
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE 
 

 

 

 

 

Studentu un maģistrantu zinātniskā konference 
„ D a u d z v e i d ī g a  l a u k s a i m n i e c ī b a ”  

 

LOPKOPĪBAS SEKCIJA 

 

2018. gada 19. aprīlī, plkst. 1130 

207. auditorijā 

 

Jelgava 
 
 

  



Konferences darba kārtība: Laiks ziņojumiem līdz 10 minūtēm 
 
LOPKOPĪBAS sekcija 
Sekciju vada  
prof.  Daina Jonkus un 4. kursa studente Ieva Blumberga 

 

REFERĀTI 
1. Kornēlija Averjanova. Skābbarības kvalitāti raksturojošo rādītāju 

analīze 
Zin. darba vad. asoc. prof. Lilija Degola 

2. Inese Kakteniece. Slaucamo govju piena produktivitātes un 
amonjaka emisiju  vērtējums LLU MPS “Vecauce” 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

3. Laine Pudule. Herd Navigator ganāmpulka apsaimniekošanas 
sistēmā uzkrātās informācijas izmantošana slaucamo govju 
meklēšanās un grūsnības rezultātu analīzei 
Zin. darba vad. prof.  Daina Kairiša 

4. Monta Ziediņa. Dažādas izcelsmes slaucamo govju piena 
produktivitātes pazīmju un reprodukcijas rādītāju analīze 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

5. Ieva Blumberga. Dažādās izcelsmes Holšteinas šķirnes govju 
produktivitātes pazīmju analīze 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

6. Liene Censone. Dažādos saimniekošanas gados dzimušo 
slaucamo govju pirmās atnešanās rezultātu analīze 
Zin. darba vad. prof. Daina Kairiša 

7. Laura Penele. Zirgu labturības izvērtējums un salīdzinājums 
Beļģijas un Latvijas saimniecībās 
Zin. darba vad. lekt.  Iveta Klaviņa 

8. Inese Spriņģe. Šarolē šķirnes veidošanas vērtējums izmantojot 
pakļaujošo krustošanu 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 
 
 

9. Didzis Požarskis. Šarolē tīršķirnes un otrās pakāpes krustojuma 
teļu augšanu raksturojošo rādītāju analīze 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

10. Beāte Bertrama. Jaunpiena kvalitātes ietekme uz teļa augšanas 
rādītājiem piena periodā 
Zin. darba vad.  lekt. Indra Eihvalde 

11. Jānis Korlāns. Pirmās atnešanās vecuma ietekme uz slaucamo 
govju piena produktivitāti 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

12. Pēteris Hlomovs. Šarolē šķirnes zīdītājgovju pirmās atnešanās 
rezultātu analīze 
Zin. darba vad. prof.  Daina Kairiša 

13. Jānis Greizis. Izslaukuma un piena sastāva analīze atkarībā no 
slaukšamas reižu skaita automātiskajā slaukšanas sistēmā 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

14. Edgars Mihailišins. Slaucamo govju izmantošanas ilguma un 
piena ieguves analīze  
Zin. darba vad. prof.  Daina Kairiša 

15. Reinis Gusts. Dažāda vecuma zīdītājgovju teļu augšanas pazīmju 
analīze 
Zin. darba vad. prof. Daina Jonkus 

16. Dāvis Mārtiņš Rīders. Limuzīnas tīršķirnes zīdītājgovju eksterjera 
vērtējumu analīze 
Zin. darba vad. prof.  Daina Kairiša 
 
 

 
 
 
 


