
BAC preparāti ir efektīvi lauksaimniecībā 

Ir pienācis laiks apkopot BAC sērijas preparātu izmēģinājumu lauksaimniecībā rezultātus 
(Baltkrievu lauksaimniecība. 2008. №3. C.77). Lūk, izmēģinājumu rezultāti ciparos. Lūk, dati 
attiecībā uz atņemtiem sivēniem: izmēģinājuma grupā visā uzaudzēšanas periodā (miršana un 
piespiedu nokaušana pēc sanitāriem radītājiem) izmēģinājuma grupā sastādīja 27,4%, bet 
kontroles – 32,96%. Vidusmēra svara pieaugums bija aptuveni vienāds. Attiecībā uz putnkopību 
audzējot dejošās vistas līdz 120 dienām pirmajās 60 dienās miršana izmēģinājuma grupā 
sastādīja 3,9%, bet kontroles -4,1%, diennakts vidējais svara pieaugums uz vienu vistu 
izmēģinājuma grupā tajās pašās 60 dienās izmēģinājuma grupā – 10,23g, kontroles – 8,63g, 
svara pieaugums uz vienu vistu izmēģinājuma grupā – 733,4g, kontroles 572,8g. Turklāt barības 
patēriņš uz 1 svara pieauguma centneru izmēģinājuma grupā – 3,7g, kontroles – 3,8g. Protams, 
šie rezultāti ir pozitīvi un ar uzviju atmaksā izdevumus BAC līdzekļu iegādei ņemot vērā darba 
izmaksas ieviešanai un pašu preparātu vērtību, tie tomēr ir tālu no gaidāmiem. Analoģiskajos 
izmēģinājumos, piemēram, Krievijā aiziešana atkritumos sastādīja tikai 18%. Bet Latvijas 
cūkgaļas ražotāji lietojot BAC preparātus panāk aiziešanu atkritumus 6-9% līmenī. Ražošanas 
izmēģinājumi ļāva saņemt ļoti vērtīgu pieredzi strādājot ar preparātu lietošanas tehnoloģiju, 
palīdzēja izstrādāt preparātu ieviešanas shēmas, koriģēt preparāta lietošanas normas ņemot vērā 
mūsu ražošanas telpas, noteikt optimālu dažādu BAC preparātu lietošanas attiecību. Tāpat 
izmēģinājuma periodā bija uzsākta lopkopu kopšanas tehnoloģijas ieviešana, it īpaši, līdzekļu 
ieviešama govs tesmeņa kopšanai – BAC CTC. Govs tesmeņa apstrāde ar šo līdzekļi pēc 
slaukšanas ļauj samazināt saslimšanu ar mastītu.  Lietojot šo līdzekļi aktīvi atjaunojas pupu ādas 
keratīna slānis, samazinās pupu hiperkaratinizācija, samazinās mastītu govju skaits, saglabājas to 
veselība, palielinās izslaukuma daudzums, uzlabojas piena kvalitāte. Apkopojot visu minētu, 
gribas pasvītrot, ka BAC preparātu lietošana mūsdienās ir pieejamākais, vieglākais un drošākais 
veids kā paaugstināt lopkopības un putnkopības efektivitāti. 

Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni (029) 115-98-93, tālr./fakss: (017) 291-44-22. 
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