
AKTUALITĀTES
GAĻAS ŠĶIRŅU LIELLOPU 
AUDZĒŠANAS NOZARĒ

IEVA FREIDENFELDE

04.10.2021.

WWW.LGLA.LV



http://lgla.lv/programma/



Ievads
Mūsu valstī lielāko dzīvnieku skaita īpatsvaru ieņem

četras gaļas liellopu šķirnes – Šarolē, Herefordas,
Limuzīnas un Angus šķirnes lopus, kā arī populāras
kļūst Simentāles, Hailandes un Galovejas šķirnes.

Šīs škirnes arī ir iekļautas Gaļas liellopu audzēšanas
programmā

Dažos ganāmpulkos tiek audzēti arī Blondie Akvitāņi,
Salēras, Tiroles Pelēkās šķirnes, un citu, mazāk
izplatītu šķirņu dzīvnieki.

Ciltsdarba organizācijas strādā ar saimniecībām, kas
savā ganāmpulkā veic snieguma pārbaudi



Uzdevumi izplatītākajām 
intensīvajām šķirnēm

Augsts dzīvsvara pieaugums ekonomiski (!) ēdinot, 
maksimāli izmantojot zāles lopbarību

Paaugstināt atnešanās vieglumu

Vaislai atstāt dzīvniekus ar šķirnei raksturīgu
ķermeņa uzbūvi

Vaislai atstāt dzīvniekus ar mierīgu, līdzsvarotu
temperamentu

Agresīvi un tramīgi dzīvnieki nav izmantojami vaislai!



Uzdevumi izplatītākajām 
intensīvajām šķirnēm
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 produktivitātes
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 audzēšana 
metode - tīraudzēšanā
Audzēšanas metode, kad dzīvnieku pārošanu veic vienas
šķirnes ietvaros. Šķirnes uzlabošanu veic mērķtiecīgas
izlases un atlases ceļā.

Tīršķirnē ieskaita dzīvniekus, kuriem piemīt dotās šķirnes
raksturīgākās īpašības, kuri pēc izcelšanās atbilst
sekojošām prasībām – tie ir cēlušies no vienas un tās
pašas šķirnes tīršķirnes vecākiem, kuru piederību
tīršķirnei apliecina izcelsmes dokumenti.

Tīršķirnes dzīvnieki – dzīvnieki, kas atbilst ierakstīšanai
ciltsgrāmatas pamatdaļā (A)



Gaļas liellopu audzēšana 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.



Pakļaujošā krustošana 
audzēšanas programmā

Audzēšanas programmu realizē galvenokārt ar 
tīršķirnes dzīvniekiem un vismaz trešās pakāpes 
(87,5% vienas šķirnes asinības) dzīvniekiem, kas 
pakļaujošās krustošanas ceļā ieguvuši tās pašas 
šķirnes nosaukumu. Turpinot pakļaujošo 
krustošanu ar tās pašas šķirnes vaisliniekiem, tiks 
iegūti pēcnācēji, kurus turpmākajās paaudzēs varēs 
uzņemt ciltsgrāmatas papilddaļā un pamatdaļā.



Ciltsgrāmatas kārtošanas principi. 
Ievestie dzīvnieki. Minimums



Ciltsgrāmata
Vietējās izcelsmes dzīvnieki.
Minimums



Dzīvnieka izcelsmes 
informācija. Kur atrast?



Dzīvnieka izcelsmes 
informācija



Dzīvnieka ciltskartīte



Dzīvnieka ciltskartīte. 
Ciltsgrāmatai



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.

Pārrauga pienākumi ganāmpulkā – dzīvmasas
noteikšana un iegūto datu reģistrēšana LDC 
pārraudzības sistēmā CILDA. 

Vaislinieku serificēšana, dzīvnieku apzīmēšana, 
pārvietošanas, lecināšanas un atnešanās ziņošana
ir ganāmpulka īpašnieka pienākums



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 un visi tā priekšteči ir 100% vienas šķirnes 
pārstāvji, nav pieļaujams vaislas darbībā izmantot dažādu 
šķirņu krustojuma vaislas buļļus

- vaislinieks ir ierakstīts ciltsgrāmatas pamatsadaļā (A);

- vaisliniekam ir izsniegts zootehniskais sertifikāts, kam 
pievienots dzīvnieka DNS sertifikāts;

- vaisliniekam ir veikts eksterjera vērtējums. Minimālais, 
sertificēšanai atbilstošs kopskata vērtējums – 7 balles



Vaislas buļļa sertifikācija
Bullim ir veikti veterinārie izmeklējumi uz šādām 
slimībām:

- Govju enzootiskā leikoze,

- Kampilobakterioze,

- Infekciozais rinotraheīts - pustulozais vulvovaginīts (IRT-
PVV),

- Govju virusālā diareja.



Vaislas buļļa sertifikācija

Ņemot vērā to, ka veterināro izmeklējumu paplašinātais 
saraksts ir pieņemts 2021. gada 9. jūnijā, kad daudziem 
saimniekiem vaislas buļļi jau atradās ganībās, ciltsdarba 
organizācijas šogad var pagarināt vaislinieku sertifikātus 
ar PVD noteiktajiem izmeklējumiem (leikoze, 
kampilobakterioze), ar nosacījumu, ka trūkstošos 
izmeklējumus (diareja, rinotraheīts) bullim veiks līdz 
2021. gada 20. decembrim. Ja šie izmeklējumi netiek 
veikti, ciltsdarba organizācijām ir jāaptur izsniegtais 
sertifikāts.



Vaislas buļļa sertifikācija
Īpašnieks raksta iesniegumu ciltsdarba organizācijai

LDC ir redzams:
- eksterjera vērtējums
- veterinārie izmeklējumi
- DNS sertifikāts

Iepirktam dzīvniekam pie iesnieguma organizācijai 
pievieno:
- zootehnisko sertifikātu
- DNS sertifikātu



Sertifikācijai nepieciešamā
informācija LDC reģistrā



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, iespējams, jāsamazina



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



Vaislas dzīvnieki. Teles un buļļi
❖ Audzējot dzīvniekus ciltsdarbam, saimniekiem ir ļoti rūpīgi 
pašiem jāseko līdz, kāda informācija par dzīvnieku tiek iekļauta
LDC reģistrā.

❖ Īpaši, ja dzīvnieki tiek tirgoti vaislai uz citām saimniecībām.

❖ Noteikti jāpārliecinās par to, lai dzīvniekam pārraudzības
sistēmā CILDA laicīgi, atbilstoši snieguma pārbaudes un 
pārraudzības noteikumiem, tiek noziņota teļa atšķiršanas un gada
dzīvmasa, ko programma var pārrēķināt uz 200 un 365 dienām.

❖ Ja pārdevējs pārdod pircējam dzīvniekus bez šiem rādītājiem –
pircējam nebūs iespējams sertificēt bulli vaislai vai izmantot teli
ciltsdarbā, jo organizācijas bez šiem datiem nevar ierakstīt
dzīvnieku ciltsgrāmatā



Dzīvmasas pārskats LDC 
reģistrā



Vaislas dzīvnieki. Teles un buļļi
Pārdodot dzīvniekus vaislai, pārdevējs nodrošina:

❖ Pilnu produktivitātes informāciju, kas redzama LDC reģistrā 
(vēlams tirgot buļļus, kas sasnieguši vismaz 1 gada vecumu, jo, ja 
bullis tiek pārdots uz “nepārraudzības” saimniecību, buļļa gada 
vecuma dzīvmasa nereģistrējas LDC ar pārrēķinu uz 365 dienām, 
attiecīgi dzīvnieku nevar ierakstīt ciltsgrāmatā un nevar bullim 
izsniegt vaislinieka sertifikātu), tas pats par telēm, 365 dienu 
dzīvmasas trūkums liedz tās ierakstīt ciltsgrāmatā,

❖ Vaislai tirgojamajiem buļļiem – DNS sertifikātu. Laboratorija BIOR 
savus sagatavotos DNS sertifikātus pievieno pie dzīvnieka datiem 
LDC bāzē, ārzemēs veiktie DNS LDC bāzē parasti nav pieejami, to 
pārdevējs dod pircējam līdzi,

❖ Zootehnisko sertifikātu.



Neliels kopsavilkums
Ciltsdarba organizācijas strādā ar tīršķirnes (A) dzīvniekiem, 
programmā iekļaujot pakļaujošās krustošanas rezultātā 
iegūtos dzīvniekus ar minimālo vienas šķirnes asinību –
87,5%, kuru pēcteči ar laiku izaugs līdz ierakstam 
ciltsgrāmatā

Tīršķirnes dzīvnieki – ciltsgrāmatas pamatdaļā (A) 
ierakstāmie dzīvnieki

Audzēšanas programmā uz šo brīdi ir tikai septiņas šķirnes

Vaislai sertificē tikai ciltsgrāmatas pamatdaļā (A) ierakstītu 
tīršķirnes bulli



Paldies par uzmanību!


