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Secinājumi. Latvijas zilās šķirnes govju populācija nav viendabīga. Lai izvairītos no tuvradniecības LZ šķirnē, vērojama citu piena 

šķirņu asiņu klātbūtne. LZ asinība no 37.51 līdz 75.0% bija 506 jeb 59% šķirnei piederošiem dzīvniekiem.

Rezultāti

Ievads. Latvijas zilās (LZ) šķirnes govis ir vietējās izcelsmes dzīvnieki, kas Latvijā tiek saglabāti kā ģenētiskie resursi. LZ šķirnes govju

populācijā 2001. gadā Lauksaimniecības datu centrā (LDC) bija reģistrēti 224 šķirnei atbilstoši dzīvnieki, tajā skaitā 185 sievišķie un 39

vīrišķie dzīvnieki (Grīslis, 2006). Nelielās populācijās galvenā problēma ir govju tuvradniecība. Arī LZ šķirnē lielākā daļa govju bija četru

buļļu meitas, tādēļ bija nepieciešamība izmantot neradniecīgus vaisliniekus no citām piena govju šķirnēm. Rezultātā samazinājās LZ

šķirnes asinība pat zem 50%. Samazinoties LZ šķirnes asinībai, iegūtie pēcnācēji var zaudēt zilo apmatojuma krāsa, kas ir šķirnes

galvenais morfoloģiskais marķieris. Ciltsdrba speciālistiem un LZ govju šķirnes audzētājiem jāveic pārdomāta pāru atlase, lai iegūtu

govis ar lielāku LZ asinību.

Pētījuma mērķis bija analizēt dažādos gados dzimušo Latvijas zilās šķirnes govju asinību (%).

1. att. LZ šķirnes dzīvnieku sadalījums atkarībā no 1. asinības %.

2. att. LZ šķirnes dzīvnieku sadalījums atkarībā no 2. asinības %.

Materiāli un metodes. Pētījumā tika izmantoti dati par LZ šķirnes govju asinību, kas iegūti no LDC datubāzē uzkrātās informācijas.

Dzīvnieki dzimuši laikā no 2003. līdz 2017. gadam. Pētījumā tika analizēta 855 govju asinība. Pētāmie dzīvnieki tika grupēti atkarībā no

1. un 2. asinības (lielākie %) procentuālā daudzuma 5 grupās (asinība līdz 25%, no 25.01 līdz 37.50%, no 37.01 līdz 50.00%, no 50.01

līdz 75.00% un 75.01% un vairāk). Pētījumā analizētas arī LZ šķirnei piederošo govju vidējās LZ asinības izmaiņas atkarībā no to

dzimšanas gada. No analizētajām 855 govīm 773 govīm 1. vai 2. asinība bija LZ, bet 82 govīm 1. vai 2. asinība bija no citas šķirnes.

Populācijas analīze liecina, ka 81 LZ šķirnes govij 1. asinība bija no

Holšteinas melnraibās (HM) šķirnes, turklāt 14 dzīvniekiem HM

šķirnes asinība bija lielāka par 50%. Nelielam skaitam LZ šķirnes

govju 1. asinība bija arī no Latvijas brūnās (LB n=14) un Tiroles

pelēkās (TP n=13) šķirnes.

Tikai 23 dzīvniekiem jeb 2.7% no visiem apskatītajiem LZ šķirnes

dzīvniekiem ir tikai divu šķirņu asinība, parējiem šīs šķirnes

pārstāvjiem ir trīs un vairāk dažādu šķirņu asinis. Lielākais dažādu

šķirņu asiņu “sajaukums” novērots 6 govīm, kurām 100% asinība

veidojusies no 7 dažādām šķirnēm.

3.att. LZ asinības % izmaiņas atkarībā no dzīvnieka dzimšanas gada.

Analizējot 1. asinību, noskaidrots, ka līdz 2009. gadam dzimušajām

govīm bijusi lielākā LZ asinība, vidēji 52.5%, taču pēc tam tā

samazinājusies un govīm, kuras dzimušas no 2012. līdz 2013.

gadam, LZ asinība bija vidēji tikai 45.0%. Strādājot pie šķirnes

saglabāšanas, ciltsdarba speciālistiem izdevies jaunās paaudzes

dzīvniekiem LZ asinību palielināt par 2.1%, salīdzinot ar 2012. un

2013. gadu. Tomēr joprojām 1. asinība ir zem 50%, kas liecina par to,

ka turpmākajos gados jāveic rūpīgs selekcijas darbs.

Dažādas asinības LZ šķirnes govis.  Avots: autoru foto, 2018.gads.

HM – Holšteinas melnraibā, LB – Latvijas brūnā, LP – Lietuvas pelēkā, TP – Tiroles 

pelēkā, AN&DS – Angleras&Danijas sarkanā, XX – nezināma izcelsme.
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