
   2011/2012 pārraudzības gada labākais rādītājs mūža ražībā  

 

 

 

 

 

  

 

                              

Bite LV032495010002 HM, (dzim. 05.03.1990.)   
līdz 2012.gada 19. septembrim sava mūža 16 laktācijās saražojusi 115 739 kg piena ar 4,61 % 
tauku un 3,45  % olbaltumvielu 

  

Runā, ka esmu sena… 

     Agro bērnību un delverīgo jaunības laiku lāga neatceros, bet manā dzīvē viss ir bijis gaišs. Esmu  

bijusi uzticama un mīlēta.  Tas varbūt tāpēc ,ka man vienmēr bijusi un arī tagad ir smalka spīdīga 

zīda kleita mugurā, varbūt tāpēc, ka esmu tīrīga, gan ziemas aukstumā, gan vasaras dunduru laikā, 

varbūt tāpēc, ka uzticos saimniekam, jo  ejot uz ganībām un nākot mājās es viņam vienmēr cītīgi 

sekoju, varbūt tāpēc ,ka...  

    Atceros gadījumu,  kad saimniece ganībās mani rādīja pircējiem ( tas bija ļoti sen), tad gan 

neizturēju un aizgāju pie saimnieka un lūdzu: - nepārdod mani-. Saimnieks man ir ļoti labs un 

tāpēc es viņam ticu.   

    Atceros arī kā saimniece ganībās staigāja līdzi un gaiņāja lielos  dunduru barus, lai tie netraucē 

man ieturēt launagu, jo es mīlu labi paēst ( kurš gan no mums ir bez šī grēka?)  

 Mūsu mazajā sabiedrībā esmu vadītāja. Eju vienmēr pirmā, protams, aiz saimnieka. Kad biju 

jaunāka, tad gan mēs visas piecas raibaļas paklusām aizgājām pie kaimiņienes sakņu dārzā 

pamieloties ar svaigiem kāpostiem, pēc smaržas atradām attiecīgās vagas. Pašu mājās ir 

elektriskais gans no kā es ļoti baidos, Tagad tādās afērās vairs nepiedalos, jo esmu nojautusi, ka tā 

nedrīkst .   

 Jaukākais ir tas, ka ganības ir tieši pie pašas mājas, Zālīte ir brīnumjauka un vienmēr bagātīgi . Es 

zinu visas labākās un gardākās vietiņas. Mūsu saimnieks  sienu sāk gatavot, kad zālīte ir maza un 

tad  ziemā ir brīnumgards azaids, bet vasarā mīksta zālīte līdz rudenim.  Par viņa gādību es 

saimniekam uzticos un par visu to – padevīgi apbrīnoju un atlīdzinu. 

Pat nemanīju... pa kuru laiku esmu tik sena... 

                                                            Ar cieņu 

 31.01.2013,                                                             Bite     
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