
Zālāji
Daudzgadīgie zālāji – nozīmīgs rupjās lopbarības ieguves avots

Kurš no šiem ir kultivētais, kurš - dabīgais zālājs



Zālāju raksturojums – saturs.

1. Zālāju nozīme-izmantošana lopbarībā, barības vērtība:
Stiebrzāles lopbarībā ir enerģija/cukuri. 

Tauriņzieži ir OBV avots. 
Kopā = šķiedrvielas/sausna.

1 kg svaigas zāles, atkarībā no sastāva satur ap 0.2 bar vien
ar 75 g sagr. prot.

2.  Zālāja izmantošanas veidi:
Ganības;

pļaujamais; 
Kombinētais;

siens, 
skābsiens, skābbarība;

zāles milti.



3. Zālāju veidi – dabīgais un sētais/kultivētais.

Dabīgā zālāja siena raža ap 2 t/ha, kultivētā 6-8 t/ha

4. Jēdzienu- zālājs un zelmenis būtība- zālājs vispārīgs jēdziens, 
zelmenis konkrētāks, jo nosaukts vārdā- piem.,stiebrzāļu zelmenis.

5. Kāda ir augu dažādības nozīme zālājos?



Dabīgo zālāju uzlabošanas veidi

Virspusējā uzlabošana
Pamatuzlaboš

ana

Pamatuzlabošana ir ļoti dārgs un darbietilpīgs pasākums, 
bet maksimālo ražu var iegūt jau 2. gadā.
Virspusējā uzlabošana ir lētāka, bet  zāles raža arī zemāka.



Dabīgo zālāju virspusējās uzlabošanas 
pasākumi

1. Novāc apaugumu- ciņus, celmus, akmeņus, kokus, krūmus,

indīgās un  kaitīgās zāles.

2. Nolīdzina laukumus

3. Veic vietējo nosusināšanu.

4. Kaļķo, lai novērstu augsnes skābumu.

5. Veic augsnes dziļirdināšanu/aerāciju.

6. Piesēj vērtīgās stiebrzāles un tauriņziežus

7. Mēslo ar organiskiem, PK mēsliem rudenī, N mēsliem pavasarī.



Zālāju pamatuzlabošanas pasākumi

• 1. Apauguma novākšana- ciņi, celmi, koki, krūmi, akmeņi

• 2. Meliorācija-nosusināšana

• 3. Vecā zālāja iznīcināšana:

• Šķīvo/disko

• Uzar augsni

• Planē= nolīdzina augsni laukā

• Kaļķo

• Mēslo ar organiskiem un NPK minerālmēsliem

• Sagatavo augsni sējai – kultivē,ecē u.c

• Sagatavo plānoto sēklu maisījumu

• Sēj ar virsaugu vai bez virsauga



zālāju ikgadējie atjaunošanās veidi

• Stīgotājas zāles- jaunais augs zelmeni aizpilda tālu no mātes 

auga piem., nezāle -vārpata 

• Skrajceru- jauno dzinumu pavasarī veido 45 grādu leņķī no mātes 
auga

•Blīvceru- cerošanas mezgls augsnes virspusē veido slotu- ciņu 
smilga, vilka kūla.



Vērtīgākie kultivētie – stiebrzāles, tauriņzieži
( patstāvīgi raksturot tabulā)

darbs ar grāmatu

1. Stiebrzāļu atjaunošanās veidi. Izturība pret zelmeņa 
nomīdīšanu. 

2. Augu garums (apakšzāles, virszāles),

iedalījums pēc to izmantošanas veida.

3. Stiebrzāļu pazīšana ar herbārija palīdzību.

Daudzgadīgo stiebrzāļu un tauriņziežu ziedēšanas/attīstības  
laiki. Darbu izpilda tabulā
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Kaitīgie un indīgie augi daudzgadīgajā zālājā

Kaitīgie augi bojā lopkopības produkcijas kvalitāti un var izraisīt 

dažādas saslimšanas.

Indīgie augi satur vielas, kas izraisa mājdzīvnieku saindēšanos līdz pat 

letālām sekām.

Kaitīgo un indīgo augu raksturojums



Kaitīgo un indīgo augu raksturojums
Ko sauc par indīgiem, ko par kaitīgiem augiem?
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Ieteikums

• Lai iegūtu stabilu lopbarības bāzi, ik pa 4–5 gadiem

( maks.7gadiem) zālāju ieteicams atjaunot, retos gadījumos arī 
pēc ilgāka laika, kas atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. 
Katru gadu plānveidīgi ieteicams  atjaunot vismaz atsevišķus 
zālaugu hektārus/platības.



Zālāju ierīkošanas tehnoloģija

• Rudenī augsne jāuzar.

• Pavasarī vispirms to noplanē, tad nokultivē divās kārtās, iestrādāti 
šķidrmēslus, kūtsmēslus vai minerālmēsli, un tad notiek sēja.

• Ja pieļauj lauka konfigurācija, sēj krustā kombinēti – graudus (200–
220 kg/ha) un zāles sēklas (ap 25 kg/ha) kopā. 

• Zāļu sēklu maisījumu veido vismaz no 4–6 zālaugu komponentiem, 
iekļaujot kā tauriņziežus, tā stiebrzāles (cukura-ogļhidrātu/enerģijas 
avots), lai veidotu un nodrošinātu gan virs zāļu, gan apakšzāļu sastāvu. 
Tauriņziežu iekļaušana zālāju maisījumos palielina proteīna saturu 
zaļajā masā. 

• Ierīkošanas gadā virsaugam dod papildmēslojumu NPK (150 kg/ha). 

• Lai ierobežotu virsaugu no nezāļu izplatības, lieto herbicīdu (MCPA). 



• Jo lielāks būs zāļu komponentu skaits maisījumā, jo stabilāka būs tā 
ražība daudzus gadus gan visa veģetācijas perioda garumā, gan 
nelabvēlīgos augšanas apstākļos. 

• Augstākas ražas iegūst, arī pateicoties maisījumu zelmeņu izturībai 
pret daudzkārtēju noganīšanu un intensīvu izmantošanu.

• Ganīšanas sākumā, pavasarī, zālaugi attīstās lēni, jo nav pietiekami 
liela lapu virsma, no kuras iegūt augu attīstībai nepieciešamo enerģiju. 
Zālaugu attīstība notiek uz tajos uzkrāto barības vielu rezervju rēķina. 
Tikai pēc 14 dienām no ataugšanas sākuma augi sasniedz tādu lapu 
virsmu, kas ļauj tiem attīstīties bez rezervju izmantošanas.



• Ja ganīšanu sāk pārāk agri, zālaugi nespēj uzsākt pastāvīgu attīstību un 
turpina tērēt izsīkstošās barības vielu rezerves, līdz ar to zālājs nīkuļo 
vai iznīkst vispār, un mēs neiegūstam gaidīto ražību.

• Lai zālājs ataugtu vienmērīgi, pats svarīgākais ir ļaut zelmenim 
atjaunot rezerves, bet, lai iegūtu kvalitatīvu barību, svarīgi zelmeni 
nepāraudzēt. Pavasarī ganīšana vispareizāk būtu jāuzsāk, kad zāles 
masas ražība ir 4–6 t/ ha.



Viengadīgie zaļmasas augi



Baltās sinepes un eļļas rutkus ārzemēs plaši izmanto augsnes 
dezinfekcijai. Lopbarībā izmanto mazāk, jo augi satur ēteriskās 

vielas – kumarīnu…

Kukurūza

Eļļas rutks

Baltās sinepes

Viengadīgā airene

Rapsis

Viengadīgā airene



• vīķi



Zaļbarības daudzuma un platības aprēķins ganāmpulkam.
Darba gaita:

• 1. Plānojam ganāmpulku.

• 2. Aprēķinām ganāmpulkam nepieciešamo zaļbarības daudzumu kopā 
un pa mēnešiem no 15, maija līdz 15. oktobrim

• 3. Izvēlamies audzējamos zālaugus, ar kuriem segs zaļbarības 
iztrūkumu katru mēnesi.

• Plānojam ganību zāles ražību, ja izmanto ganības.

• 4. Plānojam iegūstamo zālaugu ražību no t/1 ha.

• 5. Plānojam dažādu zaļbarības augu izmantošanu sezonā.

• 6. Aprēķinām zaļbarības iztrūkumu, ja izmanto ganības.



Zālaugu kvalitāti ietekmējošie 
faktori- praktiskie uzdevumi

1.Zelmeņa botāniskais sastāvs- zālāja vērtējums dabā. 
Jēdzieni pļava, ganība.

2. Augsnes mikroreljefs- vērtējums dabā.

3. Nezāles, to klasifikācija- darbs klasē un uz lauka.

4. Indīgie, kaitīgie augi- patstāvīgs darbs

5. Zāļu sēklu maisījumu izstrādāšana/aprēķināšana 
dažādiem izmantošanas veidiem –

ganībām, sienam, konservētai lopbarībai- praktiskais 
darbs.



Zāles ražības noteikšana
Zālāju ražību katrs savās platībās var noteikt, iegūstot pirmo vai katru 

nākamo pļāvumu.

Lai šo rezultātu iegūtu, pirms došanās uz lauku nepieciešams sagādāt: 
mērlenti, lai nomērītu m2 lielu laukumu, šķēres vai nazi – zāles 

nogriešanai, spaini/maisu un elektroniskos svarus, lai iegūto zāles 
masu varētu nosvērt.

Nosakot ražību, jāņem vērā klimatiskie apstākļi, lai tie pēc iespējas 
mazāk ietekmētu rezultātu. Pēc tikko nolijuša lietus nevarēs iegūt 

objektīvus rezultātus un pēc tam tos salīdzināt.

Ražību nosaka laukā iemērot 1 m2 lielu zāles laukumu. Zāli tajā nogriež 
5–7 cm augstumā, pēc tam iegūto zaļmasu nosver un aprēķina zāles 
masu no hektāra. Šāda veida paraugus no lauka ņem 3–5 vietās, lai 

katrs paraugs veidotos pēc iespējas viendabīgs.



Konservētās lopbarības gatavošana

• 1. Augu iedalījums pēc ieskābšanas ātruma.

• 2. Bioķīmiskie procesi-baktērijas konservējamā masā, to ietekmējošie 
faktori.

• 3. Skābbarības gatavošanas tehnoloģijas.

• 4. Skābsiena gatavošanas tehnoloģijas.

• 5. Konservanti - dabīgie, ķīmiskie.

• http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasg
ramata/54_lopbariba_internetam.pdf skābbar. kvalitāte

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf


Baktērijas 
• Skābējamajā masā gaisa klātbūtnē (aerobā vidē) sāk darboties:

• Pūšanas 

• Rūgšanas

• Etiķskābes

• Sviestskābes

• Pienskābes baktērijas

• Pelējuma sēnes

Vissvarīgākā nozīme kvalitatīvas skābbarības veidošanās procesā ir 
Pienskābei, kura veidojas anaerobā(bezgaisa) vidē, sašķeļoties cukuriem,kuru
panāk skābējamo masu pamatīgi blīvējot un hermetizējot(nosedzot).

Skābsienam svarīgs ir anaeroba vide un optimāls fizioloģiskais sausums ~60% 
mitra masa.

Skābbarībā cukuru praktiski nav, skābsienā tie saglabājas.



Gatavošanas process

Skābbarība
1. pļauj+smalcina + stingri tin ritulī vai iekrauj piekabē

• 2.  ietin plēvē - 6 kārtās vai ved uz tvertni izkrauj un pamatīgi blīvē-

izspiež gaisu, tad nosedz ar plēvi jeb HERMETIZĒ

• 3. glabā, izēdina- nedrīkst dot sasalušu, sapuvušu, smirdīgu  barību.

• Skābbarības dabīgais konservants ir pienskābe, anaeroba vide, pH 3.9 - 4.2

Skābsiens
• Pļauj+ placina + izklāj vālā apvītināt līdz 60%mitrumam

• Savāc no vāla+ stingri tin ritulī 

• vai smalcina+ iekrauj piekabē ved uz tvertni

• Izkrauj + blīvē + nosedz ar plēvi (hermetizē) 

• Izēdina - nedrīkst dot sasalušu, sapelējušu

• Skābsiena dabīgais konservants ir fizioloģiskais sausums, anaeroba vide,

4.2 - 4.6 pH



LLU agronomisko analīžu nodaļa
• Dzīvnieku barības fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana: 

• Kopējā sausnas satura noteikšana

• Mitruma un citu gaistošo savienojumu satura noteikšana

• Slāpekļa un kopproteīna satura noteikšana

• Kokšķiedras satura noteikšana

• Neitrāli skalotās kokšķiedras frakcijas (NDF) satura noteikšana

• Skābi skalotās kokšķiedras frakcijas (ADF) satura noteikšana

• Tauku satura noteikšana

• Fosfora satura noteikšana

• Koppelnu satura noteikšana

• Minerālvielu satura noteikšana (Ca,Mg, Na, K, u.c.)

• Vides reakcijas (pH) noteikšana

• Gaistošo organisko skābju (etiķskābes, sviestskābes, pienskābes) satura noteikšana

• Cietes satura noteikšana

• Analizēšana ar NIR sistēmu (ekspress metode)

• (kopproteīns, kokšķiedra, koppelni, ADF, NEL, NDF, Ca, P)
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