
 

Pamatojums papildbarības receptei FITO 

 govīm, aitām 

 

 
Govīm, aitām 100 g satur: 

                                                         Āboliņš sarkanais, ziedi, laksti 10,0 

                                                          Islandes ķērpis                         10,0 

                                                          Kumelītes, laksti                      10,0 

                                                          Augļu izspiedas                       30,0 

                                                         Kalcija karbonāts                      35,0  

                                                         Nātrija hlorīds                            5,0  

Barības fizioloģiski funkcionālas     E vitamīns                              0,050 

piedevas                                            Cinks                                      0,050                                       

         

 

Lietošanas norādījumi govīm un aitām. 

Ēstgribas uzlabošanai, barības uzņemšanas palielināšanai. Spurekļa mikrofloras sastāva un 

darbības normalizēšanai, sagremošanas veicināšanai. 

Barības toksīnu un endotoksīnu sistēmisku bojājumu mazināšanai organismā (gremošanas 

orgānos un visā sistēmā kopumā). 

Organisma rezistences palielināšanai, vielmaiņas normalizēšanai. 

 

Devas govīm 40-50 g, aitām 15-20 g 1-2 reizes dienā ar barību 2-3 nedēļas. 

Priekškuņģu (spurekļa) acidozes riska gadījumos (sevišķi laktācijas sākuma un kāpinājuma 

periodos) lietot acidozes profilakses līdzekļus. 

 

Pamatojums 

Papildbarību FITO  izmanto gremošanas un vielmaiņas normalizēšanai atgremotājiem 

dzīvniekiem apstākļos, kas nereti izveidojas pat fermās ar augsti industrializētu tehnoloģiju. Gan 

govīm, gan aitām cēloņi un organisma reakcija ar veselības novirzēm ir nedaudz atšķirīgas, tādēļ 

mērķtiecīgi ir analizēt atsevišķi. 

Slaucamo govju ganāmpulkā, kas nav nodrošināts ar kvalitatīvu, sabalansētu barību, kas 

nepieciešama priekškuņģu mikrofloras normālai intensīvai darbībai, pastāv risks saslimt ar 

spurekļa acidozi. Tā sākumā ganāmpulka mērogā ir latenta ar produktīvāko dzīvnieku akūtu 

acidozi un tendenci pāriet hroniskā formā. Klīniski slimiem dzīvniekiem veidojas spurekļa 

disbakterioze, spurekļa sienas bojājumi un iekaisums (ruminīts) ar sekojošu barības toksīnu un 

endotoksīnu iekļūšanu organismā. Sekas ir organisma intoksikācija, aknu abscesi, nagu 

iekaisumi (laminīts), metabolās slimības (acidoze, ketoze u.c). Tad jāpieņem lēmums: saslimušās 

govis ārstēt vai brāķēt, bet attiecībā uz ganāmpulku - precizēt diagnozi un izvēlēties 

nepieciešamos profilaktiskos pasākumus. Govis, kurām slimība ir vēl latentā vai hroniskā stadijā, 

parasti ārstē. 

Augstražīgām slaucamām govīm līdzīgas patoloģiskas izmaiņas, kas rezultējas kā smagas 

saslimšanas, sastopamas arī fermās, kur izslaukuma kāpināšanas nolūkos pēcatnešanās periodā 

tām pieejamas palielinātas graudu barības devas. Rezultātā spureklī palielinās pienskābes un citu 

skābju veidošanās, samazinās apetīte un rupjās barības uzņemšana, samazinās arī atgremošana, 

siekalu daudzums un spureklī palielinās skābums, veidojas acidoze. 

Ganāmpulka acidozes ārstēšanas pamatā ir barības toksīnu un acidozo vielu samazināšana 

(bufervielas, karbonāti, alumosilikātu slānekļu ieži u. c.), priekškuņģu (spurekļa) 

mikrobioloģiskās faunas jeb mikrobioma (baktēriju, sēnīšu un raugu) sastāva un attiecību 

atjaunošana un normalizēšana (probiotikas, lopbarības raugs u.c.) un slimības rezultātā 



organismā radīto patoloģisko izmaiņu dziedināšana. Šo slimību ārstēšana ir darbietilpīga, dārga 

un bieži nedod vēlamos panākumus, jo samazinātā piena sekrēcija un pazeminātā kvalitāte 

(pazemināts tauku procents, palielināts šūnu skaits pienā u.c.), ālavība, tesmeņa, aknu u.c. 

iekaisumi noved pie dzīvnieka brāķēšanas. 

 

Aitas. Spurekļa acidoze biežāk novērojama grūsnām aitām ar vairākiem augļiem. 

Palielināto enerģijas un plastisko vielu patēriņu jāsedz ar palielinātu graudu barības devu, 

spurekļa tilpumu vēderā ierobežo strauji augošie jēri, un nepieciešamo rupjās barības daudzumu 

aita var neuzņemt, sevišķi gadījumos, ja barība ir mazāk kvalitatīva, negaršīga. Tādos gadījumos 

spurekļa mikrofloras normāla darbība ir traucēta. 

Fitosan piedāvātās papildbarības FITO  darbība ir kompleksa. Tā veicina gremošanu un 

spurekļa mikrobioma normāla sastāva un aktivitātes atjaunošanu un aktivizē reģenerācijas 

procesus. Papildbarības augu aktīvās vielas šūnu līmenī normalizē un stiprina fizioloģiskus 

procesus, kavē destruktīvas reakcijas, darbojas kā antioksidanti, stiprina šūnu apvalkus. 

 

Islandes ķērpja Cetraria islandica (L.) lapotnis satur rūgtvielu -cetrārskābi, kas palielina 

apetīti un veicina gremošanas sulu sekrēciju. Arī polisaharīds lihenīns uzlabo ēstgribu, 

gremošanas traktā darbojas apvelkoši – pārklājoši, kā rezultātā mazinās kairinājuma un toksīnu 

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

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

izvadīšanu. 

Ķērpis sevišķi palīdz hronisku gremošanas un elpošanas slimību gadījumos. 

 

Āboliņa Trifolium pratense  ziedu un lakstu aktīvās vielas (flavonoīdi, glikozīdi u.c.) kopā 

ar ķērpi paaugstina organisma izturību gan pret infekcijām, gan toksīniem. Āboliņa aktīvajām 

vielām ir arī iekaisumu un sāpes mazinoša darbība, tās veicina vielmaiņas atkritumproduktu 

izvadīšanu, stimulē imunitāti. 

 

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

chamomilla L., Chamomilla recutita L. Ziediem ir pretiekaisuma, spazmolītiska, antiseptiska, 

sāpes mazinoša, temperatūru pazeminoša, nomierinoša, savelkoša, sedzoša, brūces dziedējoša, 

gremošanu veicinoša, pretvemšanas darbība. Vēl ir jāmin antialerģisku un antidiabēta darbību. 

Papildbarībā FITO  kumelīte darbojas savelkoši, iekaisumu un sāpes mazinoši, kopā ar pārējām 

dabas vielām vispirms stiprina spurekļa epitēliju, kavē toksīnu un mikrobu iekļūšanu portālajā 

asinsritē un tālāk organismā (intoksikācija, aknu abscesi u. c.). 

 

Ābolu spiedpaliekas. Veidojas pēc sulas ieguves. Atkarībā no ieguves tehnoloģijas, sulā 

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

nešķīstošā šķiedra, fenolvielas, antociānvielas, karotinoīdi, tokoferoli u.c. vielas ar spēcīgu 

bioloģisko darbību. Zinātniskajā literatūrā ir plaši pētījumi par ābolu spiedpaliekām, to sastāvu 

un izmantošanas iespējām medicīnā. Ir dati, ka ābolu spiedpaliekas pozitīvi ietekmē veselību pie 

metabolā sindroma. Papildbarībā FITO izmanto kaltētas un maltas spiedpaliekas ar mitrumu 6-

8%. Lai gan bioloģiski aktīvo vielu spiedpaliekās ir daudz, tomēr par galveno darbīgo vielu 

uzskata pektīna savienojumus un fenolvielas, kas palīdz zarnu iekaisuma gadījumos. 

Kalcija karbonāts (Calcii carbonas). Neitralizē skābes, veidojot laktātus un citus sāļus. 

Darbojas viegli savelkoši, kavē spurekļa epitēlija iekaisumu. Efektīvā deva govij 10,0-50,0 g 

(I.E.Mozgovs,303 lpp.). 

Nātrija hlorīds (Natrii chloridum). Darbojas kā papildbarības garšas uzlabotājs, līdz ar to 

stimulē siekalu sekrēciju, pie hroniska spurekļa iekaisuma nedaudz mazina arī iekaisumu. 



E vitamīns. E vitamīns-tokoferols ir dažādos vielmaiņas procesos spēcīgs antioksidants, 

tas aizsargā nepiesātinātās taukskābes, kavē iekaisumu, uzlabo skābekļa izlietojumu audos, 

veicina imūnās reakcijas. 

Cinks. Cinku 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 produktīviem 

dzīvniekiem normālos apstākļos novēro reti, jo barība un barības piedevas satur optimālu 

daudzumu. Bet pie glumenieka 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. Pazīmes ir visai nespecifiskas: ēstgribas trūkums, līdz ar to 

samazināts barības patēriņš, traucējumi vielmaiņā un pieauguma deficīts. Raksturīgie ādas, 

barības vada un priekškuņģu 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 palīdz izvairīties no spurekļa epitēlija keratinizācijas, 

veicina arī sliktākas kvalitātes barības sagremošanu un izmantošanu. 

 

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

nekaitīgas dotajās devās ir barības fizioloģiskās piedevas. 


