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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

BAROŠANA AGRĪNĀ BAROŠANA AGRĪNĀ 
VECUMĀVECUMĀ

Šī ceļveža mērķis ir sniegt informāciju par labāko praksi 
attiecībā uz pareizu dzīvnieku barošanu, dzirdīšanu un 
barības piedevām, lai rezultātā uzlabotu to veselību un 
tādējādi samazinātu nepieciešamību pēc to ārstēšanas 
ar antibiotikām.

Dzīvnieku barībā tiek iekļautas dažādas sintētiskās 
barības piedevas, tostarp zāles un antibiotikas, lai 
tādējādi paaugstinātu ražošanas efektivitāti un saražoto 
produktu kvalitāti, kā arī apkarotu slimības. Lai gan 
antibiotisku augšanas stimulatoru darbība nav pilnībā 
izprotama, domājams, ka galvenā to ietekme ir saistīta 
ar kuņģa-zarnu trakta mikrofloru. Eiropas Savienībā 
antibiotisku augšanas stimulatoru kā barības piedevu 
izmantošana ir ierobežota kopš 2006. gada. Tādas 
valstis kā Austrālija un ASV seko Eiropas, piemēram, 
un vai nu regulē antibiotiku iekļaušanu barībā, vai 
īsteno programmas ar mērķi samazināt antibiotiku 
izmantošanu.

Tādēļ ir palielinājusies interese par bioloģisko 
produktu, tostarp enzīmu, probiotiku, prebiotiku, 
sinbiotiku, organisko skābju un augu ekstraktu 
(fitobiotiku), izmantošanu kā alternatīvu dzīvnieku 
barības piedevām. 

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 tādējādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās.

Atgremotāji
Jaunpiens – mātes piens, kas rodas pirmajās dienās 
pēc piedzimšanas, satur kompleksu antivielu un 
olbaltumvielu maisījumu, kas aktīvi nodrošina 
jaundzimušā aizsardzību pret patogēniem un citiem 
vidē esošajiem mikroorganismiem (tā ir pasīva 
imūnsistēmas pārnešana no mātes uz mazuli).

Dzīvnieki, kas tiek audzēti intensīvā saimniekošanas 
sistēmā, pirmajās dzīves dienās jābaro ar pietiekamu 
daudzumu jaunpiena, lai tie iegūtu atbilstošu pasīvo 
imunitāti un palielinātu savu ražīgumu nākotnē. Ir 
pierādīts, ka zīdītāji, kuri pirmajās dzīves stundās nav 
baroti ar jaunpienu, ir uzņēmīgāki pret slimībām, un 
to mirstība ir augstāka. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt 
jaunpienu mazuļiem optimālā daudzumā.

Tāpēc tā ir efektīva un laba prakse barot jaundzimušos 
atgremotājus ar atbilstošu jaunpiena daudzumu pēc 
iespējas ātrāk pēc to piedzimšanas, lai jēriem/teļiem 
būtu laba pasīvā imūnsistēma, kas tos aizsargātu no 
slimībām.

Tādā veidā tiek uzlabota to veselība, un pastāv 
mazāka iespēja, ka to ārstēšanai no infekcijas slimībām 
būs nepieciešamas antibiotikas. 

Plašāka informācija par nepieciešamā jaunpiena 
daudzumu un tā uzņemšanu ir pieejama šajos 
videoklipos:

Mājputni

Cūkas

Pirmajā dzīves nedēļā broileriem notiek dažādas 
pārmaiņas to attīstībā, kas sākas to inkubācijas laikā. 
Pastāvīga broileru kuņģa-zarnu trakta un imūnsistēmas 
attīstība var ietekmēt tiem nepieciešamo uztura 
daudzumu šajā to dzīves posmā. Neskatoties uz olas 
dzeltenuma atlikumu, kas var cālim nodrošināt uzturu 
pirmajās dienās pēc izšķilšanās, cāļu augšanu ietekmē 
laikposms starp to izšķilšanos un pirmo barības 
uzņemšanas reizi. Ir pierādīts, ka, ja cāļiem, īpaši tiem, 
kas izšķīlušies agrāk, ir tieša piekļuve barībai pēc to 
izšķilšanās, jau pirmajā nedēļā pēc izšķilšanās palielinās 
dzīvsvara pieaugums. Ir vieglāk nodrošināt cāļiem tiešu 
piekļuvi barībai, ja tie izšķiļas saimniecībā uz vietas, 
nevis tiek atvesti no citas saimniecības.

Daži noderīgi padomi diennakti vecu cāļu aprūpei 
ir sekojoši:

Cāļiem jānodrošina viegli sagremojama barība: 
šādai sākumposma barībai ir jābūt ļoti viegli 
sagremojamai, lai cāļi varētu lietderīgi izmantot 
šo barību un ātri gūt dzīvsvara pieaugumu.
Barībai ir ātri jānodrošina cāļus ar enerģiju: 
diennakti veci cāļi ir ļoti aktīvi, tāpēc tiem ir 
svarīgi uzņemt tādu barību, kas ātri nodrošina 
ar nepieciešamo enerģijas daudzumu. Cāļu 
aktivitātes novērtēšanu veic, noliekot tos uz 
muguras un izmērot laiku, līdz tie atkal nostājas 
uz kājām.
Barībai ir jānodrošina cāļus ar antioksidantiem: 
tikko izšķīlušos cāļiem trūkst vitamīni E un C 
un selēns. Specializēto sākumposma barību 
var papildināt ar dabīgiem antioksidantiem. 
Tā rezultātā tiek palielināts antioksidantu 
daudzums cāļu ķermenī, un tie var sekmīgāk tikt 
galā ar stresu tagad un vēlākos dzīves posmos.
Barībai ir jānodrošina cāļus ar aizsargspējām: 
cāļiem pirmajās dzīves dienās ir vāja imunitāte. 
Lai nodrošinātu cāļiem optimālas aizsargspējas, 
to barībai var pievienot tādas sastāvdaļas, kas, 
no vienas puses, iznīcina patogēnus un, no otras 
puses, stiprina to imūnsistēmu.

Agrīnā vecumā uzņemtā barība ietekmē cūkas 
vispārējo ražīgumu, un rezultāti tiek novēroti augšanas/
nobarošanas posmā. Dzīvnieku nodrošināšana ar 
augstas kvalitātes barību to agrīnā dzīves posmā dos 
pozitīvus ekonomiskos rezultātus un nodrošinās labāku 
veselības stāvokli.

Tomēr jaunpiens var izraisīt paratuberkulozes tiešu 
pārnešanu no mātes uz jaundzimušo, tāpēc ir svarīgi 
īstenot arī kontroles pasākumus.

https://youtu.be/zGYEgZ4MjJI
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
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PIEAUGUŠO DZĪVNIEKU PIEAUGUŠO DZĪVNIEKU 
BAROŠANAS STRATĒĢIJAS BAROŠANAS STRATĒĢIJAS 

Atgremotāji
Atšķiršana no mātesAtšķiršana no mātes

Atšķiršana no mātes ir svarīgs laikposms atgremotājiem 
– ar pienu barotie dzīvnieki gremošanai izmanto tikai 
glumenieku, un ir vajadzīgs laiks, lai spureklis attīstītos. 
Jau no pirmās dzīves nedēļas dzīvniekiem ir jānodrošina 
piemērota sākumposma barība jeb “starterbarība”, 
rupjā barība un ūdens. Šāda barošana veicina spurekļa 
mikrobioma, faunas (spureklī mītošo mikroorganismu) 
un spurekļa bārkstiņu un muskuļu attīstību. Atbilstoša 
barošana un pietiekami daudz laika spurekļa attīstībai 
ļauj saglabāt atgremotāju veselību un augšanas spēju 
pēc to atšķiršanas.

Slaucamo govju pārejas periodsSlaucamo govju pārejas periods
Pārejas periods slaucamajai govij tiek uzskatīts par 
kritisku un attiecas uz 3 nedēļām pirms atnešanās 
un 3 nedēļām pēc atnešanās. Šis periods var negatīvi 
ietekmēt govs turpmākās laktācijas, ietekmējot 
ražošanas un atražošanas rādītājus un negatīvi 
ietekmējot saimniecības rentabilitāti. Tas, kā tiek koptas 
govis šajā periodā, noteiks pēcdzemdību traucējumu 
(piena drudzis, glumenieka dislokācija, placentas 
aizture) iespējamību.

Galvenie pārejas periodā veicamie pasākumi: 
1. govju sagrupēšana (pirms atnešanās grupā un pēc 

atnešanās grupā) īpašās zonās (kur tās atnesas) un 
labas higiēnas uzturēšana to guļvietās

Mājputni
Broileru barošana to audzēšanas pēdējā nedēļāBroileru barošana to audzēšanas pēdējā nedēļā

Parasti tā ir nedēļa ar visaugstāko broileru mirstību. 
Tāpēc dažos gadījumos broileriem tiek noteikti barības 
ierobežojumi. 

Uztura speciālistiem ir ļoti grūti pielāgot barību 
broileru vajadzībām to pēdējā audzēšanas nedēļā. 
Pirms barības sastāva izvēles pēdējai nedēļai ir jāņem 
vērā daži svarīgi parametri, piem.,:

Broileru kaušanas vecums (28, 35, 42 vai 49 dienas)
Broileri ir sadalīti pēc dzimuma vai arī ir jaukti, 
broileriem var tikt dota atšķirīga barība atkarībā no 
dzimuma
Broileru barošanai var tikt izvēlēti dažādi veidi 
šajā posmā (bez ierobežojuma vai arī ir uztura 
ierobežojumi apvienojumā ar gaismas režīmu)
Tiek nodrošināta noteikta barības daudzuma brīva 
pieejamība dienā vai arī vairāk vai mazāk barības 
pieejamība ir ierobežota
Broileru audzēšanas mērķis

Cūkas
Atšķirtu sivēnu barošanas paņēmieniAtšķirtu sivēnu barošanas paņēmieni

Atšķiršana no mātes ir saspringts periods, un tā bieži 
vien izraisa sivēniem caureju un ir nepieciešams vairāk 
antibiotiku, ārstējot šos jaunos dzīvniekus. 

Sivēniem no apmēram 4-5 dienu vecuma ir jāpiedāvā 
sākumposma barība, kam sivēnmāte nevar piekļūt, 
lai tādejādi attīstītos sivēnu gremošanas fermentu 
produkcijas sistēma un tie varētu sagremot cieti un 
augu izcelsmes olbaltumvielas, nevis tikai sivēnmātes 
pienu. 

Atšķirti sivēni galvenokārt tiek baroti ar sauso barību. 
Šķidrā barība var uzlabot barības uzņemšanu, zarnu 
veselību un augšanas rādītājus, bet tās nemehanizēta 
sagatavošana ir laikietilpīga, tāpēc ir jāapsver iespēja 
iegādāties automatizētu barotavu. Sivēniem ir jābūt 
pieejamam tīram ūdenim.

Ir iespējami dažādi paņēmieni, kā var uzlabot sivēnu 
audzēšanas efektivitāti un/vai samazināt caureju 
sivēniem pēc to atšķiršanas – to kopsavilkums ir dots 
šajā rakstā.

2. govīm tiek dota ar elektrolītiem sabalansēta 
barība (katjonu-anjonu diēta (dietary cation-anion 
diference, DCAD))

3. optimāla ogļhidrātu līmeņa nodrošināšana, kas 
stimulē propionāta ražošanu

4. urīna pH monitorings (pH zem 5,8 norāda uz 
samazinātu barības daudzumu un imūnsistēmas 
nelīdzsvarotību, pH virs 7,2 norāda uz pēcdzemdību 
paraplēģiju un placentas aizturi).

Kāds holandiešu gaļas teļu audzētājs savus 1100 
teļus baro ar barošanas robota FEEDR palīdzību. 
Šis robots var precīzi noteikt katra konkrētā teļa 
vajadzības un tāpēc var izsniegt tam precīzu barības 
daudzumu.

Robots izsniedz teļiem mazas barības porcijās 
vairākas reizes dienā, nevis vienu lielu porciju. Šāda 
barošanas paņēmiena galvenā priekšrocība ir tāda, ka 
barība vienmēr ir svaiga.

Pastāvīgi svaiga barība nodrošina labāku teļu veselību, 
tādējādi samazinot antibiotiku lietošanu. Turpmākajos 
videoklipos ir parādītas citas šīs barošanas sistēmas 
priekšrocības.

Pirmā barošanas reize ar jaunpienu ir jānodrošina 
jaunajam metienam dažu stundu laikā pēc sivēnu 
piedzimšanas. Jaunpienā ir nepieciešamās antivielas (Ig), 
kas iedarbina sivēnu imūnsistēmu. Papildus Ig, jaunpiens 
satur augstu olbaltumvielu, enerģijas un D vitamīna 
līmeni, kas ir vitāli svarīgs jaundzimušajiem sivēniem.

Piedāvājot sivēniem piena aizstājēju līdztekus 
sivēnmātes pienam pirmajās divās nedēļās pēc to 
piedzimšanas un nodrošinot augstākas kvalitātes 
barību pirms to atšķiršanas no sivēnmātes, tiek 
nodrošināti īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
ieguvumi – nobarojamās cūkas ir smagākas, to grupas 
ir viendabīgākas un ir arī ekonomiskie ieguvumi. Kā 
liecina jaunākie pētījumi, šāda barošana visvairāk 
labvēlīgi ietekmē svarā vieglākos sivēnus.

Turklāt jauno sivēnu barošanu varētu uzlabot, 
papildinot to barību ar noteiktām piedevām.

Plašāka informācija par sivēnu barošanu ir pieejama 
video šajā un šajā saitē.

https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
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DZIRDINĀŠANAS  DZIRDINĀŠANAS  
REŽĪMIREŽĪMI

BIEŽĀK IZMANTOTĀS BIEŽĀK IZMANTOTĀS 
BARĪBAS PIEDEVASBARĪBAS PIEDEVAS

Ūdens ir svarīgs visiem dzīvniekiem, jo to izmanto 
ķermeņa temperatūras, augšanas, piena izdalīšanās, 
barības gremošanas un vielmaiņas regulēšanai, kā arī 
barības vielu un vielmaiņas galaproduktu pārvietošanai 
organismā.

Ūdens kvalitāte ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu 
dzīvnieku veselību. Ūdens avota, ūdensvadu, dzeramo 
tilpņu vai nipeļu piesārņojums apdraud dzīvniekus, 
jo tie var inficēties, un arī samazina ar dzeramo ūdeni 
izplatīto zāļu lietderību. 

Ūdens dezinfekcija un kvalitāte ir atsevišķa sadaļa 
projektā DISARM, un vairāk par to var uzzināt šajā labās 
prakses ceļvedī. Viedās lietojumprogrammas, ko 
izmanto, nodrošinot dzīvniekus ar dzeramo ūdeni, arī ir 
nozīmīgs faktors, ar kā palīdzību var uzlabot biodrošību 
saimniecībā un dzīvnieku veselības stāvokli.

“Piekļuve svaigam, garšīgam un kvalitatīvam 
ūdenim nodrošina vēlmi padzerties, kas savukārt 
nodrošinās to, ka tiek uzņemta barība pietiekamā 
daudzumā. Dzīvnieki, kuri nedzer pietiekami 
daudz, arī ēd mazāk.”

Probiotikas, prebiotikas un sinbiotikas
ProbiotikasProbiotikas

Pasaules Veselības organizācija ir definējusi probiotikas 
kā “mikroorganismus, kas, ievadīti dzīvi un atbilstošā 
daudzumā, dod labumu saimniekorganisma veselībai”. 
Tiek uzskatīts, ka probiotikas:

Aitu barības papildināšana ar dzīvo raugu (S. 
cerevisiae) ļauj palielināt izslaukumu un kopējo 
antioksidantu iedarbību, vienlaikus samazinot 
iekaisuma reakciju. Lai lasītu sekojiet saitei.

 ▲ Bufervielas uzlabo govju ražīgumu un veselības 
stāvokli

Barošanas stacijas grupās turētām sivēnmātēm Barošanas stacijas grupās turētām sivēnmātēm 
Ir divi galvenie sivēnmāšu barošanas veidi: grupās 
vai individuāli. Grupas barošanas gadījumā tiek 
izmantota sile vai barība tiek vienkārši izbērta uz grīdas; 
individuālai barošanai ir nepieciešamas barošanas 
(gulēšanas) kabīnes un barošanas stacijas.

Sivēnmāšu barošanas staciju galvenā priekšrocība 
ir tāda, ka katrs dzīvnieks var iegūt nepieciešamo 
barības daudzumu (pamatojoties uz ķermeņa stāvokļa 
rādītāju, tauku slāni un/vai ķermeņa svaru), jo ir vairākas 
barošanas rādītāju līknes, pēc kurām var vadīties. Tas 
ir iespējams gan stabilām, gan mainīgām dzīvnieku 
grupām. Turklāt katru dienu pēc datu ierakstiem var 
noskaidrot sivēnmātes, kuras nebija atnākušas baroties.

Ideālā gadījumā barošanas stacijas ir izveidotas tā, ka 
sivēnmātēm ir gara atgriešanās eja un, atgriežoties savā 
grupā, tām radīsies sāta sajūta, un tāpēc sivēnmātes 
dosies tieši uz atpūtas zonu, nevis atgriezīsies barošanas 
vietā un traucēs citas sivēnmātes.

Dzirdināšanas iekārtas novietošana atgriešanās ejas 
beigās nodrošinās arī to, ka sivēnmātēm ir papildu 
laiks padzerties nedrūzmējoties un rezultātā tiks 
nodrošināta mierīga mikrovide.

iznīcina patogēnos mikroorganismus, ražojot 
mikroorganismus nomācošus savienojumus, piem., 
bakteriocīnus un organiskās skābes, 
uzlabo mikrovidi mikrobiem kuņģa-zarnu traktā, 
piestiprinoties pie zarnu sienām, tādējādi novēršot 
patogēnu piesaisti 
konkurē ar patogēniem par barības vielām, 
stimulē zarnu imūnreakciju un uzlabo barības vielu 
sagremošanu un uzsūkšanos.

Prebiotikas Prebiotikas 
Prebiotikas ir nesagremojamas (saimniekorganismā) 
barības sastāvdaļas, kurām ir labvēlīga ietekme, 
pateicoties selektīvajai vielmaiņai zarnu traktā. 
Prebiotikas ietver oligosaharīdus, polisaharīdus, 
dabiskos augu ekstraktus, proteīnu hidrolizātus, poliolus 
utt.. Fermenti, piem., beta-glikanāzes un ksilanāzes, un 
īsās ķēdes taukskābes, piem., butirāts, ir prebiotikas, ko 
parasti pievieno barības maisījumiem. Prebiotikas spēj:

izlases veidā pavairot zarnu baktērijas, 
veicināt imūnsistēmas funkcijas un izrādīt antivīrusu 
aktivitāti.

SinbiotikasSinbiotikas
Sinbiotikas ir probiotiku un prebiotiku sajaukums, 
tāpēc tām piemīt abu īpašības. Dažos pētījumos ir 
atklāta sinbiotiku ietekme uz sivēnu attīstību, tai skaitā:

uzlabojas imunitāte,
ir lielāks vidējais dienas dzīvsvara pieaugums un 
labāki barības sagremošanas rādītāji, 
samazinās saslimstība ar caureju un mirstība, 
ir mazāks stress pēc atšķiršanas no mātes.

 ▲ Probiotikas un prebiotikas palīdz uzturēt veselīgu 
gremošanas sistēmu un stiprināt teļu mikrobiomu

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk&ab_channel=DISARMProject
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https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=U04nh3M2HCU&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=U04nh3M2HCU&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


Mikotoksīnu saistvielas izbarošana jēriem 
palielināja melnajos graudos esošo alkaloīdu 
izdalīšanos ar izkārnījumiem par 38,5% un 
palielināja prolaktīna koncentrāciju serumā 
salīdzinājumā ar jēriem, kam tās neizbaroja. 
Lai lasītu sekojiet saitei.

Oregano (parastās raudenes) ēteriskās eļļas 
iekļaušana barībā ļāva uzlabot zīdošo sivēnmāšu 
ķermeņa stāvokli, palielināt sivēnu dzīvsvara 
pieaugumu pirmajā dzīves nedēļā, samazināt 
mirstību pirms to atšķiršanas un tādejādi 
ievērojami samazināt antibiotiku lietošanu. 
Sekojiet saitei.

Kā darbojas mikotoksīnu saistvielas?Kā darbojas mikotoksīnu saistvielas?

Aminoskābes, minerālvielas un vitamīni ir nepieciešamas 
molekulu sintēzei, kas spēj regulēt gan imūnsistēmu, 
gan antioksidantu sistēmu dzīvnieku ķermenī. Optimāls 
līdzsvars starp prooksidantiem un antioksidantiem 
nodrošina labāku imūnsistēmas darbību, kas tādējādi 
cīnās ar infekcijas slimībām. Šajā kontekstā metionīns 
un lizīns varētu uzlabot dzīvnieku veselību. 

Turklāt E vitamīns un selēns kā barības piedevas ir labi 
pamatota kombinācija, kas rezultātā uzlabo dzīvnieku 
veselības stāvokli.

Dzeramais ūdens, kam pievienots produkts, kas 
satur baktērijas Bacillus licheniformis un Bacillus 
subtilis, betainu, vitamīnus un mikroelementus 
(1g/litrā), samazināja broileru mirstību par 3,5%. 
Sekojiet saitei.

Barības bagātināšana ar spurekli aizsargājošo 
lizīnu un metionīnu piena aitām uzlabo to 
iedzimto imunitāti, samazinot reakciju uz 
iekaisumu. Sekojiet saitei.

 ▲ Organiskās skābes attīsta zarnu mikrobiomu sivēnos

Mikotoksīnu saistvielas
Mikotoksīni ir īpaši toksiskas vielas, kuras galvenokārt 
ražo trīs sēnīšu ģintis: Aspergillus, Penicillium 
un Fusarium. Dzīvnieku barības piesārņojums ar 
mikotoksīniem ietekmē dzīvnieku imūnsistēmu, kā 
rezultātā palielinās uzņēmība pret slimībām. Tādējādi 
mikotoksīnu esamība mājlopu barībā palielinās 
antibiotiku lietošanu.

Vairāki augi un vielas, piem., lucerna, ceolīti, bentonīts 
un balinošie māli, darbojas kā mikotoksīnus saistoši 
līdzekļi un novērš toksīnu uzsūkšanos caur dzīvnieka 
zarnām. Tomēr pastāv risks, ka mikotoksīnu saistvielas 
samazinās arī vitamīnu, aminoskābju un minerālvielu 
koncentrāciju barībā. Lai novērstu šo trūkumu, biomasu, 
kas satur raugu, pienskābes baktērijas un Aspergillus 
konīdijas, izmanto kā otrās paaudzes saistvielu.

Eļļas, kas iegūtas no saknēm, sēklām, lapām, 
mizas, ziediem, augļiem un aļģēm, satur fenola 
savienojumu maisījumus, kas pazīstami ar savām pret 
mikroorganismu, pretiekaisuma un antioksidantu 
īpašībām. Ēterisko eļļu bioaktīvās sastāvdaļas var 
mainīt saimniekorganisma un/vai baktēriju šūnu 
funkcijas – pareizos apstākļos mijiedarbība ar šūnu 
sienu sastāvdaļām un lipīdu membrānām var izraisīt 
baktēriju šūnu bojāeju. Galvenais trūkums ir tāds, ka 
laika gaitā baktērijas var pielāgoties un kļūt izturīgas 
pret aktīvajām fenola sastāvdaļām, kas līdzīgas 
antibiotikām, tāpēc jāapsver arī to pārdomāta lietošana.

Fitogēniem savienojumiem ir arī labs potenciāls kā 
alternatīva antibiotikām lopkopībā gan kā augšanas 
stimulatoriem, gan kā zālēm pret baktēriju infekciju.

Karvakrols un timols ir visvairāk pētītās barības 
piedevas gan atgremotājiem, gan vienkameras kuņģa 
dzīvniekiem.

Aminoskābes, vitamīni, minerālvielas

Ēteriskās eļļas kā imūnregulatori

www.disarmproject.eu66Barošanas un dzirdīšanas sistēmas un barības piedevas
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