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Pamatojums papildbarības receptei FITO 1 

 zirgiem 
 

Zirgiem 100 g satur:  Āboliņš sarkanais, ziedi, laksti  10,0 

    Islandes ķērpis    10,0 

    Kumelītes, laksti   10,0 

    Augļu izspiedas   35,0 

    Nātrija  sulfāts    30,0 

    Kālija sulfāts    5.0 

Barības fizioloģiski funkcionālas piedevas : 

    E vitamīns    0,050 

    Cinks     0,050 

 

Lietošanas norādījumi: 

Ēstgribas un gremošanas uzlabošanai ieilguša kuņģa-zarnu trakta darbības traucējuma 

gadījumos;  

elpceļu (bronhu) darbības uzlabošanai, klepus mazināšanai; 

barības toksīnu un endotoksīnu sistēmisku  bojājumu mazināšanai organismā  (gremošanas 

organos  un visā sistēmā kopumā); 

organisma rezistences palielināšanai, vielmaiņas normalizēšanai. 

 

Zirgiem hronisks vai recividējošs kuņģa  un zarnu iekaisums un elpceļu iekaisums ar 

klepu un apgrūtinātu elpošanu  biežāk novērojama ziemas-pavasara mēnešos, kad nav zāle,  

mazāk  labas rupjās barības un jāmitinās slikti ventilētās telpās. Filoģenētiski zirgs ir attīstījies 

kā stepes-ganību dzīvnieks, viņam nepieciešams daudz svaiga gaisa un kustību. Zirga kuņģis ir 

relatīvi mazs, ar zobiem sasmalcināto barību tas var uzņemt ierobežotu daudzumu. Apēstā barība 

ātri virzās uz zarnām, nonāk resnajās zarnās, kas zirgam ir ļoti ietilpīgas, jo tikai šeit, līdzīgi 

govju priekškuņģiem, bakterijas, raugi un protozoji fermentatīvi sadala augu celulozi un veido 

uzsūkšanai organismā piemērotas barības vielas. Tādēļ zirgs ganās un sienu ēd gandrīz pastāvīgi, 

kuņģī sālskābe izdalās pastāvīgi, arī tad kad kuņģis ir tukšs (cilvēkam tikai tad, kad uzņemta 

barība).. Tukšā kuņģī un zarnās gremošanas sulas kairina un bojā gļotādas, veidojas čūlas un 

iekaisumi.  Zāli un sienu zirgam nevar aizstāt ar graudu barību, kuras virzība gremošanas traktā 

ir straujāka. Neregulāra un nepareiza ēdināsana ir parastais kuņģa – zarnu katara cēlonis, kas 

pazemina tā jau ierobežoto cietes sagremošanu daža veida  graudiem.  Kuņģī un zarnās 

nesagremotie šķīstošie ogļhidrāti  veicina pienskābo baktēriju (Lactobacilluss, u.c.) straujāku 

attīstību, sevišķi resnajās zarnās palielinās vides skābums - veidojas pienskābā acidoze, iet bojā 

kokšķiedru fermentējošās baktērijas, izdalot endotoksīnus, kas savukārt ir cēlonis laminītam, 

kolikām un citām smagām kaitēm. 

 Zirga veselība bojā arī nepiemēroti turēšanas apstākļi. Tie ir jutīgi pret iekaisīgām 

elpošanas ceļu slimībām – hronisku  brohītu u. c.  

Šo slimību vieglākajā formā  (jaunākiem zirgiem saslimšanas sākumā) iekaisuma eksudāts, bagāts ar 

leikocītiem, limfocītiem un gļotām, atrodams tikai bronhos un trahejā bifurkācijas rajonā. Makrofāgu un 

eozinofīlo leikocītu klātbūtne eksudātā liecina par iekaisuma procesa alergēno raksturu.  

Slimības sākumā, sevišķi jaunzirgiem, arī plaušu iekaisuma simptomi  maz izpaužas klīniski. 

Miera stāvoklī  parasti nav elpošanas problēmu, ir tikai  sajūta, ka zirga fiziskās spējas pazeminās,  

pēc slodzes tam nepieciešama ilgāka atpūta. To visbiežāk ievēro treneri, vai konstatē sportiskās 

aktivitātēs. Nazālus izdalījumus gandrīz nenovēro, nereti dažreiz ir viegls klepus. Šos simptomus 

bieži nenovērtē un nenovērš cēloņus.  Slimība palēnām progresē, kļūst hroniska un izvēršas kā 
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zirgkopjiem pazīstamais dusulis (angl. heaves, nedaudz līdzīgs astmai, ar plaušu emfizēmu). 

Sākumā šie slimības saasinājumi ir  sezonāli vai lēkmjveidīgi.  

Būtiski ir slimības profilaksi sākt jau jaunzirgu vecumā, izslēdzot hronisku dzīvnieka veselības 

bojāšanu ar pelējušu putekļainu barību un turēšanu slikti vēdinātā stallī.  Sevišķa medikamentoza ārstēšana 

parasti nav nepieciešama, pietiek ar augu līdzekļiem, kas kavē  iekaisumu un stiprina organismu.  Ļoti 

piemērotas ir papildbarības. 

Ja zirgiem klepus un citas veselības problēmas, kas saistītas ar elpošanas ceļiem, pieņem 

hronisku raksturu, ilgst 3-4 un vairāk nedēļas, tad cēlonis bieži ir paaugstināta jūtība pret 

putekļiem un staļļa slikto gaisu. Retāk šadu saslimšanu un slimības hronisko gaitu izraisa 

baktērijas un virusi. Sevišķi kaitīgs ir iepelējis putekļains siens un pakaišos bojāti salmi. Šajos 

siena putekļos mikotoksīnu toksicitātes var būt pat neliela, glabāšana laikā  samazinājusies, bet 

dzīvnieka paaugstinātā alerģiskā jutība asi reaģē,  izraisot elpceļu kairinājumu, iekaisumu, 

bronhu sašaurinājumu  un mokošu klepu. Veselību ļoti pasliktina slikts staļļa gaiss. Amonjaka 

gāze un sērūdeņradis bojā  elpceļu audus, sevišķi mikrobārkstiņas, izraisa iekaisumu, kairina 

nervu receptorus, bet ogļskābā gāze samazina skābekļa piegādi, apgrūtina sirds, nieru, aknu un 

citu sistēmu darbību. Jāsecina – ja zirgam klepus ilgst vairāk par mēnesi, atkārtojas,  tad ar lielu 

ticamību tā cēlonis  ir alerģiska rakstura iekaisums. Tā rezultātā iekaisuma tūska sašaurina jau tā 

šaurās bronhiolas,  iekaisuma eksudāts un palielinātais dziedzeru sekrēts nosprosto elpceļus un 

apgrūtina gāzu apmaiņu.  Šis pataloģiskais process var būt akūts, bet var attīstīties arī 

pakāpeniski, ilgt pat gadu un ilgāk, un novest pie plaušu emfizēmas, dusuļa un tā komplikācijām.   

 Jāsecina, ka tikai labi  zootehniskie apstākļi,  pie tam jau jaunzirgu vecumā, nodrošina 

zirgam veselību un darba spējas.  

Papilbarība  FITO 1 zirgiem kopumā uzlabo apetīti,  stimulē gremošanas un elpceļu dziedzeru 

sekrēciju, zarnu un bronhu mukociliārā epitēlija peristaltiku, darbojas apvelkoši-pārklajoši, 

mazinot gremošanas un bronhu  gļotādu kairinājumu un kavējot barības, vides alergēnu un 

endotoksīnu iekļuvi organismā. Papildbarība  darbojas arī antimikrobi un veicina kaitīgo vielu 

un toksīnu izvadīšanu no organisma. 

 

Papildbarībā izmantoto izejvielu īss raksturojums. 

    Islandes ķērpja Cetraria islandica (L.)  lapotnis. Sastāvs ļoti bagāts. Satur ogļhidrātus 

30-70%, pamatā lihenīnu(ķerpja cieti), izolihenīnu, celulozi, hemicelulozi, rūgtvielu cetrarīnu, 

cetrarskābi (3-5%), urinskābi, protolihesterīnskābi, paralihesterīnskābi, protocetraskābi u. c. Arī 

olbaltumvielas, ēteriskās eļļas, cukurus (glikozi, galaktozi), taukus ap 2-3%, C un B grupas 

vitamīnus, vaskus  un citas bioloģiski akltīvas vielas (sīkāk WHO Monographs…4 sējums). 

Ziemeļos šo ķērpi barībai izmanto ziemeļbrieži,  dažreiz arī cilvēku pārtikai. 

Islandes ķērpim ir apvelkoša un iekaisumu mazinoša darbība, tas aizsargā mutes un 

gremošanas trakta gļotādas no kaitīgu vielu darbības un kavē to rezorbciju organismā. Tādas 

kaitīgas vielas ir arī dažu pelējumu un pūšanas bojātas barības alergēni un toksīni. Islandes ķērpis 

stimulē gremošanas sulu darbību, uzlabo ēstgribu un veicina vielmaiņu.  Aizsargā un mazina 

balseni no iekaisuma,  mazina kairinājumu un klepu, palīdz pie bronhiālās astmas. Usinskābe ir 

spēcīgs antibakteriāls līdzeklis, aktīva pret grampozitīviem patogēniem mikrobiem (zeltīto un 

hemolītiskop streptokoku u. c.).  Mycobacterium tuberculosis iet bojā pat atšķaidījumā 1 : 

2 000 000 

Veterinārijā islandes ķērpis ir pazīstams kā spēcinošs, organismu tonizējošs līdzeklis 

slimību novārdzinātiem un operācijas pārcietušiem dzīvniekiem, sevišķi jutīgiem pret vides un 

barības alergēnām vielām.  Lieto pie kuņģa un zarnu akūtiem un hroniskiem iekaisumiem, 

gremošanas traucējumiem. Veterinārā medicīnā zirgiem iesaka arī pie bronhītiem, īpaši pie 

balsenes kairinājuma un sausa klepus, ko izraisa putekļu kairinājums (putekļains, pelējis siens, 

pakaiši u. c.). 
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Rūgtviela - cetralskābe un lihneīns palielina apetīti un veicina gremošanas sulu sekrēciju. 

Lihenīns gremošanas traktā darbojas  apvelkoši – pārklājoši, kā rezultātā  mazinās kairinājuma 

un toksīnu kaitīgā darbība uz kuņģa un  un zarnu gļotādām, kā arī mazinās toksīnu iekļuve aknās 

un tālāk organismā.  Dziedinošo darbību palielina izteiktā  antimikrobā aktivitāte, ko nodrošina 

urīnskābe.  Ķērpim ir arī žultsdzinēja darbība, kas veicina vielmaiņas atkritumu un toksīnu 

izvadīšanu.   

 Āboliņš, sarkanais, Trifolium pratense L. Tauriņziežu dzimta, Trifolium ģints. 

Divgadīgs (daudzgadīgs) lakstaugs, sastopams bieži. Izmanto ziedgalviņas, droga Flores Trifolii 

rubri (Flores Trifolii pratensis). Tautas medicīnā izmanto arī laksta galotnītes un lapiņas - 

sarkanam āboliņam ziediem noplūc galviņas ar visu kātiņu un 2 lapiņām pie tā. Lakstu drogai 

nogriež līdz 15 cm garas ziedoša sarkanā āboliņa laksta galotnītes. 

Droga Flores Trifolii rubri un citas tradicionālās medicīnas un veterinārijas praksēs  mazāk 

pazīstamas, kaut gan prarsē  lieto   kā līdzekli,  kas šķidrina gļotas, mazina drudzi, darbojas 

sviedrējoši, diurētiski, antiseptiski, mazina iekaisumu, drudzi  un sāpes. Kopumā uzlabo 

vielmaiņu. Zirgiem āboliņš ir viens no labākiem barības līdzekļiem.  

Ziedi satur līdz 0,03% ēteriskas eļļas, to starpā furfurolu un metīlskābes kumarīnu. Pēc 

nopļaušanas saknēs paliek līdz 150 kg slāpekļa uz ha. Ziedēšanas laikā visa auga virzemes daļas 

satur proteīnu (20-25%), taukus 2,5-3,5%), karotīnu (līdz 0,01%), askorbīnskābi (līdz 0,12%), 

brīvas amīnoskābes (līdz 1,5%), šķiedrvielas (24-2%), bezslāpekļa ekstraktvielas vairāk par 

40%), kalcija un fosfora sāļus.  

Āboliņa ziedi un laksti satur flavonus un flavenolus – kemferolu, kvercetīnu, izoramnetīnu, 

pratoletīnu,  glikozīdu trifolīnu, pratolu, luteolīnu, fizetīnu, izoflavonus genisteīnu formonetīnu, 

biohanīnu A un tā glikozīdus, daudzeīnu, prateizinu, trifolirizidīnu un tā analogus. Drogas sastāvs 

ļoti bagāts, kā galvenos parasti min flavonoidus, kumarīna atvasinājumus, polisaharīdus, 

glikozīdus – trifolīnu un izotrifolīnu, ēteriskas eļļas, miecvielas, karotinoidus, askorbinskābi.  

Atbilstoši daudzpusīgajam sastāvam, drogas darbība ir vispusīga – tonizējoša, 

mīkstinoša, pretiekaisuma, antialerģiska,  antiseptiska, dziedinoša, diurētiska, sviedrējoša, sāpes 

remdinoša.       

Sarkanā āboliņa izoflanoni ir ar endogenu estrogenu iedarbību. To izmantošanas iespējas 

farmācijā pētīta LU Medicīnas un Bioloģijas fakultātēs.  Āboliņa pretvēža efektu saista ari ar tā 

antioksidatīvo darbību.  

Medicīnā (farmokopejās un zinātniskajā literatūrā)  ir labi pamatoti dati par sarkanā āboliņa 

ekstrakta drošību un izmantošanu menopausalu simptomu, hiperlipidēmijas, osteoporozes un 

prostatasvēža ārstēšanā, bet pagaidām nav šīs indikācijas pieņemtas  oficiāli.  

Veterinārārsti dažkārt savā klīniskajā praksē āboliņa ziedu un lapiņu “pabiras” savāc staļļos, kur 

ziemai glabāja āboliņu. Atkarībā no vajadzības pievienojot vērmeles, altejas saknes pulveri vai 

citas drogas un sāļus, kas satur nātriju, sēru, magniju u.c. (piemēram, nātrija bikarbonātu, magnija 

vai nātrija sulfātu u.c.), apēdamības uzlabošanai bagātinot ar vārtāmo sāli, tapa labs līdzeklis 

elpošanas slimību (balsenes iekaisums, bronhīts, klepus) un gremošanas kaišu ārstēšanai. 

Veterinārā literatūrā āboliņu rekomendē laringīta, bronhīta, klepus  ārstēšanai.   

Kumelīte, ārstnieciskā - Matricaria recutita L,  arī kumelīte smaržīgā –Matricaria 

chamomilla L., Chamomilla recutita L.  

Kumelītes daudzpusīgo darbību īsumā var raksturot šādi: ziediem ir pretiekaisuma, 

spazmolītiska, antiseptiska, sāpes mazinoša, temperatūru pazeminoša, nomierinoša, savelkoša, 

sedzoša, brūces dziedējoš, gremošanu veicinoša, pretvemšanas darbība . Vēl minama 

antialerģiska un antidiabeta darbība. 

Papilbarībā FITO 1 kumelīte darbojas kā savelkoša, iekaisumu un sāpes mazinoša, antialerģiska  

substance, kas kopā ar pārējām dabas vielām vispirms stiprina gremošanas un elpceļu  gļotādu, 

kavē alergenu, toksīnu un mikrobu iekļūšanu asinsritē un tālāk organismā (intoksikācija, aknu 

abscesi u. c.).  
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Kumelītes ziedi un laksti satur ēterisko eļļu (ap 0,3%), kuras sastāvā hamazulēns vidēji 4,6%,  

monoterpēns  α-bisabols  un tam radniecīgie seskviterpēni. Apigenīns un tam radniecīgie 

flavonoidu glikozīdi sausnā ap 8%. Bez tam vēl kumarīnus (herniarinu u.c.), flavonoidus, 

polisaharīdus uin citas BAV.  

Darbība un farmakoloģija. Kumelītes  ēteriskai eļļai ir pretiekaisuma, antialerģiskas, 

sviedrējošas, dezinficējošas, maigas  nomierinošas un vietēji atsāpinošas īpašības. Flavonoidu 

glikozīdi darbojas spazmolītiski, kuņģī un zarnās veicina sekrēciju, žults izdalīšanu un paaugstina 

ēstgribu.  Droga mazina spazmas, meteorismu, dispepsiju un enterītu. Gļotvielas – polisaharīdi 

stimulē imūno aktivitāti. Pētījumu rezultātā pierādīta drogas un tās atsevišķo komponentu 

antidepresīvā un  anksilotiskā darbība. Hamazulēns un matricīns darbojas pret iekaisumu, 

sedatīvi un vietēji anestezējoši. Bez tam hamazulēns darbojas antialerģiski, aktivizā imūno 

sistēmu. Apigenīns, alinīns un gerniarīns ir ar mērenu spazmolītisku aktivitāti, atslābina gludo 

muskulatūru. Gerniarins stimulē sviedru dziedzerus.  

Ābolu spiedpaliekas. Tās veidojas  sulas ieguves procesā. Atkarībā no ieguves tehnoloģijas, sulā 

pāriet galvenokārt ūdenī šķīstošās vielas, kas ieslēgtas augļa šūnās. Spiedpaliekās paliek ūdenī 

nešķīstošā šķiedra, fenolvielas, antocianvielas, karotinoidi, tokoferoli u.c. Summējot, ābolu 

spiedpaliekas ir ievērojams resurss bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai (karbohidrāti, proteīni, 

amīnoskābes, taukskābes,  fenola savienojumi, vitamīni u. c.), un arī perspektīva papildbarība, 

kaut gan kā barībai tām vērtība neliela. Par galveno darbīgo vielu joprojām uzskata pektīna 

savienojumus un fenolvielas, ka palīdz zarnu iekaisma gadījumos. Līdz šim laikam mazāk 

pazīstama ir spiedpalieku ekstrakta izmantošana,. 

  Nātrija sulfāts Natrii sulfas. Na2SO4. Glaubersāls. Glabājot ātri zaudē kristālisko ūdeni 

un veidojas  

par bezūdens nātrija sulfāts - Natrii sulfas siccum Na2SO4. Bezūdens nātrija sulfāta deva ir uz 

pusi mazāka. 

Nātrija sulfāts ūdenī slikti šķīst, tā darbība pamatojas uz gremošanas kanālu receptoru 

kairinājumu un zarnu satura osmotiskā spiediena maiņu, kā rezultātā zarnu saturs piesaista ūdeni, 

palielina apjomu,  kairina zarnu receptorus un izraisa defekāciju. Reakcija ir ļoti individuāla, bet 

atbilstoši izmantotai devai vienmēr ir kuņģa un zarnu kairinājums, motorikas un peristaltikas 

palielināšanās, gremošanas  sekrēcijas dziedzeru darbības kāpinājums, kas, lietojot papildbarību, 

izpaužas kā gremošanas veicināšana.  

Kālija sulfāts. Kalii sulfas K2SO4 Darbojas līdzīgi nātrija sulfātam, tikai spēcīgāk kairina 

gļotādas un ātrāk uzsūcas. Karlovi vari sāls sastāvdaļa. 

Barības fizioloģiski funkcionālas piedevas : 

E vitamīns. Bioloģiski visaktīvākais E vitamīnu grupā ir α-tokoferols. Tas ir taukos šķīstošs 

efektīgs antioksidants, kas organismā darbojas pret brīviem radikāliem un pasargā šūnu 

membrānu lipīdus no peroksidēšanās. Līdz ar to mazinās oksidatīvā stresa bojājumi,  uzlabojās 

skābekļa izlietojums audos, mazinās iekaisums , tiek veicinātas imūnās reakcijas.  

 Tiek uzskatīts, ka E vitamīns aizsargājoši darbojas nepiesātināto tauku oksidēšanās novēršanā. 

Ja nav E vitamīna, nepiesātināto tauku daudzums šūnās samazinās, izraisot tādu šūnu organellu 

kā mitohondriji, lizosomas un pat šūnu membrānas patoloģisku struktūru un darbību.  

Cinks.  Cinka bioloģiskā nozīme. To satur fermenti karboksipeptidāze, vairums dehidrogenāžu 

un sārmainā fosfotāze. Cinku satur arī hormoni insulīns, glikagons u.c. Cinks aktivizē/nomāc arī 

dažu citu fermentu aktivitāti. Rezultātā ar cinku saistīta visa vielmaiņa, oksidēšanās-reducēšanās 

reakcijas, olbaltuma biosintēze.  

Pie mums tādu īstu cinka nepietiekamības klīniku zirgiem  normālos apstākļos novēro reti, 

jo barība un barības piedevas satur optimālu daudzumu. Bet pie kuņģa un tievo zarnu gļotādas 

iekaisuma cinka absorcija var strauji samazināties, jo pat caur veselu gļotādu cinks uzsūcas tikai 

15-30 % apmērā. To kavē varš, citi mikroelementi un augu fitīns. Deficīta gadījumos pazīmes ir 

visai nespecifiskas: ēstgribas trūkums, līdz ar to samazināts barības patēriņš, traucējumi 
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vielmaiņā un enerģijas deficīts. Raksturīgie ādas, barības vada un kuņģu epitēlija kerotiski 

bojājumi (parakeratoze) ar pastiprinātu siekalošanos novēroti eksperimentā ar cinka saturu barībā 

3 mg/kg. Augšanas depresiju skaidro ar kavētu olbaltumvielu biosintēzi, traucētu skeleta-balsta 

sistēmas attīstību un ogļhidrātu-tauku vielmaiņas patoloģiju. 

Papildbarībā cinks nodrošina kuņģa gļotādu pret keratinizāciju, veicina arī  sliktākas kvalitātes 

barības sagremošanu un izmantošanu 

 

Papildbarībā izmantotie barības līdzekļi  ir nekaitīgi un nesamazinā produkcijas kvalitāti. Līdzīgi 

nekaitīgas dotajās devās ir barības fizioloģiskās piedevas. 

 

 


