
Projekts “Mazcenas boluss spurekļa 

 parametru monitoringam un agrīnai  

subakūtas spurekļa acidozes "SARA"  

diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004).  

Projekts tiek īstenots pasākumā “Sadarbība”, apakšpasākuma 16.1. 

“Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un 

ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īs-

tenošanai” ietvaros. 

Projekta īstenošanas laiks 01.09.2018.-31.07.2022. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu 

ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru moni-

toringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, 

palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās 

spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus su-

bakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai.  

Izstrādāta sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu,  

samazinās lopkopju saimniecību mazproduktīva darba apjo-

mu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus. Pēc pro-

jekta noslēguma ražotāji var iepazīties ar bolusa specifikāci-

ju, uzsākt ražošanu un ieviest tirgū, lai Latvijas lopkopības 

saimniecības varētu izmantot ikdienā. 









 Gala rezultātā dati tika reģistrēti sistēmas datu bāze, tika apstrā-
dāti un reprezentēti ar 

 Ogres Piens fermā tika izmēģināta diagnoscēšanas sistēma kopu-
mā. pH un temperatūras mērījumi tika ierakstīti ik 10 minūtes  
kontroliera atmiņā. 

 Pēc jauniem sistēmas uzlabojumiem tika veikti izmēģinājumi  
Ogres Piens fermā Ciemupē 

 2022. gadā 26. jūlijā. pH un temperatūras sensoru bolu ievietoja 
cauri muti, neizmantojot fistulu, iepriekš izvēlētajam dzīvniekam, ku-
ra veselības stāvokli novēroja pēdējos mēnešos.  



 Saimniecībām pieejama, ērta un viegli saprotama sistēma govju 

spurekļa pH monitoringam  

 Laicīga barības devas korekcija un SARA profilakse  

 Produktīvāki, ilgmūžīgāki un laimīgāki dzīvnieki  

 Projektā plānotais darba apjoms ir izpildīts atbilstoši plānam un 
pilnā apjomā. 

 Projekta laikā tika sagatavoti eksperimentiem divi dzīvnieki LLU 
fermā, un pa vienam dzīvniekam Ogres Piens un Zilūži fermās, un 
tika sagatavots eksperimentu plāns. 

 Projekta laikā tika veikti diagnoscēšanas sistēmas izmēģinājumi 
LLU fermā ar diviem fistulētiem dzīvniekiem. Tika saņemti pH un 
temperatūras mērījumi. 

 Tika veikta spurekļa pH metrija abiem sagatavotajiem dzīvniekiem 
LLU fermā, izmantojot tirgū pieejamo Smatex bolu, un vienam  
dzīvniekam izmantojot jaunizstrādāto ierīci bolu. 

 Iegūtā datu kopa tika atšifrēta un mērījumi salīdzināti ar no Smatex 
bolusa iegūtajiem datiem.  


