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Kas ir ganampulka veselība? 

• Ganāmpulka veselība ir disciplīna ,kura veic slimību diagnostiku, 
ārstēšanu un preventīvos pasākumus dzīvnieku grupā. 
• Ganāmpulka veselības plāna 

• Rīcības plāniem, neparedzētām darbībām

• Informāciju par grupu, datiem, sasniegumiem, standartiem

• Dzīvnieka labturība 
• Dzīvnieka mītņošanu

• Biodrošību

• Ēdināšanu

• Ārstēšanas protokoliem 

• Preventīvo pasākumu veikšana



Kāpēc jāveic ganāmpulka uzlabošanas 
pasākumi? 
1. Acīmredzamos ražošanas zaudējumus 

2. Mazāk acīmredzami ražošanas 



Pirms mītnošanas veicamie pasākumi rudens 
periodā
Pirmsatnešanās periodā veicamās darbības
• Grupēšana

• Grūsnību identifikācija

• Ķermeņu kondīcijas novērtējums

• Nagu apstrāde 

• Parazītu kontrole

• Vakcinācijas plāni 

• Citi veicamie pasākumi 



Grupēšanas plāns 

• 1 grupa- negrūsnās govis

• 2 grupa- grūsnās govis vēlā grūsnības posmā

• 3 grupa- grūsnās govis agrā grūsnības posmā

• 4 grupa- pirmo reizi kuras dzemdēs 



Grūsnību pārbaude



Ieguvumi no grupēšanas 



Ķermeņa kondīcijas noteikšana



Ķermeņa kondīcija? 









Parazītu kontrole



• 1. Identificēt risku parazitārām slimībām

• 2.Samazināt risku

• 3. Izvairīties no rezistences palielināšanas antihelmentiskajiem
līdzekļiem



Riska izvērtējums



Riska samazināšanas pasākumi



Rezistences samazināšanas pasākumi

• Regulāra paraugu noņemšana un izmeklēšana
• Diagnostika parazitārām saslimšanām 

• Sekot līdzi parazitāro slimību piesārņojumam ganībās/ganāmpulkā 



Paraugu noņemšanas metode

• Svaigs fekāliju paraugs

• Ūdens necaurlaidīgā iepakojumā

• Informācija par paraugu

• Uzglabā ap +4 grādiem 



Vakcinācijas plāns/plāni



Vakcinācīja

• Vakcīna ir viela, ko izmanto, lai stimulētu antivielu veidošanos un 
nodrošinātu imunitāti pret vienu vai vairākām slimībām, kas 
izgatavota no slimības ierosinātāja vai tā produktiem, neizraisot 
slimību. 



Vēlamais vakcinācijas plāns



• Maternālā imunitāte

!!!Pirmpiena kvalitāte 



• Respiratorais sindroms

• Jaundzīvnieku caureja



• 7-5 nedēļas pirms dzemdībām, revakcinācija/bez 4-2 nedēļas pirms 
dzemdībām
• Respiratoro slimību ierosinātājiem- bakteriālām infekcijām Pasteurella and

Mannhaemia Haemolytica. Virālām infekcijām Paragripai un sincitiālajam
vīrusam.

• Caurejas slimību ierosinātājiem- bakteriālām infekcijām kā Escherichia coli, 
Virālām infekcijām Rota un korona vīrusam.

• Papildus vakcinācija ganāpulkā no slimību statusa.



Citi veicamie pasākumi

• Identificēt dzīvniekus kuriem ir redzamas pazīmes 
• Secinājumi 

• D3 vit injekcija zīdītājmātēm

• Selēns un E vitamīns





Paldies par uzmanību!!!


