
  
               Profesionāla  palīdzība  produktīvo  dzīvnieku  audzētājiem  

 

Pārstrādātas vistu olu čaumalas 

Barības sastāvdaļa slaucamām govīm 

Barības sastāvdaļa Osteovet
®
 satur kalciju, fosforu, magniju, kāliju, nātriju, 

mikroelementus, vitamīnu D3 un olu čaumalu membrānā esošos proteīnus, kas var 

ievērojami palielināt šī  produkta bioloģiski funkcionālo vērtību (1. tabula).  

1. tabula Osteovet® barības sastāvdaļas ķīmiskais sastāvs 

Produkts nosaukums Noteiktā sastāvdaļa un tās 

mērvienība 

Rezultāts 

Vistu olu čaumalu pulveris Proteīns, % 4.5 

Kalcijs, Ca, % 35.9 

Fosfors, P, % 0.13 

Magnijs, Mg, % 3.3 

Kālijs, K, % 0.04 

Nātrijs, Na, % 0.12 

Dzelzs, Fe, mg kg
1
 1.97 

Mangāns, Mn, mg kg
1
 0.21 

Cinks, Zn, mg kg
1
 0.76 

Varš, Cu, mg kg
1
 1.76 

Kobalts, Co, mg kg
1
 0.24 

Selēns, Se, mg kg
1
 3.96 

Fluors, F, mg kg
1
                < 0.12 

Vitamīns D3 , µg 100 g
1
 <100 µg jeb 4000 IV 

pH  8.62 

  

Bakterioloģiskie izmeklējumi pierādīja, ka barības sastāvdaļa Osteovet
®

   

nesatur patogēno anaerobo mikrofloru, enteropatogēnās zarnu nūjiņu grupas 

baktērijas, Salmonella spp. un Staphylococcus aureus u.c. 

Osteovet  ietekme uz slaucamo govju produktivitāti tika pārbaudīta vienā no 

Latvijas labākajām slaucamo govju fermām Viesītes novada Viesītes pagasta ”Kalna 

Dambrānos”, kur 2013. g. no 607 slaucamām govīm noslēgtā laktācijā (305 dienās) 

ieguva 12 286 kg piena izslaukuma. Osteovet produktu pa 100 g dienā govij sāka 

izbarot cietstāvošām govīm 3 nedēļas pirms atnešanās 2013. g. septembra  beigās. 

Visām šīs grupas govīm novēroja vieglāku dzemdību procesu un ātrāku placentas 

izdalīšanos salīdzinot ar citām šīs fermas govīm, kas šādu piedevu nesaņēma. Fermā 

govīm atnesoties bija salīdzinoši augsts (līdz 10% gadījumos) piena trieku un pēc 



atnešanās periodā metrītu gadījumu skaits. Govju grupā, kas saņēma papildus barības 

devai 100 grami dienā Osteovet produkta, piena trieku gadījumi netika  novēroti un 

arī govju saslimšana ar metrītu.  

Jāatzīmē, ka z/s ”Kalna Dambrāni” pirms Osteovet barības sastāvdaļas 

izēdināšanas grūsnība iestājās pēc 2.4 – 2.6 sēklošanas reizēm, uzsākot izēdināt ar 

Osteovet produkta izēdināšanu tā samazinājā uz 1.1 – 1.2 reizēm.  

Lūk, dažu speciālistu domas par Osteovet barības sastāvdaļu lietderību govju 

ēdināšanā:  

Iveta Tīrumniece, z/s ”Kalna Dambrāni” īpašniece: ”Osteovet produkts augstražīgu 

govju barības devai ir ļoti vēlama, jo tas ir dabīgs produkts. Uzskatu, ka produkts 

ietekmē govs vielu maiņas ātrāku sakārtošanos pēcdzemdību periodā, kā arī samazina 

somatisko šūnu daudzumu pienā riska grupā (slaucamo govju grupa pēc atnešanās)”.  

Silvija Budena, šīs saimniecības zootehniķe: ”Šo produktu pagaidām izēdinām 

tikai riska grupas govīm. Tas acīmredzot veicina dzemdes involūciju, t.i. dzemdes 

atgriešanos stāvoklī, kāds bija pirms grūsnības iestāšanās. Par to liecina apsēklošanas 

rezultāti – govis sāk ātrāk meklēties – jau riska grupā (tas ir līdz 85 dienām pēc 

atnešanās). Domāju, ka būtu ļoti vēlams Osteovet barības sastāvdaļu izmantot ne tikai 

riska, bet arī pārējās grupās”.  

Uldis Osītis, Dr. agr., asoc. Prof., emeritus: ”Osteovet barības sastāvdaļa 

veicina fizioloģiski nozīmīgu procesu norisi govs organismā, tas palīdz sasniegt 

būtisku uzlabošanos atražošanas procesa rādītājos”.  

Barības sastāvdaļa Osteovet
®
  labvēlīgi ietekmē teļu augšanas un attīstības 

procesu un jaunās augstražīgās govs veidošanos. Ieteicamā Osteovet
®
 barības 

sastāvdaļa pie dienas barības devas: 

       Dzīvmasa  Dienas deva, g   

Atšķirtie teļi        200        20 

Augošās telītes       300       40  

Augošās telītes       400       60   

                  Apsēklojamās telītes      400 <   80  

   Grūsnās govis   550 ─ 600 <    100  

    Slaucamās govis  600  ─ 650<    100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
               Profesionāla  palīdzība  produktīvo  dzīvnieku  audzētājiem 

 

Pārstrādātas vistu olu čaumalas 

Barības sastāvdaļa gaļas šķiņu liellopiem  

Latvijā galvenokārt tiek audzētas 5 gaļas liellopu šķirnes, kas atšķiras gan pēc 

lieluma, gaļas īpašībām, atražošanas viegluma, govs pienīguma un teļu ātraudzības. 

Tās ir Angus, Herefordas, Limuzīnu, Simentālu, Šarolē. Piemēram, Šarolē ir lieli 

dzīvnieki ar masīvu skeleta būvi un tāpēc teļi dzimst grūti. Savukārt Limuzīnas  

šķirnes lopi ir arī  lieli, bet dzemdē lielus ātraudzīgus teļus un viegli atnesas.  

LLU Agronomijas fakultātes Dzīvnieku ēdināšanas katedra 2006./07. gados 

veica pētījumus par mikroelementu piedevas ar palielinātu Se saturu ietekmi uz Šarolē 

šķirnes gaļas govju atražošanas rādītājiem. Šī piedeva būtiski uzlaboja atnešanās 

procesa norisi – izmēģinājuma grupas govīm dzemdības norisa viegli un ātri, ātri 

atdalījās placenta, teļš sāka zīst govi ievērojami ātrāk.  Šīs piedevas ietekme uz 

zīdējteļu un audzējamo jaunlopu dzīvmasas pieauguma rādītājiem bija būtiska. Visa 

izmēģinājuma periodā laikā iegūtais dzīvmasas pieaugums gan telītēm, gan bullīšiem 

bija ievērojami augstāks par kontroles grupu. Piedevu saņēmušās govis pēc atnešanās 

bija mierīgas, ne  agresīvas, pilnīgi pretēji kontroles grupas govju uzvedībai.    

Līdzīgu efektu var panākt ar  barības sastāvdaļu Osteovet
®
 125 g produkta 

gaļas šķirnes govs dienas barības devai grūsnības pēdējā trešdaļā un vismaz vienu 

mēnesi laktācijas sākumā, kas nodrošina: 

 ● vieglu atnešanos un veiksmīgu pārējo pēcdzemdību procesu norisi;  

  ● veicina sekmīgu apsēklošanu un grūsnības iestāšanos pēc atnešanās;  

 ● veselus nagus.  

 

Ieteicamā Osteovet
®
 barības sastāvdaļa pie dienas barības devas 

 atšķirtiem teļiem un jaunlopiem:   

Dzīmasa, kg Osteovet® barības  

sastāvdaļa, g  

270 75 

320 75 

360 75 

410 90 

450 90 



500 100 

 

 Osteovet
®
 barības sastāvdaļa satur kalciju, fosforu, magniju, kāliju, nātriju, 

mikroelementus, vitamīnu D3, un olu čaumalu membrānā esošos proteīnus, kas var 

ievērojami palielināt šī  produkts bioloģiski funkcionālo vērtību (2. tabula).  

2. tabula Osteovet® barības sastāvdaļas ķīmiskais sastāvs 

Produkts nosaukums Noteiktā sastāvdaļa un tās 

mērvienība 

Rezultāts 

Osteovet® barības 

sastāvdaļa 

Proteīns, % 4.5 

Kalcijs, Ca, % 35.9 

Fosfors, P, % 0.13 

Magnijs, Mg, % 3.3 

Kālijs, K, % 0.04 

Nātrijs, Na, % 0.12 

Dzelzs, Fe, mg kg
1
 1.97 

Mangāns, Mn, mg kg
1
 0.21 

Cinks, Zn, mg kg
1
 0.76 

Varš, Cu, mg kg
1
 1.76 

Kobalts, Co, mg kg
1
 0.24 

Selēns, Se, mg kg
1
 3.96 

Fluors, F, mg kg
1
                < 0.12 

Vitamīns D3 , µg 100 g
1
 <100 µg jeb 4000 IV 

pH  8.62 

  

Bakterioloģiskie izmeklējumi pierādīja, ka barības sastāvdaļa Osteovet
®
  nesatur 

patogēno anaerobo mikrofloru, enteropatogēnās zarnu nūjiņu grupas baktērijas, 

Salmonella spp. un Staphylococcus aureus u.c. 

 


