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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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IEVADSIEVADS

KĀ NOVĒRTĒT MĀJLOPU KĀ NOVĒRTĒT MĀJLOPU 
TURĒŠANU NOVIETNĒS?TURĒŠANU NOVIETNĒS?

KĀ OPTIMIZĒT MĀJLOPU KĀ OPTIMIZĒT MĀJLOPU 
TURĒŠANAS SISTĒMU?TURĒŠANAS SISTĒMU?

Šī ceļveža mērķis ir informēt par labo praksi, lai 
optimizētu mājlopu turēšanu novietnēs un tādejādi 
uzlabotu dzīvnieku veselību un samazinātu 
antimikrobiālo zāļu lietošanu. 

Mājlopu novietņu tematika ietver vairākus 
jautājumus: 

mājlopu turēšanas sistēma 
apkārtējā mikrovide 
mājlopu grupu menedžments

Lai optimizētu mājlopu turēšanu, to novietnes 
ieteicams uzlabot, tādējādi nodrošinot dzīvnieku 
veselību un mazinot tiem stresu. Jāņem vērā arī 
apkārtējā mikrovide, piem., mikroklimats un boksu 
pakaiši. Pareizi pārvaldot mājlopu grupas, tiek 
nodrošināta atbilstoša mājlopu kontaktēšanās, 
vienlaikus samazinot traumu un slimību riskus mājlopu 
vidū. Optimāli iekārtotas novietnes mazina stresu 
mājlopiem, līdz ar to samazinot nepieciešamību pēc 
antibiotiku lietošanas.

Šajā ceļvedī norādītajām optimālajām turēšanas 
stratēģijām ir pozitīva ietekme uz dzīvnieku veselību. 
Piemēram, šis pētījums pierādīja, ka optimāliem 
turēšanas apstākļiem ir pozitīva ietekme uz dažādiem 
sivēnmātes atražošanas spējas un sivēnu veselības 
rādītājiem.

Par optimāliem turēšanas apstākļiem tiek 
uzskatīti tādi kā: dzīvnieku turēšana noslēgta tipa 
saimniecībās; nesen atšķirtu sivēnmāšu turēšanai 
apsēklošanai atsevišķā boksā, kas nodalīts no grūsnu 
sivēnmāšu boksa un atvērtu boksu turēšanas sistēmas 
izmantošanai grūsnām sivēnmātēm.

Optimālas turēšanas stratēģiju papildu ieguvums 
parasti ir zemākas izmaksas, jo ir vieglāks un efektīvāks 
dzīvnieku menedžments un/vai mazāka mājlopu 
mirstība un nepieciešamība veikt to ārstēšanu.

Tas, kā tiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki, ir ļoti 
atkarīgs no saimniecības. Tomēr, lai optimizētu 
to turēšanu novietnēs, iesaka vadīties pēc šādiem 
principiem:

mājlopu blīvuma
barības un ūdens nodrošinājuma
pakaišiem
ventilācijas un mikroklimata

Saimniecības veselības novērtējumi tiek veikti, lai 
novērtētu lauksaimniecības dzīvnieku veselību un 
labturību, un tos lielā mērā ietekmē to turēšanas 
apstākļi. Tālāk jūs atradīsiet dažus piemērus.

Aitām – skatiet šo kontrolsarakstu un informācijas 
bukletu (franču valodā)
Mājputniem – šajā ceļvedī (franču valodā) ir 
informācija par pirmajām 10 broilera dzīves dienām 
and šis holandiešu materiāls ir par pirmo broilera 
dzīves nedēļu

Sākotnējie apsvērumi, izvēloties ražošanas sistēmu.Sākotnējie apsvērumi, izvēloties ražošanas sistēmu.
1. Atrašanās vieta: izvēloties zemi, ir svarīgi, lai tā 

atbilstu virknei nosacījumu, kas ļauj samazināt 
būvniecības vai pakalpojumu izmaksas. Daži no 
apsveramajiem jautājumiem ir ūdens, elektrības 
pieejamība, laba piekļuve un zemes īpašības. Vēl 
viens vērā ņemams apsvērums ir attālums no 
kaimiņiem: citām saimniecībām un apdzīvotām 
vietām.

2. Novietnes orientācija: tas ir faktors, kas ir tieši 
saistīts ar klimatu. Laba novietnes orientācija ir 
ļoti svarīga apvērta tipa novietnes gadījumā, kur 
papildus maksimālajai saules gaismai vasarā ir 
nepieciešama arī aizsardzība pret valdošajiem un 
aukstajiem vējiem.

3. Saimniecības ēku izkārtojums: dažādas ēkas, kas ir 
lopkopības saimniecībā, jānovieto tā, lai atvieglotu 
gan mājlopu, gan to kopēju pārvietošanos un 
bioloģisko drošību.

Ekstensīvā sistēmaEkstensīvā sistēma
Ekstensīva cūkkopības sistēma ir parādīta šajā video.  
Lielbritānijā piensaimnieks veiksmīgi izmanto govju 
atnešanās sistēmu rudenī, kas ļauj govīm atnesties 
ārpus novietnes, kā tas ir parādīts šajā video. Govis, 
kam ir tuvu atnešanās, ieved novietnē reizi dienā, lai 
iedotu papildu barību. Tas risina visas ar vielmaiņu 
saistītās problēmas, piem., piena drudzi, kas saistīts 
ar nepietiekamu šķiedrvielu trūkumu barībā.  
Lauksaimnieki arī nodrošina to, ka govis katru dienu 
saņem svaigu zāli un tiek nožogotas vietas, kur tās 
ganījās iepriekšējā dienā. Tas palīdz uzturēt govis tīras 
un novērš jebkādu kukaiņu lidināšanos govju tuvumā, 
kas varētu izraisīt mastītu ap atnešanās laiku. Kad govis 
ganās, tās nāk uz novietni, lai tiktu izslauktas un katru 
dienu to kājas tiek mazgātas ar formalīnu. Ziemā sliktu 
laika apstākļu dēļ novietnē tiek turētas visas govis.

Ražošanas sistēmas

“Uzbūvējot jaunu novietni, tika novērstas 
problēmas ar mastītu un nedzīvi dzimušajiem 
jēriem, jo bija papildu telpa aitu māšu 
uzraudzībai un aprūpei” – franču aitkopis

Piena lopiem – šie video par optimālu slaucamā 
ganāmpulka turēšanu un teļu turēšanu ir paredzēti, 
lai novērtētu turēšanas apstākļus, un šajā īsajā 
aprakstā ir sniegti veselības ieteikumi attiecībā uz 
slaucamo jaunlopu labturību.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://www.youtube.com/watch?v=ssM5IRLRq0M&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
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Intensīvā sistēmaIntensīvā sistēma
Jaunās intensīvās piena ražošanas sistēmas piemērs 
ir parādīts šajā video, un šeit ir vēl viens video par to, 
kā pārvaldīt slaucamo govju ganāmpulku ierobežotā 
telpā.

Būvmateriāli/sistēmas/grīdas
Lai atvieglotu novietnes apsaimniekošanu un 
nodrošinātu sanitāros apstākļus slimību ierobežošanai, 
svarīgi ir izvēlēties piemērotus celtniecības materiālus 
un grīdas segumus.

Gaisa kvalitāteGaisa kvalitāte
Lai cīnītos pret patogēniem mājlopu novietnē, 
saimniecībā varētu ieviest izsmidzināšanas sistēmu. 
Izsmidzināmā vielā ir bioloģisks līdzeklis, kas sastāv 
no plaša spektra izvēlētiem mikroorganismiem. Šie 
mikroorganismi pielīp pie piesārņojuma kodola, kas ir 
redzams kā putekļu slānis uz virsmas. Gaiss ir un paliek 
pietiekoši svaigs. Izsmidzināšanas sistēmu var pielietot 
dažādās nozarēs. Šādas sistēmas izmantošana veicina 
labāku dzīvnieku veselību, mazāk jālieto antibiotikas, 
uzlaboti tiek arī darbinieku darba apstākļi saimniecības 
telpās. DISARM projekta video par uzņēmuma Animal 
Life Plus automātisko izsmidzināšanas sistēmu var 
apskatīt šeit.

Tīras virsmasTīras virsmas
Papildus gaisa apstrādei, var apstrādāt arī virsmas. Uz 
virsmas var uzlikt pārklājumu. Tas rada vidi bez šuvēm 
un bez porām. Patogēniem vairs nav iespēju uzkrāties 
plaisās un caurumos uz virsmām. Pārklājumu ir vieglāk 
un ātrāk tīrīt un dezinficēt nekā betonu, un tas ietaupa 
ūdeni. 

DISARM projekta video par virsmu pārklāšanu 
mājputnu, cūku un slaucamo govju saimniecībās var 
apskatīt šeit.

Plašāku informāciju par tīrīšanu un dezinfekciju var 
atrast DISARM projekta Labās prakses ceļvedī, nodaļā 
Iekšējā biodrošība.

Dzīvnieku aizgaldiDzīvnieku aizgaldi
Tālāk mēs pievērsīsimies vissvarīgākajai novietnes 
sastāvdaļai: boksam, kurā uzturas dzīvnieki. Lai uzlabotu 
dzīvnieku labturību, grūsnām sivēnmātēm boksi 
tiek pielāgoti. Balance Floor ir bokss ar pārvietojamu 
grīdu, kas novērš sivēnu traumas (-80%) vai iespēju 
sivēnmātei savainot sivēnus. Tiklīdz sivēnmāte pieceļas, 
tā pieskaras trīs sensoriem, un pārvietojamā grīda, uz 
kuras atrodas sivēnmāte, tiek pacelta apmēram 20 cm 
(izmantojot cilindrus). Sivēni pirmajā dzīves nedēļā, 
kas ir to viskritiskākais dzīves posms, nevar uzkāpt uz 
šīs grīdas. Tiklīdz sivēnmāte apgulstas uz grīdas, tā 
pakāpeniski nolaižas un samazinās sivēnu saspiešanas 
risks, kad sivēni var tikt ievainoti/iet bojā. Apskatiet 
grīdas darbību šeit (Vāgeningenas universitātes video 
izskaidro tās darbības principus).

Labs piemērs no piensaimniecības nozares - 
piensaimnieks no Lielbritānijas ir izstrādājis un 
uzstādījis inovatīvu teļu aizgaldu, kas sastāv no 
metāla karkasa ar uzņēmuma Jourdain bloķējošu 
skavu priekšpusē un īpaši pielāgotām sānu spraugām, 
kas ļauj ievietot polikarbonāta sānu starpsienas. To 
var redzēt šajā video. Polikarbonāta sānu starpsienas 
var ātri un viegli noņemt un ievietot atpakaļ, tādejādi 
mainot aizgalda izmērus un līdz ar to arī teļu skaitu 
vienā aizgaldā. Pie tam, polikarbonāta starpsienu var ļoti 

viegli notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, tādejādi 
ietaupot laiku un uzlabojot tīrīšanas un dezinfekcijas 
procesa efektivitāti.

Šajā video piensaimnieks dalās ar savu noderīgo 
pieredzi par individuāliem plastmasas aizgaldiem 
teļu novietošanai ārpus novietnes. Tie ir viegli tīrāmi 
un pārvietojami. Ar šāda veida aizgaldu palīdzību šim 
lauksaimniekam ir izdevies mazināt caureju teļiem 
to izmantošanu kombinējot ar citiem atbilstošajiem 
pasākumiem.

Atnešanās bokss ir viena no vissvarīgākajām vietām, 
kur jāierobežo infekcijas izplatība ganāmpulkā. Tāpēc, 
šajā video ir sniegti daži ieteikumi atnešanās boksa 
izveidei. 

KĀ OPTIMIZĒT  KĀ OPTIMIZĒT  
MIKROVIDI?MIKROVIDI?

Temperatūra

Lai nodrošinātu mājlopu labturību, ir jāpielieto 
visaptveroša pieeja. Mājlopi ir jātur tīri, sausi un siltumā, 
lai novērstu visu veidu slimības. Piemēram, šis britu 
merino vilnas ražotājs tur novietnē savas aitas mitrā 
laikā, ierobežojot vilnas, kas ir saimniecības galvenais 
produkts, bojājumus. Novietnes ir lielas, labi vēdinātas, 
aizgaldos ir daudz pakaišu un vietas.

Dzīvniekiem ir noteikts temperatūras diapazons, kurā 
tie jūtas labi un spēj būt optimāli ražīgi.

Aukstuma radītais stressAukstuma radītais stress
Lai liellopiem ziemā nebūtu aukstuma radītā stresa, 
novērsiet ūdens sasalšanu un palieliniet barības 
(ar augstu enerģētisko vērtību) daudzumu, kā arī 
izmantojiet sausos pakaišus, lai novērstu paaugstinātu 
mitrumu, kas novietnē radies kondensāta dēļ. Lasiet 
vairāk šeit vai noskatieties šo video par zemas 
temperatūras ietekmi uz slaucamām govīm.

Jaundzimušiem teļiem būs auksti pie temperatūras 
zem 10°C. Teļiem ir svarīgi nodrošināt pietiekami daudz 
pakaišu migas izveidošanai, un ir vērts apsvērt izmantot 
apmetņus teļiem, kā tas ir parādīts šajā video: Kā 
optimizēt veselību teļiem - elpceļu slimību novēršana.

Karstuma radītais stressKarstuma radītais stress
Govs var izjust karstuma stresu pie temperatūras 
virs 21°C. Lai to novērstu, nevajadzētu barot mājlopus 
dienas karstākajā laikā, tas apskatīts šajā rakstā no 
Nīderlandes Gezondheidsdienst voor Dieren (NL). 

Lai barība būtu garšīga un svaiga, ieteicams vairākas 
reizes dienā (vismaz divas reizes) nodrošināt svaigu 
barību un kūti (mehāniski) labi vēdināt virs barības zonas. 

Lai novērstu spurekļa acidozi, kas biežāk rodas 
karstumā, konsultējoties ar barības piegādātāju, var 
pievienot bufervielu, lai uzturētu spureklī esošo skābuma 
līmeni.

Turiet govis iekštelpās karstākajā dienas laikā un 
nodrošiniet, ka tām pieejams neierobežots ūdens 
daudzums.

Iekštelpām ir jābūt tīrām arī karstā laikā. Baktērijas 
siltumā vairojas ļoti ātri. Tad ir paaugstināts mastīta 
attīstības risks, tāpēc ir svarīgi biežāk tīrīt novietni.

Tā kā sivēniem un sivēnmātēm ir atšķirīga siltuma 
komforta zona, vienā telpā ir jāveido divas “mikrovides”. 

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg&ab_channel=DISARMProject
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=T9-WuO_VilA&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
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Vislabāk, ja gaiss ir pievadāms no griestiem, lai vienmērīgi 
sadalītu svaigo gaisu telpā, kas arī ļauj gaisu jau iepriekš 
sasildīt. Visieteicamākā sildīšanas metode sivēniem ir 
miga ar elektrisko sildītāju un pašregulējošu gaismas 
avotu. Tādā veidā sivēnmātes zona būs pareizā (vēsākā) 
temperatūrā. 

Francijas institūts ITAVI ir modelējis siltuma 
izdalīšanos no broileriem, lai uzlabotu priekšnosacījumus 
mikroklimata kontrolei un broileru novietņu 
projektēšanai attiecībā uz siltuma nodrošināšanu tajās.

samazināšana pie mitrām migām palīdz samazināt 
plaušu slimību biežumu.

Nobarojamo cūku gadījumā, kūtsmēslu zonā zem 
(redeļu) grīdas ar ‘Kempfarm sistēmas’ palīdzību 
urīns tiek atdalīts no cietmēsliem, tādejādi samazinot 
amonjaka izdalīšanos. Cietie kūtsmēsli tiek aizvākti 
divas reizes dienā. Tas veicina optimālu mikroklimatu 
novietnē, kas novērš plaušu saslimšanas. 

Kas attiecas uz broileriem, tad ES ir noteikta 3000 
ppm oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācijas robeža, 
kuru nedrīkst pārsniegt visā broileru audzēšanas ciklā. 
CO2 koncentrācijas mērījumos, ko veica Francijas 
institūts ITAVI, tikai 3 no 5 pārbaudītajām novietnēm 
bija piemērotas nepārtrauktai mājputnu turēšanai, 
un CO2 koncentrācijas atšķirības novietnes telpā bija 
svarīgs ietekmējošs faktors. Novietojot sensoru 80 
cm attālumā no zemes starp dzirdināšanas nipeli un 
barības dozatoru, tika nodrošināti reprezentatīvi CO2 
koncentrācijas mērījumi noteiktā vietā, bet nepietiekami 
precīzi koncentrācijas mērījumi kopumā visā novietnē. 
Lai iegūtu precīzākus datus, ir nepieciešams uzstādīt 
vairākus sensorus, taču, ja tas ir pārāk dārgi, mērījumu 
vadības blokā var iestatīt attiecīgu korekciju. 

Gaisa kvalitātes kontroles sistēmasGaisa kvalitātes kontroles sistēmas
Dabiskās jeb statiskās ventilācijas sistēmas balstās uz 
temperatūras starpību starp ēkas ārpusi un iekšpusi un 
vēja spēku. Vēsāks gaiss no ārpuses iekļūst ēkas iekšpusē, 
sajaucas ar siltāku mazāka blīvuma gaisu un pateicoties 
skursteņa vai vēja efektam izplūst ārā.
Piespiedu jeb dinamiskas ventilācijas sistēmas 
nodrošina gaisa ieplūdi un gaisa izvadīšanu no iekšpuses, 
izmantojot nosūcējus, kas novietoti uz kores vai uz 
fasādēm iepretim gaisa ieplūdei.

Atbilstoša ventilācija un apkure ir galvenie veidi, kā 
novērst elpošanas ceļu slimības. Novietnei jābūt ar 
lēnu gaisa kustību, lai dzīvniekiem nav auksti, bet 
pietiekamai, lai nomainītu novecojušo, piesārņoto gaisu 
ar svaigu gaisu no ārpuses.

Ventilācija

Pakaiši

Gaisa kvalitāte

Teļu aizgaldos viens risinājums ir pievienot apšuvumu 
ar atstarpēm pie sienām, lai nodrošinātu lielāku gaisa 
plūsmu, vai arī cita iespēja ir mehāniskā ventilācija, 
kā tas ir parādīts šajā video: Ēku projektēšana teļu 
veselības uzlabošanai. Zemniece bija ļoti apmierināta 
ar viņas speciāli uzbūvētajā teļu novietnē uzstādīto 
spiediena ventilācijas cauruli, kas noņem sastāvējušo 
gaisu, samazina mājlopu saslimšanu ar plaušu karsoni, 
turpmāko ārstēšanu un mirstību. Lai uzzinātu vairāk, 
skatīt šeit.

Kā govis labvēlīgi ietekmē smilšu pakaiši (saite uz 
video).

Lielbritānijā augstražīgam ganāmpulkam veiksmīgi 
izmanto smiltis kā pakaišus. Tā rezultātā ir samazinājies 
E. coli un Strep. uberis baktēriju izraisītais vides mastīts, 
kā tas ir parādīts šajā video.

Pakaišu radītie apstākļi apvienojumā ar ierobežotu 
ventilāciju var ietekmēt amonjaka koncentrāciju 
atmosfērā, kas pārsniedzot kritisko vērtību (25 ppm) 
negatīvi ietekmē dzīvnieku veselību, labturību un 
ražību. Labākie paņēmieni amonjaka koncentrācijas 
atmosfērā samazināšanai ir: pietiekama ventilācija, 
mitruma samazināšana pakaišos, pakaišu bieža 
nomaiņa un ganāmpulka blīvuma samazināšana.

Noskatieties šo video par optimāliem aitu turēšanas 
apstākļiem, tai skaitā gaisa kvalitātes nozīmi. 

Teļu novietnei jābūt ar atbilstošu noteci ar slīpumu 
1:20, lai urīns aizplūstu prom no teļu migām. Saskaņā 
ar prasībām, ir jānoņem mitrus, netīrus pakaišus 
un jāaizstāj tos ar svaigiem un sausiem. Mitruma 

Apgaismojums

Dzīvnieku aktivitāšu nodrošināšana 
novietnēs

Pareizs apgaismojums (mērīts luksos) veicina dzīvnieku 
normālu uzvedību un atvieglo gan ikdienas darbus, 
gan dzīvnieku apskati. Apgaismojums var būt vai nu 
dabisks, vai nu mākslīgs, vai arī to abu apvienojums. 
Apgaismojums var ietekmēt arī dzīvnieku ražīgumu, 
kā tas ir paskaidrots šajā video, kurā redzams, kā 
Lielbritānijas lauksaimnieks visu gadu tur govis 
novietnē.

Stress var mazināt imūnsistēmas spēju cīnīties 
ar slimībām, palielinot dzīvnieka uzņēmību pret 
infekcijām. Pasākumi, kas mazina stresu, var pozitīvi 
ietekmēt dzīvnieka imūnsistēmu. Pakaiši stimulē 
dzīvniekus fiziski un psihiski, kas var mazināt stresa 
situāciju sekas un mazināt uzvedības problēmas un 
ar to saistītos gūtos ievainojumus. Cūkām, pakaišiem 
jābūt ēdamiem, košļājamiem, tādiem, kuros cūkas var 
rakt. Kā parādīts šajā brošūrā (holandiešu valodā),  
salmi, siens vai lucerna, kas ir izklāta uz grīdas, ir viens 
no labākajiem pakaišu veidiem. Ir pierādīts, ka pakaiši 
cūkām samazina uzņēmību pret tādām slimībām kā 
cūku reproduktīvais un elpošanas sindroms (zilo ausu 
cūku slimība) un cūku pleiropneimoniju.

FeatherWel projektā ir izstrādāti ieteikumi brīvai 
turēšanai un turēšanai novietnē, lai samazinātu 
knābāšanas gadījumu skaitu, kas var veicināt slimību 
uzliesmojumus un augstu mirstību mājputnu vidū. 
Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta audzēšanas 
mikrovides ietekmei uz dējējvistu ilgtermiņa 
uzvedību, veselību un labturību. Mikrovide, kurā 
tiek turēti mājputni, papildināta ar fiziskiem, maņu 
un stimulējošiem līdzekļiem var maksimāli veicināt 

mājputnu attīstības 
potenciālu. 

Vēl viens piemērs ir britu 
vilnas ražotājs, kurš nodrošina 
rotaļlietas aitām, ar kurām tās 
var mijiedarboties un spēlēties, 
kad tās tiek ievietotas novietnē.  

https://www.itavi.asso.fr/content/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.itavi.asso.fr/content/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://www.itavi.asso.fr/content/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://www.youtube.com/watch?v=vZQDBl_bGCI&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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KĀ OPTIMĀLI PĀRVALDĪT KĀ OPTIMĀLI PĀRVALDĪT 
MĀJLOPU GRUPAS?MĀJLOPU GRUPAS?

Efektīva dzīvnieku grupu pārvaldība nodrošina 
dzīvniekiem atbilstošu sociālo kontaktu, vienlaikus 
samazinot traumu un slimību riskus, tādējādi 
arī samazinot nepieciešamību pēc ārstēšanas ar 
antibiotikām. Iespēja rotaļāties un vieta, kur socializēties 
vai izvairīties no noteiktiem grupas dalībniekiem, ir 
svarīgi dzīvnieku labturības aspekti.

Grupējot dzīvniekus, jānodrošina pietiekama telpa, 
lai izvairītos no pārāk liela dzīvnieku blīvuma. Ideālā 
gadījumā būtu jānodrošina stabilas dzīvnieku grupas 
– jāizvairās no dažādu grupu dzīvnieku sajaukšanas 
un jauni dzīvnieki būtu jātur atsevišķi no vecākiem 
dzīvniekiem.

Lopkopējiem būtu jānodrošina arī caurstaigājamas 
ejas, lai nodrošinātu, ka var pāriet no vietas, kur ir 
jauni dzīvnieki uz vietu, kur ir vecāki dzīvnieki, vai arī 
jāmaina apavi un aizsargapģērbs, kad nepieciešams 
doties pie jauniem dzīvniekiem pēc darbošanās pie 
pieaugušajiem dzīvniekiem. 

Dzīvnieku blīvums

Dzīvnieku grupas pārvaldība saistībā ar 
to vecumu

Dzīvnieku blīvums ietekmē dzīvnieku veselību un 
slimību izplatīšanos. Piemēram, broileru gadījumā, 
putnu skaita vai putnu dzīvsvara samazināšanai uz 
m2 ir liela nozīme gan attiecībā uz ražīgumu (lielāks 
dzīvsvara pieaugums), gan saslimstību. Govīm viens no 
galvenajiem nagu slimību cēloņiem ir liels ganāmpulka 
blīvums aizgaldā. Samazinot dzīvnieku blīvumu, var 
samazināt netīrumu uzkrāšanos un saslimstību. 

Šajā franču pētījumā pozitīvi rezultāti tika iegūti, 
nodrošinot optimizētus apstākļus ilgstošā laikposmā 
– 24 stundās, kad putni tika ievietoti mazāka blīvuma 
būros, kontrolētā mikrovidē un ar tukšu vietu starp 
katru būri, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju. Cāļiem bija 
mazāks svara zudums starp izšķilšanās fāzi un ierašanos 
novietnē to audzēšanai un lielāks svars līdz 12 dienu 
vecumam.

Dažādas izcelsmes dzīvnieku sajaukšana jaunā vidē var 
veicināt paātrinātu saslimšanu ar tādām slimībām kā 
ektīma, kreveles uz kājām, kazeozie abscesi (CLA) un 
keratīts aitām, kā arī nagu slimības govīm. 

Dzīvnieku grupas pārvaldību saistībā ar to vecumu 
var uzlabot, uzsākot turēt novietnē jaunākas vecuma 
grupas dzīvniekus. Piemēram, no broileru saimniecības 
olām, kuras inkubētas 18 dienas, var iegūt cāļus tieši 
tajā pašā broileru saimniecībā, skatīt inkubācija 
saimniecībā. Šāds risinājums ir iespējams, izmantojot 
dažādu piegādātāju piedāvātās īpašās sistēmas 
(Nestborn®, One2Born®, X-treck (Vencomatic)), 
kas atšķiras ar nepieciešamā darbaspēka apjomu, 
lietošanas ērtumu un ieguldījumu apjomiem. Pie šāda 
risinājuma dzīvnieki ir veselīgāki un izturīgāki pret 
slimībām. Noskatieties DISARM projekta video par šo 
risinājumu šeit.

Pētījumā, ko veica Vāgeningenas Lopkopības 
Pētniecības institūts, tika salīdzinātas tradicionālās 
inkubācijas sistēmas ar inkubāciju savā saimniecībā. 

Savas saimniecības mājputnu novietnē izšķīlušies 
broileriem būs mazāk vajadzīgas antibiotikas, tiem 
ir labāka veselība, zemāka mirstība un mazāk pēdu 
bojājumu. 

Lai vairāk uzzinātu par savā saimniecībā izšķīlušos 
broileru audzēšanas rādītājiem, lasiet DISARM projekta 
Labās prakses ceļvedi, nodaļu Jauno mājdzīvnieku 
pārvaldība.

Vēl viens veids, kā uzlabot dzīvnieku grupas pārvaldību 
saistībā ar to vecumu, ir ieviest aizgaldus, kuru izmērs 
ir viegli izmaināms. Tas ļauj elastīgi izmantot dažādu 
dzīvnieku skaitu vienā aizgaldā. Piemēru var redzēt 
šajā video par teļiem. Lauksaimnieks vienā aizgaldā tur 
2–4 teļus, un tas veicina teļu nobarošanos, mazina tiem 
stresu un novērš dominējošo lielo teļu negatīvo ietekmi. 
Līdzīga lieluma/vecuma teļu grupu pārvaldīšana citādi 
būtu grūti īstenojam ganāmpulkā visu cauru gadu.

Caurstaigājamās ejas
Izstrādātās  Darba standartprocedūras (SOPs) 
zemnieku saimniecībām ir svarīgi noteikumi, kas 
ir jāievēro, lai novērstu patogēnu (baktēriju, vīrusu) 
izplatīšanos saimniecības ietvaros un citu dzīvnieku 
inficēšanu. Šie noteikumi ļauj uzlabot darba procesus 
un nodrošināt, ka visi darbinieki ievēro prasības un 
strādā pēc tāda paša standarta. Laba darba metode 
neaprobežojas ar higiēnas prasību ievērošanu un 
dzīvnieku saņemšanu, nobarošanu un nodošanu. Tas 
attiecas uz ikdienas rutīnas darbu. Katrai dzīvnieku 
kategorijai vai vecuma grupai mēģiniet izmantot 
atsevišķu apģērbu un materiālus, kas apzīmēti 
ar dažādām krāsām, lai tie nesajauktos. Tīriet un 
dezinficējiet rokas un zābakus katru reizi, kad pametat 
kādu novietnes zonu vai dzīvnieku grupu. Turklāt 
ieviesiet tādu darba sistēmu, kas neļauj saimniecības 
darbiniekiem izplatīt slimības starp dažāda vecuma 
dzīvnieku grupām vai jebkurām citām dzīvnieku 
grupām. Piemēram, izvietojiet aizgaldus tādā veidā, 
lai darbinieki varētu strādāt ar visām vecuma grupām, 
sākot ar jauniem dzīvniekiem un beidzot ar veciem 
dzīvniekiem, bez nepieciešamības staigāt pa citām 
novietnes zonām vai aizgaldiem.

Ikdienas darba rutīnas maiņa ir liels solis ceļā uz slimību 
izplatības samazināšanu. Izmantojot aprīkojuma krāsu 
sistēmu un atbilstoši iekārtojot aizgaldus, novieni un 
aprīkojumu, var sasniegt pēc iespējas labāku dzīvnieku 
veselības stāvokli un samazināt slimību izplatību. Vairāk 
informācijas ir šajā video.

https://www.itavi.asso.fr/content/maitrise-des-conditions-dambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-dun-jour-au
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Y0s4qKoY_rw&ab_channel=DISARMProject
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https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
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