
Publikācija sagatavota Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības programmas finansētā projekta «Barības vielu noteces 
mazināšana Baltijas jūrā, vienoti apsaimniekojot mitrzemes un zālājus» 
ietvaros un atspoguļo autoru viedokli.  Vadošā iestāde nav atbildīga par 
publicēto informāciju.

PROBLĒMAS AR NEPAREIZI UZGLABĀTU SIENU
Slikti uzglabātam sienam ir nepatīkama smaka 
un tas ir pilns ar putekļiem. Lai izvairītos no 
pelējuma rašanās, sienā mitruma saturs nedrīkst 
pārsniegt 15%. 

Neapsegtā, laukā turētā sienā mitruma dēļ 
veidosies pelējums, savukārt, govīm šādu sienu 
ēst nepatīk un lopu augšana palēnināsies. 
Nopietnākos gadījumos dzīvnieki var saslimt lielā 
pelējuma toksīnu daudzuma vai novājināta 
vispārējā veselības stāvokļa dēļ, un tas var 
izraisīt augļa bojājumus. 

Lai arī sabojātais siens reizēm tiek lietos 
pakaišiem un mājlopu guļvietā, tas noteikti nav 
ieteicams, jo īpaši tad, ja dzīvnieki tiek turēti 
kūtī, kur pelējuma un toksīnu iedarbība var 
lopiem kaitēt. 

Sienu ir svarīgi pasargāt no lietus un sniega gan dzīvnieku veselības, gan ekonomiskā labuma dēļ. Ruļļos sapresēts siens parasti pāris nedēļas tiek turēts ārā uz lauka, lai izžūtu. 

Vaislas dzīvniekiem augstas kvalitātes 
lopu barība ir īpaši nozīmīga. Ir svarīgi 
katru gadu no zīdītājgovs saņemt veselu 
un stipru teļu, kā arī izvairīties no 
jebkādiem kavēkļiem teļu augšanā, jo 
tikai vienmērīgi un ātri augoši teļi var 
nest ekonomisko labumu. 

AUGSTAS KVALITĀTES BARĪBA LOPIEM
Augstas kvalitātes barība lopiem ir pirmais 
priekšnoteikums mājlopu svara pieaugumam. 
Šobrīd Baltijas valstīs liela daļa siena ziemas 
laikā tiek turēta ārā zem klajas debess. Šāda 
tipa barība pārsvarā tiek dota gaļas lopiem, 
savukārt piena lopu barības kvalitātei tiek 
pievērsta lielāka uzmanība. Neskatoties uz to, 
ka lielākā daļa gaļas lopu šķirņu ir mazāk 
prasīgas un izturīgākas nekā piena lopu šķirnes, 
arī gaļas lopiem ir nepieciešama labas 
kvalitātes barība. 

NEPAREIZA BARĪBAS UZGLABĀŠANA VAR 
RADĪT VESELĪBAS PROBLĒMAS
Zemas kvalitātes lopu barība, kas nepareizu 
uzglabāšanas apstākļu dēļ zaudējusi daļu tās 
uzturvērtības, dzīvniekiem var radīt daudzas 
veselības problēmas, kā arī samazināt 
ganāmpulka ekonomisko produktivitāti.  

BARĪBAS UZGLABĀŠANA ZIEMAS LAIKĀ

Daudzās liellopu saimniecībās siena ruļļi netiek pasargāti no lietus un sniega, kas nozīmē, ka var sabojāties līdz pat 20-30% no lopu barības, 
kas, savukārt, nozīmē veltīgi iztērētu naudu. 

LIETAS APDOMĀŠANAI
Pat ja "tikai" 10% siena ir 
sabojāti, nauda, kas tērēta 
degvielai un darba algai par 
siena vākšanu, ir veltīgi 
iztērēta. 
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Augšā pa kreisi: Brezentam abās pusēs būtu jābūt līdz zemei. Augšā pa labi: Siens zem jumta jau esošas govju mītnes vienā pusē. 
Ceļot jaunu šķūni, sākumā tam ir jāizvēlas laba vieta. Jaunās govju kūtis bieži tiek celtas jau ar telpām siena glabāšanai. Apakšā: Var 
lietot augstos polietilēna plastmasas tuneļus, ko parasti būvē kā aitu nojumes vai lopu barības novietnes.

Kontakti
Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73-2 (3. stāvā)
Rīga, LV-1011
Tālr.: 67830999
Fakss: 67830291
E-pasts: ldf@ldf.lv
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DAŽI IETEIKUMI LOPU BARĪBAS UZGLABĀŠANAI

•      Sienu ir svarīgi pasargāt no lietus un sniega gan dzīvnieku veselības, gan ekonomiskā 
labuma dēļ. 

•      Lopu barība nedrīkst saskarties ar augsni vai kūtsmēsliem. 

•      Ruļļos sapresēts siens parasti pāris nedēļas tiek turēts ārā uz lauka, lai izžūtu. Tikai sausu 
sienu var vest uz siena šķūni.

•      Ja nav iespējas uzcelt siena šķūni, tad visvienkāršāk un lētāk ir apsegt ruļļus ar brezentu, kas 
neļauj nokrišņiem nokļūt līdz sienam un tajā pašā laikā "elpo". 

•      Brezentam abās pusēs būtu jābūt līdz zemei. Ir ieteicams zemi zem siena ruļļiem noklāt ar 
smiltīm - tas novērš nevēlamo kaitēkļu un mitruma ietekmi. 

•      Ruļļu pārsegšana ar plēvi nav piemērots risinājums, jo tas nav vēja drošs risinājums un zem 
plēves veidojas kondensāts. Saplēsta plēve, pa kuru iekšā tek ūdens, ir daudz sliktāks 
risinājums kā vienkārši zem klajas debess esošs siens. 

•      Barības uzglabāšanai vnmm ar lietot augstos polietilēna plastmasas tuneļus, ko parasti 
būvē kā aitu nojumes vai lopu barības novietnes.

•      Arī skābbarība, kas plēves ruļļos ilgu laiku tiek glabāta uz lauka, var sabojāties, ja kaitēkļi vai 
putni ir sabojājuši plēves apvalku. Tāpēc labākais risinājums ir glabāt skābbarības ruļļus uz 
līdzenas zemes (noklātas ar smiltīm vai granti), kur nav veģetācijas, kas piesaista grauzējus 
un plēsīgos putnus, kas tos ēd. 

•      Augstas kvalitātes skābbarībā zāle un augi, vai to daļas, saglabā to oriģinālo struktūru un 
konsistenci, skābbarība pati par sevi nav gluma. 


