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Latvijas zilā šķirne

Latvijas zilās (LZ) šķirnes govis ir vietējās izcelsmes

dzīvnieki, kas Latvijā tiek saglabāti kā ģenētiskie resursi,

turpmāk vietējā apdraudētā šķirne.

LZ šķirnes govju populācijā 2001. gadā Lauksaimniecības

datu centrā 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.
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Latvijas zilā šķirne

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.

LZ šķirnes dzīvniekiem piemīt vērtīgas saimnieciski

derīgās īpašības (stabila piena produktivitāte ilgstošu laika

periodu, labs piena sastāvs piemērots pārstrādei,

ilgmužība, izturība un pieticība).
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Latvijas zilās škirnes populācijas 
saglabāšanas mērķis un uzdevumi

Mērķis ir iespējami pilnīgāk saglabāt Latvijā vēl sastopamo
zilo govju genofondu, kā vērtīgu gēnu rezervi Latvijā
audzējamo govju populāciju izkopšanai un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai.

Uzdevumi:

Latvijas zilās šķirnes asinības konsolidēšana, izmantojot 
atkrustošanu ar iespējami augstākas  LZ šķirnes asinības 
īpatņiem.

Inbrīdinga ierobežošana, veicot individuālu pāru atlasi visas 
populācijas mērogā.

Organizatoriskie uzdevumi, darbs ar cilvēkiem, kuri īsteno 
audzēšanas programmu.

 (Avots: Latvijas zilās škirnes saglabāšanas programma 2016.-2026 gadam). 4



Pētījuma mērķis

Lai skaidrotu kādas asinības dzīvnieki sastopami Latvijas 
zilājā šķirnē un kādas ir LZ asinības izmaiņas pa gadiem  
mūsu pētījuma mērķis bija:

analizēt dažādos gados dzimušo Latvijas zilās šķirnes 
govju asinību (%).
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Pētījuma materiāls 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 dzīvnieku asinība.

 Katra dzīvnieka asinībai kopā jābūt 100%. LZ šķirnes
dzīvniekiem, bez LZ asinības sastopams arī citu piena
šķirņu asiņu piejaukums dažādā daudzumā.

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).
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Dažādos gados dzimušo Latvijas zilās šķirnes 
dzīvnieku skaits atkarībā no LZ asinības 

Pētījumā analizētas arī LZ šķirnei piederošo govju vidējās LZ
asinības izmaiņas atkarībā no to dzimšanas gada. Dzīvnieki
pēc dzimšanas gada sadalīti 5 grupās (tab.)
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LZ

asinība

Dzimšanas gadi

2003. –

2009.

2010. –

2011.

2012. –

2013.

2014. –

2015.

2016. –

2017.

1. 100 96 70 147 207

2. 20 20 49 31 33

No analizētajām 855 govīm 773 govīm 1. vai 2. asinība bija LZ, bet 

82 govīm 1. vai 2. asinība bija no citas šķirnes.



LZ šķirnes dzīvnieku sadalījums 
atkarībā no 1. asinības %
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LZ HM LP LB TP

≤ 25.0% 1 2 3

 25.01-37.5 111 26 41 4 4

37.51-50.0% 302 40 76 6 6

50.01-75.0% 204 13 10 2

75.01 un >% 3 1

1 2 3
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LZ šķirnes dzīvnieku sadalījums 
atkarībā no 2. asinības %
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LZ HM LP LB TP
AN&D

S
XX

≤ 25.00% 40 161 80 73 77 5 4

25.01-37.5% 91 160 27 77 9 5 3

37.51-50.0% 22 21
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LZ asinības izmaiņas atkarībā no 
dzīvnieka dzimšanas gada
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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.

Joprojām 1. asinība ir zem 50%, kas liecina 
par to, ka turpmākajos gados jāveic rūpīgs 
selekcijas darbs.
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Paldies par uzmanību!

I. Blumbergas foto


