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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
Pietiekami kvalitatīvs ūdens ir ļoti nozīmīgs katrai 
saimniecībai. Ūdens ir ārkārtīgi svarīga uzturviela 
lauksaimniecības dzīvniekiem. Ir svarīgi nodrošināt 
dzīvniekus ar drošu dzeramo ūdeni pietiekamā 
apjomā, lai saglabātu labus to veselības un ražības 
rādītājus. Tomēr nekvalitatīvs ūdens var nelabvēlīgi 
ietekmēt dzīvnieku augšanu, vairošanos un ražīgumu. 
Ūdens ķīmiskais sastāvs ir pirmais faktors, kas nosaka tā 
kvalitāti. Turklāt piesārņojums ar vielām, kuru izcelsme 
ir lopkopības saimniecībās, piem., baktērijas, organiskie 
materiāli un cietās vielas, var padarīt ūdeni dzīvniekiem 
nebaudāmu vai pat nedrošu. Augsts cieto vielu saturs 
un nepatīkama ūdens garša, smarža vai krāsa var izraisīt 
to, ka dzīvnieki dzer mazāk nekā vajadzētu. 

Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu Inagro 
‘Watertool’ - rīkam, kas palīdzēs jums novērtēt 
un uzlabot ūdens kvalitāti (tikai Holandiešu 
valodā)
Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu pārbaudāmo 
punktu sarakstam ‘dzeramā ūdens pārbaude 
cūkkopībā (ZLTO)’ (Holandiešu valodā)
Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu pārbaudāmo 
punktu sarakstam ‘dzeramā ūdens pārbaude 
piensaimniecībā (ZLTO)’ (Holandiešu valodā)
Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu franču ceļvedim 
“Dzeramais ūdens putnkopībā ir svarīgs 
veiksmīgam biznesam”

KAM IR SVARĪGI PIEVĒRST UZMANĪBUKAM IR SVARĪGI PIEVĒRST UZMANĪBU
Vai ūdens ir dzidrs, bez smaržas un bez garšas? Nē? 
Jārīkojas!
Dzidrs ūdens ne vienmēr ir drošs ūdens!
Regulāri jāņem ūdens paraugi, lai pārbaudītu tā 
kvalitāti.
Ūdens attīrīšanai vienmēr jābūt pielāgotai katrai 
saimniecībai. Ūdens kvalitāte dzeršanas vietā ir 
dažādu faktoru rezultāts. Tādējādi katrs gadījums ir 
jāizvērtē individuāli, lai izstrādātu prasības efektīvai 
ūdens attīrīšanai. Ja nepieciešams, jākonsultējas ar 
veterinārārstu, konsultantu vai vietējo LLKC biroju. 
Pirms ūdens attīrīšanas uzsākšanas ir jāveic izmaksu 
un ieguvumu analīze un jāņem ūdens paraugi, lai 
pārbaudītu izvēlētā attīrīšanas veida rezultātu.
Jāiepazīstas ar nacionālajiem un Eiropas tiesību 
aktiem biocīdu jomā: jāpārbauda, kādi līdzekļi/devas ir 
atļautas. Tiesību akti dažādās valstīs var atšķirties!
Jāievēro lietotā(-o) līdzekļa(-u) drošības norādījumi. 
Vienmēr jāpārbauda saderību, ja tiek kombinēti 
dažādi līdzekļi (piemēram, dezinfekcijas līdzekļi, 
piedevas, vakcīnas) vai paņēmieni.

KĀPĒC ŪDENS KVALITĀTES KĀPĒC ŪDENS KVALITĀTES 
UZRAUDZĪBA IR TIK SVARĪGA?UZRAUDZĪBA IR TIK SVARĪGA?

Dažādām saimniecībām ir pieejami dažādi ūdens 
ieguves avoti (piemēram, gruntsūdeņi, atklātu aku 
ūdens, drenāžas ūdens, lietus ūdens, krāna ūdens). 
Lēmums izmantot noteiktu dzeramā ūdens iegūšanas 
avotu vai avotus ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, 
piem., pieejamības, izmaksām un kvalitātes. Ūdens 
avots un saimniecībai raksturīgie aspekti nosaka ūdens 
galīgo kvalitāti dzeršanas vietā, kur to patērē dzīvnieki. 

Vairāki ūdens kvalitātes aspekti var ietekmēt 
dzīvnieku veselību un līdz ar to antibiotiku lietošanu. 
Ir ļoti svarīgi, lai dzīvnieki uzņemtu pietiekamu ūdens 
daudzumu un lai tajā nebūtu toksisku sastāvdaļu vai 
patogēnu. Dažos dzīves posmos dzīvnieki var būt īpaši 
jutīgi pret pazeminātu ūdens kvalitāti, piem. jauni vai 
zīdošie dzīvnieki. Turklāt ūdenī esošās sastāvdaļas var 
netieši ietekmēt ievadītās zāles un piedevas, piem., 
sliktas šķīdības vai produkta un ūdens sastāvdaļu 
mijiedarbības dēļ. Citiem vārdiem sakot, drošs 
dzeramais ūdens ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 
novērš antibiotiku lietošanu. 

Ūdens avota kvalitāte laika gaitā var mainīties 
dažādu faktoru dēļ, piem., ilgstoša sausuma vai lietus 
perioda dēļ, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi regulāri uzraudzīt 
ūdens kvalitāti. Un, ja tomēr rodas veselības problēmas 
dzīvniekiem, ir ļoti svarīgi noskaidrot, vai cēlonis nav 
problēmas ar dzeramo ūdeni.

Šajā rakstā atspoguļota kompleksā 
mikroorganismu dinamika ūdensapgādes 
sistēmās. ‘’Ūdens kvalitāte primāri samazinās 
fekāliju piesārņojuma dēļ. Labākais risinājums 
ir atvērta, piltuves tipa cinkota dzirdne, ja 
iespējams, tad ar spiediena sistēmu, gaisa 
padevi un vienvirziena vārstu.’’

Uzklikšķiniet šeit, lai apskatītu mājputnu 
audzētāja pieredzi “Mēs redzējām, ka no 
caurulēm izplūst daudz brūnganu netīrumu un 
gļotu”

Šajā rakstā mājputnu saimniecības vadītājs 
izskaidro, kā var uzlabot olu ražošanu, uzlabojot 
ūdens apsaimniekošanu: “Izmaksas tam, 
lai novērstu bioplēves veidošanos, ir daudz 
mazākas nekā izmaksas, kas rodas, ja neko 
nedara.” 
Vairāk informācijas par ūdens nozīmi infekciju 
izplatīšanā ir pieejams šajā rakstā: Dzeramais 
ūdens kā riska faktors mājputnu veselībai

http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-varkenshouderij
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-melkvee
https://www.itavi.asso.fr/content/eau-de-boisson-en-elevage-avicole-plaquette-ndeg1
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.facebook.com/download/2539102349682628/Drinking%20water%20for%20dairy%20cattle.pdf?av=100041182098799&eav=AfaLarDpMyrv0Cr6aWHSv7-qi5fZbIsxS3gZvavs6ptvSmL9ZkNF1kkyxsshdU5VEaI&hash=AcpvIvDJp1hDnplynXw
https://www.youtube.com/watch?v=oj-dNXO0z8M
https://www.poultrynews.co.uk/production/technical-advice-how-to-improve-egg-production-using-water-management.html?fbclid=IwAR0JXFsk67lWvLg5ZcAdxsVOsglVulXjgmPnAqzkkyq1f7hjGTwDjAcSJpI
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
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KĀDI PARAMETRI NOSAKA KĀDI PARAMETRI NOSAKA 
ŪDENS KVALITĀTI?ŪDENS KVALITĀTI?

Ūdenī izšķīdušās vielas ir unikālas katram ūdens 
ņemšanas avotam. Šīs vielas var ietvert fosforu, sulfātus, 
nitrātus, magniju, kalciju, dzelzi, mangānu, nātriju, 
hlorīdu un daudzus citus. Tās nosaka ūdens īpašības, 
piemēram, pH (skābumu), cietību, garšu un nogulumu 
saturu. Ūdenī esošo vielu veidi un daudzums nosaka 
to, vai ūdens dzīvniekiem ir drošs vai nedrošs. Vielas, 
kas bieži piesārņo ūdensapgādes sistēmu lopkopības 
saimniecībās, ietver nitrātus, baktērijas, organiskos 
materiālus un cietās vielas. Nepatīkama garša, smarža 
vai krāsa un augsts cieto vielu daudzums ūdenī var 
novest pie tā, ka dzīvnieki dzer mazāk nekā vajadzētu. 
Vairākas vielas var radīt risku dzīvnieku veselībai. 
Turpmāk ir norādīti vissvarīgākie parametri un 
iespējamās ūdens kvalitātes uzlabošanas metodes.

1. Ar maņām uztveramās ūdens īpašības

2. Temperatūra

3. Ķīmiskie parametri

Šeit mēs minēsim ūdens īpašības, kuras mēs varam 
uztvert ar savām maņām, proti, krāsu, smaržu, 
garšu un dzidrumu. Šīs īpašības lielā mērā nosaka 
ūdens izmantojamību. Dzeramajam ūdenim jābūt 
bezkrāsainam, bez smaržas un dzidram; ja nē, tad ir 
problēma ar tā kvalitāti. 

KrāsaKrāsa
Raksturīgākās ūdens krāsas izmaiņas saistāmas ar tā 
iekrāsošanos dzeltenā krāsā organisko vielu dēļ (piem., 
gruntsūdeņi, kas iegūti no kūdras). Dzelzs pārpalikums 
padara ūdeni oranži dzeltenīgu un var izraisīt dzelzs 
nogulsnēšanos ūdensvados. Dzeltenā krāsā var būt arī 
amonjaka paaugstinātas koncentrācijas pazīme. Ūdens 
krāsas normalizēšanai var izmantot oglekļa filtru.

SmaržaSmarža
Smaržu var izraisīt organiskas un neorganiskas vielas, 
kas dabiski atrodas ūdenī (dzelzs, mangāns, humuss) 
vai mākslīgi pievienotas vielas (fenols, hlors,…). Sliktas 
vai neparastas ūdens smakas dēļ dzīvnieki dzers 
mazāk. Tas jo īpaši attiecas uz zīdošiem vai jauniem 
dzīvniekiem. Nevēlamo smaržu problēmu var atrisināt, 
izmantojot oglekļa filtru vai nosēdbaseinu.

DzidrumsDzidrums
Nelielas daļiņas tekošā ūdenī (piem., māls vai smiltis) 
rada duļķainību. Jo vairāk daļiņu, jo duļķaināks izskatās 

 ▲ Krāsu, smaržu un dzidrumu ir viegli uzraudzīt, un tāpēc 
tie ir ļoti noderīgi parametri problēmu noteikšanai. (Avots: 
Ildar Sagdejev/CC BY-SA 4.0)

ūdens. Stāvošā ūdenī duļķainību parasti izraisa baktēriju 
piesārņojums. Liels ūdens piesārņojums ar fekālijām 
saules staru iedarbībā bieži izraisa aļģu savairošanos. 

Duļķainība ir netīrības, bet ne vienmēr piesārņojuma 
pazīme. Ļoti duļķains ūdens var apdraudēt dažus 
attīrīšanas procesus vai radīt šķēršļus ūdens caurulēs 
vai dzeršanas vietās. Tāpēc duļķains ūdens ir vienmēr 
jāfiltrē. Ir pieejamas daudzas filtrēšanas sistēmas.

Ūdens temperatūra var ievērojami atšķirties atkarībā no 
gadalaika. Paaugstinātā ūdens temperatūrā ir lielāks 
risks tam, ka savairojas baktērijas, un ir novērojams 
paaugstināts amonija, nitrātu un nitrītu līmenis 
organisko vielu sadalīšanās dēļ. Pie paaugstinātas 
ūdens temperatūras savairojas arī aļģes.

Labāka ūdens temperatūras regulēšana ir viena no 
priekšrocībām, ko nodrošina automātiskā dzeramā 
ūdens cauruļu skalošana. Noskatieties šo video, lai 
redzētu broileru audzētāja gūto atziņu.

pHpH
Ūdens skābums (pH) ir ļoti atšķirīgs atkarībā no tā 
iegūšanas avota, bet parasti tas ir no 6,5 (nedaudz 
skābs) līdz 8,5 (nedaudz sārmains). Gruntsūdeņos bieži 
ir augsta pH vērtība. Ūdens pH lielā mērā ietekmē 
vielu šķīdību, kas bieži vien rada problēmas. Dažas 
nevēlamas vielas var viegli izšķīst (piem., smagie metāli, 
sāļi) vai dažas noderīgas vielas, piem., medikamenti var 
šķīst ar grūtībām.
Skābums var veicināt arī tādus procesus kā amonija 
pārvēršanās amonjakā (augsta pH gadījumā) vai 
cauruļu korozija (zema pH gadījumā un atkarībā no 
cauruļu materiāla). 

Dzīvnieki ēd mazāk, ja dzeramais ūdens ir pārāk 
skābs (pH <3,5). No otras puses, pārmērīgi sārmains 
ūdens (pH ~9) var izraisīt problēmas kuņģī, caureju, 
pasliktināt sagremošanu un samazinātu ūdens un 
barības uzņemšanu. 

Tā kā dzeramajam ūdenim bieži ir diezgan augsts 
pH, tā paskābināšana ir parasti izmantotā metode, lai 
iegūtu optimālu pH, īpaši mājputniem un cūkām.

PH testa ▶ 
sloksnes. 

(Avots: Lilly_M/
CC BY-SA 3.0)

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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VadītspējaVadītspēja
Vadītspēja ir ūdenī esošo sāļu daudzuma rādītājs 
(sāļums), un tā ļoti atšķiras atkarībā no ūdens iegūšanas 
avota.

Paaugstināts sāļu daudzums ir izplatīta problēma, 
kas izraisa caureju un vēlāk augšanas palēnināšanos, 
ražīguma samazināšanos, slimības vai pat dzīvnieka 
nāvi. Sāļu panesamība ir atkarīga no sugas, vecuma, 
ūdens nepieciešamības, sezonas un dzīvnieka stāvokļa. 
Grūsnie, zīdošie dzīvnieki un mājputni parasti ir 
jutīgāki. Lai samazinātu ūdens sāļumu, var izmantot 
reverso osmozi un nanofiltrāciju, taču tās ir diezgan 
dārgas metodes, kas var samazināt ūdens plūsmas 
ātrumu caurulēs. Pārāk sāļa ūdens sajaukšana ar lietus 
ūdeni, kuram parasti ir zems sāļums, var būt viens no 
risinājumiem.

Amonijs/nitrāts/nitrītsAmonijs/nitrāts/nitrīts
Amonijs dabiski rodas zemā koncentrācijā gan 
gruntsūdeņos, gan virszemes ūdeņos. Gruntsūdeņos 
koncentrācija parasti ir zemāka par 1 mg/l. Augstākas 
tā koncentrācijas ir novērojamas piekrastes zonās un 
lietus ūdenī vai saimniecību atklāto aku ūdenī. Amonijs 
rodas augu un dzīvnieku materiāla noārdīšanās 
rezultātā, ko veic baktērijas. Gruntsūdeņos esošie 
nitrāti galvenokārt rodas no mēslošanas līdzekļiem. 
Mēslošanas intensitāte un augsnes sastāvs lielā mērā 
nosaka nitrātu līmeni gruntsūdeņos. Nitrāti var viegli 
iekļūt smilšainās augsnēs. Nitrāti ir arī virszemes 
ūdeņos, bet zemākā koncentrācijā. Nitrīta klātbūtne 
ūdenī norāda uz organisko piesārņojumu, parasti 
no urīna un/vai fekālijām. Nitrīts (NO2) ir starpposms 
amonjaka (NH3) pārvēršanā par nitrātu (NO3), ko veic 
baktērijas.

Pārāk augstas nitrītu koncentrācijas dzīvniekiem 
var izraisīt hipoksiju un nosmakšanas simptomus. 
Lielākais risks, ko rada amonijs ir minētais starpposms, 
kurā nitrāts pārvēršanās ar nitrītu. Turklāt vairāk nekā 
1,5 mg/l koncentrācijā amonijs rada nepatīkamas 
smakas. Pārvēršoties par amonjaku zarnās, tas var 
izraisīt zarnu iekaisumu un caureju. Augsts nitrātu 
līmenis dzeramajā ūdenī ne vienmēr ir kaitīgs, bet 
risku rada tā iespējamā pārvēršanās nitrītos. Pārmērīgs 
nitrātu daudzums virszemes ūdeņos izraisa arī aļģu 
savairošanos (eitrofikāciju).

Ūdeni var attīrīt no amonjaka un nitrīta, izmantojot 
lodīšu filtru, lavas filtru vai nosēdbaseinu. Nitrātu 
un nitrītu var neitralizēt ar anjonu vai ceolīta filtru 
palīdzību.

SulfātsSulfāts
Sulfāts ir viens no visbiežāk sastopamajiem anjoniem 
dabiskajos ūdeņos. Augsta sulfātu koncentrācija var 
izraisīt caureju, bet var izraisīt arī smagu nepatīkamu 
aromātu, jo sulfāts pārvēršas par sulfīdu anaerobos 
apstākļos.

Šī sulfāta pārvērtība var izraisīt arī betona kanalizācijas 
koroziju. Ūdeni var attīrīt no sulfāta pārmērīgas 
koncentrācijas, izmantojot anjonu filtru.

HlorīdsHlorīds
Hlors dabiski atrodas ūdenī dažādās koncentrācijās 
tādos savienojumos kā nātrija hlorīds (galda sāls). 
Rūpniecības atkritumi, mēslošana un ceļu kaisīšana 
ar kalcija hlorīdu (CaCl2) ir nozīmīgi hlorīdu avoti, kas 
piesārņo vidi. 

Hlorīda lielas koncentrācijas palielina ūdens korozijas 
spēju.

Paaugstināta ūdens cietība / Ca / Mg / (bi)karbonātiPaaugstināta ūdens cietība / Ca / Mg / (bi)karbonāti
Kalcija un magnija saturs ūdenī nosaka tā cietību. 
Ūdens cietību var izteikt franču (F°) vai vācu grādos 
(D°): 1 F° x 0.56 = 1 D°. Gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
cietība ir ļoti atšķirīga atkarībā no augsnes. Savukārt 
lietus ūdens ir mīksts. Izšķir trīs dažādus ūdens cietības 
veidus, proti:

pārejošā cietība (vielas, kuras izzūd, ūdeni uzvārot: 
kalcija bikarbonāts (Ca(HCO)3)2 un magnija 
bikarbonāts Mg(HCO)3)
pastāvīga cietība (Ca un Mg- joni, kas pēc uzvārīšanas 
joprojām atrodas ūdenī) 
kopējā cietība (pārejošās un pastāvīgās cietības 
summa).

Palielināta cietība jeb kalcija un magnija paaugstināta 
koncentrācija ūdenī var izraisīt cauruļu, krānu, dzeršanas 
nipeļu aizsprostošanos utt.) un magnija paaugstināta 
koncentrācija rada arī nepatīkamu rūgtu garšu. 
Savukārt kalcijs uzlabo ūdens garšu. Ūdens cietība ir 
arī vissvarīgākais parametrs, kas noteiks to, vai ūdens 
paskābināšana ar organiskajām skābēm būs efektīva: 
jo cietāks ūdens, jo vairāk skābes būs nepieciešams, lai 
sasniegtu vajadzīgo pH.

Ciets ūdens parasti nerada draudus dzīvnieku 
veselībai, lai gan bikarbonāta paaugstināta 
koncentrācija palielina caurejas risku cāļiem un 
atšķirtiem sivēniem. Cietību var samazināt, izmantojot 
ceolīta vai katjonu filtru.

Dzelzs / mangāns  Dzelzs / mangāns  
Dzelzs un mangāns parasti pastāv oksidētā veidā (Fe3+, 
Mn4+), un tāpēc tie nešķīst dabiskajos ūdensceļos. Dažos 
gadījumos gruntsūdeņos var rasties augstāks dzelzs 
koncentrācijas līmenis. Dzelzs koncentrācija lietus un 
virszemes ūdeņos parasti ir neliela.

Dzelzs vai mangāna esamība dzeramajā ūdenī nerada 
draudus dzīvnieka veselībai, bet tai ir nepatīkamas 
blakusparādības, piem., rodas ūdens krāsas izmaiņas 
(dzelzs: rūsas krāsa, mangāns: melna krāsa), nokrišņu 
nogulsnes, aizsprostojumi (caurulēs, krānos, nipeļos 
utt.) un slikta dzeramā ūdens garša un arī savairojas 
baktērijas.

Ūdens attīrīšanu no dzelzs var panākt, kombinējot 
filtrēšanu un oksidēšanu, vai arī ar katjonu filtru.

 ▲ Rūsas vai melna krāsa var liecināt par dzelzs un mangāna 
paaugstinātu koncentrāciju, kam ir nevēlamas blakusparādības, 
piem., rodas aizsprostojumi cauruļvadu sistēmā, ir slikta garša un 
veidojas bioplēve.
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Citi parametriCiti parametri
Var uzraudzīt vairākas citas sastāvdaļas, piem.: nātriju 
(sāļuma rādītājs), kāliju (piesārņojuma ar fekālijām 
rādītājs), cinks (paaugstināta tā koncentrācija izraisa 
duļķainu ūdeni un sliktu garšu), bors (paaugstināta 
tā koncentrācija apdraud dzīvnieka veselību), fosfors 
(paaugstināta tā koncentrācija izraisa eitrofikāciju) 
un fluors (būtisks elements, bet paaugstināta tā 
koncentrācija rada toksiskumu).

4. Mikrobioloģiskie parametri
Kopējais baktēriju Kopējais baktēriju 
skaitsskaits

Kopējo baktēriju skaitu 
izmanto kā higiēnas 
parametru. Vides esošās 
baktērijas tiek atklātas, 
tās kultivējot 22°C 
temperatūrā. Baktēriju 
inkubācija 37°C 
temperatūrā ļauj izlases 
kārtā audzēt potenciāli 
patogēnus organismus. 

E. coli (zarnu nūjiņas) / enterokoku baktērijasE. coli (zarnu nūjiņas) / enterokoku baktērijas
E. coli baktēriju skaits liecina par nesenu ūdens 
piesārņojumu ar fekālijām. Enterokoki norāda uz 
vecāku (kā arī nesenu) piesārņojumu ar kūtsmēsliem, 
jo tie ir izturīgāki pret ūdens vidi, salīdzinot ar E. coli.

Patogēnas baktērijasPatogēnas baktērijas
Ūdenī var būt arī patogēnās baktērijas (Salmonella, 
Campylobacter, Clostridium perfringens, 
Pseudomonas, Actinobacillus pleuropneumoniae u.c.).

Ir pieejams liels dezinfekcijas paņēmienu klāsts; 
katram no tiem ir savi plusi un mīnusi.

BioplēveBioplēve
Bioplēve ir neredzama, bet bieža un pastāvīga problēma, 
kas ietekmē ūdens kvalitāti dzeršanas vietā. Bioplēve ir 
gļotains slānis, kas pielīp pie dzeramā ūdens caurules 
iekšējās sienas, ko rada mikroorganismi, kas savairojušies 
uz minerālu nogulsnēm vai organiskā materiāla. E. 
coli, Pseudomonas, Salmonella, Enterococcus, Listeria, 
Clostridium perfringens, Aspergillus un Candida ir šo 
bioplēvju, kurās ir parastie mikroorganismi, piemēri. 
Tā kā caurulēs ir bioplēve, baktēriju koncentrācija var 
palielināties no 1 līdz 2 logaritmiskām vienībām un pat 
vairāk (!) ceļā no ūdens ieguves vietas līdz dzeršanas 
vietai. Bioplēves esamība var mazināt vakcīnu un 
antibiotiku iedarbību, tādējādi veicinot rezistenci pret 
antibiotikām. Šajā pētījumā ir parādīts, ka regulāra 
cauruļu tīrīšana mājputnu novietnēs palēnina 
bioplēves veidošanos. Vairāk informācijas par bioplēves 
veidošanās novēršanu ir DISARM kopsavilkumā ‘Kāpēc 
ir nepieciešams un kā novērst bioplēves veidošanos 
dzeramā ūdens caurulēs’.

Aļģes Aļģes 
Tā sauktās zilaļģes, kas patiesībā ir baktērijas (zilaļģes), 
rada būtisku risku veselībai gan cilvēkiem, gan 
dzīvniekiem. Kad aļģes zied, tās ir redzamas kā zaļi 
zils slānis uz ūdens. Kad slānis kļūst biezāks, aļģes sāk 
sadalīties un ūdenī izdalās toksiskas vielas. Baltu vai zilu 
putu parādīšanās šī slāņa malā vai pēkšņa putnu vai 
zivju mirstība liecina par zilaļģu esamību. 

Cauruļu tīrīšanas pasākumi ir nepieciešami, 
lai ierobežotu bioplēves veidošanos un 
saglabātu dzīvnieku veselību. Šajā pētījumā ir 
sniegta informācija par bioplēves noteikšanas 
rādītājiem (franču valodā).
Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu izskaidrojošu prof. 
Susan Watkins skaidrojumu par bioplēvi.

 ▲ Ir ļoti svarīgi novērst aļģu savairošanos. Kad aļģu 
ziedēšana ir kļuvusi acīmredzama, ir jau par vēlu rīkoties. 
(Avots: eutrophication&hypoxia/CC BY 2.0)

5. Mijiedarbība
Ja zāles, vakcīnas vai uztura bagātinātājus ievada ar 
dzeramo ūdeni, citu ūdenī esošo sastāvdaļu esamība 
var neļaut minētajām vielām nokļūt dzeršanas vietā 
pareizajā veidā un koncentrācijā. Ūdens īpašības, tostarp 
pH un cietība, kā arī citu vielu atliekas, piem. hlors, var 
padarīt minētās vielas neiedarbīgas vai samazināt to 
šķīdību. Dzeramajā ūdenī esošās sastāvdaļas un to 
iespējamā ietekme vienmēr ir jāņem vērā.

Uzklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par mijiedarbības 
ar citām ūdenī esošajām sastāvdaļām risku, ievadot 
dzīvniekiem zāles ar dzeramo ūdeni. Šajā kopsavilkumā 
ir apkopoti noderīgi padomi, lai nodrošinātu efektīvu 
vakcināciju, izmantojot dzeramo ūdeni.

Cauruļvadu sistēmas mājputnu novietnēs 
veicina bioplēves attīstību: temperatūra ir ideāla 
baktēriju attīstībai, un pirmajās ražošanas cikla 
dienās ūdens plūsma ir ļoti lēna.

Emisijas no cūku novietnēm 
rada amonjaka nokrišņus, 
tāpēc cūku novietnēs, 
kur izmanto lietus ūdeni, 
bieži sastopams amonjaka 
piesārņojums. (Avots: ILVO)

Ūdens kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga, veicot 
vakcināciju ar dzeramā ūdens palīdzību

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183183457
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2020/poster/s19_jrp_2020_hemonic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3zeiFEKthWU
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/drinking-water-medication-beware-of-interference/
https://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
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KĀ VAR NOVĒRTĒT  KĀ VAR NOVĒRTĒT  
ŪDENS KVALITĀTI?ŪDENS KVALITĀTI?

KĀ VAR  KĀ VAR  
ATTĪRĪT ŪDENI?ATTĪRĪT ŪDENI?

Ūdens kvalitāte ir jāuzrauga regulāri. Lauksaimnieks var 
pārbaudīt dažus tās parametrus, taču laboratoriskas 
analīzes ir jāveic obligāti un bieži. Veterinārārstam/
konsultantam un attiecīgai laboratorijai ir vajadzīgās 
zināšanas, un tas ļaus izprast laboratorijā veikto analīžu 
rezultātus un vajadzības gadījumā noteikt turpmākās 
darbības.

Paraugu ņemšana

Ar maņām uztveramās ūdens īpašības

Ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri

Uzticamu ūdens analīžu rezultātu pamatā ir pareiza 
ūdens paraugu ņemšanas metode. Ir svarīgi nošķirt 
ūdens kvalitāti tā ņemšanas vietā un tā kvalitāti 
dzeršanas vietā.

Lai noteiktu ūdens kvalitāti tā ņemšanas vietā, 
paraugs ir jāņem no paša ņemšanas avota vai no ūdens 
krāna pēc iespējas tuvāk tā ņemšanas avotam. Lai 
novērtētu ūdens kvalitāti, ko dzīvnieki dzer, paraugs ir 
jāņem tieši dzeršanas vietā.

Lauksaimnieks var viegli uzraudzīt ūdens dzidrumu, 
smaržu un krāsu. Izmantojot “netīra ūdens sensoru”, 
kā tas parādīts šajā video, dzidrumu var nepārtraukti 
uzraudzīt. Ja ūdens nav dzidrs, bez smaržas un 
bezkrāsains,tas bieži liecina par piesārņojumu 
ar atsevišķiem ķīmiskiem savienojumiem vai to 
paaugstināto koncentrācijas līmeni. Šāds ūdens 
nekavējoties jāanalizē laboratorijā. Tāpat jāpārbauda, 
vai cauruļvados nav bioplēves un kaļķa.

Dažus pamatparametrus, piem., pH un piesārņojumu 
ar baktērijām vai organiskām vielām, saimnieks var 
pārbaudīt ar pieejamu testēšanas komplektu palīdzību. 
Lai iegūtu izvērstākus datus, piem., lai noskaidrotu 
baktēriju esamību, ir nepieciešams veikt nepieciešamās 
laboratoriskās analīzes. 

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu praktisku soli pa 
solim veicamo ūdens paraugu ņemšanas plānu, 
un noskatieties šajā video parādītās darbības.

Ūdens kvalitāti var viegli uzraudzīt ar lētu 
sensoru palīdzību

Dīķu ūdens kvalitāte ekstensīvā lopkopībā ir 
jāuzrauga visā veģetācijas sezonā vai ganību 
periodā

“The Watertool” ir noderīgs rīks, ar ko var novērtēt 
un uzlabot ūdens kvalitāti (holandiešu valodā).

1. Sistēmas ūdens kvalitātes uzlabošanai 
tā ņemšanas vietā

A. FiltriA. Filtri
Ir pieejami daudzi ūdens filtru veidi, un katram no tiem 
ir noteiktas īpašības un pielietošanas iespējas. Tālāk ir 
raksturoti visbiežāk lietoto filtru veidi.

Oglekļa filtrs Oglekļa filtru var izmantot, lai attīrītu 
ūdeni no nevēlamās garšas, smaržas, krāsas un 
piesārņojuma ar augu materiāla paliekām. Šāda veida 
filtri ir regulāri jāmaina, pretējā gadījumā to efektivitāte 
ievērojami samazināsies. Turklāt, slikti tos apkopjot, 
tas var kļūt par baktēriju perēkli un attiecīgi palielināt 
baktēriju koncentrāciju ūdenī.

Rupjie un smalkie filtri Šādi filtri uztver cietās daļiņas 
un uzlabo ūdens dzidrumu.

Smilšu filtri (ātrās vai lēnās ūdens plūsmas) Ātrās vai 
lēnās ūdens plūsmas smilšu filtri uztver cietās daļiņas.

Lodīšu filtrs Lodīšu filtrā cietās daļiņas tiek uztvertas, 
mehāniski tās filtrējot, bet amonijs un nitrīts bioplēvē, 
kas atrodas uz lodītēm, tiek pārvērsti nitrātā.

Lavas filtrs Šī bioloģiskā sistēma izmanto porainus 
lavas iežus. Ūdenim ejot cauri iežiem, labvēlīgās 
nitrificējošās baktērijas patērē skābekli, lai amoniju 
un nitrītu pārvērstu nitrātā, radot anaerobu vidi, kurā 
denitrificējošās baktērijas var pārvērst nitrātu nekaitīgā 
slāpeklī un skābeklī. Augi nodrošina baktērijas ar 
skābekli un barības vielām un izvada no ūdens nitrātus. 
Lai šī sistēma atrastos līdzsvarā, ir svarīgi uzturēt stabilu 
ūdens līmeni. 

Ceolīta filtrs Ceolīts ir porains dabiskais iezis, ko 
var izmantot divos veidos. Kā filtrs tas var uztvert 
cietās daļiņas, dzelzi un mangānu. Kā jonu apmaiņas 
nodrošinātājs ceolīta filtrs mīkstina ūdeni un uztver 
nitrātu/nitrītu un smago metālu katjonus.

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://youtu.be/ljXmIZBU7Zo
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
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Filtrēšana caur membrānu Pielietojot f iltrēšanu caur 
membrānu, parasti ir jāveic ūdens priekšapstrāde, 
lai tādejādi novērstu membrānu aizsprostošanos. 
Mikrof iltrācija, ultraf iltrācija, nanofiltrācija un 
reversā osmoze ir dažādi f iltrēšanas caur membrānu 
veidi. 

Katrā no šiem veidiem tiek filtrēti noteiktu izmēru 
daļiņas/šūnas/molekulas/joni. Membrānas ir vienīgais 
filtrēšanas veids, kur var efektīvi samazināt baktēriju 
koncentrāciju ūdenī.

B. Nosēdbaseins  B. Nosēdbaseins  
Ar šī paņēmiena palīdzību var uztvert cietās daļiņas, 
dzelzi un mangānu, ja to koncentrācija nav pārāk 
augsta. Nosēdbaseinā esošais ūdens periodiski tiek 
aerēts, lai nogulsnētu dzelzi un mangānu. Tā kā cietās 
daļiņas sakrājas baseina apakšā, baseins ir regulāri 
jātīra.

C. Attīrīšana no dzelzsC. Attīrīšana no dzelzs
Attīrīt ūdeni no dzelzs un 
mangāna var, izmantojot divus 
paņēmienus: klasiskā oksidēšanās 
+ filtrēšana vai katjonu filtrs (skat. 
katjonu filtrs). 

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu 
vairāk informācijas par attīrīšanas 
no dzelzs un mangāna risinājumiem.

D. Aļģu apkarošanaD. Aļģu apkarošana
Aļģu, īpaši zilaļģu (cianobaktēriju), apkarošana ir ļoti 
svarīga. Ja zilaļģu ziedēšana jau notiek, ir jau par vēlu 
rīkoties. Profilakse jāsāk agrā pavasarī. Aļģu apkarošanas 
paņēmieni ietver gaismas aizsargu izmantošanu, ūdens 
aerāciju/maisīšanu, ultraskaņas viļņu un ūdens augu 
izmantošanu.

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas par 
zilaļģu apkarošanu.

E. Jonu filtriE. Jonu filtri
Ir divu veidu jonu filtri: katjonu (pozitīvi lādēts jons) un 
anjonu (negatīvi lādētu jonu).

Katjonu filtrā tiek apmainīti dažādi katjoni, piem., 
dzelzs (Fe+) un mangāna (Mn+) katjoni ar nātrija (Na+) 
joniem. Apmainot kalcija (Ca++) ar magnija (Mg++) 
joniem, tiek mīkstināts ūdens. 

Tā kā šī sistēma balstās uz sāls pievienošanu, 
pielietojot šo paņēmienu, palielināsies ūdens sāļums. 
Sāls paaugstināta koncentrācija var izraisīt tādas 
veselības problēmas kā caureja.

Anjonu filtrēšanas sistēmā var attīrīt ūdeni no tādiem 
anjoniem kā nitrāts un sulfāts, apmainot tos pret citiem 
joniem, piem., Cl-.

Katrs membrānas veids filtrē noteiktu izmēru daļiņas/molekulas. 
(MF, mikrofiltrācija; UF, ultrafiltrācija; NF, nanofiltrācija; RO, reversā 
osmoze). Avots: watertool.inagro.be.

Dzelzs oksidēšana  
(Avots: watertool. 

inagro.be)

Pārskats par iespējamām metodēm dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanai slaucamo govju 
novietnēs ir sniegts šajā rakstā (holandiešu 
valodā): “Pēdējos gados ir iezīmējusies 
tendence dezinficēt dzeramo ūdeni, 
neizmantojot ķimikālijas”

3. Nepārtraukta ūdens attīrīšana

Cauruļu uzturēšana, lai tajās neveidotos bioplēves, 
ir svarīga ūdens kvalitātei dzeramā vietā. Diemžēl 
ne vienmēr ir viegli novērst bioplēves veidošanos. 
Iespējami risinājumi ir skalošana ar augstu spiedienu 
un apstrāde ar spēcīgas skābes, spēcīga sārma un 
dezinfekcijas līdzekļa kombināciju.

 ▲ Šajā video ir parādītas skalošanas ar augstspiedienu 
priekšrocības broileru novietnē

2. Sistēmas cauruļu tīrīšanai un 
dezinfekcijai

Cauruļu pilnīgas tīrīšanas un dezinfekcijas 
pasākumi.

Ūdensvadu tīrīšanas pasākumi cūku novietnē.

A. DezinfekcijaA. Dezinfekcija
Attīrīšanas un/vai dezinfekcijas paņēmiena izvēle un 
dezinfekcijas līdzekļu devas ir atkarīgas no infekcijas 
koncentrācijas ūdenī. Jo lielāka piesārņojuma 
koncentrācija pirms dezinfekcijas veikšanas, jo lielākas 
būs dezinfekcijas līdzekļa paliekas ūdenī. Pareizi un 
regulāri ir jāpielieto piemēroti ķīmiskās dezinfekcijas 
līdzekļi, lai tādejādi attīrītu ūdeni no bakterioloģiskā 
piesārņojuma.

Problēmas, piem., ar dozēšanas sūkni, kas nav pareizi 
uzstādīts, vai ja dezinfekcijas līdzekļa krājums ir izsmelts, 
var izraisīt to, ka veiktā dezinfekcija ir mazāk efektīva. 
Jāpievērš uzmanība bioplēves esamībai caurulēs, jo tas 
var “patērēt” daudz dezinfekcijas līdzekļa.

Pareiza filtrēšana pirms dezinfekcijas līdzekļa 
dozēšanas nodrošina to, ka ūdenī esošās cietās daļiņas 
rada mazāk problēmu. Cietās daļiņas, kas nogulsnējas 
caurulēs, var veidot labvēlīgus apstākļus bioplēves 
attīstībai.

Konsultējieties ar ekspertu, lai saņemtu vajadzīgos 
norādījumus ūdens cauruļvadu sistēmas dezinfekcijai, 
un uzmanīgi ievērojiet šos norādījumus, lai tādejādi 
neizšķērdētu savus finanšu līdzekļus.

https://disarmproject.eu/resources/methods-to-reduce-iron-and-manganese-levels-at-the-drinking-water-source/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/26/waterkwaliteit-goed-in-de-gaten-houden
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
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Paskābināšanas priekšrocībasPaskābināšanas priekšrocības
Labāka ūdens garša -> vairāk ūdens tiek 
uzņemts -> ieguvums dzīvnieka veselībai un 
vairāk tiek uzņemta barība 
Zems pH (~4) ietekmē kuņģa pH -> labāka 
gremošana
Prebiotiska iedarbība 
Pozitīvs efekts ir vēl izteiktāks cāļiem un 
sivēniem
Šajā pētījumā ir pierādīts, ka dzeramā ūdens 
pH pazemināšana tikko atšķirtām cūkām 
samazina E. coli to fekālijās.

Kam jāpievērš uzmanībaKam jāpievērš uzmanība
Rūpīgi jāievēro drošības norādījumi konkrētā 
gadījumā un jāveic attiecīgi pasākumi
Vienmēr pārbaudiet saderību ar citiem ūdens 
procesiem!
Dažos gadījumos paskābināšanās izraisa gļotu 
veidošanos caurulēs mikrobu savairošanās 
dēļ -> to apvieno ar pareiziem tīrīšanas 
pasākumiem.

Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu praktisku soli pa 
solim veicamu plānu, kur nosaka pareizo skābes 
devu dzeramajam ūdenim.

Ūdens sistēmas tīrīšana un organisko skābju 
izvēle cūkām

 ▲ Šajā video ir parādīts, kā organisko skābju 
maisījums ļauj samazināt antibiotiku izmantošanu 
sivēnu audzēšanā

Holandiešu broileru audzētājs apstiprina: 
“Dzeramajā ūdenī es pievienoju  ābolu sidra 
etiķi; tā ir prakse, ko bieži piekopj, audzējot 
sporta baložus. Nodrošinot labu saimniecības 
pārvaldību, tas nodrošina veselību cāļiem. Tās ir 
muļķības, ka dzīvniekiem jādod antibiotikas, lai 
tie būtu veseli.” 

Raksturojums Nātrija 
hipohlorīts

Hlora dioksīds Peroksīds Elektroķīmiskā
aktivizēšana

UV dezinfekcija Ozonēšana Termiskā 
dezinfekcija vai 
sildīšana

Baktericīds jā jā jā jā jā jā jā

Paliekošā 
dezinfekcija

jā jā jā jā nē nedaudz nē

Bioplēvi 
noārdošs

nē jā jā jā nē minimāla tikai reaktorā

Ietekme uz 
ūdens garšu

jā nē nē neliela nē nē nē

Nevēlami 
blakusprodukti

jā nē/jā nē iespējams,
nedaudz

nē iespējams,
nedaudz

nē

Glabāšanas 
laiks

Dezinfekcijas 
efektivitāte 
samazinās

Sagatavošana 
uz vietas

Dezinfekcijas 
efektivitāte 
samazinās

Sagatavošana 
uz vietas

Lampas 
glabāšanas 
laiks

Sagatavošana 
uz vietas

-

Korozīvs jā mazāk nē mazāk nē jā Palielināts 
korozijas risks 
augstākas 
temperatūras dēļ

Īpaša pateicība INAGRO (watertool.inagro.
be) par vērtīgo ieguldījumu šā ceļveža 
tapšanā.

B. PaskābināšanaB. Paskābināšana
Ūdens paskābināšana pazemina pH un samazina tā 
pārejošo cietību. Optimālais pH, cita starpā, ir atkarīgs 
no dzīvnieku sugas. Dozējoša sūkņa uzstādīšana 
uz dzeramā ūdens caurules ļauj ūdenim pievienot 
vajadzīgo skābes vai skābes maisījuma devu. Ja pH ir 
mazāks par 4, tas palīdz samazināt patogēno baktēriju 
daudzumu. Šo zemo pH līmeni ne vienmēr var iegūt ar 
organiskām skābēm, ja ūdens cietība ir pārāk augsta. 
Pirmo reizi padodot dzeramo ūdeni dzīvniekiem, ir 
svarīgi noteikt pareizu skābes/skābes maisījuma devu 
ūdenim. Tā ir jāpārskata ikreiz, kad tiek mainīts ūdens 
veids un/vai skābe (maisījums).

Pārāk skābs dzeramais ūdens atgremotājiem var 
izraisīt acidozi. Ūdens pH 6,5-8,5 ir optimāls.

 ▲ Avots: www.lv.vlaanderen.be

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023310001140?via%3Dihub#!
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-the-acidification-of-drinking-water/
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
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Ciltsdarba Ciltsdarba 
potenciāls un potenciāls un 
ģenētika veselīgu ģenētika veselīgu 
un izturīgu un izturīgu 
dzīvnieku iegūšanaidzīvnieku iegūšanai

Design: Henry Burridge / henryburridge.com

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Apskati mūsu  MājaslapuMājaslapu

Skaties YouTubeYouTube Seko mums LinkedInLinkedIn

Jaunlopu Jaunlopu 
menedžmentā un menedžmentā un 
audzēšana agrīnā audzēšana agrīnā 
vecumāvecumā

Barošanas un Barošanas un 
dzirdīšanas dzirdīšanas 
sistēmas un  sistēmas un  
barības piedevasbarības piedevas

Labākā prakse Labākā prakse 
saprātīgā saprātīgā 
antibiotiku antibiotiku 
lietošanālietošanā

Ieteikumi Ieteikumi 
vakcinācijaivakcinācijai

Optimāla novietne Optimāla novietne 
mājlopiemmājlopiem

Iekšējā Iekšējā 
biodrošībabiodrošība

Ārējā  Ārējā  
biodrošībabiodrošība

Precīzā lopkopība Precīzā lopkopība 
agrīnai slimību agrīnai slimību 
diagnosticēšanaidiagnosticēšanai

https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/

