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Saimniekosim šodien, ar domu par rītdienu!

*Pozitīvais:

* mūsdienīgas piensaimniecības fermas apsaimniekošana 
neatpaliek no mūsdienīgas lauku apstrādāšanas tehnoloģijas,

*jaunās tehnoloģijas samazina fizisko noslodzi,

*uzlabo darbu ar cilvēcisko faktoru,

*dod iespēju efektīvāk izmantot ražošanas līdzekļus,

*lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu,

*efektīvāk izmantot tehnisko nodrošinājumu.



SLAUKŠANA ROBOTĀ  (Attēli no Z/S «Dižglābas»)



SLAUKŠANA ROBOTĀ  (Attēli no Z/S «PRIEDNIEKI»)





Slaukšanas zāles



Govju piesietā turēšana



Govju ganīšana



Saimniekosim šodien ar domu par rītdienu

*Nemainīgais:

*saimniekošanas 
pamatlīdzekļos lieli 
kapitālieguldījumi,

*darbs ar dzīvniekiem 
ikdienā nevar notikt 
attālināti,

*nevar iztikt bez cilvēka 
darbaspēka,



Vaislas buļļa izvēle
• kad skaidri zināmi mērķi, varam izvēlēties

vaislas buļļa bioproduktu savam
ganāmpulkam,

• varam iegādāties grūsnas teles, tikai no
saimniecībām ar līdzīgiem audzēšanas un
turēšanas apstākļiem, (cietās grīdas,
mīkstie pakaiši),

• atgremotājam adaptācijai paiet samērā ilgs
laiks, šajā laikā zaudējam ne tikai saražotā
piena daudzumu, bet arī cieš dzīvnieka
atražošanas rādītāji,

• vieglāk adaptējas tie dzīvnieki, kuri maina
vidi no piesietās turēšanas un ganībām uz
nepiesieto turēšanu un ēdināšanu ar
miksēto barību.



Vaislas buļļu piedāvājums - izvēle



Vaislas buļļu bioprodukta izvēles galvenie mērķi

*saglabāt un uzlabot piena 

komponentu sastāvu savā 

ganāmpulkā,

*saglabāt un uzlabot izcilus 

veselības rādītājus,

*saglabāt un uzlabot meitu 

auglības rādītājus,

*saglabāt un uzlabot teicamu 

eksterjeru,

*iegūt ilgmūžīgus augstražīgus 

dzīvniekus,

*domāt par iespējām  strādāt ar 

savu ganāmpulku arī nākotnē,



Pēc meitu kvalitātes novērtētie buļļi

• svarīgi ir novērtētā buļļa meitu
skaits un ganāmpulku daudzums,

• ganāmpulku dažādība dod
lielāku ticamību par vaislas buļļa
iedzimtības rādītājiem,

• vaislas buļļa indeksu
aprēķināšanai, apkopo rezultātus
tikai no šķirnes saimniecībās
iegūtām buļļa meitām.

BULLIS MINOSCH UN MEITA



Pārbaudītie buļļi pēc pazīmju indeksiem

• buļļi, kas ieguvuši vērtējumu pēc meitu kvalitātes rādītājiem





Pēc meitām novērtētais bullis SILVERSTAR



Pēc meitām novērtētais bullis BAYMAX RED



Pēc genoma metodes novērtētie buļļi.



Izvēlētais bullis novērtēts pēc genoma metodes SPITFIRE



Jaunākās tendences indeksu aprēķināšanā 

• RZG – selekcijas indekss, (š.g. aprīlī Eiropā)

• RZM – 36% ražība

• RZS – 18% veselība

• RZN – 18% ilgmūžība

• RZE  – 15% eksterjers (45% tesmenis,35% kājas un nagi,20% ķermenis)

• RZR – 7%  meitu auglība

• RZCalffit – 3% teliņu veselība

• RZK – 3% atnešanās (1,5% tēva ietekme, 1,5 %mātes ietekme)



Tolības gēns  PP

PP – apzīmējums tiek piešķirts dzīvniekam,
kurš ir homozigots pēc dotās pazīmes.

PP – bezragu gēns ir dominantā pazīme.

Savienojoties divām dzimumšūnām
(spermijam ar olšūnu), kurām ir vienādi
noteikta pāra gēni PP, attīstās organisms,
kurš ir homozigots. Šie gēni ir vienāda tipa
un ar vienādu ietekmi uz pazīmju attīstību.
Dzīvnieks ir bez ragiem un arī ir bezragu
gēna nesējs.

Bullis PP X govs PP = teļš PP (izskats bez
ragiem, iedzimtība bez ragiem)

Bullis PP x govs (ragi) = teļš P(izskats bez
ragiem, iedzimtība dažāda)

Bullis PP x govs Pp =teļš P (izskats bez
ragiem, iedzimtība dažāda)



ARINO RED     KID RED PP                  LOPIN P



Aktuālākā tendence RZRobot

• 2014. gadā pirmo reizi mēs iepazināmies ar aprēķinātu robota slaukšanas indeksu.

• Tikai 30 % Holšteinas šķirnes vaislas buļļi atbilst RZRobot indeksam.

Indeksu RZRobot sastāda:

20%   RZD (piena atdeves ātrums ne mazāk kā 94)

20%   pupu izvietojums (106)

20%   pupu garums  (94)

10%   tesmeņa forma(dziļums 100)

15%   RZS somatiskās šūnas (100)

15%   kājas un nagi, gaita (100)



Vaislas bullis  
Marcrest 61734
ar RZRobot 116



Izcils tesmenis slaukšanai robotā



Govs temperaments – atbilstošs robota slaukšanai
(Attēli no Z/S «Dižglābas»)



RZHealth meitu veselības 
indekss

Augsts govju veselības indekss dod iespēju 
paaugstināt ienākumus par 15%.

Veselības indeksā tiek ietvertas pazīmes, kas 
tiek uzskatītas par Holšteinas šķirnes vājāko 
vietu.

2009. gadā pirmo reizi iepazīstina ar indeksu, 
kas arī ietvēra sevī govju veselības rādītājus –
RZFitnes:

20% meitu auglība

20% atnešanās vieglums RZKm (50+50)

15% kājas un nagi

15% tesmeņa forma

10% tesmeņa veselība

10% ilgmūžība

10% ražība



Beatstick 60823 izcils RZHealth veselības indekss, 
novērtētas > kā 12000 meitas



RZHealth govju veselības indekss.

• RZUdderfit 40%    tesmeņa izturība pret mastītiem 

• RZHoof 30%     kāju un nagu slimības

• RZRepro 20%     atražošana efektivitāte

• RZMetabol 10%     gremošanas orgānu saslimšanas

• DDcontrol laba      kāju un nagu izturība pret sēnīšu slimībām

• Ddpremium izcila     kāju un nagu izturība pret sēnīšu slimībām



Jaunais indekss RZFit

• Radās jautājums, vai nepieciešams šajā indeksā iekļaut ražības RZM 
indeksu?

• Funkcionālās pazīmes savā starpā veido pozitīvu korelāciju.

• Ražība veido negatīvu korelāciju ar funkcionālām pazīmēm.

• Vaislas buļļi ar augstu funkcionālo pazīmju vērtību ir vidēji negatīvi uz 
ražības vērtību.

• RZR indekss jāierobežo, lai saglabātu RZFit indeksu.

• Iekļaujot 10% ražības indeksu, var saglabāt labu veselības indeksu.



RZHealth govju veselības indekss
RZUdderfit…..govs tesmeņa izturība pret mastītiem 

(dažādu mikroorganismu izraisītām tesmeņa saslimšanām)



RZHealth govju veselības indekss

• RZHoof – nagu veselības indekss:

• 30% DDcontrol nagu sēnīšu slimības

• 15% pēdu tulznas

• 15% falangu flegmona

• 15% baltā līnija

• 15% laminīti

• 10% hiperflāzija



RZHealth govju veselības indekss

RZRepro – atražošanas 
efektivitātes rādītājs:

• 50% olnīcu disfunkcija

• 25% endometrīti (dzemdes 
iekaisumi)

• 25% placentas aizture





RZHealth govju veselības indekss

• RZMetabol – govju gremošanas trakta traucējumi un saslimšanas

• 40% glumenieka dislokācija

• 30% piena trieka jeb piena drudzis

• 30% vielu maiņas slimības – ketozes, acidozes





Atnešanās vieglums 
RZKd – RZKm ietekmējošie faktori

• RZKm – meitu atnešanās vieglums 50%+ nedzīvi dzimušie teļi 50%

• (meitu atnešanās spējas, dzemdību pazīmes, krustu forma, dzemdību 
procesa norise, palīdzība dzemdībās, nedzīvi dzimušie teļi)

• RZKd – teļa dzimšanas vieglums 50%+ nedzīvi dzimušie teļi 50%

• (tēva ietekme, teļa lielums, pareiza guļa atnešanās procesā, teļa vitalitāte )



Tēva un mātes ietekme uz atnešanās procesu

RZKd tēva ietekme, ARINO RED- RZKd 121

• GUĻA

• TEĻA LIELUMS

• FORMA                                                                                                                        

RZKm mātes ietekme, (ARINO RED RZKm ir 87 ) 



Izvēlieties pēc atnešanās indeksa vai
RZKd

Sadalījums
telēm.

Ø RZKd tēvs 
no teļa.

% sarežģīta 
dzimšana

% nedzīvi

Teļi 25% no 
labiem buļļiem 
RZKd

112.6 4.4 7.4

Teļi 25% no 
sliktiem buļļiem 
RZKd

89.8 6.9 10.7

Atšķirība 22.81 2.5 3.3

RZKm.

Sadalījums
telēm.

Ø RZKm tēvs 
no meitas

% sarežģīta 
dzimšana

% nedzīvi

Meitas 25% 
no labiem 
buļļiem RZKm 115.9 4.0 5.8

Meitas 25% 
no sliktiem 
buļļiem RZKm 90.9 7.0 13.1

Atšķirība
25.0 3.0 7.3



Tēva un mātes ietekme uz atnešanās procesu

• Buļļus ar indeksu RZGd>108 vieglu 
atnešanos izmantojiet telīšu 
apsēklošanai, tas atvieglos pirmās 
atnešanās gaitu.

• Izvēlieties buļļus ar indeksu RZGm>108,
kuru meitas raksturojas ar vieglu 
atnešanos, tas būs labs ieguldījums 
ganāmpulka attīstībai nākotnē.



Atnešanās indeksi RZKd un RZKm

• Atnešanās vieglums (CEd) un nedzīvi dzimušie teļi (SBd), pēc tēva, 
kombinācija veido indeksu RZKd.

• Meitu atnešanās (CEm) un nedzīvi dzimušie teļi (SBm), kombinācija 
veido RZKm.

• Abi šie indeksi ir ļoti svarīgi!

• Lai iegūtu izcilu atnešanās indeksu RZKm, ir nepieciešams ilgs laiks 
atlasot un audzējot šādas govis.

• Tāpēc arī šis indekss RZKm ir iekļauts kopējā RZG sastāvā.



RZCalffit teliņu veselības indekss

• Jaundzimušo teliņu saglabāšana un izaudzēšana 
dod iespēju palielināt peļņu par 6%.

• Visu liellopu dzīvei no dzimšanas līdz likvidēšanai 
jābūt izsekojamai, jo to nosaka likumdošana.

• Ļoti svarīgs ir novērtējums par jaundzīvnieka
izdzīvošanu.

• Svarīga ir informācija par dzīvnieka dzimšanu, 
dzīvošanu un likvidāciju.

• Ļoti svarīgs ir ģenētiskai novērtējums - liela loma 
iedzimtībai.

• RZCalffit sevī ietver informāciju no 3. dzīves 
dienas līdz 458 dzīves dienai (15 mēnešiem).



LAIMĪGI TELIŅI



RZCalffitn teliņu veselības indekss

• Indeksa izvērtēšana:

• 1. posms no 3-14 dienai        iziet   26%

• 2. posms no 15-60 dienai      iziet   33%

• 3. posms no 61-120 dienai    iziet   17%

• 4. posms no 121-200 dienai  iziet   11%

• 5. posms no 201-458 dienai  iziet   13%

• No 3. līdz 458 dienai izdzīvo 93 %, tas ir ļoti labs rādītājs.



RZCalffit teliņu veselības indekss

• Teicams iznākums, ja gala 
rezultātā esam saglabājuši 
un izaudzējuši 93% 
jaundzimušos.



Andi 32261 Švices šķirnes bullis



ALONSO – buļļa ZANDER meita
Vaislas bullis ZANDER



Švices šķirnes govis un teles



Simentāles šķirne



SISYPHUS MEITA SISYPHUS MĀTE





Paldies par uzmanību!
Info: www.sileniecescs.lv

http://www.sileniecescs.lv/

