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Ģenētika – mācība par iedzimtību un 

mainību.

*raksturīga visam dzīvajam

*pēcnācēju savstarpējā līdzība

*mainība- atšķirības pēcnācējos

*mainība ir iedzimstoša un neiedzimstoša



Saimnieciskie mērķi.

-nepieciešamās zemes platības, iespēja optimizēt 

saimniecisko darbību,

-ražošanas virziens- šķirnes saimniecība vai piena 

ražošanas saimniecība,

-dzīvnieku turēšanas veids ,slaukšana dažāda veida 

iekārtās,

-pārdomāta šķirnes izvēle ganāmpulka izveidošanai, 

papildināšanai,



Piena govju šķirnes.



Piena govju šķirnes.



Piena govju šķirnes.



Kombinētās piena – gaļas 

govju šķirnes.



Informācija par vaislas bulli.



Ģenētika un selekcija.

-ģenētika tāpat kā mācība par 

organismu evolūciju ir dzīvnieku un 

augu selekcijas teorētiskais pamats,

-dzīvnieku mērķtiecīga izlase un atlase 

noved pie dzīvnieku šķirņu uzlabošanas 

un jaunveidošanas.



Ģenētika un selekcija.

 balstoties uz galvenajām iedzimtības 
likumsakarībām ir iespēja veikt mērķtiecīgu 
dzīvnieku selekciju, 

 noskaidrotas pazīmju iedzimstamības
likumsakarības,

 izstrādātas metodes heterozes pielietošanai 
lopkopībā,

 ģenētikas izpēte dod iespēju rast risinājumu, 
kā cīnīties ar iedzimtām slimībām un 
nevēlamām gēnu kombinācijām.



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 likumsakarību 
noskaidrošana dod cilvēkam reālas iespējas 
vadīt šo procesu



Iedzimšanas likumsakarības.

 G.Mendelis» Pazīmju gēni ,pēc kuriem atšķiras krustojamie 

īpatņi, hibrīdos nesaplūst, nesajaucas, cits cita ietekmē 

neizmainās un nonāk dažādās hibrīda dzimumšūnās »

 noteikumi:

 veiksmīgi izvēlēts objekts,

 pārliecība par šķirnes tīrību,

 rūpīga pēcnācēju matemātiskā analīze.



Piemērs par pazīmju pārmantošanu.



Iedzimšanas likumsakarības
 Pirmais likums- pirmās hibrīdu paaudzes vienveidība

 gēnu dominēšana-vienas pazīmes pārsvars pār otru,

 dominēšana ir izveidojusies evolūcijas procesā,

 šos gēnus sauc par dominantiem,

 atkāpjošās pazīmes sauc par recesīvām jeb gēnus par 

recesīviem gēniem,

 piemērs: Holšteinizācija- melnā krāsa dominē pār 

sarkano, 

 tolainība dominē pār ragainību, augsts pienīgums dominē 

pār mazpienīgumu, lēnaudzīgais tips dominē pār intensīvo 

tipu u.c.



Iedzimšanas likumsakarības

 Otrais likums:

 hibrīdu skaldīšanās  likumsakarības izpaužas 
otrajā hibrīdu paaudzē,

 krustojot pirmās hibrīdu paaudzes īpatņus savā 
starpā, otrajā hibrīdu paaudzē iegūst dažādus 
pēcnācējus,

 Holšteinizācija….tikai un vienīgi HS vai HM,

 Trešais likums: pazīmju neatkarīgās 
iedzimšanas likums, (pilnīgā un nepilnīgā 
dominēšana)



Vides ietekme uz pazīmju 

dominēšanu.

Dominēšana ir atkarīga ne tikai no iedzimtības faktoriem, 

bet arī no vides apstākļiem, kuros attīstās organisms.

 iegūtās pazīmju izmaiņas - viss, ko daba piespiež 

organismam iegūt, tiek nodots pēcnācējiem– nav 

taisnība ,

 augsta govju pienīguma cēloņi jāmeklē, sistemātiskas 

dabiskās izlases iedarbībā, 

 nagu kvalitāti ietekmē vides apstākļi, taču iedzimtās 

pazīmes nepazūd, bet citas vides apstākļos var izpausties 

pēcnācējos.



Iedzimšanas 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),

-pazīmju attīstība ir atkarīga kā no gēnu darbības 
, tā arī no vides apstākļu ietekmes.

-iedzimšanas parādība ir gēnu nodošana no 
paaudzes paaudzē,



Iedzimstamības likumsakarība.

Nepilnīgās dominēšanas gadījumā pirmās 

paaudzes hibrīdu pazīmēm ir starpformas raksturs.

 atsevišķos gadījumos tika novērots, ka  hibrīdu 

pazīmes ir kaut kas vidējs starp abu vecāku 

atšķirīgajām pazīmēm Šorthornas šķirnes 

sarkanās govis x Šorthornas šķirnes baltajām, 

rezultātā salna krāsa),

 gaļas un piena šķirnes krustojumiem salna un 

pelēka  apmatojuma krāsa (baltie matiņi mijas 

ar sarkanajiem un melnajiem),



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, 

- pretēji pāra gēni (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 ir 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.



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,



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, holesterīna deficīta gēns, b-cn
mutācija A-1)



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.



Saimnieciski nozīmīgo pazīmju 

iedzimšana

 audzējot dzīvniekus selekcionāri cenšas uzlabot 

to produktivitāti, veselību un auglību, 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,



Pazīmes nesošo gēnu dominēšana.

 daudzos izmēģinājumos ir secināts, ka augsts 
pienīgums nedaudz dominē par zemu 
pienīgumu,

 piena tauku un olbaltumvielu iedzimšanā 
novēro pretēju ainu ( zems tauku% dominē pār 
augstāku tauku %), 

 taču šīs pazīmes pieskaitāmas kvantitatīvo 
pazīmju grupai, kuras ietekmē ne tikai 
iedzimtības faktori, bet arī ārējās vides apstākļi, 
kuros attīstās organisms,



Govs izslaukums ir atkarīgs no tesmeņa kvalitātes 

no piena dziedzeru histoloģijas, gremošanas 

orgānu attīstības un darbības, no piena dziedzeru 

darbības intensitātes, kas savukārt atkarīga no 

hipofīzes, vairogdziedzera un nervu sistēmas 

darbības. Izpētot govs pienīguma iedzimtību un tā 

atkarību no ārējās vides faktoriem ,var izprast govs 

pienīguma ģenētisko nosacītību.



Piena šķirņu govju eksterjera vērtēšanas 

nozīmīgums.





Govs piens.

Piens un piena produkti 
pilnvērtīgā sastāva dēļ 
ir īpaši nozīmīgi cilvēku 
uzturā un jaundzīvnieku
ēdināšanā.

Pienā esošais proteīns 
satur visas organismam 
nepieciešamās 
aminoskābes, kuru 
savstarpējā attiecība 
nosaka proteīna 
īpašības un piena 
produktu uzturvērtību.



Piena ķīmiskais 

sastāvs.

87.0 
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4.0

3.3
4.8
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ūdens

Sausna

Tauki

kopproteīns

piena cukurs

Minerālvielas

Ūdens                 87,0%    (85,8-

88,1%)

Sausna               13,0%    (11,9-

14,2%)

Tauki                    4,0%     (3,4-

6,1%)

Kopproteīns 3,3%      (2,8-

3,7%)

Piena cukurs        4,8%      (4,5-

5,0%)

Minerālvielas        0,75       (0,86-

0,77%)



Kopproteīns  3,30 %

 Olbaltumvielas 3,15%            
neolbaltumvielas 0,15%

( urīnviela, citi 
NPN)

 kazeīns ... sūkalu olbaltums 

 2,60%..............0,55%



Kazeīna īpašības

 Kazeīnam ir vislielākā loma piena pārstrādē.(75-

82%no visām olbaltumv.)

 Izšķir vairākas kazeīna frakcijas(a-kazeīns

 b-kazeīns, k-kazeīns),to savstarpējās proporcijas 

nosaka piena koagulācijas procesu un recekļa 

stingrību.

 Govs pienā kazeīna frakciju savstarpējā attiecība ir 

ģenētiski noteikta.



 Kazeīns pēc ķīmiskā raksturojuma ir fosfoproteīns, kas satur Ca .

 Tā gēni ietekmē ne tikai kazeīna saturu un tipu, bet mijiedarbojoties 

ar citiem gēniem arī piena izslaukumu , kopproteīna un koptauku 

saturu. 

 Galvenās atšķirības starp kazeīna frakcijām ir aminoskābju skaitā un 

secībā.



Piena kvalitatīvās īpašības.

-liela nozīme tiek pievērsta k-kazeīnam un to 
nosakošo gēnu pētīšanai, jo tas stabilizē kazeīna 
micellu un ietekmē piena pārstrādē iegūtās 
produkcijas iznākumu,

-b-kazeīns arī tiek daudz pētīts,

-šim kazeīna tipam ir liela nozīme cilvēku 
veselībā,b-cn.A2,A2 ir izcilas kvalitātes piens, 
taču notiekot mutācijām rodas forma A1,A1, 



Sūkalu olbaltumvielu frakcija

 Piena koagulācijas laiku ietekmē sūkalu 

olbaltumvielu frakcijā esošais b-laktoglobulīns

 Sūkalās esošajam b- laktoglobulīnam biežāk 

novēro A un B alēli.

 Dažkārt piena koagulācija notiek ļoti lēni vai vispār 

nenotiek. Šāda situācija novērojama laktācijas 

beigu fāzē un Holšteinas šķirnes govīm.

 Vaislinieka genotips ir ļoti būtisks. Ganāmpulkos 

nav ieteicams izmantot vaislinieku bioproduktu, 

kurš nes nevēlamu gēnu kombināciju.



K-cn  kappa kazeīns.

 Ietekmē iegūtās produkcijas daudzumu un piedalās 
fizioloģiskajos procesos, palielinot imunitāti lietotājam.

 Visbiežāk sastopamas A un B (alēles) gēnu formas

 Gēnus var viegli konstatēt, jo tiem ir dažāda forma.

 A forma atbild par augstākiem izslaukuma rādītājiem.     
B forma nosaka termālo rezistenci, īsāku laiku recēšanai 
un stingrāku recekli.

 BB forma dos par 10 % lielāku siera iznākumu

 BB ir augstāks piena tauku un kopproteīna saturs.

 AA genotips ar augstāku izslaukumu



K-cn kazeīns

 Analizējot vairākus zinātniskos pētījumus, 
jāsecina, ka pasaulē vairāk tiek pētītas A un B 
alēles, un šo genotipu ietekme uz piena 
produktivitāti.

 Pētījums pierāda, ka būtiski atšķiras gan 
izslaukums, gan tauku un olbaltumvielu saturs. 

 Salīdzinot dažādas šķirnes, BB alēles
satopamas visbiežāk Švices un Džersijas šķirnes 
govīm, bet AA un AB alēles Holšteinas šķirnes 
govīm.



B-cn  betta kazeīns

 Betta kazeīna gēnu zināmākās un vairāk pētītās ir  A-1 

un A-2 formas (alēles).

 A-2 .. vēlamā forma(alēle( ,piedod pienam izcilas 

īpašības , pazeminātu tauku saturu. Pieprasīta augstas 

kvalitātes prece

 A-1  nevēlama forma(alēle), rodas A-2 mutāciju 

rezultātā( ietekmē stress, sāpju slieksnis)



 B-kazeīna A1 forma ir aktīvu peptīdu-opioīdu
avots. Opioīds – norāda uz ķīmisku vielu , kam 
piemīt morfīnam līdzīgas aktivitātes organismā.

 B-kazeīna A1 forma ir ar zināmu lomu stresa un 
sāpju atbildēs, kā arī barības uzņemšanas 
kontrolē.

 Opioīdi sākotnējā formā ir neaktīvi, taču 
atbrīvojas gremošanas fermentu darbības 
laikā, piena fermentēšanas  vai siera 
nogatavināšanas procesā.



B- kazeīna A2 forma

 Ļoti augstas kvalitātes piens.

 Augsts pieprasījums visā pasaulē.

 Jaunzēlandē izveido korporāciju ,kura testē govis un 

tirgo tikai  beta-kazeīna A2 varianta saturošu pienu.

 Speciāla marka  Premium Brend.



Paldies par uzmanību!
SIA "SILENIECES CILTSDARBA SERVISS«
CILTSDARBA SPECIĀLISTE
VIZMA SILENIECE

25.03.2021


