Latvijas cūkkopības selekcijas
attīstība un mērķi nākotnē
29.11.2018
Kultūras centrs Berģi Brīvības gatve 455, Rīga

4048 saimniecības, kurās ir cūkas
Kopējais cūku skaits 324795
Kopējais sivēnmāšu skaits 25820
Pārraudzībā 72 cūku ganāmpulki
Sešas šķirnes cūku audzēšanas saimniecības

Cūkkopība Latvijā (01.07.2018 LDC)
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Ģenētiskais trends Reprodukcija

Skaits

Vecums beidzot testu,
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Jauncūku testa rezultāti 2018.* gadā
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Ģenētiskais trends Produktivitāte

mais uzdevums – kāpināt sivēnmāšu reprodukcijas spēju, t.i. d
mušo sivēnu skaitu, metiena svaru 21 dienas vecumā un tukšo di
tu (servisa periodu).
ais uzdevums – uzlabot cūku ātraudzību, t.i. dzīvmasas pieaugu
testam, dzīvmasas pieaugumu dzīvē, dzīvmasas pieaugumu testā
umu sasniedzot 100 kg dzīvmasu.
šais uzdevums – uzlabot kautķermeņu audu sastāvu. Uzdevum
elināt liesās gaļas saturu. Izmērot dzīvai cūkai muguras sp
umu, varam aprēķināt liesās gaļas saturu.

Audzēšanas programmas uzdevumi

1.
BF ‐ muguras speķa biezums (mm);
2.
ADG ‐ vidējais diennakts pieaugums dzīves laikā (g/d);
3.
TDG ‐ diennakts pieaugums testa laikā (g/d);
4.
WCI ‐ "tukšās dienas" (dienas starp atšķiršanu un nākošo veiksmīgo
apaugļošanu);
5.
NBA 1 ‐ dzīvi dzimušo skaits 1. metienā;
6.
NBA 2 ‐ dzīvi dzimušo skaits 2. un turpmākajos metienos;
7.
NBA ‐ vidējais dzīvi dzimušo skaits;
8.
LW 1 ‐ pienīgums jeb metiena svars 21 dienas vecumā 1. metienā (kg);
9.
LW 2 ‐ pienīgums jeb metiena svars 21 dienas vecumā 2. un turpmākajos
metienos (kg);
10.
LW ‐ pienīgums jeb vidējais metiena svars 21 dienas vecumā (kg);
11.
EBV$ ‐ dzīvnieka ģenētiskās ciltsvērtības indekss

Selekcionējamās pazīmes

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012
(2016. gada 8. jūnijs)
par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku
audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to
reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar
ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK
un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā
(“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (Dokuments attiecas uz EEZ)
DZĪVNIEKU AUDZĒSANAS UN CILTSDARBA LIKUMS

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
regula, likums, noteikumi…

guma pārbaude — process audzēšanas programmas īstenošanai,
rošina kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku
uktivitāti, eksterjeru, kā arī citus ģenētiskās kvalitātes noteikša
eciešamos datus un šo datu reģistrēšanu;
ķirnes vaislas dzīvnieks ir dzīvnieks, kas ir ierakstīts vai reģistrēts un at
kstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā;
tojuma vaislas cūka ir cūku sugas dzīvnieks, kas reģistrēts ciltsreģistrā
ts, veicot …
tehniskais sertifikāts ir izcelsmes sertifikāts, apliecinājums vai komerc
umentācija, ko par vaislas dzīvniekiem vai to reproduktīvajiem produkt
edz papīra vai elektroniskā formā un kurā sniegta informācija par vai
nieku vai to reproduktīvo produktu ģenētisko izcelsmi, identifikāciju un
jams –, par snieguma pārbaudes vai ģenētiskās izvērtēšanas rezultātiem;

No 2018. gada 1. novembra… Jauni
termini…

zēšanas programma ir sistemātisku darbību, tostarp vaislas dzīvnieku un
oduktīvo produktu dokumentēšanas, selekcijas, audzēšanas un apmaiņas, kopu
r izstrādāts un tiek īstenots, lai saglabātu vai uzlabotu vēlamās fenotipiskās un
tipiskās īpašības vaislas dzīvnieku mērķpopulācijā.
nes dzīvnieku audzētāju biedrība ir audzētāju apvienība, audzētāju organizācija
ska struktūra, kas nav kompetentās iestādes, kuru dalībvalsts kompetentā iest
aņā ar 4. panta 3. punktu atzinusi nolūkam īstenot audzēšanas programmu
rnes vaislas dzīvniekiem, kuri ierakstīti vienā vai vairākās ciltsgrāmatās, ko mi
enība, organizācija vai struktūra uztur vai izveido.
tojuma cūku audzētāju organizācija ir audzētāju apvienība, audzētāju organizā
ts uzņēmums, kas darbojas slēgtā audzēšanas sistēmā, vai publiska struktūra,
kompetentās iestādes, kuru dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 4. pant
ktu atzinusi nolūkam īstenot audzēšanas programmu ar krustojuma vaislas cūk
s reģistrētas vienā vai vairākos ciltsreģistros, ko minētā apvienība, organizā
mums vai struktūra uztur vai izveido.

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
audzēšanas programma

ķirnes vaislas dzīvniekiem:

dzēšanas programma Latvijā audzētajai Landrases cūku šķirnei.
ķis – Latvijā audzēto Landrases šķirnes cūku uzlabošana.

dzēšanas programma Latvijā audzētajai Jorkšīras cūku šķirnei.
ķis – Latvijā audzēto Jorkšīras šķirnes cūku uzlabošana.

tojuma vaislas cūkām:

ēšanas programma Latvijā audzētajām krustojuma vaislas cūkām.
ķis – Latvijā audzēto krustojuma cūku uzlabošana.

gs vaislas dzīvnieku populācijas lielumu, kas iekļauti minētajās audzēša
rammās

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
audzēšanas programma

vnieku audzētāju tiesības, kuri piedalās saskaņā ar 8. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 12. p
rinātās audzēšanas programmās

zīvnieku audzētājiem ir tiesības piedalīties audzēšanas programmā, kas apstiprināta saskaņā ar 8. pan
u un attiecīgā gadījumā 12. pantu, ar noteikumu, ka:
islas dzīvnieki tiek audzēti saimniecībās, kas atrodas minētās audzēšanas programmas ģeogrāfiskajā terit
rnes vaislas dzīvnieku gadījumā – to vaislas dzīvnieki pieder pie minētajā audzēšanas programmā iekļ
s vai krustojuma cūku gadījumā – to vaislas dzīvnieki pieder pie minētajā audzēšanas programmā iekļ
s, līnijas vai krustojuma.

īvnieku audzētājiem, kuri piedalās audzēšanas programmā, kas apstiprināta saskaņā ar 8. panta 3. punk
gā gadījumā 12. pantu, ir tiesības:
o tīršķirnes vaislas dzīvniekus saskaņā ar 18. un 20. pantu ieraksta tās ciltsgrāmatas pamatdaļā, kuru šķ
eku audzētāju biedrība šai šķirnei izveidojusi;
o dzīvniekus saskaņā ar 20. pantu ieraksta tās ciltsgrāmatas papilddaļā, kuru šķirnes dzīvnieku audz
ba šai šķirnei izveidojusi;
o krustojuma vaislas cūkas saskaņā ar 23. pantu reģistrē ciltsreģistrā, kuru krustojuma cūku audz
zācija šai šķirnei, līnijai vai krustojumam izveidojusi;

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
audzēšanas programma

vnieku audzētāju tiesības, kuri piedalās saskaņā ar 8. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 12. p
rinātās audzēšanas programmās

īvnieku audzētājiem, kuri piedalās audzēšanas programmā, kas apstiprināta saskaņā ar 8. panta 3. punk
gā gadījumā 12. pantu, ir tiesības:
alīties snieguma pārbaudēs un ģenētiskajā izvērtēšanā saskaņā ar 25. pantu;
aņā ar 30. panta 1. un 4. punktu saņemt zootehnisko sertifikātu;
pieprasījuma saņemt to vaislas dzīvnieku jaunākos snieguma pārbaužu rezultātus un ģenētiskās izvērtē
ātus, ja tādi ir pieejami;
ļūt visiem pārējiem ar minēto audzēšanas programmu saistītajiem pakalpojumiem, ko šķirnes dzīv
tāju biedrība vai krustojuma cūku audzētāju organizācija, kura īsteno minēto audzēšanas program
šina iesaistītajiem dzīvnieku audzētājiem.

pildus šā panta 1. un 2. punktā noteiktajām tiesībām, ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai krusto
audzētāju organizācijas noteikumi paredz biedra statusu, dzīvnieku audzētājiem, kas minēti 1. punktā,
tiesības:
par minētās šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas biedru;
alīties audzēšanas programmas izstrādē un pilnveidošanā saskaņā ar I pielikuma 1. daļas B. punk
punkta b) punktā minēto reglamentu.

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
audzēšanas programma

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

grāmata ir:
kura liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu ciltsgrāmata, datne vai cits datu nesējs, ko uztur šķi
ieku audzētāju biedrība un kurā ir pamatdaļa un, ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrīb
mj, viena vai vairākas papilddaļas tās pašas sugas dzīvniekiem, kuri neatbilst ierakstīš
rāmatas pamatdaļā.
ecīgā gadījumā jebkura atbilstoša grāmata, ko uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju institūc
atdaļa ir ciltsgrāmatas nodaļa, kurā tīršķirnes vaislas dzīvniekus ieraksta vai reģistrē – u
t ierakstīšanai –, norādot detalizētu informāciju par to priekštečiem un attiecīgā gadīj
bvērtības.
ir pamatdaļas horizontāla iedaļa, kurā tīršķirnes vaislas dzīvniekus ieraksta pē
rtībām.
ērtība ir vaislas dzīvnieka kvantitatīvi raksturojama pārmantojama īpašība vai ģenē
ība

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

grāmata ir:
kura liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu ciltsgrāmata, datne vai cits datu nesējs, ko uztur šķi
ieku audzētāju biedrība un kurā ir pamatdaļa un, ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrīb
mj, viena vai vairākas papilddaļas tās pašas sugas dzīvniekiem, kuri neatbilst ierakstīš
rāmatas pamatdaļā.
ecīgā gadījumā jebkura atbilstoša grāmata, ko uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju institūc
atdaļa ir ciltsgrāmatas nodaļa, kurā tīršķirnes vaislas dzīvniekus ieraksta vai reģistrē – u
t ierakstīšanai –, norādot detalizētu informāciju par to priekštečiem un attiecīgā gadīj
bvērtības.
ir pamatdaļas horizontāla iedaļa, kurā tīršķirnes vaislas dzīvniekus ieraksta pē
rtībām.
ērtība ir vaislas dzīvnieka kvantitatīvi raksturojama pārmantojama īpašība vai ģenē
ība

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

rāmatas sastāv no pamatdaļas un, ja tas norādīts audzēšanas programmā, kas apstipri
ņā ar 8. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 12. pantu, no vienas vai vairā
ddaļām.
irnes dzīvnieku audzētāju biedrības nosaka atšķirīgus kritērijus vai procedūras tīršķi
as dzīvnieku ierakstīšanai dažādās klasēs, minētās biedrības ciltsgrāmatu pamatdaļu
īt klasēs:
c minēto dzīvnieku labvērtībām un papildus iedalīt minētās klases pēc to vecuma
uma; vai
c minēto dzīvnieku vecuma vai dzimuma, ar noteikumu, ka minētās klases ir pap
ītas arī pēc to labvērtībām.
es dzīvnieku audzētāju biedrības var ciltsgrāmatā izveidot vienu vai vairākas papilddaļa
s sugas dzīvniekiem, kuri neatbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā, ar noteikumu
ēšanas programmas noteikumi ļauj minēto dzīvnieku pēcnācējus ierakstīt pamat
ņā ar noteikumiem.

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības pēc dzīvnieku audzētāju pieprasījuma s
rāmatas pamatdaļā ieraksta vai ierakstīšanai reģistrē visus tīršķirnes vaislas dzīvniekus
er pie minētajā audzēšanas programmā iekļautās šķirnes, ar noteikumu, ka minētie dzīv
t II pielikuma 1. daļas I nodaļas prasībām un – attiecīgā gadījumā – ka minētie dzīvnie
vaislas dzīvnieku pēcnācēji vai no to reproduktīvajiem produktiem iegūti pēcnācēji,
t 21. pantā noteiktajām prasībām.

bas:
ecībā uz vecākiem dzīvnieks atbilst šādiem kritērijiem: dzīvnieks ir iegūts no vecākiem
ecākiem, kuri ierakstīti šīs pašas šķirnes ciltsgrāmatas pamatdaļā.
nieka ģenētiskā izcelsme ir noteikta saskaņā ar audzēšanas programmas, …, noteikumie
nieks ir identificēts saskaņā ar … .

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

bas:
vnieks tiek tirgots vai ievests Savienībā un minēto dzīvnieku ir paredzēts ierakstīt
trēt ierakstīšanai ciltsgrāmatā, minētajam dzīvniekam ir līdzi zootehniskais sertifikāts,
egts saskaņā ar 30. pantu.
dzīvnieks ir iegūts no reproduktīvā materiāla, kas tiek tirgots vai ievests Savienībā u
dzēts minēto dzīvnieku ierakstīt vai reģistrēt ierakstīšanai ciltsgrāmatā, minēta
oduktīvajam materiālam ir līdzi zootehniskais sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar 30. pan

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.
LL ♂

LL ♂

LL ♀

LL ♂

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

nizācija slēdz līgumus ar dzīvnieku īpašniekiem par dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrām
nizācija reizi mēnesī izvērtē pārraudzības datu bāzē reģistrētās sivēnmātes un ku
mātes uzņem ciltsgrāmatā, kad tās pirmo reizi atnesas.
s uzņem ciltsgrāmatā uzsākot vaislas darbību.
grāmatu kārto katrai šķirnes cūku audzētāju organizācijai un katrai šķirnei.
rāmatai ir divas daļas: galvenā A daļa un papilddaļa B daļa. Galvenajā (A) daļā iera
iekus ar šķirnei atbilstošu izcelsmi divās paaudzēs.
klasē ieraksta dzīvniekus ar atbilstošu izcelsmi un atbilstošu produktivitāti.
klasē raksta tos dzīvniekus, kam ir tikai atbilstoša izcelsme.
grāmatas papilddaļā ieraksta dzīvniekus, kas neatbilst ierakstīšanai galvenajā daļā.
ojuma dzīvniekus reģistrē ciltsreģistrā.
ieku ierakstot ciltsgrāmatā, uzrāda katra indivīda faktiskos rādītājus.
ek pārdots dzīvnieks, kas nav ierakstīts ciltsgrāmatā, to izvērtē ierakstīšanai ciltsgrām
ošanas brīdī.

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

erakstītu ciltsgrāmatas galvenās daļas A1 klasē tīršķirnes Landrases vaislas kuiļu
ošas prasības:
vecums dienās sasniedzot 100 kg – 170 un mazāk;
speķa biezums milimetros – 10 un mazāk,
pupu skaits ne mazāks par 14;
ne mazāk kā 50 iegūti metieni;
ne vairāk kā 25% atkārtojumi.
rakstītu ciltsgrāmatas galvenās daļas A1 klasē tīršķirnes Jorkšīras vaislas kuiļus, ir sekoj
bas:
vecums dienās sasniedzot 100 kg – 170 un mazāk;
speķa biezums milimetros –11 un mazāk;
pupu skaits ne mazāks par 14;
ne mazāk kā 50 iegūti metieni;
ne vairāk kā 25% atkārtojumi

No 2018. gada 1. novembra… Jauna
Ciltsgrāmata

irnes vaislas dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā.

bas Landrases šķirnes sivēnmātēm ierakstīšanai ciltsgrāmatas galvenās daļas A1 klasē:
speķa biezums 10 mm un mazāk
divi un vairāk noslēgti metieni;
tukšais periods ne vairāk kā 15 dienas;
pie dzimšanas 13 dzīvi dzimuši sivēni un vairāk;
pie atšķiršanas ‐11 sivēni un vairāk;
metiena svars pie atšķiršanas ne mazāks kā 65kg.
bas Jorkšīras šķirnes sivēnmātēm ierakstīšanai ciltsgrāmatas galvenās daļas A1 klasē:
speķa biezums 11 mm un mazāk
divi un vairāk noslēgti metieni;
tukšais periods ne vairāk kā 15 dienas;
pie dzimšanas 12 dzīvi dzimuši sivēni un vairāk;
pie atšķiršanas ‐10 sivēni un vairāk;
metiena svars pie atšķiršanas ne mazāks kā 62kg.
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. gadā vadības grožus pārņems zemes dzeltenā Cūka, kura noslēdz Austrumu kalen
dsmit gadu ciklu, tas nozīmē, – tās uzdevums ir rezumēt, samierināt sastrīdējušos,
kus, gan arī valstis, ieviest korekcijas sašķobījušās attiecībās, sakārtot kontaktus, tas noz
u slikto reducēt līdz nullei.
amāk, Cūkai tas viss izdosies, jo tā ir kontaktējoša, labsirdīga, godīga, atsaucīga un neba
ķēršļiem savā ceļā, tāpēc 2019. gadā katrs pārtrauks sevi mocīt ar domām par nesta
tni un sāks dzīvot brīnišķīgajā šodienā, novērtējot katru savas dzīves mirkli.
saimniece pacentīsies labvēlīgi ietekmēt visas dzīves sfēras, – lietišķās, personi
su, veselības un citas. Tāpēc daudzi sevī izjutīs vēlmi virzīties uz priekšu, neskatoties n
m šķēršļiem, bet tādiem cilvēkiem Cūka pacentīsies maksimāli palīdzēt, tomēr arī
mirsīs, – pamudinot uz darbībām arī izmisušos.

ecerētais notiks bez lielas piepūles!

Veiksmi Dzeltenās Cūkas gadā!

