75       (0,86-0,77%)



Saimnieciskie mērķi.

• pietiekamas apsaimniekojamās zemes 

platības saimnieciskai darbībai,

• pārdomāts dzīvnieku audzēšanas plāns,

• dzīvnieku šķirnes izvēle,

• mērķis vaislas dzīvnieku audzēšana un 

pārdošana,

• mērķis -dzīvnieku audzēšana un 

nobarošana, realizācijai gaļā.



Gaļas liellopu šķirnes Latvijā.
INTENSĪVI AUDZĒJAMĀS 
-ŠROLĒ, LIMUZĪNAS , ANGUS, SIMENTĀLES HEREFORDAS, SALĒRAS,  

AKVITĀNAS



EKSTENSĪVI AUDZĒJAMĀS

-GALOVEJAS, HAILANDES











Ģenētika – mācība par 

iedzimtību un mainību.

*raksturīga visam dzīvajam

*pēcnācēju savstarpējā līdzība

*mainība - atšķirības pēcnācējos

*mainība ir iedzimstoša un neiedzimstoša



ŠAROLĒ VAISLAS BUĻĻI





Hailandes (HA) govs šķirne







Ģenētika un selekcija

• ģenētika  ir mācība par organismu 

iedzimtību un mainību, un ir dzīvnieku 

selekcijas teorētiskais pamats,

• selekcija ir lauksaimniecības dzīvnieku 

mērķtiecīga izlase un  atlase, lai uzlabotu 

saimnieciski derīgās īpašības, 

• rezultātā noved pie dzīvnieku šķirņu 

uzlabošanas un jaunveidošanas,



Ģenētika un selekcija.

• ģenētika atklāja organisma pazīmju un īpašību 

iedzimšanas likumsakarības,

• deva ieskatu vides faktoru lomai, saimnieciski 

derīgo pazīmju attīstībā,

• izskaidroja heterozes efektu un tā lietderīgo 

pielietošanu lauksaimniecībā,

• atklāja iespēju analizēt letālo un pusletālo gēnu 

iedzimšanu,

• deva iespēju izpētīt dzimumšķirotā bioprodukta 

iegūšanas procesu,







Iedzimtības un mainības būtība.

• iedzimtība ir organismu īpašība atkārtot 

paaudzēs vienādu vielu maiņas tipu, kas 

izveidojies sugas vēsturiskās attīstības procesā 

un izpaužas noteiktas vides apstākļos,

• mainība ir atšķirību rašanās starp pēcnācējiem.

• iedzimtības un mainības būtības un  

likumsakarību noskaidrošana dod cilvēkam 

reālas iespējas vadīt šo procesu,



Iedzimtība un mainība.

• Iedzimtība un mainība ir raksturīga visam 

dzīvajam. Iedzimtības spilgta izpausme ir tuvu 

radinieku savstarpējā līdzība. Katrai dzīvnieku 

šķirnei raksturīgas noteiktas, tai piemītošas 

īpatnības, kuras tiek nodotas no paaudzes uz 

paaudzi. Taču pat vienas šķirnes dzīvnieku 

pazīmes un īpatnības var būt atšķirīgas.

• Mainība var būt iedzimstoša un neiedzimstoša.

• Neiedzimstošo sauc par modifikācijām, tās 

netiek nodotas nākamajām paudzēm. 



Iedzimtība un mainība.

• Iedzimstošā mainība ir izmaiņas , ko izraisa 

pazīmju kombinācijas un mutācijas.

• Par dabiskajām mutācijām sauc iedzimstošās 

izmaiņas. Tās var būt krasas un arī bez pārejām. 

No jauna radušās izmaiņas stabili nostiprinās 

turpmākajās paaudzēs, tās var būt noderīgas , 

neitrālas un kaitīgas.

• Mākslīgi radītas mutācijas ir iedzimstošas, tās 

izsauc ar dažādiem mutagēniem faktoriem.



Iedzimstamības likumsakarības

• runājot par pazīmju iedzimšanu, nedrīkst 

aizmirst, ka faktiski iedzimst nevis 

pazīmes, bet gēni, kuri tās nosaka,

• pazīmes attīstās īpatņa organisma 

individuālās attīstības procesā 

(ontoģenēzē),un to attīstība ir atkarīga kā 

no gēnu darbības , tā arī no vides apstākļu 

ietekmes.

• iedzimšanas parādība ir -gēnu nodošana 

un pazīmju attīstība ontoģenēzes procesā.



Iedzimstamības likumsakarība.

Nozīmīgākais ir tas, ka gēni pēc kuriem 

atšķiras krustojamie īpatņi, hibrīdos 

nesaplūst, nesajaucas, cits cita ietekmē 

neizmainās , bet nonāk dažādās hibrīda 

dzimumšūnās (vīrišķās un sievišķās)

Dzimumšūnas ir spermatozoīdi un olšūnas.



Pilnīgā dominēšana.

• pilnīgās dominēšanas pazīmes,( vienas 

pazīmes pārsvars pār otru) ,pirmās 

paaudzes hibrīdiem novērojamās pazīmes 

sauc par dominantām .

• atkāpjošās pazīmes par recesīvām.

• piemēram-govīm melnā apmatojuma 

krāsa dominē pār sarkano, tolainība pār 

ragainību.

• dominēšana izveidojusies evolūcijas 

procesā.



Nepilnīgā dominēšana.

*atsevišķos gadījumos tika novērots, ka  

hibrīdu pazīmes ir kaut kas vidējs starp abu 

vecāku atšķirīgajām pazīmēm.

*Šorthornas šķirnes sarkanās govis x 

Šorthornas šķirnes balto bulli, pēcnācēji 

iegūst(starpformu) salnu apmatojuma krāsu,

*Holšteinas šķirnes govs sēklota ar ŠA 

šķirnes buļļa sēklu, pēcnācējs ir pelēks vai 

salns,



Iedzimtības faktori (gēni)

-dominanto iedzimtības faktoru apzīmē ar 

lielo burtu (A), recesīvo iedzimtības faktoru, 

apzīmē ar tādu pašu tikai mazo (a).

-zigotu, kas izveidojas savienojoties 

gametām(dzimumšūnām -spermijiem un 

olšūnām),kurām ir vienādi noteikta pāra gēni 

(AA) sauc par homozigotu, bet pretēji(Aa), 

par heterozigotu.





Iedzimtības faktori

• gēnus var konstatēt tāpēc, ka tiem ir 

dažādas alternatīvas formas.

• viena pāra gēnus sauc par alēliem gēniem 

PP, vienas formas gēniem.

• alēle- gēna forma

• pilnīgās dominēšanas gadījumā 

homozigotos un heterozigotos pēcnācējus 

pēc ārējām pazīmēm nevar atšķirt, taču tie 

nav vienādi pēc savas iedzimtības



Tolības PP faktors (gēns)

• PP x PP iegūst homozigotu pēcnācēju bez 

ragiem 

• PP xPp. Iegūst heterozigotu pēcnācēju 

bez ragiem

• Pp xPp iegūst heterozigotu pēcnācēju bez 

ragiem -šajos gadījumos pēcnācējiem ir 

vienāds izskats taču  dažāda iedzimtība.







Mainības faktors

• Mainība var būt iedzimstoša un 

neiedzimstoša

• Neiedzimstošo mainību sauc par 

modifikācijām(neiedzimstošas pazīmju 

izmaiņas, tās netiek nodotas nākamajām 

paaudzēm)

• Iedzimstošā mainība ir izmaiņas , ko 

izraisa pazīmju kombinācijas un 

mutācijas.(var izraisīt zigotas vai 

organisma bojāeju- holester,def.b-cn )



Iedzimtības faktori

• Ievērojot to, ka pēcnācējiem var būt 

vienāds ārējais izskats, bet dažāda 

iedzimtība, ģenētikā ieviesti jēdzieni –

genotips un fenotips.

• Par genotipu sauc iedzimtības faktoru jeb 

gēnu kopumu.

• Par fenotipu sauc visu organisma pazīmju 

un īpašību kopumu, kas veidojas genotipa 

un ārējās vides mijiedarbības rezultātā.



Inbrīdings un heteroze.

• Dabā pastāv daudz pielāgošanās 

mehānismu, lai dzīvniekiem un augiem 

varētu notikt svešapaugļošanās.(gametu 

nogatavošanās dažādos laikos,spilgti 

ziedi, smaržas u.c.)

• Dzīvniekiem un augiem krustošana ir ļoti 

vēlama,un pat nepieciešama, bet 

pavairošana tuvās radniecības pakāpēs 

ilgstoši daudzās paaudzēs ir kaitīga.



Vēlamo pazīmju iedzimšana.

• Izšķir- iedzimtības faktoru iegūtās 

izmaiņas

• -iegūtās pazīmju izmaiņas, viss, ko daba 

piespiež organismam iegūt, tiek nodots 

pēcnācējiem– nav taisnība(augsta govju 

pienīguma, gaļas kvalitātes cēloņi jāmeklē, 

sistemātiskas dabiskās izlases iedarbībā. 

Protams arī vaislai atstāj produktivitātes 

ziņā visvērtīgākos vaisliniekus.



Vēlamo pazīmju iedzimšana.

• daudzos izmēģinājumos ir secināts, ka 

augsts pienīgums nedaudz dominē pār 

zemu pienīgumu. Turpretī piena tauku un 

olbaltumvielu iedzimšanā novēro pretēju 

ainu.( zems tauku% dominē pār augstāku 

tauku %). 

• taču šīs pazīmes pieskaitāmas 

kvantitatīvajām pazīmēm, kuras ietekmē 

ne tikai iedzimtības faktori, bet arī ārējās 

vides apstākļi, kuros attīstās organisms.



Saimnieciski nozīmīgo pazīmju 

iedzimšana
• Audzējot dzīvniekus selekcionāri cenšas 

uzlabot to produktivitāti, palielināt piena 

izslaukumus, gaļas kvalitāti,augkopībā 

ražas un augu izturību pret slimībām.

• Sekmīga uzdevumu izpilde ir atkarīga no 

veicamo pasākumu efektivitātes, 

pamatojoties uz pazīmju iedzimšanas un 

mainības likumsakarībām



Tīraudzēšana un krustošana.

• audzēšanas metode ir atkarīga no 

izvēlētās šķirnes kvalitātes un izkopšanas 

mērķiem,

• tīraudzēšana- vienai šķirnei piederošu 

dzīvnieku pārošana,

• mērķis –nostiprināt un izkopt šķirnes 

vērtīgās īpašības,

• tīraudzēšana paaugstina pazīmju 

iedzimtību,ganāmpulks kļūst vienveidīgs,





Angus, Aberdinangus.

• Angus šķirne radusies Skotijas 

ziemeļaustrumu provincē 16.gs,

• saimniecībās izmantoti kā darba dzīvnieki,

• apmatojuma krāsa melna, tumši pelēka, 

sarkana,

• robusti dzīvnieki ,izturīgi skarbos klimata 

apstākļos,

• ģenētiski toli -bez ragiem,



Šķirnes izplatība pasaulē.

-informācija par šķirnes izcilajām īpašībām strauji 

izplatījās ne tikai audzētāju starpā , bet arī aiz 

valsts robežām, 

-Angusi tika eksportēti arī uz citiem kontinentiem

-Ziemeļameriku, Dienvidameriku, Austrāliju, kā arī 

strauji izplatījās Eiropā,

-katrā valstī bija atšķirīgas tendences Angusu  

šķirnes dzīvnieku audzēšanā un nobarošanā,

-fermeru organizācijas izcilākos dzīvniekus 

reģistrēja ciltsgrāmatā.







JAUNBUĻĻI





Šķirnes raksturojums.

• ģenētiski toli dzīvnieki,

• buļļu skausta augstums no 124-145 cm,

• govju skausta augstums no 120-140 cm,

• vieglas dzemdības, nelieli teļi no 28-32 kg,

• krūšu platums 120-130 cm,

• ķermeņa slīpais garums 135-145 cm,

• pieaugušu buļļu dzīvsvars ir 800-1000kg,



Šķirnes raksturojums.

• izcilas mātes īpašības,

• augsts pienīgums, zīda līdz 8 mēn,

• teliņi ātraudzīgi, dzimumgatavība  iestājas 

15-20 mēn,

• kautiznākums 65-70 %,skelets 15-18%,

• kvalitatīva marmorizēta gaļa,

• buļļus izmanto krustošanai citu gaļas 

šķirņu (Herefordas) govju ganāmpulkos.





Krustošana.

*  ir neradniecisku šķirņu dzīvnieku pārošana,

*  pielieto tika rūpnieciskiem mērķiem, produkcijas 

ražošanai,

* rezultātā apvieno dažādu šķirņu vēlamās 

īpašības,

*  dod labi attīstītus veselīgus pēcnācējus, ar 

augstu izturību, auglību un barības izmantošanas 

spējām,

*  pārspēj vecāku vidējos produktivitātes rādītājus, 

( heterozes efekts)





Šķirni pakļaujošā krustošana.

• mazražīgas piena šķirnes govis pakāpeniski 

četrās paaudzēs pārveido par sev vēlamo gaļas 

govju šķirni,

• pakļaujošā krustošanā iegūtie dzīvnieki nebūs 

tieša izvēlētās šķirnes kopija,

• pielietojot šo metodi, ir ļoti svarīgi izvēlēties 

kvalitatīvus gaļas šķirnes vaisliniekus,

• -ganāmpulka atjaunošanai un paplašināšanai 

rūpīgi jāveic dzīvnieku izlase,





Pārmaiņu krustošana.

• rūpnieciskās krustošanas veids, izmanto 

vismaz trīs šķirņu krustojumus,

• heterozes efektu iegūst katrā paaudzē, 

paceļot dzīvnieku ražību pat par 25 %,

• efekts izpaužas tikai tādos gadījumos, ja 

tiek izvēlētas  šķirnes ,kurām ir ģēnētiskā 

saderība,

• krustojumus audzē labos apstākļos un 

intensīvi nobaro,



Komentāri.

• Latvijā pastāv reālas iespējas attīstīties 

gaļas liellopu audzēšanas un nobarošanas 

nozarei,

• nav konkurences kvalitatīva vaislas 

materiāla ieguvei,

• nav konkurences gaļas liellopu realizācijas 

jomā,

• nav sakārtots liellopu gaļas tirgus.



Paldies par uzmanību!

02. Marts  2020. gads

Vizma Sileniece


