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levadam.

Daudz gadu pagāja, iekams cilvēki sāka saprast un

novērtēt tos labumus, kādus truši mums dod, un paies

varbūt vēl diezgan daudz gadu, iekams plašākas masas

pareizi sāks novērtēt trušu audzēšanas īsto vērtību un

viņu nozīmi tautas un valsts saimniecībā. Pamazām, soli

pa solim, truši ir iekarojuši savu tagadējo stāvokli un,

cerams, nākotnē ieņems to vietu tautas un valsts saim-

niecībā, kāda tiem piekrīt savas lielās vērtības dēļ.

Truši, pateicoties savai pieticībai kā uztura, tā arī

telpu ziņā, ir viegli uzturāmi, bet iegūtie labumi ir sa-

mērā ļoti lieli. No iegūtas trušu vilnas trušu audzētājs

varēs pagatavot ne tikai sev un saviem ģimenes locek-

ļiem mīkstus un siltus apģērba gabalus, bet arī pārpali-

kumu pārdot apstrādāšanai rūpniecības uzņēmumos, kas

dos darbu strādniekiem un nāks par labu vispārībai.

Ļoti vērtīgas ir trušu ādas, kuras nelielo daļu trušu au-

dzētājs varēs patērēt savām vajadzībām, bet lielo vai-

rumu nodot plašākām masām patēriņam gan dabiskā krā-

sā, gan dažādās imitācijās. Arī gaļai, sevišķi kara un

krīzes apstākļos, ir ļoti liela vērtība, un tā aizpildīs diez-

gan lielu robu tautas apgādē ar uzturu. Pateicoties vi-

sam tam, trušu audzēšanai ir un būs liela nozīme tautas

un valsts saimniecībā.

Pie mums vēl daudzi audzē dažādus nederīgus, de-

ģenerējušos un neražīgus krustojuma trušus. Neprašana

vaislas pāru sastādīšanā, nepareiza trušu novietošana,

ēdināšana un kopšana ar laiku ir padarījusi šādu trušu

audzēšanu par neizdevīgu barības un pūļu patērētāju.
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Trīsstāvu krātiņš ar aizsegu.

Lielākais ļaunums, kas kavē trušu audzēšanas attīstību,

ir nezināšana par trušiem un viņu audzēšanu, kā arī

aizspriedumi, kādi vēl pastāv plašākās tautas masās pret

trušiem un to audzēšanu. Arī lielais vairums lauksaim-

nieku nav izpratuši to lomu, kāda piekrīt trušu audzēša-

nai vispārējā tautas labklājības celšanā.

Tikpat svarīgs, kā dažādo neražīgo krustojumu tru-

šu izskaušana, ir arī pareizi nostādīts trušu ēdināšanas

jautājums. Katra rekorda uzstādīšana svara un dzīv-

nieka skaistuma ziņā ar dārgu uzturu ir atmetama. Nav

lietderīgi uzaudzēt 7 vai 8 kilogramus smagus dzīvnie-

kus ar dārgi pirktu uzturu, bet gan svarīgi un saimnie-

ciski ir ar katra trušu audzētāja rīcībā esošo barību pa-

nākt pēc iespējas lielāku gaļas un vilnas produkciju un

labu ādu. Virtuve, sēta, grāvju malas un dārziņš dod

mums tik daudz atkritumu un nezāles, kas viss dos mums
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iespēju turēt un izaudzēt lielāku skaitu trušu. Arī lauk-

saimniecībai nederīgus zemes gabalus trušu audzētā-

jiem būtu lietderīgi izmantot gan zaļbarības iegūšanai,

gan arī dažādu zāļu un varbūt sakņu audzēšanai.

Arī labai trušu kūtij, resp. krātiņiem piekrīt liela

loma spējīgu un veselīgu dzīvnieku izaudzēšanai. Tru-

sim vajadzīgs pietiekoši liels krātiņš, daudz svaiga gaisa

un gaismas. Diemžēl ne visur un ne visiem trušu audzē-

tājiem šādas piemērotas telpas resp. krātiņi ir. Bet laba

trušu kūts, resp. pietiekoši lieli krātiņi ir galvenais

priekšnoteikums labiem panākumiem trušu turēšanā un

audzēšanā. Labākā barība un labākie sugas dzīvnieki

nedos gaidāmos panākumus, ja trušiem nebūs pietie-

koši lieli krātiņi un kūts ar vajadzīgo gaismu un svaigo

gaisu. Mazi krātiņi un tumsa kavē dzīvnieku pareizu

attīstību, bet veicina dažādu slimību izplatīšanos.
lekams izvest dzīvē nodomu nodarboties ar trušu

audzēšanu, katram vispirms būs jāizšķir jautājums, kā-

dus trušus tas vēlas audzēt: vilnas, ādas vai gaļas tru-

šus. Pie vilnas trušiem pieder Angoras truši; pie ādas

trušiem pieder visas tās sugas, kuru vienkrāsainā, biezā

un mīkstā spalva un lielā āda dod siltas un glītas ādas

kažoku izstrādājumiem (šinšilla, Vīnes zilais v. c), bet

pie gaļas trušu grupas pieder visas tās sugas, kas ātri

aug un visīsākā laikā dod vislielāko gaļas daudzumu

(beļģu un baltais milzenis, auni v. c). Mūsu lauksaim-

niekiem būtu jāpiegriež trušu audzēšanai nopietna vē-

rība, jo lauksaimniekiem ir tieši visas tās priekšrocības

trušu audzēšanā, kādu citiem nav, proti: attiecīgs barī-

bas daudzums un trušu novietošanai piemērotas vietas.
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īss vēsturisks pārskats par trušiem.

Kā visi mūsu mājas dzīvnieki, kas cēlušies no brīvā

dabā dzīvojošiem senčiem, arī trusis cēlies no brīvā

dabā, savvaļā dzīvojošā dzīvnieciņa, meža truša. Tikai

gadusimteņu maiņā, pamazām tas ir pieradināts pie mā-

jas un pārvērties par derīgu kustoni. Trusis ir viens no

jaunākiem pie mājas pieradinātiem dzīvniekiem
.

Trušu šūpulis neapšaubāmi ir Eiropas dienvidvakari,

Spānija. Pirmie trušus atklāja fēniķieši. Kad tie 1100 g.

priekš Kristus dzimšanas savos tālajos jūjras braucienos

gar Āfrikas ziemeļkrastiem sasniedza tagadējās Spānijas

piekrasti, tie tur atrada ļoti lielā vairumā šos dzīvnie-

ciņus un atrasto zemi nosauca par „Sispania", t. i. trušu

zemi.

Pirmos rakstiskos norādījumus par trušiem mēs sa-

stopam pie seniem romiešiem. Romieši ar šo dzīvnie-

ciņu iepazinās, kad tie 3. gadusimteņa beigās pirms Kris-

tus dzimšanas iekaroja Spāniju.

Romieši bija arī tie, kas trušus pārnesa uz savām

kolonijām: Mallorku, Minorku un Balearu salām un uz

Dienvidfranciju (Maršēju). Kādā ceļā truši tālāk izpla-

tījušies Eiropā, par to noteiktu norādījumu nav. XII. ga-

dusimteņa beigās mēs tos jau sastopam Anglijā, lai gan

vēl ap 1309. g. tie reti vēl kur bija sastopami. 1412. g.

Perestrello, pirmais Kanariju salas Porto-Santo kolonists,

ieveda un palaida še brīvā vienu pārīti trušu, kuri īsā

laikā savairojās milzīgā daudzumā. 1613. g. holandieši

izdarīja pirmo mēģinājumu ievest trušus Ziemeļ-Ame-

rikā, bet 1860 .g. ar kādu angļu kolonistu truši nokļuva

Austrālijā, savairojās īsā laikā milzīgā daudzumā un ta-

gad pārvērtušies par visas zemes postu.

Jau sirmā senatnē cilvēki ir interesējušies par tru-

šiem un mēģinājuši tos padarīt par derīgiem kustoņiem.
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Kā pirmie ar to sākuši nodarboties senie romieši. īsti

trušu audzēšana sāka attīstīties tikai viduslaikos, un kā

pirmie ar to nodarbojās franču mūki. Ap 1600. g. trušus

var jau sastapt vienā otrā mājā, kur tie tiek turēti par

prieku bērniem.

Pirmais izsmeļošākais apraksts par trušu audzēšanu,

turēšanu un ēdināšanu atklātībā parādījās 1579. gadā.

Tomēr tanī laikā vēl nekas nav minēts par dažādu su-

gas trušu audzēšanu. Šinī aprakstā jau sastopam norā-

dījumus par dažādām trušu krāsām: melni, balti, zili un

raibi . Arī svara ziņā teikts, ka šinī laikā tie esot jau

bijuši četras reizes smagāki par brīvā dabā dzīvojošo

trusi. Ja arī pieņemam, ka tas ir zināmā mērā pārspī-

lējums, tomēr šāda piezīme norāda uz to, ka jau tanī

laikā trušu audzētājiem radusies doma izaudzēt milžus.

īsta sugas mācība, t. i. mācība par atsevišķu trušu

grupu audzēšanu ar zināmām no paaudzes uz paaudzi

pārejošām īpašībām, ir tikai pēdējo 100 gadu darbs. Ap
1850. g. bija tikai četras sugas: aplokos audzētais trusis,

mājas jeb krātiņu trusis, ādas trusis un Angoras trusis.

No visām še uzskaitītām sugām gan pēdējo tikai varēs

nosaukt par atsevišķu sugu, bet pārējās būs dažādakrus-

tojuma dzīvnieki, no kuriem vēlāk izveidojās tagadē-

jās sugas. Ap 1900. g. sugu skaits jau bija pavairojies

vairāk kā par 12. Tagad trušu sugu ir daudz un visas

tās ir pēdējo gadu truškopju neatlaidīga darba auglis.

Cīņā par eksistenci trusis, sevišķi ziemas laikā, kad

uz lauka maz barības, labprātīgi apmeklēja cilvēku mīt-

nes, tā nokļūstot no sākuma lopu kūtīs, kur tos tad arī

sāka turēt. Šī trušu turēšana lopu kūtīs tad arī būtu

uzskatāma par pirmatnējo trušu audzēšanas jeb trušu no-

vietošanas veidu . Šādā ceļā šis kaitīgais dzīvnieciņš pa-

mazām pārvēršas par spēļu lietiņu bērniem un beidzot

par ienesīgu mājas dzīvnieku.
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Truši vairojas ļoti ātri . Brīvā dabā dzīvojot viena

trušu mātīte atnesas 7—B reizes gadā, dodot 4—lo gab.

mazuļu, kuri pēc nedaudz mēnešiem savukārt ir spējīgi

radīt pēcnācējus. Aprēķināts, ka tādā kārtā no vienas

trušu mātītes iznāk gadā apmēram 3000 gab. pēcnācēju.

Svarīgāko trušu ķermeņa daļu uzbūve un to

darbība.

Trusis ir zīdītāja dzīvnieks un pieder pie zāļu ēdāju,

grauzēju grupas. Raksturīpašības izpaužas stipri garās

pakaļkājas, diezgan garā ķermenī un sevišķā zobu kons-

trukcijā. Apskatot trusi, vispirms mums acīs duras viņa

ārējais izskats.

Sērmulīšu truši.

Ārējā izskata galvenās pazīmes ir: 1) lielums, 2) vis-

pārējais izskats, 3) ādas (spalvas) labums, 4) krāsa un

5) veselības stāvoklis.
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Lielums, atkarībā no trušu sugas, ir dažāds un iz-

paužas ķermeņa garumā un svarā. Lielumu nosaka ar

svēršanu un ķermeņa garuma izmērīšanu. Izmērīšanai

lieto līnijālu, sadalītu centimetros. Lai trusi izmērītu, to

uzliek uz galda vai kāda dēļa, ar labo roku piespiež truša

galvu pie priekšējām kājām, ar kreiso roku izstiepj truša

Trušu izmērīšana.

ķermeni un pakaļējo ķermeņa daļu piespiež pie pakaļ-

kājām, pēc kam izdara mērīšanu no degungala līdz astes

sākumam, resp. ķermeņa beigām.

Vispārējo izskatu izteic ne tikai trušu lielums, bet

arī ķermeņa .galvas un ausu forma, acu krāsa, esošais

vai neesošais gaļas maisiņš (guza) pakaklē, kāju garums

un resnums un astes proporcionālitāte.

Āda apklāj visu truša miesu un sastāv no divām

kārtām: augšējās (epidermis) un apakšējās. Āda pār-

klāta ar spalvu. Spalva trusim ir divējāda: viena ir mīk-

sta, īsa un ļoti bieza, bet otra garāka, resnāka un cietāka.

Mīksta spalva, saucas par dūnām jeb paspalvu, bet res-

nākā un cietākā spalva, kura ir daudz garāka par pa-

spalvu, saucas par akotu.
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Dažām trušu sugām, kā Angora trušiem, akots ir ļoti

,garš, 25—30 cm., bet tādos gadījumos akots zaudē savu

cietumu un tas ir zīdveidīgi mīksts.

Adas labumu izteic spalvas garums, mīkstums un

biezums, kā arī spalvas spīdums un pieglaušanās pie

ķermeņa.

Vācu lauku trusis.

Krāsa ir dažāda un katrai sugai īpatnēja. Acu un

nagu krāsa pa lielākai daļai atbilst vispārējai spalvas

krāsai. Šim apstāklim ir liela nozīme pie trušu iepirkša-

nas un vaislas pāru sastādīšanas. Ja, piemēram, attiecī-

gas sugas trušiem acu krāsa neatbilst šai sugai piemī-

tošai acu krāsai, tad ar noteiktību var teikt, ka no šādiem

trušiem nekad nebūs tīri sugas pēcnācēji. Balti nagi pie

tumšas krāsas trušiem norāda uz deģenerāciju.

Veselības stāvokli raksturo pareizs miesas barojums,

spalvas spīdums, dzīvs skats, ātras (sugai piemītošas)

kustības un vispārējs veselīga dzīvnieka izskats.

Ķermenis sastāv no trim galvenām daļām: kaulu bū-

ves jeb skeleta, muskuļiem resp. ķermeņa mīkstām da-

ļām un ādas.

Kaulu būve ir tā, kas veido dzīvnieka ķermeņa



13

formu un kalpo muskuļu atbalstam. Tā sastāv no trim

atsevišķām daļām: galvas kauliem, mugurkaula ar ribām

un krūšu kaula un kāju kauliem. Galvas kauli sastāv

no galvas kausa, kurā atrodas smadzenes, sejas kauliem,

kas stipri padoti uz priekšu, un savukārt sastāv no acu

iedobumu kauliem, diviem degunkauliem un augšas un

apakšas žokļiem.

Zobu trusim ir pavisam 28. No tiem 6 priekšējie

jeb graužamie zobi, bet 22 dzerokļi. Ilkņu trusim nav.

Augšējā žoklī priekšā atrodas 2 spēcīgi un stipri izliekti

kaltveidīgi priekšzobi, aiz kuriem cieši klāt atrodas 2

mazāki priekšzobi. Apakšējā žoklī atrodas tikai 2 priekš-

zobi. Graužot trusis laiž apakšējos priekšzobus gar aug-

šējo (lielo) priekšzobu iekšējo pusi, pie kam, zobus sa-

laižot pilnīgi kopā, augšējie mazie priekšzobi sastopas

ar apakšējiem. Starp priekšzobiem un dzerokļiem at-

rodas tukša vieta. Dzerokļu augšējā žoklī katrā pusē ir

pa 6, bet apakšējā pa pieci.

Jaunpiedzimušiem trusēniem ir pavisam 16 zobu:

visi 6 priekšējie zobi un 10 dzerokļu. 4 priekšējie zobi,

lielie augšas un apakšējie, ir pastāvīgi, bet divi mazākie

augšas priekšzobi un visi dzerokļi ir piena zobi, kuri sā-

kot ar 18. dzīvības dienu pamazām izkrīt un to vietā iz-

aug jauni, pastāvīgi zobi. Interesantu parādību var no-

vērot pie augšējo mazo priekšzobu izaugšanas. Bieži

gadās, ka pastāvīgie zobi ir jau izauguši, bet piena zobi

vēl nav izkrituši. Tādā kārtā augšējā žoklī izveidojas

trīs pāri cits aiz cita stāvošu priekšzobu, no kuriem vi-

dējais pāris ir piena zobi.

Lielājiem augšas un apakšas priekšzobiem tikai ār-

puse ir klāta ar emalju. lekšpusē emaljas nav, caur ko

šo zobu iekšpuses pie graušanas ātrāki nodilst un piedod

zobiem asu kaltveidīgu izskatu, kāds izskats piemīt nor-

māliem, veseliem zobiem. Augšējie lielie priekšzobi pa-
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stāvīgi aug, kādēļ no svara ir, lai šie zobi pastāvīgi diltu,

t. i. vienmēr paliktu normālā lielumā. Ja aiz kādiem ne-

būt iemesliem šī zobu nodilšana nenotiek, tad augšējie

priekšzobi izaug par daudz gari, kas trusi stipri traucē

pie ēšanas. Bez tam zobi, izauguši pārāk gari, pieņem

neglītu uz iekšu vai sāniem izliektu formu.

Pēdējais apstāklis katram trušu audzētājam ir jā-

ņem vērā un laiku pa laikam, sevišķi vaislas dzīvnie-

Nenormāli izauguši priekšzobi.

kiem, zobi jāpārbauda. Nereti nāk priekšā, ka viens otrs

dzīvnieks bez redzama iemesla labi neēd, paliek vājāks,

un, pārkontrolējot zobus, arī atrodam tur meklēto vainu.

Tādos gadījumos zobi jānokniebj.

Augšlūpa trušiem ir šķelta, lai, cietus un asus priekš-

metus graužot, tas to varētu atvilkt atpakaļ un tā pasar-

gāties no ievainojumiem.

Pie ķermeņa mīkstajām daļām pieder elpošanas, ba-

rības pārstrādāšanas, asinsriņķošanas, dzimuma, jūtu un

citi orgāni, kā arī muskuļi un dzīslas.

levērību pelna mātītes dzimumorgāns. Mātītes dzi-

mumorgāns sastāv no divām olnīcām, diviem olu vadiem,

dzemdes, maksts un kaunuma lūpām. Abas olnīcas iz-
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skatā ir balti pelēcīgas 15—20 mm garas un 5 mm platas

un atrodas pie nieriem. Apskatot tuvāk seksuāli nobrie-

dušas trušu mātītes olnīcas, redzam, ka to virspuses ir

nelīdzenas, grumbuļainas. Šos nelīdzenumus olnīcās

veido tā saucamās follikulas, kurās nogatavojas ar caur-

Seksuāli nobriedušās mātītes dzemde.

redzamu šķidrumu pārklātās oliņas. Kad oliņa ir nogata-

vojusies, follikula pārplīst un tās saturs, t. i. apmēram

0,17 mm lielā oliņa, kopā ar šķidrumu, iekļūst olvadā.

Oliņas saturs sākumā nonāk augšējā, piltuves veidīgā
olvada galā un caur šauro, apmēram 10 cm garo olvadu

virzās uz dzemdi. Dzemde trušu mātītei ir divžuburaina

resp. sastāv no divām patstāvīgām dzemdēm, caur ko ie-

spējama divreizēja apaugļošanās. Trušu audzētājiem ir

parasts paņēmiens pēc zināma laika pēc pirmās sapāro-

šanas laist mātīti atkal pie tēviņa, lai pārbaudītu, vai tā
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ir apaugļojusies vai nē. Parasti, ja mātīte apaugļojusies,

tā tēviņu nepieņem, bet ir arī tādas mātītes, kas to dara.

Ja nu no pirmās sapārošanas vienā no dzemdēm oliņas

ir palikušas neapaugļotas, tad var notikt, ka arī pie otr-

reizējas tēviņa pieņemšanas mātīte nonāk grūsnības stā-

voklī, un notiek divreizējas vienpakaļ otrai dzemdības.

Trušu mātītes dzemde ar oliņām.

Pēc notikušas sapārošanas tēviņa sperma nokļūst mā-

tītes makstī un no turienes tālāk dzemdē un olvadā pre-

tim oliņai, kuru tad apaugļo. Katra oliņa normāli apaug-

ļojas tikai no viena dīgļa. Tādēļ jāuzskata par neiespē-

jamu, ka vienam trusim varētu būt divi tēvi, resp. ka tam

varētu būt divu atsevišķu tēviņu redzamas sugas īpašī-

bas, kas būtu sekas no divreizējas vienas pēc otras sa-

pārošanas ar dažādiem tēviņiem. Bet gan pilnīgi iespē-

jams, ka pie divreizējas vienas pēc otras sapārošanas ar
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dažādiem tēviņiem vienu daļu oliņu apaugļo viens un

otru daļu otrs tēviņš. Šādā veidā vienā metienā mātīte

var dzemdēt bērnus, kuri cēlušies no dažādiem tēviem.

Tēviņu spermas dīgļi, kuri nav mātītes oliņas apaugļo-

juši, ātri zaudē savas apaugļošanās spējas un nobeidzas,

kādēļ tiem uz nākamo apaugļošanos un pēcnācējiem

vairs nav nekāda iespaida.

Tēviņa sperma pēc sapārošanas dzemdē nonāk ap-

mēram pēc 4 stundām, bet pašas oliņas apaugļošana no-

tiek pēc 10 stundām. Pēc 4 dienām apaugļoto oliņu mēs

jau atrodam dzemdē piestiprinājušos pie dzemdes sienas,

kur notiek tālāka attīstība. 10. dienā sākas placentas at-

tīstīšanās, un no šī momenta sākas jaunās dzīvības elpo-

šana.

Pati oliņas apaugļošanās notiek olvadā. Apaugļotā

oliņa pamazām nolaižas dzemdē un piestiprinās pie dzem-

des sienas. Turpinot iesākto attīstību, tā pamazām apvel-
kas ar plēvi. Šinī plēvē auglis turpina attīstīties un pār-

velkas ar placentu. Placenta cieši apkļauj augli un sa-

aug kopā ar dzemdes sienu. Placentas uzdevums ir augļa

barošana visu attīstības laiku mātes miesās.

Pēc grūsnības laika notecēšanas pienāk dzemdības.

Notiek dzemdes krampjveidīga saraušanās, caur ko pla-

centa ar tanī atrodošos jauno trusēnu tiek bīdīta uz dzem-

des kakliņa pusi. Placenta pārplīst, un jauni dzemdes

krampji izmet mazo trusēnu laukā. Tiklīdz jaunpiedzi-

mušais trusēns izmests laukā, reizē ar to nabas saite

vai nu pati notrūkst, vai arī mātīte to nokož. Pēc visu

trusēnu piedzimšanas iznāk laukā arī placenta, kuru pa-

rasti trušu mātīte apēd. Gadās, ka trusēns no dzemdes

tiek izmests ar visu placentu. Tādās reizēs trušu mātīte

viņu pārkož un apēd, pie kam nereti notiek jauno trusē-

nu ievainošana, piemēram, nokostas ausis, kājiņas v. 1.1.
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Šeit nevajaga sajaukt to ievainošanu un pat mazo tru-

sēnu nokošanu un apēšanu, kāda dažreiz notiek pie dzem-

dībām, kam ir pavisam citi iemesli.

Trušu audzēšanai nepieciešamie priekšnoteikumi.

Visi tie, kam ir kāds šķūnītis, neliels laukumiņš sētā

un gabaliņš zemes (dārzs), var jau domāt par trušu au-

dzēšanu, bet lauksaimnieks, kuram barības jautājums

nav tik akūts un arī brīvas vietas diezgan, var droši uz-

sākt nodarboties ar trušu audzēšanu šī vārda tiešā no-

zīmē. Galvenais nosacījums, lai trušu audzēšanai būtu

panākumi un arī saimnieciska nozīme — ir lēta barība.

Bez tam liela nozīme trušu audzēšanā piekrīt arī vietē-

jiem apstākļiem un audzējamo trušu daudzumam. Krā-

tiņu novietošana nepiemērotās (mitrās, tumšās) telpās vai

vietās un lielāka daudzuma trušu turēšana nepiemēro-

tās, šaurās telpās (vienā mazā krātiņā 4 un vairāk dzīv-

nieki), veicina slimību izplatīšanos, un līdz ar to lielāks

vairums trušu var aiziet bojā. Nav jāaizmirst, ka trusī-

tis savu samērā īso mūžu ir spiests pavadīt krātiņā. Tam

nav brīvības un viņš ir pilnīgi atkarīgs no audzētāja žē-

lastības. Trusis ir dzīvs radījums un nav mašīna, ielikta

krātiņā vilnas, ādas un gaļas ražošanai. Tādēļ katra

trušu audzētāja pienākums ir gādāt par saviem dzīvnie-

kiem, tos labi kopt un barot. Krātiņiem jābūt vienmēr

tīriem un par visām lietām pietiekoši lieliem, lai dzīv-

nieki tanīs varētu brīvi kustēties. Svaigs gaiss un gaisma

nekad nedrīkst trūkt. Trušus nedrīkst novietot kopā ar

citiem dzīvniekiem, sevišķi putniem. Putnu parazīti pār-

iet arī uz trušiem un sagādā tiem diezgan lielas mokas.

Katram trušu audzētājam katrā ziņā ir jārēķinās ar viņa

rīcībā esošo barības daudzumu un telpām, un pēc tā tad

arī jāattīsta audzējamo trušu apmērs.
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Vienkārši dārza novietoti trušu krātiņi.

Visi darbi, saistīti ar trušu krātiņu ierīkošanu, baro-

šanu, tīrīšanu v. t. t. veicami pašu spēkiem. Trušu audzē-

šana ar algotu darba spēku reti kad atmaksāsies. Tikai

tādās vietās, kur uzkrājās lielākā vairumā ēdienu palie-

kas un atkritumi, kā: slimnīcās, cietumos un citur, var

būt runa par trušu audzēšanu ar algotu darba spēku.

Trušu audzēšana atmaksāsies un būs ienesīga tikai tad,

ja tā būs nostādīta uz pareiziem pamatiem, ierīces iz-

būvētas no visvienkāršākiem materiāliem un, galvenais,

bez lielāka kapitāla ieguldīšanas. Panākumi būs tikai tad,

ja pats trušu audzētājs darbā ieliks visas savas teorē-

tiskās un praksē gūtās zināšanas un šo savu darbu un

dzīvniekus patiesi mīlēs. Nepietiek ar to vien, ka mēs

ieliekam trusīšus krātiņā, ļaujam tiem radīt pēcnācējus,

barojam tos un izlietojam to gaļu un ādas savām vaja-

dzībām. Pareizai trušu audzēšanas ierīkošanai un nostā-
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dīšanai audzētājam ir vispirms jāiepazīstas ar attiecīgu

literātūru. Ar šādā ceļā iegūtām teorētiskām zināšanām

tomēr vēl arī nepietiks, bet trušu audzētājam jācenšas

šīs teorētiskās zināšanas lietderīgi piemērot arī praksē,

lai šādā ceļā sevi izveidotu par krietnu trušu audzētāju
— praktiķi.

Trušu saimnieciska vērtība.

Lai trušu audzēšanai tiešām būtu saimnieciska no-

zīme, neviens trušu audzētājs nedrīkst uz ārējās sugas

īpašību rēķina (krāsu, zīmējumiem v. t. t.) atstāt novārtā

galveno trušu audzēšanas mērķi: vilnas, ādas un gaļas

produkcijas pacelšanu līdz pēdējai iespējai. Viss tas pa-

nākams tikai ar labiem vaislas dzīvniekiem. Visa vē-

rība jāpiegriež tam, lai izaudzētu tādus vaislas dzīvnie-

kus, kas, blakus minētiem labumiem, būtu arī ar noteik-

tām vaislas un apaugļošanās spējām, ātri augoši, labi

ēdēji, veseli un spējīgi pretoties klimatiskiem iespaidiem.

Bet šī mērķa sasniegšana savukārt nedrīkst atstāt ie-

spaidu uz dzīvnieku ārējām sugas īpašībām. Visi sasnie-

gumi jāpanāk ar vienmērīgu un plānveidīgu darbu, ieau-

dzējot katrā dzīvniekā kā derīgās un labās, tā arī ārējās

sugas īpašības.

Truša ķermeņa būves ārējais izskats var noderēt par

mērauklu uzstādītām prasībām vaislas, vilnas, ādas un

gaļas produkcijas spējām. Plata mugura norāda uz la-

bām vaislas spējām un labu ādas un gaļas producētāju,
īss kakls norāda uz ātru augšanu un agru dzīvnieka no-

briedumu. Platas krūtis ir pazīme ātrai augšanai un la-

bam ēdējam, bet platais krūšu kurvis — labai veselībai.

Platais, gandrīz četrstūrainais krusts nozīmē augstu ga-

ļas producētāju un norāda uz labām vaislas spējām. Viss

tas savukārt norāda uz spēcīgu muskulatūru un pietic-
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košu gaļas daudzumu. Ciešā sakarībā ar šīm ārējām pa-

zīmēm atrodas attiecīgais dzīvnieka svars, t. i. ķermeņa

ārējam izskatam, formai jābūt ciešā sakarībā ar svaru,

jo zinātniski ir pierādīts, ka tie truši, kuru ķermeņa ārē-

jais izskats atrodas visciešākā sakarībā ar svaru, ir la-

bākie ēdēji un barības izvērtētāji. Tas sakāms par dzīv-

niekiem ar druknu ķermeņa formu, kuri ir arī vislabākie

Karakulimitācija no trušu ādiņas.

gaļas producētāji. Gaļas tirgum derīgi tikai tādi truši,

kas nokauti, pilnīgi iztīrīti, sver ne mazāk par 1,5 kg un

ne vairāk par 3—3,5 kg.

Ļoti svarīga saimnieciska loma kažokādu tirgū pie-

krīt trušu ādai, jo apmēram 75% no visām kažokādu

rūpniecībā apstrādājamām ādām dod truši. Pie tagadē-

jiem apstākļiem pie mums trušu ādu pieprasījumi daudz-

kārt pārsniedz ražoto trušu ādu piedāvājumus. Tas liek

mums padomāt un pielikt visas pūles ādu produkcijas pa-

lielināšanai. Un jāražo tikai pilnīgi kažokādu rūpniecī-

bai derīgas ādas, t. i. jāaudzē tikai nedaudzas saimnie-

ciskā ziņā derīgas un atzītas trušu sugas, izskaužot da-

žādos nederīgos krustojuma dzīvniekus un rekšus.
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Lai gan arī starp mazajām trušu sugām ir dzīvnieki

ar pirmklasīgām ādām, tās tomēr nevar uzskatīt par saim-

nieciskā ziņā derīgām sugām, jo ādas ir mazas, bet no-

vietošanas ierīce un kopšana prasīs tik pat daudz līdzekļu

Apmetnis no baltām trušu ādiņām

un pūļu, kā lielās sugas, kas nav saimnieciski. Saimnie-

ciskumu nosaka dažādu sugas trušu ādu nodošanas un

pielietošanas iespēja, un te izrādās, ka raibajām trušu

ādām ir tikai 5 pielietošanas (izstrādājumu) veidi; balta-

jām — 14, bet pelēkajām un visām vienkrāsainām ādām

— 35 veidi.
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Trušu audzēšanas veidi.

Atkarībā no tā, kādā vairumā trušus audzē, trušu

audzēšanu var iedalīt trijās grupās: trušu saimniecībās,

trušu audzēšana kā lauksaimnieku blakus nodarbošanās

un trušu audzēšana mazumā.

Zem nosaukuma „trušu saimniecība" jāsaprot katra

lielāka trušu audzētava, kuras īpašnieks tikai ar šo no-

darbošanos sagādā sev līdzekļus eksistencei un kura ienes

tik daudz, lai segtu visus trušu novietošanas, uztura, kā

arī personāla izdevumus. Šādas saimniecības ierīkošana

prasa no tā īpašnieka lielu rutīnu un prasmi. Mēs, par

nožēlošanu, neesam vēl nonākuši tik tālu, kā tas ir citās

zemēs, kur trusi jau daudzus gadu desmitus uzskata par

derīgu kustoni un tas tiek nostādīts līdzās pārējiem mājas

dzīvniekiem. Arī vienam no galvenājiem truškopības

produktiem — gaļai, trūkst vairuma noņēmēju, jo mūsu

tauta vēl maz pazīst šo veselīgo uztura līdzekli.

Ja nu kāds domātu par trušu saimniecības ierīko-

šanu, tad tam būs vispirms jāapsver visas iespējamības.
Visi aprēķini zūd un sairst tanī pat momentā, kad truš-

kopības produktiem aptrūkst noņēmēju. Tieši uzstādīt

šādas saimniecības ieņēmumu un izdevumu aprēķinu ar

skaitļiem vien gandrīz nav iespējams, jo katras atseviš-

ķas saimniecības apstākļi ir tik dažādi un blakus iespaidu

ir tik daudz, ka šablonisks aprēķins pilnīgi neiespējams.

Pie aprēķinu sastādīšanas vērā būtu ņemams apmēram

sekojošais:

Pirmkārt pārbaudāmi punkti:

1) ieguldījums novietošanas ierīces uzbūvei,

2) vieta un vietējie apstākļi,

3) barības jautājums un

4) darba spēks.
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Tie būtu izdevumu posteņi, kuri rūpīgi jāapsver un

Jāpārbauda. Kā izlīdzinājumus tiem pretī varētu stādīt

sekojošus ieņēmuma posteņus:

1) ieņēmumi no vaislas dzīvnieku pārdošanas, pie

kura jāpieiet ar lielu jautājuma zīmi;

2) ieņēmumi no Angoras trušu vilnas, ja tādus audzē,

bet kuri tomēr katrā lielākā saimniecībā, blakus

citām sugām, ir jāaudzē;

3) ieņēmumi par ādām un gaļu;

4) ieņēmumi par mēsliem un

5) ieņēmumi par pārošanu, saimniecības apskati

v. t. t.

Tā tad šādas saimniecības eksistence ir pilnīgi atka-

rīga no tiem ieņēmumiem, kādus var dot tikai trušu au-

dzēšana, bet tie ir vārīgi punkti. Tagad, kad pieprasī-

jumi pēc dažādām kažokādām stipri pieauguši, jo kažok-

ādas nēsā ne tikai ziemā vien, bet visu cauru gadu, dau-

dziem varbūt radīsies doma ierīkot trušu saimniecību šī

vārda tiešā nozīmē. Bet te nu jāņem vērā tas apstāklis,

ka, nesaņemot atbalstu ne no viena, un ka arī no sā-

kuma nebūs iespējams neko pārdot, tādam iesācējam

jābūt nodrošinātam ar pietiekošiem materiāliem līdzek-

ļiem, lai vismaz vienu gadu tas varētu dzīvot bez kādiem

ieņēmumiem. Ja kāds tomēr jau pirmajā gadā grib cerēt

pat uz peļņu, tas rūgti var vilties, kādēļ labāk ar tādu

nerēķināties. Nav arī ieteicams iesākt ar lielu skaitu

dzīvnieku uz reizi. leteicams iesākt ar nelielu skaitu,

kādus iegādāties no piedzīvojušiem trušu audzētājiem un

truškopjiem, kaut arī tie būtu dārgāki par vispārpiedāvā-

tiem trušiem, un tikai pakāpeniski palielināt dzīvnieku

skaitu un novest savu nelielo trušu audzētavu līdz trušu

saimniecībai. Ar šādu iesākumu katrs varēs smelt ne-

pieciešamās zināšanas, kādas vajadzīgas turpmākam dar-
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Lielākas trušu audzētavas, pēc jaunlaiku prasībām būvēti, krātiņi.

bam. Pie šādas saimniecības ierīkošanas nevarēs ķer-

ties ar dažām simts markām kabatā, bet te būs jārēķi-

nās ar daudz lielāku summu.

Par dārga zemes gabala iegādāšanu nevar būt runa.

Būs jāizvēlas lētāks zemes gabals, kas tomēr nedrīkst

būt tālu no centra (lielpilsētas) un dzelzceļa. Nerunājot

nemaz par neērtībām, tālais transports jau prasīs daudz

laika un liekus izdevumus. Noteicošais būs lēta barības

sagādāšana trušiem, jo truši jāēdina ari tad, ja nebūs

nekādu ienākumu, un lēts darba spēks. Vislabāk, ja vi-

sus darbus var veikt pats ar saviem, ar savas ģimenes,

spēkiem. Šādās trušu saimniecībās, lai tās būtuarī iene-

sīgas, ieteicams tikai audzēt labus trušus no saimnieciskā

ziņā atzītām trušu sugām, jo šādi truši dos audzētājam

iespēju pārdot arī dzīvus trušus vaislai, kuru cena stipri

vien augstāka par kaujamiem trušiem. Labi sugas dzīv-
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nieki maksā arī labu naudu, jo labs un lēts nav savieno-

jami. To rāda arī lielāku trušu saimniecību vaislas dzīv-

nieku cenas ārzemēs. Kas savas saimniecības eksistenci

grib varbūt dibināt tikai uz kaujamo dzīvnieku audzē-

šanu vien, lai pamēģina, bet tad jau būs jārūpējas par

pastāvīgiem gaļas noņēmējiem, jo ādām noņēmēju do-

mājams netrūks.

Labākus panākumus varēs jau cerēt trušu audzētāji,

kam šis darbs būs kā blakus nodarbošanās. Tas būtu jā-

ņem vērā mūsu lauksaimniekiem un sīkgruntniekiem.

Ari tie var domāt par lielāka vairuma trušu audzēšanu,

jo izaudzējot caurmērā gadā 300—500 trušu būs nopelnīta

laba nauda. Un tieši lauksaimniekiem vai nelielas grunts-

īpašniekiem ir nepieciešamās vietas trušu novietnes

ierīkošanai, barība un barības atkritumi un arī varbūt

cilvēki, kam var uzticēt trušu ēdināšanu un kopšanu, ne-

taisot liekus izdevumus. Arī še tomēr būs daudz kas jā-
ievēro par sacīto attiecībā uz trušu saimniecībām. Se-

višķi tas sakāms par barības daudzumu un truškopības

produktu novietošanas iespējām. Bet tā ka še audzē-

jamo trušu skaits būs mazāks, tad arī vieglāk būs atrast

noņēmējus vilnai, ādai un gaļai.
Mazie trušu audzētāji bieži vien uzstāda jautājumu:

cik trušu es varu turēt? Tieši atbildēt uz šo jautājumu ir

diezgan grūti. Bet tā kā lielākais vairums trušu audzē-

tāju pagaidām sastopams ne pie lauksaimniekiem, bet

gan tieši pie bezzemniekiem un pilsētas un lauku darba

inteliģences un strādniekiem, kuri trušus tura gan ādas

dēļ sev un saviem ģimenes locekļiem, gan arī gaļas dēļ,

lai ietaupītu lieku naudu citām nepieciešamām vajadzī-

bām, tad gribu arī uz šo jautājumu atbildēt. Ar kādu ne-

būt noteiktu skaitli atbildēt nav iespējams. Te jāizšķir

divas trušu audzētāju grupas: viena, kam ir kaut neliels

dārza gabaliņš, un otra — kam tādu nav. Pie pēdējās
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Mucas kā trušu krātiņi.

grupas piederēs lielākā daļa darba inteliģences un strād-

nieku. Par pirmo grupu varētu teikt, ka tie varētu turēt

tik daudz trušu (domāti vaislas dzīvnieki), cik ģimenē ir

galvu: Virtuve un dārzs dos tik daudz atkritumu, ka vi-

siem trušiem barības pietiks, jo reti kādam būs patika

pirkt dārgo barību. Kas saprotams nerēķinās ar barības

jautājumu un ir ar mieru arī tādu pirkt, tad tādam trušu

audzētājam saprotams izšķirošais būs telpu jautājums.

Bet
;
kam nav nekādu zemes gabaliņu, tam audzējamo

trušu skaits ir stipri ierobežots. Ir pieņemts, ka ģimenē

no 4—6 cilvēkiem virtuve var dot tik daudz atkritumu,

ka iespējams izmitināt 2—3 trušus, vēl sevišķi tad, ja

pats audzētājs nav par kūtru pievākt virtuves atkritu-

mus arī no kaimiņiem un vasarā pieejamo zaļbarību.

Saprotams, par trušu audzēšanu varēs domēt tikai

tas, kas saviem dzīvniekiem varēs dot kaut cik piemē-

rotus apstākļus, lai tie labi augtu un attīstītos. Ja barī-
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bas jautājums mazajiem audzētājiem pārsniedz zināmas

robežas un tiem būs jāpiepērk klāt samērā daudz barības,

tad jau katrs aprēķins par ienesīgumu šādā saimniecībā

zudīs. Ja vien trušu audzētājs grib gūt zināmus panāku-

mus savam pasākumam, zināma nozīme piekritīs arī su-

gai, kādēļ būs jāaudzē tikai tīri sugas truši.

Trušu novietošanas veidi un to izvēle.

Tagadnes truškopībā trušu audzēšanai un novieto-

šanai pazīst trīs veidus: 1) trušu audzēšanu krātiņos,

2) trušu audzēšanu aplokos un 3) trušu audzēšanu brīvā

dabā.

Priekšzīmīgi ierīkoti krātiņi trijos stāvos.

Audzējot trušus krātiņos, visus dzīvniekus, kā lielos,

tā mazos, novieto atsevišķos nodalījumos, kur tie uztu-

ras visu laiku. Krātiņi var būt vien- un vairāk stāvu

un tos var novietot kā ārā, tā arī slēgtās telpās.
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Trušu mātīte ar jaunajiem trusēniem aplokā.

Aplokos parasti novieto mātītes ar mazuļiem, lai pēc

tam, kad mazie trusēni paaugušies un sāk jau atstāt

ligzdu, tie varētu brīvi kustēties, tā labi augt un attīstī-

ties. Skatoties pēc aploka lieluma, tanī var novietot arī

vairākas vaislas un jaunās mātītes, bet tikai līdz tam lai-

kam, kamēr nāk bērni. Tēviņi, kuri mīl savā starpā

plūkties, jānovieto tomēr atsevišķos krātiņos.

Audzēšana brīvā dabā ir saistīta ar lielākas zemes

platības aizņemšanu . Šim zemes gabalam jābūt tik lie-

lam, lai uz tā augošā barība pietiktu visiem tur dzīvojo-

šiem trušiem, jo tur atradīsies kopā vaislas dzīvnieki un

jaunā paaudze līdz izaugšanai.

Vēl jāpiezīmē, ka ļoti bieži lielākās trušu audzēta-

vās tiek pielietots jaukts trušu turēšanas jeb novieto-

šanas veids. Piemēram: vaislai turētās mātītes un tē-

viņi atrodas pa vienam krātiņā, bet jaunos trusēnus uz-
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Truši brīvā dabā.

audzē aplokos. Vai arī visas mātītes dzīvo aplokos, bet

tikai tēviņi tiek turēti krātiņos. Pārošanas laikā mātī-

tes pa vienai izķer (kas nav tik viegli izdarāms) un

ielaiž tēviņa krātiņā, vai arī tēviņu periodiski ielaiž uz

dažām dienām pie mātītēm aplokā. Šāds jaukts trušu

turēšanas veids, saprotams, atkarājas no katras indivi-

duālas saimniecības apstākļiem un lietderības, pie kam

tad stingri jāraugās uz to, lai neciestu pēcnācēju vai-

rums un labums.

Tā kā mūsu apstākļos trušu audzēšana iespējama

gandrīz vienīgi krātiņos un varbūt arī aplokos, ja to ierī-

košanai ir piemēroti vajadzīgie zemes gabali, tad arī ti-

kai šos divus novietošanas veidus apskatīsim tuvāk.

Ja arī trusis, brīvā dabā dzīvodams, var brīvi kustē-

ties un pēc savas patikas izvēlēties vietu ligzdai piemē-
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rotā vietā, tad krātiņā vai aplokā tam tādu ērtību nav.

Audzējot trušus brīvā dabā no klimatiskiem un vietē-

jiem apstākļiem cieš trušu āda un pēcnācēji, kā arī iz

slēgta katra sistēmatiska novērošana, kopšana un pa-

reiza barošana. Lai pavairotu savu iespaidu trušu or-

ganisma pārveidošanā, labāku īpašību ieaudzēšanā, mie-

sas svara palielināšanā, labākas ādas un vilnas iegūšanā

— truškopji ir nākuši pie atziņas, ka viss tas ir panākams

audzējot trušus tikai krātiņos vai aplokos. Audzējot

trušus krātiņos vai aplokos, trušu audzētājs var pilnīgi

un ātri izmeklēt labākos un derīgākos dzīvniekus, ar la-

bākām un raksturīgākām sugas īpašībām, vaislai. Vi-

ņam dota iespēja uzlabot produkciju un piemērot pa-

reizu kopšanu un ēdināšanu. Ar savlaicīgu pārošanu un

jauno trusēnu atšķiršanu laikā no mātes, trušu audzētā-

jam ir dota iespēja panākt vajadzīgo gada produkciju no

katras mātītes. Trušiem atrodoties krātiņā, trušu audzē-

tājs var viņus katru dienu novērot un katrā laikā sniegt

tiem medicīnisku palīdzību saslimšanas gadījumā, vai

arī vajadzības gadījumā saslimušos dzīvniekus pilnīgi

izolēt. Viss tas — selkcija, pareiza barošana, savlai-

cīga pārošana, atšķiršana, ārstēšana un izolēšana — pa-

nākams vienīgi, audzējot trušus krātiņos vai aplokos,

kurpretim pie citāda veida trušu novietošanas viss tas

nav panākams.

Krātiņi.

Katram trušu audzētājam ir jārūpējas par to, lai tel-

pas, kurās truši novietoti un kurās tiem jāpavada gan-

drīz viss savs, samērā neilgais, mūžs, būtu pietiekoši

ērtas, gaišas un galvenais vienmēr lai tanīs būtu svaigs

gaiss. Krātiņiem jābūt tādā lielumā, lai dzīvnieki tanīs

varētu brīvi kustēties, bet svaigs gaiss un gaisma lai
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nekad netrūktu. Telpām, kurās dzīvnieki novietoti, jā-

būt ar pietiekoši biezām sienām, bez spraugām un pa-

sargātām no saules stariem. Caur atstātām spraugām

vējš brīvi iekļūst telpās, rodas caurvējš, un dzīvnieki ātri

saaukstējas, slimo un bieži nobeidzas. Arī tīrības ziņā

telpām jābūt nevainojamām.

Pirms ķerties pie trušu krātiņu resp. kūts būves,

trušu audzētājam ir, vispirms, jāizšķir jautājums, kādas

sugas trušus tas vēlas turēt, un atkarībā no tā tad arī uz-

sāk kūts un krātiņu būvi. Lielajām trušu sugām krā-

tiņi, un līdz ar to pati kūts, būs vajadzīgi lielāki, bet vi-

dējām sugām — mazāki. Krātiņu lielums dažādās trušu

audzētavās ir ļoti dažāds. No savas puses varētu ieteikt

sekojoša lieluma krātiņus (domāts vienam pieaugušam

dzīvniekam):

Lielajiem sugas trušiem garums . . . 90—95 cm.

augstums' . . 70—75
„

dziļums . . . 75—80
„

Vidējiem sugas trušiem garums . . . 80—85 „

augstums .
.

55—65
„

dziļums . . . 75—80
„

Šie samēri, pēc manām domām ir ļoti labi un pilnīgi

pietiekoši, lai trusis tanī brīvi varētu kustēties. Zīdītājām

un vaislai domātiem jaunajiem trusēniem ieteicams krā-

tiņus būvēt drusku lielākus:

garums . . 150—160 cm.

augstums . 60—65
„

dziļums . . 75—80
„

Šādā krātiņā var ievietot pēc atšķiršanas no mātī-

tes 4—5 jaunos trusēnus, kur tie var vēl vienu laiku

dzīvot visi kopā. Kustību tiem būs pilnīgi pietiekoši un
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tie attīstīsies labi. Kā normu krātiņu dziļumam esmu

pieņēmis 75—80 cm, jo šāds dziļums ir parocīgs pie tīrī-

šanas un dzīvnieku apkopšanas. Lai nebūtu jābūvē at-

sevišķi krātiņi jauniem trusēniem, tad ieteicams krāti-

ņus būvēt tā, lai vienu sienu starp diviem krātiņiem būtu

iespējams izņemt. Tādā kārtā no diviem krātiņiem būs

iespējams iztaisīt vienu lielāku, kurā jaunajiem trusē-

niem būs pietiekoši daudz vietas brīvi kustēties.

Ārā ierīkoti krātiņi.

Krātiņus var novietot slēgtās telpās vai arī pilnīgi

atklāti ārā. Priekšroka dodama ārējiem krātiņiem.
Praksē ir pierādījies, ka dzīvnieki, kuri novietoti ārējos

krātiņos, ir daudz izturīgāki pret klimatiskiem iespaidiem

un slimībām, bet āda šādiem dzīvniekiem ir daudz la-

bāka un vērtīgāka.

Slēgtās telpās krātiņus var ierīkot vai nu katru krā-

tiņu par sevi, vai arī krātiņus vairākos stāvos piestipri-

nāt pie attiecīga šķūnīša vai kūts sienām. Ja kāds domā

savus krātiņus pa ziemu turēt slēgtās telpās, bet pa va-

saru novietot laukā, tad, saprotams, būs jābūvē atse-

višķi pārnesami krātiņi. Pie šādu krātiņu būves būs jā-
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Slēgtās telpas ierīkoti krātiņi.

ievēro, lai krātiņi visi nebūtu ar slīpu jumtu, jo pie no-

vietošanas vienu krātiņu uz otra, radīsies neērtības ar

nostiprināšanu. Tādēļ apakšstāvā domātie krātiņi jā-

taisa ar taisnu jumtu, bet virsējie ar slīpu. Šādus atse-

višķus krātiņus būvē sekojoši: vispirms pagatavo krā-

tiņa skeletu. Šim nolūkam sagatavo 2 cm biezus un

5 cmi platus kociņus, no kuriem izgatavo attiecīga ga-

ruma galu, augšas, apakšas, priekšējo un pakaļējo rām-

jus. Tad šos rāmjus piestiprina vienu pie otra un, iz-

ņemot priekšējo rāmi, apsit ar 3 cm biezu finieri vai pus-

colla dēlīšiem. Priekšējā rāmī apmēram 10—15 cm aug-

stumā no apakšas visā garumā ieliek 2,5X2 cm resnu

koku, uz kura balstās režģu grīda. Tādu pašu kociņu

piestiprina attiecīgā augsumā arī pie pakaļējās sienas.

Rāmja daļa virs kociņa veidos ieeju krātiņā, bet zem tā

atradīsies krātiņa dibens. leejas aiztaisīšanai pie rāmja

piestiprina vienas vai divas durvtiņas. Ja krātiņam ierī-

kotas divas durvis, tad siena redelītes labāk ierīkot krā-
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ierīkot arī durvīs. Durvīm jābūt no drāšu pinuma, lai

krātiņā netraucēti varētu iekļūt svaigs gaiss un gaisma.

Krātiņa dibens sastāv no divām daļām: augšēļā daļa

no koka režģa, bet apakšējā no dēļiem, klātiem ar skār-

du, jumtu papi, cementu vai arī imprignētiem jeb ar

Vienkāršs krātiņš.

mitrumu cauri nelaidošu krāsu nokrāsotiem dēļiem.

Režģi pagatavo no 2 cm bieziem un 3—5 cm platiem ko-

ciņiem. Attālums starp atsevišķiem kociņiem ir viens

centimetrs. Taisot režģus ar platākām starpām, bieži ga-

dās, ka jaunie trusēni, krātiņā lēkājot, pārlauž kājas, bet

šaurākas starpas neļaus izkārnījumiem iekrist zem rež-

ģiem. Kociņus nav ieteicams taisīt četrstūrainus, bet

augšējo pusi noēvelēt ieapaļu. Apakšējo daļu var ierī-

kot divējādi: 1) Pagatavo koka rāmi (atvilktni) tādā lie-

lumā un augstumā, lai tas brīvi ieietu zem režģa. Rāmja

353*
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iekšpusē ierīko divus dibenus ar kritumu uz vidu. Starp

dibeniem atstāj nelielu, apmēram 10 cm. platu, spraugu

un zem tās paliek visā dibena dziļumā skārda silīti, kurā

satek slapjums.

Atsevišķs krātiņš ar ligzdas kasti

2) Ja kādam pastāvīgi ir pieejami kūdras pakaiši,
tad augšminētā rāmja vietā var ierīkot vienkāršu at-

vilktni, izklātu ar jumta papi vai cinkotu skārdu.

Vislabākais materiāls krātiņa dibena noklāšanai ir

cements (attiecība 1:5), bet tas padara jau tā diezgan

smago pārnesamo krātiņu vēl smagāku.

lerīkojot vairākus nepārnesamus krātiņus vienā

rindā un vairāk stāvos slēgtās telpās vai arā, jārīkojas

pēc tā paša principa, kā pie atsevišķu krātiņu būves. Ti-

kai te atkritīs krātiņu atsevišķā skeleta būve un varēs

vairākiem krātiņiem ierīkot vienu kopēju uz vidu slīpu
dibenu urīna novadīšanai. Dibena vidū atstāj nelielu,
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apmēram 10—12 cm platu spraugu, kurā novieto skārda

vai arī no cementa izlietu silīti. Lai slapjums no aug-

šas stāva varētu nokļūt apakšā, tad silītes vienā 1 galā
ietaisa cauruli urīna notecēšanai.

Ja kam ir savs īpašums un krātiņu pārvietošana sa-

karā ar dzīves vietas maiņu nav paredzēta, tad ieteicams

Atsevišķs krātiņš ar atvilktni.

būvēt nepārnesamus krātiņus trijos stāvos bez kādām

urīna notekām. Šādus krātiņus es jau vairākus gadus

lietoju savā saimniecībā un tie izrādjjušies par ļoti la-

biem. To ierīkošana ir ļoti vienkārša. Krātiņus būvē

tāpat kā iepriekš minēts, tikai grīda še nebūs slīpa, bet

gan visiem krātiņiem taisna. Dibena malas apsit ar

skārdu, lai pasargātu koku no bojāšanās, un visu dibenu

pārsedz ar 2cm biezu cementa kārtu. Pakaišiem bez iz-

ņēmuma lietoju tikai pakaišu kūdru.

Kā jau minēts, vislabāk krātiņus ierīkot ārpus slēg-

tām telpām. Kā materiāls ārējo krātiņu būvei noder ak-

meņi,cements un koks. Lai gan mūra krātiņi ir daudz

izturīgāki par koka krātiņiem, tad tomēr ieteicamāk ir

krātiņus būvēt no koka. Mūra krātiņi pilnīgi izslēdz to
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pārnešanu no vienas vietas uz otru, bet ziema tie ir

auksti un pievelk mitrumu. Un mitrums ir visu trušu

Cementa krātiņu būve

slimību cēlonis, kadeļ dzīvnieki tanīs jutas ne visai labi

un bieži slimo. Visieteicamākie ir koka krātiņi divos,

Divstāvu krātiņi ar atsevišķi ierīkotu aploku.

augstākais trijos stāvos. Lai zem krātiņiem nerastu sev

mājas vietu žurkas, peles v. t. t., tad pirmo stāvu ietei-
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cams būvēt vai nu cieši pie zemes, pieblīvējot apakš-

stāva grīdas apakšu ar akmeņiem, vai arī būvēt apmē-

ram 25—30 cm augstumā no zemes. Lai krātiņus ērtāki

un ātrāki varētu iztīrīt, tad ļoti labi var, būvējot ārējos

krātiņus divos vai trijos stāvos un vairākus krātiņus

virknē, grīdu zem režģiem taisīt ar slīpumu pret mugur-

pusi, kur slapjuma notecēšanai visas būves garumā

Krātiņi ar slīpu grīdu, skats no mugurpuses.

ierīko silīti, bet spraugu starp apakšējo grīdu un rež-

ģiem neaiztaisa pavisam, bet tai pārliek pāri paceļamo

dēli. Pie tīrīšanas dēli paceļ uz augšu un visus netīru-

mus ar slotiņu izslauka ārā.

Krātiņi jācenšas novietot tā, lai to priekšpuse at-

rastos pret kādu nebūt mājas vai citas ēkas sienu, kas

zināmā mērā pasargās trušus no caurvēja, lietus un

sniega. lerīkojot krātiņus atklātā vietā, sienām jābūt

pietiekoši blīvām, lai nebūtu caurvēja un priekšpuse at-

rastos katrā ziņā pret dienvidiem, sliktākā gadījumā pret

dienvidrītiem. Arī saules stari nedrīkst tieši krātiņos

iespīdēt, jo tie, sevišķi noejošie saules stari, ir dzīvnie-

kiem kaitīgi. Ja kādam vieta atļauj, tad ieteicams tru-
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Šķērsgriezums.
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šiem ierīkot nelielu aplociņu, kurā tie dažas stundas

dienā var palēkāt brīvā. Ja šādu aplociņu var ierīkot

tieši krātiņu priekšā, tad krātiņu durvīs var ietaisīt ma-

zus aizbīdāmus lodziņus, zem kuriem vajadzības gadī-

jumā paliek slīpu dēli, pār kuru truši nokāpj aplociņā.

Liela vērība piegriežama krātiņu tīrībai. Lai krātiņi

vienmēr būtu tīri un sausi, kā ari lai novērstu dažādu

Siena redelītes piestiprinātas pie krātiņa sienas.

slimību izplatīšanos, tad tie pamatīgi jātīra vasarā vienu

reizi nedēļā, bet ziemā 2 reiz mēnesī. Pie tīrīšanas se-

višķa vērība piegriežama kaktiem, kuri labi jāiztīra, lai

tur nepaliktu netīrumi, kuros ieperinās dažādu slimību

baciļi. Divreiz gadā, pavasarī un rudenī, izdarāma krā-

tiņu dezinfekcija.

Kā nepieciešama sastāvdaļa pie krātiņa pieder siena

un zaļbarības (zāļu un lapu) redelītes, barības un ūdens
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trauciņi. Siena un zaļbarības redelītes ir dažādas, bet

ieteicamākās ir ar vāciņu. Truši labprāt lec uz redelī-

tēm un, ja vāciņa nav, tie pienēsā ar netīrumiem sienu

un zaļbarību, bet gadās arī, ka notiek nelaime, un bieži

truši pārlauž mugurkaulu. Lai neceltos lieki izdevumi

metalla redelīšu iegādei, tad tādas var ļoti viegli pats pa-

Zaļbarības redelītes.

gatavot no koka, resp. finiera. Siena un zāļu redelītes

var vai nu cieši piestiprināt pie krātiņa sienas, vai arī

ierīkot tā, lai tās varētu pie tīrīšanas noņemt. Redelītes,

atkarībā no trušu sugas lieluma, jāpiestiprina apmēram

20—25 cm augstumā no grīdas.

Vislabākie barības un ūdenstrauciņi ir spīdīgie māla

trauciņi dažādos veidojumos. Barības un ūdens trauci-

ņiem jābūt diezgan smagiem vai arī tā ierīkotiem, lai

trusis nevarētu tos ar zobiem pacelt vai apgāzt. Sevišķi
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no liela svara tas ir zīdītājām, jo ir gadījumi, kad mā-

tīte uzmet ne visai smago barības vai ūdens trauciņu

ligzdai virsū un nosit vienu otru mazuli. Es jau vairākus

Koka siena redelītes

gadus ar labiem panākumiem lietoju koka barības trau-

ciņus, kuri ir daudz lētāki par māla trauciņiem, un pēc

manām domām pat labāki. Ziemā aukstā laikā koka ba-

Barības un ūdens trauciņi.

rības trauciņos nekad tik ātri barība nesasalst kā māla

trauciņos. Kaut gan māla barības trauciņi ir izturīgāki

par koka trauciņiem, jo truši tos ar laiku sagrauž, tad
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tie toties atkal daudz dārgāki. Koka barības trauciņus

viņu lētuma dēļ var pats pagatavot lielākā vairumā un

nolietojušos trauciņus vienmēr apmainīt pret jauniem.
Arī koka barības trauciņus var mazgāt, bet tīrīšanai lie-

tot paasu plakanu dzelzs gabalu (špachteli). Bez tam

koka barības trauciņiem ir viena sevišķi svarīga priekš-

rocība, kāda mālu trauciņiem nav un arī nevar ierīkot:

koka barības trauciņiem var ierīkot aizsprostu, lai truši,

sevišķi jaunie trusēni, nevarētu ar kājām iekāpt barības

trauciņā, ko tie sevišķi mīl, un pietašķīt barību. Kā

ūdens trauciņus ļoti labi var lietot apaļos māla trauci-

ņus, kādus parasti liek zem puķu podiem. Var lietot

arī dažādas skārda konservu bundžas, bet tās ātri rūsē,

ūdens bojājas, un truši ne labprāt no tām dzer.

Aploki.

Arī šis trušu novietošanas veids pie zināmiem ap-

stākļiem pie mums ir pieņemams. Aploki nav nekas

cits, kā tie paši krātiņi, tikai atsevišķi un ar piebūvētu

laukumu pie katra krātiņa, kur trušiem paskraidīt. Šā-

das piebūves, saprotams, visu novietošanas sistēmu sa-

dārdzinās. Arī apkalpot aplokus ir grūtāk nekā kopīgi

novietotus krātiņus. Ir aprēķināts, ka viens cilvēks var

apkalpot līdz 134 kopīgi novietotus krātiņus, bet aploku

krātiņus tikai līdz 84. Lai tomēr dotu jauniem trusē-

niem un mātītēm vairāk brīvu kustību, lai jaunie tru-

sēni būtu veselīgāki un labāk augtu un attīstītos, bet

ierīce neiznāktu pārāk dārga, tad ieteicams pieturēties

pie krātiņu un aploku sistēmu kombinējuma, t. i. pieau-

gušos vaislas tēviņus un kaušanai domātos dzīvniekus

novieto kopējos vieninieku krātiņos, bet vaislas mātītes

ar jauniem trusēniem — aplokos. Vieta aplokiem jāiz-

raugās kādā nebūt uzkalniņā vai smilšainā vietā, lai
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Jaunas šinšilla trušu mātītes aplokā.

ūdens aplokos neuzkrātos un ātrāk notecētu, jo mitrums

ir daudzu trušu slimību cēlonis.

Pats aploks sastāv no divām daļām: krātiņa un lau-

kumiņa. Krātiņus aplokā var būvēt dažāda lieluma. Par

pieņemamu uzskatāmi šāda lieluma krātiņi: garums

130—150 cm, augstums 55—60 cm un dziļums 75—80cm.

Krātiņu ar plānu dēļa sienu pārdala divās nevienādās

daļās, viena daļa 90—100 cm, bet otra daļa 40—50 cm

gara. Garākais nodalījums domāts siena, resp. zāļu re-

delīšu, barības un ūdens trauku novietošanai, bet īsākais

ligzdai. leeja ligzdā ierīkojama no blakus telpas, bet

nekādā ziņā no ārpuses. Kāda veida būs ieeja — apaļa,

četrstūraina vai citāda — nav no svara, bet galvenais,

lai slieksnis, kas stipri traucē mazo trusēnu kustības pir-

majās dienās un apgrūtina ligzdas telpas tīrīšanu, būtu

noņemams. Krātiņa lielākā nodalījumā priekšējā sienā

ietaisa nelielas aizbīdāmas vai aiztaisāmas durvtiņas,

caur kurām truši viegli nokļūst aplokā.

Parasti aploku krātiņu apkalpošana, kā: tīrīšana, ba-

rības pasniegšana, ligzdu pārbaude notiek caur virspusi.
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Aploki ar atsevišķiem krātiņiem.

Šim nolūkam krātiņa jumts ierīkojams tā, lai to varētu

pacelt uz augšu. Ja aploka krātiņi nav zem jumta, tad

krātiņu jumtam jābūt slīpam ar kritumu uz pakaļpusi.

Tādā gadījumā priekšējo sienu var taisīt 55—-60 cm, bet

pakaļējo sienu 50—55 cm augstumā, bet tad arī krātiņa

jumts būs jāapsedz ar jumtu papi vai skārdu, lai ūdens

neiekļūtu krātiņā. Paceļamais jumts jātaisa pēc iespē-

jas vieglāks, jo dienā tas būs jācilā vairākas reizes, kas

prasīs daudz laika un enerģijas patēriņu.

Aploku krātiņu grīdu taisa gludu no vienkāršiem

dēļiem un pārklāj ar jumtu papi, skārdu vai cementu.

Aploku krātiņus var taisīt arī ar dubultu grīdu, t. i. virs

pastāvīgās grīdas var ierīkot arī koka režģus. Krātiņus

aplokos var taisīt divējādi: katrā aplokā novietot pa

vienam krātiņam vai arī krātiņus taisīt cieši rindā vienu

pie otra, pie kam, lai krātiņus varētu ērtāk apkalpot, tos
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ierīko divās rindās ar eju pa vidu. Atsevišķos aplokos

novietoti krātiņi parasti ir nesegti, bet rindās novietotos

krātiņus labāk taisīt segtus, jo tos tad vieglāk apkalpot

Aploki ar segtiem krātiņiem.

Skats no gala.

sliktā laikā, bet karstajās vasaras dienās zem jumta ar-

vien būs vēsāks. Uz abām pusēm no krātiņu priekšpu-

ses tad ierīkojami aplociņi. Katra atsevišķa aplociņa
lielums nedrīkstētu būt mazāks par 2X3 mtr. Ja jau
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vairāki dzīvnieki jātura vienkopus, tad arī jādod tiem

pietiekoši daudz vietas brīvām kustībām. Aplociņu žoga

augstums varētu būt mazākais 1 mtr virs zemes un ap-

mēram 50 cm zem zemes, lai truši neizraktos ārā vai arī

nenokļūtu blakus aplokā. 2ogu var taisīt no drāšu pi-

numa vai dēļiem. Lai kāda nebūt truša saslimšanas ga-

dījumā slimība nepārietu arī uz blakus atrodošamies

trušiem, tad var žogu starp atsevišķiem aplokiem taisīt

arī kombinētu, t. i. apmēram 50 cm augstumā no zemes

taisīt no dēļiem, bet virsdaļu no drāšu pinuma. Lai gan

visumā aplokos jaunie trusēni labāk aug un attīstās,

ieteikt tos nevienam nevar, jo tie izmaksā diezgan dārgi

un arī apkalpot tos ir grūtāk.

Sugas izvēle.

Pirms uzsākt darbu, nākamajam trušu audzētājam ir

jāizšķiras, kādas sugas trušus viņš vēlas audzēt. Sugu
ir daudz. Gandrīz visas viņas ir labas, saprotams, katra

ar savām raksturīgām īpašībām un labumiem. Savienot

caur krustojumu visas labās īpašības vienā sugā ir pil-

nīgi neiespējama lieta. Nav ieteicams nevienam audzēt

dažāda krustojuma trušus, bet turēties pie tīras sugas.

Ja arī sākumā novietošanas ierīce (krātiņi) izmaksās

varbūt, drusku dārgāk, tad gala rezultāts būs tomēr daudz

labāks un ienesīgums lielāks. Sugas trusis dod tik-

pat daudz, ja ne vairāk, garžīgas un barojošas gaļas,
bet daudz vērtīgāku ādu nekā krustojuma dzīvnieks, pie

kam sugas trusis nebūt neprasa vairāk darba pie viņa

apkopšanas un barošanas. Ir maldīgs arī dažu ļaužu

ieskats, ka sugas truši ir mazāk izturīgi pret klimatis-

kiem iespaidiem un ātrāk saslimst un nobeidzas nekā

krustojuma truši. Kā sugas truši, tā arī krustojuma

dzīvnieki ir pilnīgi vienādi izturīgi pret klimatiskiem un

citiem iespaidiem.
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Turpretim, ja trušu audzētājs audzē tikai tīras su-

gas trušus un viņam paliek pāri pēcnācēji arī vēl tad, ja

viņš vienu daļu ir nokāvis savām vajadzībām, tad šos

pārpalikušos trušus viņš katrā laikā varēs pārdot daudz

izdevīgāk nekā krustojuma dzīvniekus. Labi sugas truši

tiek arvien pieprasīti un labi samaksāti Pie tam, kā su-

gas trušiem, tā arī krustojuma dzīvniekiem ne vienmēr

atgadās pirmklasīgi pēcnācēji. Sliktākie arvien jāno-

kauj un jāizlieto gaļai, bet labākie jāpatur vai arī jāpār-

dod vaislai. Un par šiem pārdotiem vaislas sugas tru-

šiem ieņemtā nauda pilnīgi segs tos nedaudz lielākos iz-

devumus, kādi radušies sākumā pie novietošanas ierī-

ces būves. Arī tad, ja trušu audzētājam nepaliktu pāri

tik daudz trušu, lai tas varētu kādu pārdot, tad tomēr

sugas trušu audzēšana arvien vēl būs ienesīga, jo sugas

trušu ādas ir daudz vērtīgākas par dažādu krustojuma

trušu ādām. Pie tam nav jāaizmirst, ka sugas trušu, tā-

pat kā katrai sugas lopu, audzēšanai ir saimnieciska

nozīme.

Kādu sugu audzēt — to katrs pēc saviem ieskatiem

un, skatoties pēc vietējiem apstākļiem, lai izvēlās pats,
katrā ziņā stingri rēķioties ar viņa rīcībā esošiem barības

daudzumu.

Trušu sugas.

Kā jau minēts, sugu ir ļoti daudz, bet visas viņas

saimnieciskā ziņā nav derīgas. Mūsu mājas truša priekš-

tecis ir brīvā dabā dzīvojošais trusis jeb meža trusis.

Visas tagad eksistējošās trušu sugas, raugoties no saim-

nieciskā viedokļa, var iedalīt sekojošās grupās: 1) saim-

nieciskā ziņā derīgās trušu sugas, pie kurām pieder:

Angoras trusis, lielie un mazie šinšilla truši, Vīnes zilais

un baltais truši, pelēkie un baltie auni, franču sudrabo-
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tās, bet saimnieciskā ziņā ne visai derīgās trušu sugas,

kurām priekšgalā stāv vācu resp. beļģu un baltais milze-

nis un 3) neatzītas un saimnieciskā ziņā nederīgas trušu

sugas.

Meža trusis.

Kā jau minēts, visu trušu sugu priekštecis ir meža

trusis (Lepus cuniculus). Savā miesas būvē, krāsā un pa

daļai arī dzīves veidā tas stipri vien līdzinās mūsu za-

ķim. Meža trusis ir tomēr mazāks par zaķi un pieaudzis

dzīvnieks sver ne vairāk par 1,5—2 kg.

Ķermenis meža trusim diezgan garš. Galva, ausis

un pakaļkājas samērā īsi. Spalvas krāsas kopiespaids

dabiski pelēks. Pamatkrāsa spalvai dzelteni brūna. Krū-

tis dzelteni sarkanas, sāni un gurni rūsgani, bet vēders,

pakakle un kāju iekšpuses gaišas. Aste augšpusē melna,

bet apakšā balta. Ausis īsas, uz augšu stāvošas. Acis

un nagi brūni.

Par apmešanās vietu meža trusis parasti izvēlās sev

sausas, smilšainas, ar uzkalniņiem bagātas un krūmiem

apaugušas vietas. Tādas vietas tas izvēlas tādēļ, lai

viegli varētu sev izrakt alu, kur tas dzīvo. Alu tas rok

diezgan dziļi zemē. Ala sastāv no viena diezgan liela

un ērta apakšzemes kambara ar vairākām ejām. Eju

apakšzemes gali ir tik šauri, ka pats trusis tikko var

caur tiem nokļūt savā kambarī. Turpretim, ieejas ir diez-

gan platas un ērtas, lai briesmu brīdī ātri tas varētu tanī

iekļūt un paslēpties no vajātājiem. Katrā alā dzīvo ti-

kai viens trušu pāris, kurš tad stingri raugās uz to, lai,

nejauši no ienaidnieka vajāts un glābiņu meklēdams,

viņu alā nokļuvis viesis, to pēc iespējas drīzāk atstātu.

Visu dienu meža trusis pavada guļot savā alā un reti

kad to var redzēt jaukā dienā saulītē gozējamies savas

514*
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Meža trusis.

alas priekšā. Tikai krēslai iestājoties, meža trusis uz-

drošinās atstāt savu paslēptuvi un dodas meklēt sev ba-

rību. Lēni, uzmanīgi, visapkārt lūkodamies un vēro-

dams, vai nedraud kādas briesmas, meža trusis atstāj

savu alu, pie kam, itkā neredzama ienaidnieka baidī-

dams, tas, ar lielu troksni sit pakaļkājas pret zemi. Ma-

zākais aizdomīgais troksnis dzen to nekavējoties atpakaļ

alā. Garākos pārskrējienos meža trusis nevar ar zaķi mē-

roties un tie nav viņam pa spēkam, bet īsu gabalu tas

veic ļoti ātri un veikli un ir liels meistars dažādu līkumu

mešanā. Vispārīgi meža trusis briesmu brīžos gandrīz

nekad nemeklē glābiņu tālākā bēgšanā, bet cenšas ātri

nokļūt un paslēpties biezoknī, alā vai kādā nebūt klinšu

spraugā. Redze un dzirde meža trusim attīstīta, ja ne la-

bāk, tad katrā ziņā ne sliktāk kā zaķim.

Kā barību meža trusis lietot zāli, kāpostus, sakņau-

gus, sadīgušu labību; jaunu kociņu mizu un zarus.



53

Agrā pavasarī, februāra un marta mēnešos, sākas

pārošanās laiks. Pēc apmēram 30 dienu grūsnības, meža

truša mātīte dzemdē 4—lo mazuļus. Gadā viena trušu

mātīte atnesās 7—B reizes. Alas kambara atsevišķā

kaktiņā mātīte ierīko ligzdu, kuru rūpīgi izklāj ar savu

spalvu, izplūcot to no sāniem, krūtīm un vēdera, sevišķi

ap pupiņiem. Jaunpiedzimušie trusēni ir pilnīgi nere-

dzīgi, bez spaliņām, ar tumšu ādas krāsu. Apmeēram

pēc deviņām dienām, mazuļiem atveras acis, bet pēc

trim nedēļām tie jau sāk atstāt ligzdu un ēst to pašu ba-

rību, ko pieaugušie truši. Meža trušu mātītes ir labas

mātes, un ar lielu rūpību tās pieskata un baro savus

mazuļus.

Angoras trusis.

Angoras trusim tagadnes trušu audzēšanā saimnie-

ciskā ziņā piekrīt pirmā vieta. Kur un kādā ceļā šī suga

cēlusies, tieši nav zināms, bet kā suga tā ir ļoti veca.

Lielākā daļa truškopju ir tādās domās, ka Angoras pro-

vince, Turcijā, uzskatāma par šīs sugas dzimteni, līdzīgi

Angoras kazām un aitām, kuru dzimtene ir Mazāzija un

kurus Eiropā ieveda angļi. Daži turpretī domā, ka šī

suga savu nosaukumu dabūjusi tikai savas garās un

mīkstās vilnas dēļ. Ticamākais tomēr laikam būs pir-

mais variants, jo ir diezgan noteikti dati par to, ka

1723. g. angļu jūrnieki no Melnās jūras piekrastes ieveda

Anglijā līdzīgus tagadējam Angoras trusim dzīvniekus,

bet tālu ne ar tik garu un mīkstu spalvu, kā tagadējam

Angoras trusim. Vēlāk, 1765. g. norādījumus par Ango-

ras trušiem jau sastopam franču enciklopēdijā. Franču

speciālisti Angoras trušu audzēšanā tomēr apgalvo, ka

no vienkāršiem baltajiem, ar drusku garāku spalvu, ga-

dījuma dzīvniekiem, pateicoties temperātūras un gais-

mas maiņai, ir iespējams izaudzēt Angoras trušus.
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Angoras trusis pieder pie vidēja lieluma trušiem,

svarā 2,5—3,5 kg. Mīkstā, zīdveidīgā un garā spalva
rada iespaidu, itkā pats dzīvnieks būtu daudz lielāks un

smagāks nekā patiesībā tas ir, ko bieži vien iedomājas
arī pats Angoras trušu audzētājs. Lai nekļūdītos par

savu trušu svaru, ieteicams laiku pa laikam trušus no-

svērt un svaru atzīmēt krātiņu tabulā un grāmatā. Pie-

Angoras trusis.

auguša dzīvnieka minimālais svars nedrīkst but mazāks

par 2,25 kilogramiem.

Ķermeņa forma, pateicoties biezai un garai vilnai,

nav nosakāma. Galva viscaur apaugusi ar diezgan garu

un biezu vilnu, kādēļ izskatās apaļāka un resnāka nekā

patiesībā ir. Kājas vidēja garuma un izskatās sevišķi spē-

cīgas. Ausis uz augšu stāvošas un labi apaugošas ar vilnu.

Ķermenis viscaur klāts ar zīdveidīgi mīkstu un bez cieta

akota vilnu. Vilna nedrīkst būt pārāk smalka un bez akota,

bet arī ne rupja un cieta. Smalkai, zīdveidīgai paspalvai

arī jābūt biezai un garai. Akotam jābūt izkaisītam pa

visu ķermeni vienmērīgi, ne puduros, jo puduros augošs
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akots iespaido arī paspalvas augšanu. Ķermenim jābūt

viscaur vienādi segtam ar vilnu. Kājas, vaigi, piere un

ausu gali vēlams, lai būtu labi apauguši ar vilnu. Ne tā-

dēļ, ka šī vilna būtu sevišķi vērtīga, tas nebūt tā nav,

bet šīm parādībām ir cita sevišķa nozīme. Angļu zi-

nātnieks Edinburgas prof. James P. Pickards ir zināt-

niski pierādījis, ka tie Angoras truši, kuriem šīs ārējās

pazīmes, ir pierādījušies ar ļoti augstām vilnas produk-

cijas spējām.

Visizplatītākie un tikai saimnieciskā ziņā derīgākie

ir baltie Angoras truši. Anglijā vēl audzē arī melnos,

zilos, pelēkos un dzeltenos Angoras trušus, bet to skaits

nav liels un viņu saimnieciskā nozīme nav gandrīz ne-

kāda. Baltai krāsai jābūt pilnīgi tīrai, sniegbaltai.

Galvenā sugas īpašība ir līdz 25—27 cm un pat ga-

rāka spalva (vilna). Angoras trušu vilna prasa sevišķu

kopšanu. Kopšana galvenā kārtā sastāv regulārā dzīv-

nieku sukāšanā un tīrības uzturēšanā.

Starp Angoras trušiem ir sastopami dzīvnieki ar tre-

jādu vilnas struktūru: 1) dzīvnieki ar ļoti smalku vilnu,

kas ātri saveļas un prasa daudz laika un pūļu viņu kop-

šanai, 2) dzīvnieki ar ļoti rupju vilnu, kas sastāv vairāk

no akota nekā no paspalvas, un nekad nesaveļas, kaut

tā arī nemaz netiktu sukāta, un 3) dzīvnieki ar tā sau-

camo saimniecisko vilnu, kura nav ne rupja, nedz

smalka, un ir tiešām pirmklasīga vilna; tā gandrīz nekad

nesaveļas un bez savelšanās sasniedz 7—lo cm garuma.

Šeit bieža sukāšana nav vajadzīga, pietiek par trim mē-

nešiem divas reizes. Citād tas ir ar dzīvniekiem, kas do-

māti izstādei, un truškopis grib panākt 15—20 cm garu

un pat garāku vilnas izaudzēšanu. Tad jau bieža sukā-

šana būs nepieciešama, bet tikai ne tad, kad vilna jau
savēlusies. Tad vilna ir jau pāraugusi un pie sukāša-

nas viegli izraujas veseliem puduriem, radot uz ādas
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kailas vietas. Veicināt vilnas augšanu ar mākslīgiem

līdzekļiem ir veltīga laika un naudas tērēšana. Galve-

nais ir un paliek ēdināšana.

Katram Angoras trušu audzētājam ir savi paņē-
mieni dzīvnieku apkopšanā un, ja vien ir panākumu, lai

katrs mierīgi paliek pie saviem paņēmieniem. Še pie-
vedīšu vienu praksē pārbaudītu un lietderīgu paņēmienu

Angoras trušu sukāšana.

dzīvnieku apkopšanā, kurš labi varēs noderēt iesācējiem.

Sukājamo dzīvnieku noliek uz dēlīša vai arī uz mutes

apgāztas kastītes. Dēlītim vai kastītei jābūt tik platai,
lai trušu vilna karātos pāri par malām. Ja dēlītis vai

kastīte ierīkoti pietiekamā augstumā, dzīvnieks mierīgi
sēd uz tā un tad var uzsākt sukāšanu. Pa priekšu izsukā

sānus, tad gurnus un visu pakaļējo daļu, pēc tam krūtis,

pie kam, sukājot krūtis, trusim galvu paceļ aiz ausīm
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drusku uz augšu. Pēc tam trusi noliek uz muguras klēpī,

izsukā vēderu un kāju iekšpuses un beidzot muguru.

Mugura jāsukā spalvas kritiena virzienā.

Sukāšana jāuzsāk diezgan agri un 5 nedēļas veci

trusēni jau jāsāk sukāt. Trusēni ātri pie tā pierod un

mierīgi ļaujas sukāt. Tā kā jaunie trusēni pie zīšanas

pamatīgi izvārtās, tad līdz ar to maigā vilna ļoti ātri

saveļas. Te nu jābūt uzmanīgam, lai neviens no jauna-

jiem trusēniem nepaliktu neizsukāts, jo pie nākamās rei-

zes būs veicams divreiz tik liels darbs. Lai neviens no-

jaunajiem trusēniem nepaliktu neapkopts, tad sukāšanu

iesāk ar māti, kuru pirmo izņem no krātiņa. Pēc tam iz-

ņem visus mazuļus un saliek tos grozā vai citā tukšā

krātiņā. Izsukāto māti ielaiž atpakaļ krātiņā un tad

ņem pa vienam sukāt mazos trusēnus, laižot izsukātos

mazuļus atpakaļ krātiņā pie mātes. Tā rīkojoties, katra

kļūdīšanās būs izslēgta. Šis jauno trusēnu sukāšanas

darbs jāatkārto katru otro vai trešo dienu, tad dzīvnieku

ar savēlušos vilnu nebūs, bet pats darbs būs ātri un

viegli padarāms. Bieži gadās, ka izsukātais trusēns, pa-

virši aplūkojot, izskatās pilnīgi apkopts, bet patiesībā pa-

spalva tuvāk pie ādas palikusi neizsukāta, savēlusies.

Lai tas neatgadītos, tad ieteicams izsukāto trusēnu pa-

matīgi pārbaudīt, stingri pūšot vilnā. Ja, vilnai pašķi-

roties, kaut kur manāmi nelieli vilnas mezgliņi (savē-

lumi), tad tie ar rokām uzmanīgi jāatraisa, vajadzības

gadījumā apslacinot tos ar ūdeni. Ar varu nekas nav

darāms; jo tad ies zudumā garākā un labākā vilna. Su-

kājot garākā vilna jāsaudzē, kādēļ ieteicams to pieturēt

ar roku.

Pēc jauno trusēnu atšķiršanas no mātes, tie vēl da-

žas nedējas sukājami katru trešo dienu.bet vēlāk, pēc

3,5—4 mēn. vecuma sasniegšanas, pietiks ar vienu reizi

nedēļā. Te nu katrs uzmanīgs novērotājs redzēs, ka tie
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dzīvnieki, kuriem vilna ir rupjāka un cietāka, būs jā-

sukā retāk nekā tie, kam vilna smalka un mīksta. Tā

tad vilnas rupjums un cietums var noderēt par mērauklu

tam, cik bieži katrs atsevišķs dzīvnieks jāsukā. Nekad

nav ieteicams turēt vairāk dzīvnieku nekā iespējams

tos pienācīgi apkopt. Ja trušu audzētājam nav tik daudz

laika, lai konsekventi izvestu augstāk aprādītos Angoras

trušu apkopšanas darbus, tad labāk dzīvnieku skaitu

samazināt līdz zināmai iespējai, jo nekas tā nesamazina

Angoras trušu un līdz ar to arī iegūtās vilnas vērtību, ka

nepareiza dzīvnieku kopšana.

Angoras trušu audzētājam būs par katru atsevišķu

dzīvnieku jāved krātiņa un cirpšanas tabula. Tā varētu

būt sekojoša:

Pirmā pusē:

Kartiņu tabele
Vaislas un cirp- \

. _
X»

sanas gram. )

Mātīte Nr. | ~\*)
labā kreisā

Ausu zīmes / , dzimusi

Pirkta (no kā) vai paša audzēta

Pirmo reizi pārota

*) Ja katram dzīvniekam dots vārds, tad tas ierakstāms aplī.

Datums
Tē-

viņš
Jaunpiedzimušie Atdoti

pamātei
Nobei-

gušies
Piezīmes

datums skaits

. Pārota N

N

N

/
/

1•

.

Pārota N

N

N

/
/

/

.
Pārota N

N

N

/

/
/
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Tabula domāta trim gadiem pie trīsreizējas pāroša-

nas. Ailē „atdoti pamātei" ierakstāms pamātes Nr. un

aiz svītriņas atdoto mazuļu skaits. Pie atšķiršanas atzī-

mējams atšķiršanas datums un skaits piezīmes ailē.

Otra puse:

Cirpšanas tabele.

Aile „I šķirne" jāieraksta arī sevišķās šķirnes vil-

nas daudzums, bet filce rakstāma visa kopā. Piezīmes

ailē var ierakstīt no jauniem trusēniem, līdz 6 mēn. ve-

cumam, iegūto vilnas daudzumu.

Viln s šķirnes
Cirpšanas datums Piezīmes

L n. in. Filce | Kopā

19... g. produkcija

19... g. produkcija

19... g. produkcija
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Sukāšanai lieto metalla ķemmi vai cietu, diezgan

smalku suku. Šī suka ir parastas konstrukcijas, tikai

saru vietā būs metalla stieplītes, iestiprinātas gumijas

pamatā, lai tās būtu kustīgākas.

Jauno trusēnu cirpšana iesākas pēc 7—lo nedēļu

vecuma sasniegšanas. Pirmo cirpšanu tomēr labāk iz-

darīt, tikko vilna jauniem trusēniem sāk velties. Pa lie-

lākai daļai trušu audzētājs te iegūs gan tikai 3. vai 2. šķi-

ras vilnu, bet uz turpmāko vilnas augšanu tas atstās lab-

vēlīgu iespaidu. Otrā cirpšana notiek apmēram pēc

6 mēnešu vecuma sasniegšanas, bet trešā ik pēc 3 mēne-

šiem no pēdējās cirpšanas.

Pie pašas cirpšanas trušu audzētājam būs jāatrisina

trīs jautājumi: kur, kad un kā trušus cirpt? Attiecībā

uz pirmo jautājumu jāaizrāda, ka ne dzīvojamās telpas,

kurās ne vienmēr atļaus trušus cirpt, nedz arī šķūnis vai

pajume ar nepietiekošu gaismu, kur caurvējš iznēsās

vilnu pa gaisu un pataisīs to arī netīru, nav piemēroti

Angoras trušu cirpšanai. Katram praktiskam Angoras

trušu audzētājam ir jārūpējas par piemērotām telpām

trušu cirpšanai. Kārtīgai un racionālai Angoras trušu

saimniecībai šāda telpa nepieciešama.
Šim nolūkam var uzbūvēt 2X3 mtr. lielu un 1,80—

2 mtr. augstu ar vienu logu un dēļu grīdu mājiņu. Mā-

jiņā ierīko plauktu lielāko vilnas trauku novietošanai,

vienu krātiņu, resp. kasti dzīvnieku novietošanai un

skapīti ar medikamentiem. Pie loga novieto galdu, uz

kura atradīsies mazāki trauki vilnas novietošanai pie

šķirošanas cirpšanas laikā, bet galdam blakus novieto

vai nu mazāku, ar drēbi pārvilktu galdiņu vai ķeblīti

dzīvnieku sagatavošanai cirpšanai. Lai ziemā cirpšana

būtu patīkama, tad mājiņā būs jāierīko vai nu elektriskā,

ja tas iespējams, vai arī čuguna krāsniņa.

Kad Angoras truši cērpami? Lielu kļūdu pielaiž
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tie Angoras trušu audzētāji, kuri visus savus dzīvniekus

cērp vienā laikā un paņēmienā. Šādi cirpti dzīvnieki ne

tikai būs atkal vienā laikā cirpšanai gatavi, kas pie ma-

zākā misējuma var novest pie katastrofālas vilnas sa-

velšanās visiem dzīvniekiem, bet šāds 12—15 stundu

darbs stipri nogurdinās cirpēju un padarīs to nervozu,

Angoras truša cirpšana ar elektrisko mašīnu.

un līdz ar to nervozus arī pašus dzīvniekus. Bet cirpt

nervozus dzīvniekus ir mokas. Bez tam katram Ango-

ras trušu audzētājam jātur kaut nedaudz necirptus dzīv-

niekus pārdošanai kā vaislas dzīvniekus. No liela svara

ir arī tā iedalīties, lai vilna pārdošanai nāktu visu cauru

gadu.

Kas attiecas uz katra atsevišķa dzīvnieka cirpšanas

laiku, tad te būs jāpieturas pie tāda gada iedalījuma, kas

būtu vissaimnieciskāks. Kaut gan šinī jautājumā Ango-
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ras trušu audzētāju domas dalās un pilnīgi vēl nav no-

skaidrots gada iedalījums dzīvnieku cirpšanai, par mēr-

auklu varētu pieņemt šādu iedali: tēviņus gada sākumā

cirpt divreiz pēc katrām 11 nedēļām, bet trešo un ce-

turto reizi gada otrā pusē pēc katrām 15 nedēļām. Šādā

veidā trušu audzētāji iegūs četros cirpšanas periodos

2 X II šķiras, bet 2 X.gada otrā pusē, kad vilna ātrāki

aug, I šķiras vilnu. Mātītes, kurām, kā zināms, vilna

aug lēnāki, varētu cirpt gadā tikai trīs reiz, pēc katriem

4 mēnešiem, pie kam pirmajā pusgadā pat vēl var laist

vienu nedēļu virsū, jo parasti otrā pusgadā vilna jau sa-

sniedz pēc 3 ar pus mēnešiem vajadzīgo garumu. Tādā

kārtā trušu audzētājs no mātītēm iegūs visos trīs cirp-
šanos periodos vienīgi I šķiras vilnu. Jaunie trusēni,

kuru vilnas produkcija pēc otrās cirpšanas ir mazākā

par 70—75 g un āda redzami plāna, caurspīdīga, no

vaislas izslēdzami, jo tie nekad nebūs labi vilnas produ-

cētāji.

Pirms uzsākt cirpšanu, cērpamo dzīvnieku pamatīgi

izsukā ar ķemmi vai stiepuļu suku, lai atbrīvotu vilnu

no pakaišu gružiem un pielipušiem netīrumiem. Pašu

cirpšanu izdara viens pats un to varētu veikt šādi: cēr-

pamo dzīvnieku noliek uz galda, ausis saliec uz priekšu

un cirpšanu iesāk pakausī un iet pāri visam ķermenim,

kamēr cirpšana iespējama. Mugura un sāni pa lielākai

daļai dos I šķiras vilnu, bet īsākā kakla un ap asti dos

II šķiras vilnu. Kad cirpšana uz galda vairs nav iespē-

jama, trusi noliek klēpī, galvu ar elkoni viegli piespiež

sev pie sāniem, bet kreiso roku paliek zem vēdera starp

pakaļkājām, paceļ pakaļējo daļu uz augšu un turpina

cirpšanu. Te jābūt uzmanīgam, lai tēviņiem neievainotu

dzimumorgānus. Pēc tam trusi novieto sev starp kājām

ar muguru pret sevi, saņem to aiz ausīm, viegli atvelk

galvu atpakaļ un nocērp pakakli un krūtis. Lai labāki
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varētu nocirpt krūtis starp priekškājām, tad saņem katru

priekškāju atsevišķi kopā ar ausīm. Beidzot noliek trusi

uz muguras sev klēpī un nocērp vēderu un pakaļkāju

iekšpuses. Cērpot mātītēm vēderus, jāuzmanās, lai ne-

nogrieztu pupiņus. Ērtības labā nedrīkst atstāt neno-

cirptu ne vienu vietu, jo tanīs vietās tad vilna stipri sa-

velsies un dzīvniekam būs neglīts izskats. Pareizi no-

cirptam Angoras trusim jābūt viscaur vienmērīgam un

Pareizi nocirpts Angoras trusis.

gludam. Pie cirpšanas vilna tūlīt jāšķiro pec šķiram, un

pie viena jāapgriež nagi.

Kas attiecas uz producējamo vilnas daudzumu, tad

daži trušu audzētāji un arī nespeciālisti Angoras trušu

audzēšanā bieži vien to stipri pārspīlē. Ir pielaižams, ka

starp Angoras trušiem ir sastopams viens otrs eksem-

plārs ar 500 vai 600 g vilnas produkciju gadā, bet ar

to neviens trušu audzētājs nevar rēķināties, Angoras

trušu audzētājam jārēķinās ar caurmēra svaru. Ja An-

goras trušu audzētājs caurmērā no katra dzīvnieka gadā

iegūst 350—400 g vilnas, tad jau tas var būt apmieri-

nāts, jo diezgan bieži nāk priekšā, ka caurmēra gada vil-
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nas produkcija nepārsniedz 300 g. Te jāatzīmē, ka ļoti

labu iespaidu uz Angoras trušu vilnas produkciju atstāj

kastrēšana. Kastrētiem trušiem vilnas produkcija ir vien-

mēr- lielāka nekā pārējiem dzīvniekiem.

Cirpšanai derīgas ir labas šķēres. Šķērēm jābūt la-

bas kvalitātes, 10—12 cm garām, drusku liektām, smai-

lām un par visām lietām ļoti asām. Uzsākot trušu cirp-

šanu, ieteicams turēt rezervē vēl vienas pilnīgā lietoša-

nas kārtībā šķēres. lestrādājies cirpējs veic pieauguša

truša cirpšanu apmēram pus stundas laikā, bet jaunos

trusēnus ceturtdaļstundas laikā.

Arī savāktās vilnas uzglabāšana ir no liela svara.

Par visām lietām vilnu nedrīkst uzglabāt mitrā vietā.

Vislabāk vilnu uzglabāt stikla traukos, bet var to uz-

glabāt arī drēbes vai papīra maisiņos. Šādi drēbes vai

papīra maisiņi ar vilnu tad jānovieto telpās, kur pietie-

koši daudz svaiga gaisa. Lai neieviestos kodes, ietei-

cams maisiņos novietot arī naftalīnu. lekaisīt naftalīnu

nav ieteicams, jo tas piedod vilnai iedzeltēnu nokrāsu.

Pirms vaislas dzīvnieka iegādāšanas un darba uz-

sākšanas, Angoras trušu audzētājam būs jāpadomā par

dzīvnieku novietošanu, t. i. par krātiņu būvi. Pirms

būvdarbu uzsākšanas nākamajam trušu audzētājam būs

jāizšķir daži svarīgi jautājumi: 1) uz kādas grunts krā-

tiņus būvēs un 2) kādus krātiņus būvēt. Ja šeit iet atse-

višķi runa par krātiņiem, tad ar to domāts pasvītrot to

apstākli, ka Angoras trušu krātiņiem ir jāpiegriež se-

višķa vērība, lai panākumi neizpaliktu. Angoras trusis

krātiņam uzstāda daudz lielākas prasības nekā citas su-

gas truši. Krātiņi novietojami aukstās slēgtās telpās.

Neskatoties uz to, ka Angoras truši pateicoties biezai

un garai vilnai, ir ļoti izturīgi pret aukstumu, praksē to-

mēr pierādījies un arī zinātniski apstiprināts, ka atklā-
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tos krātiņos turētiem Angoras trušiem ar laiku stipri vai-

rojas akots un ņem pārsvaru pār mīksto paspalvu.

Tas Angoras trušu audzētājs, kam ir pašam savs

īpašums un krātiņu pārvietošana nav paredzēta, varēs

domāt par masīvāku krātiņu būvi. Bet tas, kam sava

īpašuma nav, tas jau varēs domāt tikai par vieglāka

veida krātiņu būvi, lai dzīves vietas maiņas gadījumā

viegli varētu tos pārvietot jaunā dzīves vietā. Visietei-

camāk ir būvēt koka krātiņus. Ja tie domāti pārvieto-

šanai, tad var būvēt tos divos vai trijos stāvos pa divi

vai trīs vienā rindā. Bet ja pārvietošana nav paredzēta,

tad trijos stāvos un vairākus vienā rindā. Koka krāti-

ņiem dodama priekšroka, jo tie ziemā ir siltāki un sau-

sāki nekā mūra krātiņi.

Pašiem krātiņiem jābūt pietiekoši lieliem. Atse-

višķa krātiņa lielums varētu būt šāds: 80—90 cm garš,

75—80 cm dziļš un mazākais 60 cm augsts. Apakšējā

stāva krātiņu grīdas būtu ierīkojamas kā pie parastiem

krātiņiem. Augstāk minētie samēri domāti krātiņam

vienam trusim. Bet tā kā mātītēm ar mazuļiem un arī

jauniem trusēniem, kuri pēc atšķiršanas no mātes vēl

vienu laiku dzīvo visi kopā, būs vajadzīgas lielākas tel-

pas, tad ieteicams dažas starpsienas ierīkot izņemamas,

lai varētu divus krātiņus salaist kopā. Koka sienas krā-

tiņu iekšpusē jānoēvelē, lai krātiņa nelīdzenās sienas

neizplūktu trušiem vilnu.

Sevišķa vērība piegriežama urīna novadam. Urīns

resp. mitrums ir kaitīgs katram trusim, bet sevišķi An-

goras trusim, jo tas var, pirmkārt, sagādāt lielus bojāju-

mus Angoras trušu vilnai un, otrkārt, urīna izgarojumi

atstāj ļoti nelabvēlīgu iespaidu uz Angoras trušu acīm.

Tādēļ pirmā prasība pie Angoras trušu krātiņu būves

būtu ievērot, lai urīns ātri un netraucēti notecētu, bet

pats dzīvnieks vienmēr atrastos sausumā. Angoras
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trušu krātiņiem jābūt vienmēr sausiem. Tamdēļ krātiņi

jātaisa ar dubultgrīdu, t. i. virs pastāvīgās krātiņa grī-

das, apmēram 10—12 cm augstumā, jāierīko vēl otra iz-

ņemama koka režģu vai drāšu pinuma grīda. Apakšējo

grīdu var klāt ar cementu, skārdu vai jumtu papi, kuru

apklāj ar apmēram 2 cm biezu kūdru kārtu. Kūdra labi

uzsūc urīnu un neļauj tai izgarot, kādēļ arī smakas ne-

būs. Reiz nedēļā krātiņi pamatīgi jāiztīra. Likt pakai-

šus uz režģiem nav ieteicams, jo tie veicina vilnas savel-

šanos un pataisa vilnu netīru. Kad krātiņi ir gatavi,

ieteicams iekšējās sienas un režģus ieziest ar karbolu.

Tas koku nokonservēs un arī mušas vasarā no krātiņiem

turēsies tālāk. Kad karbols ir pilnīgi izžuvis, krātiņus vēl

reiz dezinfekcijas nolūkos ieziež ar karbida atšķaidī-

jumu, kuram klāt pieliek nedaudz kreolina. Šāda dezin-

fekcija izvedama rēgulāri divreiz gadā — pavasarī un

rudenī.

Tā kā koka režģu starpas ātri aizsērē ar izkārnīju-

miem un urīns tikai pamazām nosūcas uz apakšējo grīdu,

bet aukstā laikā tūlīt sasalst, tad urīna novadi, lai tie arī

kā būtu ierīkoti, savu uzdevumu pildīs tikai siltā laikā.

Aukstā laikā urīns nenotek, ātri sasalst un kopā ar iz-

kārnījumiem krājas krātiņa dibenā un uz režģiem. At-

kusnim iestājoties sakrājušies izkārnījumi kopā ar urīnu

pārvērš par biezu smirdīgu masu, kas ļoti kaitīga An-

goras trušiem. Lai šo ļaunumu zināmā mērā novērstu,

tad koka režģu vietā ieteicams lietot drāšu pinumu. Šim

nolūkam der 1,5 cm biezs drāšu pinums no 2 mm resnas

stiepules. Šo drāšu pinumu stingri uzvelk un piestiprina

pie attiecīga lieluma koka vai pietiekoši stipra metalla

rāmja. Šis drāšu pinuma rāmis tad novietojams uz

līstēm apmēram 10—12 cm virs apakšējās grīdas. Tā kā

trusis savas dabiskās vajadzības parasti nokārto krātiņa

dibenā vienā vai otrā stūrī, tad pietiktu, ja drāšu pi-
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numus ierīkotu pus vai pat 14 krātiņa apmērā, dibenā,

bet priekšējo grīdas daļu varētu taisīt no dēļiem. Šādi

ierīkotai augšējai grīdai ir liela priekšrocība: izkārnī-

jumi caur drāšu pinumu tūlīt nokrīt uz apakšējo grīdu

un nemaz nenāk saskarē ar pašu dzīvnieku. Šis apstāk-

lis savukārt samazina trušu saslimšanas iespēju ar kok-

Angoras trušu krātiņš.

cidijos līdz minimumam, t. i. šāda grīda būs ne tikai

praktiska, bet arī higiēniska. Arī siena un zaļbarības

redelītes, ja vien iespējams, ieteicams taisīt no metalla,

bet ja tos atvieto ar koka, tad katrā ziņā tiem jābūt gludi

noēvelētiem.

Kad nu novietošanas ierīce ir pareizi uzbūvēta, dzīv-

niekiem no caurvēja un slapjuma vairs nav jābaidās,

trušu audzētājs var ķerties pie darba. Galvenais uzde-

vums būs izvēlēties un iegādāties labus vaislas dzīvnie-

kus. Ja kādam Angoras trušu audzētājam krātiņos at-

rodas dzīvnieki ar savēlušos vilnu, kaut gan tas varbūt
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tos katru nedēļu sukā, tad tas nozīmē, ka tāds truškopis

nav pratis izvēlēties pareizus vaislas dzīvniekus. Pa-

reiza vaislas dzīvnieku izlase ir vienīgais ceļš uzstādītā

mērķa sasniegšanai. Vilnas kvalitāte un daudzums ir

iedzimtas īpašības, kuras noteikti pāriet no paaudzes uz

Angoras trusis ar labi apaugušam ausīm un kājām.

paaudzi. Tādēļ nav vienalga, kādus dzīvniekus pāro

savā starpā. Pārot vajadzīgs tikai tādus dzīvniekus,

kuri uzrāda vēlamās īpašības un tās arī pārnes uz pēc-

nācējiem. Lielākā loma vilnas produkcijas un kvalitā-

tes uzlabošanā piekrīt tēviņiem. Ja pie pirmās cirpša-

nas vienam otram, kaut arī labi koptam dzīvniekam,

vilna ir savēlusies, un cirpšana norit ar grūtībām, tad

otrreiz šādu trusi vairs neatmaksājas cirpt, bet tas no

audzējamo dzīvnieku skaita izslēdzams un nokaujams.
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lepērkot vai izvēloties vaislas dzīvniekus, Angoras

trušu audzētājam būs jāgriež vērība kā uz dzīvnieka

ārējo izskatu, tā arī uz vilnas struktūru. Daudzas ārē-

jās pazīmes jau norāda uz dzīvnieku kā labu vilnas pro-

ducētāju. Ar vilnu apaugušās ausis, piere, vaigi un kā-

jas ir raksturīgas ārējās pazīmes, kas liecina par augstu
dzīvnieka vilnas produkciju. Ar to nav teikts, ka Ango-

ras truši bez šīm raksturīgām pazīmēm nevarētu būt

labi vilnas producētāji. Bet lai trušu audzētājs būtu pār-

liecināts, ka tas tiešām arī tāds būs, tad vismaz dažām

no minētām raksturīgām īpašībām ir jābūt.

Ja kam piedzīvojumu Angoras trušu audzēšanā nav,

iesākt vajaga ar vienu pārīti un tikai atkarībā no gūta-

jiem piedzīvojumiem savu dzīvnieku skaitu pamazām

palielināt. Nepiedzīvojis trušu audzētājs, iesākot ar

lielāku dzīvnieku skaitu, reti kad sasniegs vēlamos pa-

nākumus. Bieži iesācēji grēko ar to, ka pārāk jaunus un

nenobriedušus dzīvniekus sāk lietot vaislai. Šāda agra

vaislai lietošana sevišķi kaitīga Angoras trušiem, jo

caur to stiprā mērā cieš vilnas biezums un produkcija.

Pirms 8 mēnešu vecuma sasniegšanas nevajadzētu ne-

vienu Angoras trusi lietot vaislai. Ar to nav teikts, ka

visos bez izņēmuma gadījumos būtu jāpieturas pie šiem

8 mēnešiem. Katram trušu audzētājam ir savi dzīvnieki

jānovēro un jāprot pareizi novērtēt, kurš no viņa tru-

šiem ir jau nobriedis vaislai un kujrš nē.

Jauno Angoras trusēnu uzaudzēšana ne ar ko neat-

šķiras no pārējo sugas trusēnu uzaudzēšanas. Vērība

jāgriež tikai uz to, lai Angoras trušu mātītei pirms dzem-

dībām vilna nebūtu sevišķi gara. Ar vilnu trušu mātī-

tes izklāj ligzdu un te nu var notikt, ka mazie trusēni

garā vilnā par daudz cieši ietinas un nožņaudzas. Vis-

labāk ir dienas 14 pirms pārošanas mātīti nocirpt. Lig-

zdas kontrole Angoras trušu audzētājiem jāizdara ne-
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atliekami katru dienu. Kā pakaišus Angoras trušu dzem-

dētājām vajadzētu dot sienu vai vislabāk auzu salmus.

Savas nelielās ādas un garās vilnas dēļ, Angoras

trusim kažokādu rūpniecībā nav gandrīz nekādas nozī-

mes. Dabiskā veidā ādas tiek izlietgtas vienīgi baltās

lapsas imitācijai. No vilnas atbrīvota un apstrādāta An-

No Angoras trušu vilnas pagatavota blūze.

gorās trušu āda dod lielisku materiālu ortopēdiskiem

apavu izstrādājumiem.

Gaļa Angoras trušiem ir laba un garžīga. Gaļas

produkcija līdzīga pārējiem vidēja lieluma sugas trušiem.

Angoras trušu vilna, atkarībā no labuma un vērtī-

bas, iedalīta sekojošās šķirnēs: sevišķa šķirne, pirmā,

otrā un trešā labuma vilna un pirmā un otrā labuma

filce. Pie sevišķas šķirnes pieder pilnīgi tīra, sniegbalta

vilna, garāka par 8 cm, pie pirmās — pilnīgi tīra un snieg-

balta vilna ar 6 cm caurmēra garumu, pie otrās šķirnes

— tīra, balta no 3—6 cm gara vilna, bet pie trešās šķir-

nes — tīra, drusku savēlusies, iedzeltena un zem 3 cm

gara vilna. Pie pirmās šķirnes filces pieder samērā tīra,
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savēlusies vilna, bet pie otrās šķirnes filces — netīra,

savēlusies vilna.

No Angoras trušu vilnas pagatavo veļu, sporta un

citus apģērba gabalus. Liela daļa Angoras trušu vilna

arī aiziet kā piemaisījums zīdam un mākslīgajam zīdam.

No Angoras trušu vilnas pagatavotas tīkliņa biksītes.

Beidzot jāpiezīmē, ka katram Angoras trušu audzē-

tājam kā likums jāievēro sekojošais: a) rēgulāra, pama-

tīga dzīvnieku sukāšana, b) krātiņus turēt vienmēr tī-

rus, lai nenotašķītos sniegbaltā vilna, kura tad zaudē

daudz no savas vērtības; augšējiem krātiņiem jābūt tā

ierīkotiem, lai urīns netecētu apakšā atrodošiem dzīv-

niekiem virsū, c) stingra jauno trusēnu uzraudzība un

pareiza uzaudzēšana, un d) pareiza grāmatu vešana par

izdevumiem, ienākumiem, par katra dzīvnieka vilnas

produkcijas un vaislas spējām.
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Šinšilla truši.

Šī suga ir vēl samērā jauna, Kā pirmais šinšilla

trušu izaudzētājs tiek uzskatīts Parīzes inženieris Dibov-

skis, kurš šos trušus pirmo reizi izstādīja 1913. gadā.

Ir uzskats tāds, ka šī suga cēlusies no franču sudrabotā

un meža trušu krustojuma. Daži tomēr pielaiž varbū-

tību, ka šīs sugas izcelšanās meklējama melnā, Vīnes

zilā un sudrabotā trušu krustojumā. Šinšilla trušu izau-

dzētāji gan ir franču truškopji, bet tas nav viņu plānvei-

dīga darba auglis. Viss darbs sugas uzlabošanā, kā krā-

sas, tā svara ziņā, pilnā mērā piekrīt angļu truškopjiem.

Lielie un mazie šinšilla truši, kā arī šinšilla krāsas

milži pieskaitāmi pie vienas sugas, bet atšķiras viens no

otra lieluma, svara un miesas formas ziņā. Šinšilla trušu

ādas domātas īstās šinšilla žurkas dabiskai imitēšanai,

īstās šinšilla žurkas sastopamas Brazilijā, Cīlē un Perū,

Šis mazais, 24—26 cm garais, pelnu pelēkais dzīvnieciņš

izceļas ar savu skaisto, zīdveidīgo ādu. Kamēr pagā-

jušā gadusimtenī katru gadu tirgū nāca vairāki desmit

tūkstoši šinšilla žurku ādiņas, tagad šis dzīvnieciņš ir

tuvu izmirstībai, kādēļ tagad tirgū parādās dažas šin-

šilla žurku ādiņas, un tās ir ļoti dārgas.

Tā kā sudrabpelēkai krāsai arvien ir piemitusi iz-

cilus loma modē, tad truškopjos arī bija radies nodoms

izaudzēt tādu trušu sugu, kuru ādas kaut arī ne pilnā

mērā, līdzinātos īstajam šinšalla žurku ādām. Krāsas

ziņā tas gandrīz pilnīgi panākts. Šinšilla trušu suga,

kaut arī vēl samērā jauna, atrodas visu ādas sugas trušu

priekšgalā.

Tagad šinšilla truši ir izplatīti visā pasaulē. Visvai-

rāk audzē mazos un lielos šinšilla trušus. Vai audzēt

šinšilla trušus — milzeņus būtu ieteicams un praktiski
— stipri apšaubāmi, jo ciestu spalva kā mīkstuma, tā arī
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vajadzīga garuma ziņā, kas savukārt nelabvēlīgi ietek-

mētu ādas kvalitāti.

Ķermenis šinšilla trusim ir spēcīgs un iegarens.
Kaulu būve spēcīga, bet ne rupja. Kājas vidēji resnas,

spēcīgas un iet līdztekus ķermenim. Ausis pabiezas, ga-

ļīgas, stāv uz augšu un malas apaugušas ar melnām spal-

viņām. Acis tumši brūnas, lielas, izteiksmīgas un ap

Šinšilla trusis, lielais.

acīm gaišs aplis. Ir sastopami arī šinšilla truši ar zilām

un pelēkām acīm, bet,šādi truši no vaislas dzīvnieku

skaita izslēdzami, jo nepareizā acu krāsa norāda uz dzīv-

nieku iedzimtības kļūdu un pēcnācējos no šādiem tru-

šiem jau sākas deģenerācija. Vēdera spalvas krāsa

šinšilla trušiem ir tīri balta, bet paspalva zila. Astes

apakša arī tīri balta, bet virspuse melna ar cauraugušām

baltām spalviņām. Kājas krāsas ziņā neko daudz neat-

šķiras no vispārējās ķermeņa krāsas, bet visumā kāju

krāsa ir vienāda ar galvu un krūtīm, kas parasti ir gai-

šāki. Minimālais svars lielajiem šinšilla trušiem ir

3,5 kg.
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Galvenā sugas īpašība ir krāsa un laba āda. Ada ir

vidēji bieza, klāta ar biezu spalvu un bagātu paspalvu.

Spalvas garums 2,5 līdz 3 cm. Velkot ar roku pret

spalvu, tai jāpaliek stāvot un tikai pamazām jāpieņem

pirmatnējais stāvoklis. Šinšilla trušu ādas ir pirmklasī-

gas un vērtīgākās trušu ādas. Krāsu kopiespaids šin-

šilla trušiem ir sudrabpelēks. Spalvas apakškrāsa ir zil-

ganpelēka, viduskrāsa gaiši pelēka, kas pāriet sudrabotā

virskrāsā.

Sudrabotā virskrāsā veidojas no spalviņām ar balti

melniem galiņiem un no tīri melnām spalviņām. Attie-

cīgais krāsu tonis rodas no vienmērīgas melno spalviņu
sadalīšanās pa visu ķermeni, no spalviņu ar melnibal-

tiem galiņiem garuma un dažādo spalviņu melno galiņu

garuma. Ja melnās spalviņas vienmērīgi sadalījušās

pa visu ķermeni, dzīvniekam ir vienmērīgais krāsu

tonis, bet ja tās sadalījušās puduros, — tad viļņ-

veidīgais krāsu tonis. Ja dzīvniekam āda vairāk klāta

ar melnajām spalviņām nekā ar spalviņām ar melni bal-

tiem galiņiem, tad pats dzīvnieks ir tumšā nokrāsā, ja

spalviņas ar baltimelnajiem galiņiem ir vienādā dau-

dzumā ar melnajām spalviņām — tad vidējā nokrāsā,

bet ja pārsvarā par melnajām spalviņām ir spalviņas ar

balti melnajiem galiņiem — tad gaišā nokrāsā.

Tā tad šinšilla truši sastopami trijās nokrāsās:

tumšā, vidējā un gaišā. Tumšās nokrāsas šinšilla tru-

šiem krasi izceļas tumšā vēdera spalvas apakškrāsa, kas

zināmā mērā iespaido arī krāsas kopiespaidu. Lielais

vairums melno spalviņu veido skaistu viļņveidīgu krāsu

toni. Vēdera spalvas virskrāsā spilgti balta, bet apakš-
krāsa tumši zila.

Visvairāk izplatīti un tiek audzēti šinšilla truši vi-

dējā nokrāsā. Spalvas pamatkrāsa ir tumša. Gaiši pe-
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lēkā viduskrāsa krasi atdalās no zilganpelēkās apakš-

krāsas un virskrāsas melnajiem galiņiem. Parasti vidē-

jās nokrāsas šinšilla truši ir ar vienmērīgu krāsu toni.

Vienā otrā gadījumā tomēr uz muguras tiem arī izveido-

jas viļņveidīgais krāsu tonis. Šādos gadījumos vēlams,

lai arī sāni un gurni būtu tādā pat krāsu tonī, kas tomēr

ne vienmēr ir.

Gaišās nokrāsas šinšilla trušiem trūkst attiecīgas

zilganpelēkās apakškrāsas, bet tās vietā ir pavisam bāla

krāsa. Apakš-, vidus, un virskrāsas krasi nenorobežojas

viena no otras, caur ko rodas bāli pelēkais krāsu kop-

iespaids, un dzīvnieks ar savu gaišo krāsu stipri atšķiras

no pārējām nokrāsām. Adas gaišajiem šinšilla trušiem

izceļas ar savu samērā garo un mīksto spalvu, kādēļ

ādas no šiem dzīvniekiem tiek uzskatītas par labi node-

rīgām krāsošanai. To pielietošana dabiskā krāsā gandrīz

pilnīgi izslēgta, jo ģērēšanas process tām piedod nevē-

lamu rūsganu piekrāšu. Gaišās nokrāsas šinšilla tru-

šiem vēdera spalvas pilnīgi baltas, bez zilganpelēkās

apakškrāsas, kas rada pilnīgu krāsu variācijas trūkumu.

Tumšās un vidējās nokrāsas šinšilla trušu ādas gan-

drīz bez izņēmuma pielieto dabiskā krāsā, lai gan tās ir

arī labi derīgas krāsošanai. Bet minētās trīs nokrāsas

ne tikai atšķiras savā starpā — pie vienas un tās pašas

nokrāsas trušiem sastopami arī gaišāki un tumšāki dzīv-

nieki. Lai šinšilla trušu audzētājs pēc iespējas vairāk

savāktu vienādas nokrāsas trušu ādiņas, tad ieteicams

audzēt tikai vienas nokrāsas dzīvniekus. Bet lai patu-

rētu pie dzīvniekiem attiecīgo vienādo nokrāsu, pārot

savā starpā ieteicams tikai vienādos dzīvniekus (gaišā-

kos ar gaišākiem, tumšākos ar tumšākiem).

Jaunie šinšilla trusēni dzimst tumšā, gandrīz melnā

krāsā, bet vēderiņš gaišā, miesas krāsā. Sākot jau ar

pirmo dienu pēc piedzimšanas iesākas šinšilla trusēnu
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pārkrāsošanās, bet pēc vienas nedēļas tie jau dabū savu

šai sugai raksturīgo krāsu. 6—B nedēļu vecumā šinšilla

trušiem krāsa ir visskaistākā, bet pēc 8 nedēļām (pir-

mais spalvu mešanas perioda sākums) krāsa kļūst bā-

lāka un pāriet gandrīz vienmērīgi pelēkā. Šī pelēkā

Mazais šinšilla trusis

krāsa pēc apmēram 4 mēn. vecuma sasniegšanas pazūd,

un tad iesākās attiecīgā krāsu toņa izveidošanās. Pār-

krāsošanās notiek pakāpeniski un pilnīgi izbeidzas ipēc
7 vai 8 mēnešiem. Dzīvniekam kļūstot vecākam, ar

katru dienu kļūst skaistāka arī viņa krāsa un pilnīga

tā ir pēc 12—15 mēneša vecuma sasniegšanas.

Krāsas ziņā kā lielie, tā mazie šinšilla truši ir

vienādi, kādēļ augšā sacītais attiecas uz abiem šīs sugas

trušiem. Minimālais svars mazajiem šinšilla trušiem ir

2,5 kg. Atšķirība starp lielo un mazo šinšilla trusi ne-

pastāv tik daudz svarā, kā tipā. Kamēr lielajam šinšilla
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trusim ķermenis ir diezgan garš, mazajam šinšilla tru-

sim ķermenis ir samērā īss un drukns. Salīdzinot lielā

un mazā šinšilla trušu ādas, redzams, ka akots pirmajam

ir garāks un rupjāks nekā pēdējam. Garais akots stiprā

mērā kavē paspalvas augšanu, bet paspalva ir galvenā

trušu ādas vērtības noteicēja. Mazajiem šinšilla tru-

šiem akots ir daudz īsāks, spalva mīkstāka, bet paspalva

biezāka, kādēļ mazo šinšilla trušu ādas kažokādu rūp-
niecībā tiek augstāk vērtētas nekā lielo šinšilla trušu

ādas. Tomēr jāpiezīmē, ka arī starp lielajiem šinšilla

trušiem ir lielākais vairums dzīvnieku ar īsu akotu,

mīkstu spalvu un biezu paspalvu.

Šinšilla trušu ādas, kuras gandrīz bez izņēmuma var

pielietot dabiskā krāsā, atrodas visām pārējām trušu

ādām priekšgalā. Labās, ar biezu spalvu šinšilla trušu

ādas pielietot dabiskā krāsā gan ar visu akotu, gan arī bez

tā. Lielākai daļai šinšilla trušu ādām akots tiek izplūkts

ar rokām, kāds darbs liekas diezgan grūts un sarežģīts.

Tieši tas tā nav, un iemanījies strādnieks šo darbu veic

diezgan viegli un samērā ātri. Lai izaudzētu trušus,

kuru ādas varētu šādā veidā pielietot dabiskā krāsā, šin-

šilla trušu audzētājam būs jācenšas izaudzēt dzīvniekus,

kuriem vidus krāsa krasi atdalās no apakškrāsas, jo

krāsu kontrasts piedod.ādai skaistumu, ar ko imitācija

stipri tuvojas īstajām šinšilla žurku ādiņām. Šim nolū-

kam derīgi vidējās un tumšās nokrāsas šinšilla truši.

Gaļa šinšilla trušiem ir ļoti laba un garžīga, bet tī-

ras gaļas produkcija sasniedz apm. 60% no dzīvsvara.

Vīnes zilais un baltais trusis.

Vīnes zilais trusis izaudzēts Austrijā. 1893. g. truš-

kopis Johanns Šulcs, lai uzlabotu deģenerējušos beļģu

milzeņus un palielinātu audzējamo dzīvnieku svaru,
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ieveda Austrijā no Beļģijas vienu melnu milzeņa tē-

viņu. Šo melno tēviņu viņš sapāroja ar dzeltenu Lot-

ringas trušu mātīti. Izdarot šo krustojumu, Šulcs pirmā

vietā stādīja svara palielināšanu, bet krāsa viņam bija

blakus lieta. Kādā krāsā būs pēcnācēji, par to Šulcs ne-

domāja, un bija ļoti pārsteigts, kad izaudzētie pēcnācēji

bija zilā krāsā un svēra 7 kg. Tad viņš sāka piegriezt

vērību arī krāsai, jo Šulcs konstatēja, ka, jo lielāks dzīv-

nieks, jo krāsa bālāka. Lai šo ļaunumu novērstu, Šulcs

uzsāka intensīvu asinsradniecības audzēšanu. Rezul-

tātā dzīvnieki lielumā un svarā samazinājās, bet krāsa

pieņēma koncentrētāku veidu un tā iznāca Vīnes zilais

trusis tagadējā izskatā. 1895. g. šie truši bija izstādīti

Pratera (pie Vīnes) izstādē zem nosaukuma «zilais Vīnes

milzenis" un svēra 6—7,5 kg. Vēlāk, sugas izveidoša-

nas periodā, svars pamazām samazinājās un tagad mi-

nimālais svars Vīnes zilajam trusim noteikts uz 3 kg.

Ķermenis Vīnes zilajam trusim ieapaļš, spēcīgs un

diezgan garš. Šīs sugas raksturīpašības sevišķi labi

izteiktas pie tēviņiem. Galva tēviņam liela, resna, de-

guns nedaudz liekts, krūtis platas. Mugura skaisti iz-

liekta. Aste diezgan gara un stāv uz augšu. Mātītei

galva nedaudz mazāka. Krūtis un ķermeņa pakaļējā

daļa plati. Ausis garas, spēcīgas, stāv uz augšu un sa-

mērīgas ķermenim. Kaulu būve laba, ne visai rupja.
Mātītēm neliela guza pakaklē pielaižama.

Krāsa Vīnes zilajam trusim ir izteikti tumši baloža

zila vai tēraudpelēka, tumšākā vai gaišākā nokrāsā.

Baltas spalviņas nekur nedrīkst būt. Krāsa viscaur vie-

nāda. Uz vēdera pielaižama gaišāka nokrāsa. Acis

attiecīgā spalvas nokrāsā. Nav ieteicams pārot gaišās
nokrāsas dzīvniekus savā starpā. Lai uzlabotu gaišo no-

krāsu, ieteicams gaišas nokrāsas dzīvniekus pārot ar

tumšākiem. Spalva vidēji gara, mīksta, bieza un spīdīga.
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Paspalva bagāta. Visspilgtākā un izskatīgāka krāsa Vī-

nes zilajiem, trušiem ir vecumā no 7—lo mēnešiem, bet

arī vecākiem dzīvniekiem tūlīt pēc spalvas mešanas at-

kal parādās šī skaistā koncentrētā krāsa, kura vēlāk at-

kal izbalo. Šinī laikā spalva ir spīdīga un āda vis-

Vīnes zilais.

skaistāka. Tikai vēdera spalvām šī spīduma nav, bet arī

tām jābūt tādā pašā nokrāsā, kā pārējām spalvām.

Vīnes zilo trušu audzētājiem ir stingri jāraugās uz

to, lai pie dzīvniekiem neparādītos rūsa, ar kuru jāved

nesaudzīga cīņa. Parasti rūsganā krāsa pie dzīvniekiem

redzama spalvu mešanas laikā, sevišķi rudeņos, bet tā,

spalvu mešanas laikam izbeidzoties, nozūd. Pie vecā-

kiem dzīvniekiem rūsa parādās arvien biežāk. Dzīv-

nieki, pie kuriem rūsa parādās ilgstoši, kas zināmā mērā

norāda uz mazasinību, no vaislas izslēdzami.
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Pateicoties lielai, vienkrāsainai, ar biezu spalvu klā-

tai, ādai, Vīnes zilie truši pieskaitāmi pie ļoti vērtīgiem
ādas trušiem: Ādas tiek izlietotas dabiskā krāsā, kā arī

zilās lapsas imitācijai. Kažokādu tirgū Vīnes zilo trušu

ādām ir lieli pieprasījumi. Bet Vīnes zilo trušu audzētā-

jiem, kā jau aizrādīju, sevišķi vērība jāpiegriež jau mi-

Baltais Vīnes trusis.

nētai rūsai. Ja tā ir virspusē, tad viņa vēl tik daudz ne-

kaitē ka, ja tā ieviesusies paspalvā. Apcērpot spalvas

virsējo kārtu pie apstrādāšanas, paspalvas rūsa tad top

redzama un stiprā mērā iespaido ādas vērtību. Kā tum-

šākās, tā gaišākās nokrāsas ādas vērtības ziņā ir pilnīgi

vienādas, bet galvenie ādas vērtības noteicēji ir vienmē-

rīgā krāsa un paspalvas bagātība.

Baltie Vīnes truši izaudzēti 1907. g. Baltā Vīnes truša

izaudzētājs ir austriešu truškopis Vilhelms Mucke. Vi-

ņam kāda trušu mātīte dzemdēja kļūdainu zili baltu ho-

landieti. Ar laiku, pateicoties saprātīgai vaislas pāra sa-

stādīšanai, zilā krāsa nozuda un palika tikai baltā. Lai
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palielinātu svaru, viņš pēcnācējus krustoja ar lielākām

sugām, bet galvenā kārtā ar Vīnes zilo, tādā ceļā pa-

nākdams svara palielināšanu un arī vajadzīgo Vīnes

truša tipu. Minimālais svars ir 3 kgr.

Ķermenis Vīnes baltajam trusim ir skaisti slaids un

ārējā izskatā tas pilnīgi līdzinās Vīnes zilajam. Acis gai-

ši zilas. Spalva žilbinoši baltā krāsā, bieza un mīksta.

Spalvas garums vidējs, īsāks nekā baltiem milzeņiem,

bet garāks kā krievu un poļu trušiem. Adas vērtīgas,

jo pie krāsošanas neprasa sevišķu apstrādāšanu ķīmiskā

ceļā, lai noņemtu tai dabisko spīdumu. Lielā vairumā

ādas tiek izlietotas arī dabiskā krāsā. Baltā Vīnes truša

ādas, izņemot šinšilla trušu ādas, ir par 25% dārgākas

par pārējām trušu ādām.

Baltajiem Vīnes trušiem ir viens liels trūkums, kuru

noklusēt nevarētu. Daudzi šo sugu dzīvnieki slimo ar

krītamo kaiti. Piepeši, pietiek ar vismazāko ārējo ie-

spaidu, trusis laiciņu skrien pa krātiņu vai aploku, tad

krīt gar zemi, vēl pāris reizes noraustas un tad paliek

guļot kā beigts. Pēc neilga laika trusis nāk atkal pie sa-

maņas, pieceļas, sāk ēst un ir atkal pilnīgi vesels. Šī

slimība ir iedzimta un tādēļ tie dzīvnieki,kuri slimo ar

krītamo kaiti, no vaislas izslēdzami. Pateicoties šādai iz-

lasei un balto Vīnes trušu audzētāju uzmanīgai rīcībai,

pēdējā laikā slimo dzīvnieku sastopams samērā maz. Bet

var ari gadīties, ka pilnīgi vesels dzīvnieks atkal sa-

slimst.

Auni.

Šī suga pag. gadusimtenī nejaušības ceļā radās

Francijā. Pateicoties noļukušajām ausīm un tipiskai

galvas formai, līdzīga auna galvai, franči šo sugu no-

sauca par Lapiens bēliers t. i. auniem, kuri vēlāk jau pa-

zīstami zem nosaukuma „Franču pelēkie auni". Lai gan
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pirms tam, apmēram ap 1810. g. Anglijā bija arī sasto-

pami truši ar noļukušām ausīm, tie tomēr stipri atšķīrās

no tipiskā šīs sugas truša.

Tā ka par mājas dzīvnieku pārvērstais brīvā dabā

dzīvojošais trusis savai aizsardzībai, līdz ar citiem ju-

tekļiem, vismazāk pielieto ausis, tad dabiski radās viens

otrs dzīvnieks ar šādām ausīm. Krustojot šos dzīvnie-

kus ar beļģu milzeni, franču truškopji izaudzēja jaunu

sugu. Pateicoties samērā diezgan lieliem dzīvniekiem

un labu gaļas produkciju, bet tanī laikā trušus pa lielā-

kai daļai audzēja tikai gaļas dēļ, kā arī pateicoties no-

virzienam no ausu dabiskā stāvokļa, kas šinī nozarē bija

kaut kas jauns, šī suga guva lielu piekrišanu, tos daudzi

sāka audzēt un tie ātri izplatījās.

Vēlāk šie truši nokļūst Vācijā, par ko norādījumus

sniedz kāds 1868. g. izdotais Vācu lauksaimnieciskais

žurnāls. Daudz pūļu un enerģijas šīs sugas izkopšanā

ir pielikuši vācu truškopji un tādēļ, lai gan šī suga cēlu-

sies Francijā, nosaukuši to par vācu aunu (Deutsche

Widderkaninchen). Atšķirībā starp franču un vācu pe-

lēkajiem auniem pastāv svara ziņā un guzas lieluma un

formas ziņā. Vācu auna mātītēm guza vidēji liela un

apaļa, bet franču — liela un iegarena. Minimālais svars

franču aunam 5 kg, bet vācu — 4 kg.

Auni pieder pie smagājām trušu sugām. Svara pa-

lielināšana nav panākta un nedrīkst notikt uz ķermeņa

garuma, bet gan uz druknuma rēķina. Un te nu bieži

vien gadās, ka, pavirši rīkojoties vaislas pāru sastādī-

šanā, svara palielināšana gan panākta, bet bieži vien

dzīvnieki atsitās beļģu milzenī, kurš, kā jau minēju,

ņemts krustojumam pie šīs sugas izaudzēšanas. Aunu

ķermenis nedrīkst būt garš un arī saspiests, bet tam jā-

būt druknam, apaļam un spēcīgam. Sevišķi labi attīstīta

ķermeņa pakaļējā daļa. Mugura plata un nobeidzas ar
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un resns. Vispārīgi miesas formas aunam apaļas un ne-

kādas stūrainības nav pielaižamas.

Tipiskās sugas īpašības ir noļukušās ausis un auna

galva. Piere plata un plakana, bet deguns, sevišķi tēvi-

ņam, liels, labi attīstīts un stipri liekts. Galva tēviņam

īsāka un apaļāka nekā mātītēm. Ausis diezgan biezas,

Pelēkais auns.

spēcīgas, noļukušas, ar iedobumu uz iekšu, gaļīgas un

labi apaugušas ar spalvu. Augšgalā ausis ir cauruļvei-

dīgas, bet, ejot uz leju, tās pamazām izplešas un nobei-

dzas ar karotveidīgu plakanumu. Ausis nedrīkst būt

īsākas par 38 un garākas par 45 cm. Ausu platums vis-

platākā vietā ir 8 cm. Šauras, plānas vai arī ļoti platas

ar kopā sasitušamies malām ausis uzskatāmas par kļū-

dainām, un šādi dzīvnieki no vaislas izslēdzami. Kājas,

sevišķi priekšējās, taisnas, spēcīgas, bet ne garas, tām

drīzāk jābūt īsām un muskuļainām. Mātītēm pa lielākai

836*
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daļai pakaklē ir guza ,bet tēviņiem uz vaigiem tā sau-

camā vaigu pinne, kura, vecumam pieņemoties, paliek

arvien lielāka. Acis lielas, izteiksmīgas un tumšā krāsā,

izņemot baltos aunus, kuriem acis sarkanas. Spalva vi-

dēji gara, ļoti mīksta un bieza. Paspalva sevišķi bieza.

Pieaudzis dzīvnieks sver 4— 7 kg. Ķermeņa garums

60 cm un vairāk.

Pelēkais auns.

Aunus audzē dažādās krāsās: melnā, baltā, dzeltenā,

brūnā, zilā, zaķa pelēkā, dzelzs pelēkā krāsā un raibus.

Visizplatītākie ir pelēkie un baltie auni, jo vienkrāsai-

nās ādas atrod pielietošanu dabiskā krāsā. Visvairāk au-

nu ādas lieto citu dzīvnieku ādu imitēšanai. Lai iegūtu

vairāk vienādas krāsas ādas, ieteicams audzēt tikai vie-

nas krāsas dzīvniekus. Turot aunus vairākās krāsās, būs

jāievēro sekojošais: nedrīkst pārot savā starpā tumšos

zaķa pelēkos ar gaišajiem, baltos ar pelēkajiem vai bal-

tos ar melnajiem, jo tad iznāks krāsu maisījums. Savā

starpā var pārot zaķa pelēkos ar tumši pelēkiem vai

dzelzs pelēkos ar melnajiem.

lepērkot vaislas dzīvniekus, vērība jāgriež uz ārējo

izskatu. Dzīvnieki ar viscaur plakanām ausīm un taisnu
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degunu nekad nedos pēc ārējās formas izskatīgus pēc-

nācējus, t. i. šīs ārējās kļūdas ir iedzimtas. Kailas vietas

ap acīm norāda uz dzīvnieka neizturību pret klimatis-

kiem iespaidiem ,bet vāji attīstītie vaigi — slikti barī-

bas izvērtētāji. Uz pēdējo norāda arī dzīvnieka garās

kājas .

Jaunajiem trusēniem pirmajās nedēļās ausis ir stā-

vošas. Noteikt stingru laika robežu, kad jauno trusēnu

Baltais auns.

ausīm jāpieņem normālais noļukušais stāvoklis, nav ie-

spējams. Vasarā tas jau noļūk pēc piecu nedēļu ve-

cuma sasniegšanas, bet bieži vien pat pēc 8 nedēļām un

pat vēl vēlāk. Praksē ir pierādījies, ka visskaistākie

dzīvnieki vēlāk izrādās tie, kuru ausis mazotnē ilgāk stā-

vējušas augšup. Tādēļ iepērkot mazos auna trusēnus,

sevišķa vērība uz ausu stāvokli nav griežama, bet gan

pamatīgi apskatāmi viņu vecāki.

Aunus audzē kā ādas, tā arī gaļas dēļ. Attiecībā
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uz gaļas produkciju auniem ir visas tās dotības, kādas

tiek uzstādītas saimnieciskā ziņā derīgai trušu sugai. No

dzīvsvara auni pēc nokaušanas zaudē samērā maz. At-

kritumos aiziet apmēram 22—25%. Pie šī daudzuma, pa-

tērējot gaļu pašam, vēl jāpieskaita apmēram B—lo%
kaulus, tā kā tīras gaļas no auna iznāk gandrīz 2/3 no

dzīvsvara.. Gaļas produkcijas un līdz ar to arī trušu

saimniecības ienesīguma palielināšana nepastāv tik

daudz dzīvnieku svara palielināšanā, kā savlaicīgā trušu

nokaušanā resp. pārdošanā. Līdz 6 mēneši vecuma sa-

sniegšanai svara pieņemšanās stāv ciešā attiecībā ar pa-

tērēto barības daudzumu, resp. izdevumiem, bet pēc šī

vecuma sasniegšanas attiecības ir gluži pretējas.

Aunu ādas vērtību, kā visām trušu sugām ar nor-

māla garuma spalvu, nosaka paspalvas biezums un akota

stiprums. Ja, novelkot ar roku pret spalvu, spalva tūlīt

nogulstas savā pirmatnējā stāvoklī, tad šāda āda ir ar

vāju paspalvu un kažokrūpniecībai nederīga. Jo lēnāk

spalva nogulstas savā pirmatnējā stāvoklī, jo labāk: pa-

spalva tad ir ļoti bieza, un šāda āda ir vērtīga. Spalvas

garumam jābūt apm. 4 cm. Akots nedrīkst būt ne par

cietu, ne par mīkstu un attiecībā pret paspalvu tam jā-

būt mazākumā. Gandrīz nevienai trušu sugai nav tik

bieza paspalva kā auniem. Pateicoties labai ādai un lie-

lai gaļas produkcijai, auni saimnieciskā ziņā ir ļoti vēr-

tīgi truši.

Franču sudrabotais trusis.

Šīs trušu sugas dzimtene ir Francija. Kā suga franču

sudrabotie pazīstami jau no 18. gadusimteņa ,kad tos

sāka audzēt Champagne provincē, kādēļ Francijā šī suga

pazīstama arī zem nosaukuma Gris Argentēs dc Cham-

pagne. Vēlāk šī suga saucās arī par franču sudrabotiem
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milzeņiem, bet šis apzīmējums neatbilst īstenībai, jo

franču sudrabotais ne lieluma, nedz svara ziņā nekad

nav bijis līdzīgs milzenim. Minimālais svars pieaugu-

šiem dzīvniekiem ir 3,5 kg, bet maksimālais reti kad

pārsniedz 5 kg.

Galva franču sudrabotam trusim ir spēcīga, ar drusku

izliektu pieri. Ausis stāv uz augšu, pie kam tēviņam ar

Franču sudrabotais trusis.

karotveidīgiem galiem, bet mātītei drusku smailākas.

Ausis ar savu pamatu tik cieši piekļaujas ķermenim, ka

resnais un spēcīgais kakls tikko redzams. Mātītēm ne-

liela guza pakaklē pielaižama. Krūtis un gurni plati. Kā-

jas spēcīgas, vidēji garas un iet līdztekus ķermenim.

Acis brūnas. Deguns un ausis klāti ar īsām, tumšām, ne

reti ar pilnīgi melnām spalviņām. Spalva franču sudra-

botam trusim ir gluda, spīdīga un 3,5—4 cm gara.
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Šīs sugas raksturīpašība ir sudrabota krāsa. Krāsu

veido atsevišķas zilganas ,baltas un melnas spalviņas.

Paspalva, kurai jābūt tumši zilai, jauniem dzīvniekiem

ir visspilgtākā. Dzīvniekam vecākam kļūstot, paspal-

vas krāsa arvien vairāk izbalo un nereti pie vecākiem

dzīvniekiem šī paspalva ir gandrīz jau pilnīgi gaiša (zil-

gani pelēka). Paspalva pie pašas spalvu saknes ir gaiša

Franču sudrabotā trušu mātīte ar jaunājiem trusēniem.

un, uz augšu ejot, tā paliek arvien tumšāka, līdz beidzot

pēdējās divas trešdaļas no paspalvas garuma pāriet pil-

nīgi tumši zilā krāsā. Bez pārejas šai tumši zilai pa-

spalvas krāsai pieslēdzas zilgani-baltā virskrāsā. Tam

pāri visam atdalās un labi saredzams melnais akots. Šim

pēdējam jābūt apmēram par 1 cm. garākam par pārējo

spalvu un vienmērīgi izkaisītam par visu ķermeni. Ja

kādā nebūt ķermeņa daļā trūkst šis melnais akots, tad

uz ādas rodas balti plankumi, kas savukārt nelabvēlīgi

iespaido ādas izskatu un līdz ar to arī paša dzīvnieka

un ādas vērtību.
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Jaunie trusēni franču sudrabotam dzimst miesas

krasā ar tumšu nokrāsu, bet vēlāk tie ir pilnīgi melni,

ātri aug un labi attīstās. Apmēram pēc divi mēnešu ve-

cuma sasniegšanas, tie sāk sudraboties. Sudrabošanās

sākas no deguna un pamazām iet pāri visam ķermenim.

Jaunie trusēni sudrabošanas laikā.

Apmēram, pēc 6—7 mēnešiem sudrabošanās izbeidzās,

un trusēni iegūst savu dabisko krāsu.

Franču sudrabotie ir ādas sugas truši un savas lie-

lās un mīkstās ādas dēļ ir saimnieciskā ziņā derīgi truši.

Adas pa lielākai daļai izlieto dabiskā krāsā, kādēļ ir ļoti

vērtīgas. Gaļa sevišķi laba un garžīga. Suga ļoti iztu-

rīga un kustīga.

Lielais vācu sudrabotais trusis.

Lielos vācu sudrabotos trušus audzē vairākās krā-

sās. Kā pirmie izaudzēti vācu melnie sudrabotie truši,

kuriem kā izejmateriāls ņemts melnais sudrabotais trusis

un krustots ar dažādām lielajām sugām. Ķermenis vācu

sudrabotajam trusim diezgan garš. Ausis stāv uz augšu,

gaļīgas un labi apaugušas ar spalvām. Apakškrāsa

tumši zila, virs kuras paceļas un krasi atdalās akots ar

baltiem un melniem spalvas galiņiem. Vēders blāvs. Su-
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drabojumam jabut viscaur vienmērīgam. Pieaudzis dzīv-

nieks sver 3,5 — 4 kg.

Lielie vācu sudrabotie truši vēl tiek audzēti šādās

krāsās: zilā, pelēkā, havanna, brūnā un dzeltenā. Viss

iepriekš teiktais par ārējo izskatu attiecas arī uz pārē-

jām krāsām. Zināmas grūtības rada izaudzēt zilājiem tru-

šiem tumšus nagus, kādēļ šai krāsai pielaižami divējādi

Lielais vācu sudrabotais trusis.

nagi. Ari apakškrāsas lielajiem vācu sudrabotiem tru-

šiem ir dažādas: brūni sudrabotiem — apakškrāsa ir

tumši zila, vidus krāsa rūsgana, bet virskrāsā (akots)

melni-brūni-balts. Dzelteni sudrabotiem apakškrāsa sar-

kani dzeltena, bet virskrāsā divējāda: dzeltena un balta.

Dzelteni- un zili sudrabotai krāsai jābūt viscaur vienmērī-

gai, pie kam dzelteni- un brūni-sudrabotiem trušiem vē-

ders, zods un astes apakša balti. Bez jau še minētām

krāsām, Anglijā audzē arī sudrabotos viegli iedzeltenā

(krēma) krāsā.

Jaunie trusēni dzimst melni, izņemot dzelteni-, brūni-

un zili sudrabotos trušus, kuriem jaunpiedzimušie
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trusēni ir dzeltenā krāsā, zaķa pelēki un zili. Sudrabo-

šanās sākas apmēram pēc 4 nedēļām pēc piedzimšanas

un pilnīgi izbeidzas pēc 8 mēnešiem. Spalva bieza, mīk-

sta, spīdīga un samērā īsa. Paspalva ļoti bieza.

Lielais vācu sudrabotais trusis sudrabošanās laikā.

Lielā vācu sudrabotā truša izaudzētāji pareģoja šai

sugai lielus panākumus un plašu izplatīšanos. Bet sa-

karā ar spēcīgo franču sudraboto konkurenci un vēlāk

izaudzētiem šinšilla trušiem, šis pareģojums nepiepildī-

jās, un tagad, neskatoties uz to, ka sugai piemīt visas

saimnieciskās īpašības, lielo vācu sudraboto trušu au-

dzētāju skaits nav liels.

Piezīmes par pārejām trušu sugām.

Grupā „
Saimnieciskā ziņā ne visai derīgas trušu

sugas" ietilpst lielākais vairums trušu sugu. Milzeņi

šinī grupā ietilpināti tādēļ, ka ādas no šiem dzīvniekiem

nav sevišķi iecienītas un derīgas kažokādu rūpniecībā.

Turpretī gaļas produkcija šiem trušiem ir ļoti liela, kā-

dēļ, sevišķi kara un krīzes laika apstākļos, tos izdevīgi
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audzēt. Kas attiecas uz vidēja lieluma trušu sugām, kas

ietilpinātas šajā grupā, tad tiem ir dažādi trūkumi. Lie-

Jāpānas trusis.

Reinas raibais trusis.

lakai daļai ādas nav vienkrāsainas, tā tad gandrīz pil-

nīgi izslēgta to pielietošana dabiskā krāsā. Bet ja arī

vienai otrai trušu sugai ir vienkrāsainas ādas, tās tomēr
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kažokādu rūpniecība nav sevišķi derīgas, jo spalva ir

reta.

Diseldorfas pērļu vāverīte.

Angļu raibais trusis.

Kas attiecas uz mazajām trušu sugām, tad, lai gan

vienai otrai no tām ir ļoti labas ādas, pat labākas kā

vienai otrai atzītai trušu sugai, tad to audzēšana tomēr
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mazās ādas un nelielā gaļas daudzuma dēļ neatmaksājas

audzēt.

Saimnieciskā ziņā neatzītas un nederīgas trušu su-

Melnā lapsiņa.

Kastorreks trusis.
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gas ir pa lielākai daļai pēdējo gadu desmitu mēģinājumi
izaudzēt jaunas trušu sugas. Ādas no šiem trušiem ir

gandrīz pilnīgi nederīgas, kādēļ gaļai vien tos neatmak-

sājas audzēt. "Pie nederīgām trušu sugām pieder rekši.

Rekši izaudzēti pēdējos pārdesmit gados un nav attais-

nojuši uz viņiem liktās cerības. Sevišķu vērību pelna

Parastā truša ūsas.

iekša īsā spalva un ļoti īsie un nenormāli attīstītie

taustes orgāni (ūsas), kas uzskatāmas par slimīgu parā-
dību. Pateicoties īsajām ūsām, rekši bieži ievaino de-

guna gļotādu un slimo ar iesnām (pazīstamās rēkšu

iesnas). Spalva, kā zināms, trusim ir siltuma rēgulātors,
bet tā kā rekšiem spalva ir ļoti īsa, tad siltuma patēriņš
rekšiem ir stipri liels, tie ātri, sevišķi ziemā, saaukstē-

jas, bieži slimo un nobeidzas. Paši dzīvnieki ir ļoti vārīgi,

pirmo spalvas mešanas periodu, pat nereti otro, pārdzīvo

ļoti vāji un daudzi nobeidzas. Augšana rekšiem ir ļoti
lēna un svarā tie pieņemas samērā lēni. Bez tam rekši
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bieži slimo ar rachītu un acu iekaisumu. Apmēram

90% no rekšiem slimi ar kokcidijos. Šīs ir iedzimtas

īpašības, kurām ir ciešs sakars ar visām rēkšu patalo-

ģiskām parādībām. Zināms izņēmums ir ar tiem rek-

Rekša taustes organi (ūsas).

šiem, kas izaudzēti no krustojumiem ar citām, normāla

garuma spalvas, trušu sugām, un tad arī tikai pirmajā un

otrajā paaudzē. Pateicoties rēkšu deģenerētai spalvai

un sprogainai paspalvai, kura arī mākslīgā ceļā nav iz-

taisnojama, šīs sugas trušu ādām kažokādu rūpniecībā

nav gandrīz nekādas vērtības.

Kad uzsākt trušu audzēšanu.

Darbu var uzsākt vai nu pavasarī, vai arī rudenī ar

nelielu dzīvnieku skaitu. Ja darbu sāk pavasarī, tad tas

jāuzsāk marta vai aprīļa mēnesī. Uzsākot darbu pava-

sarī, ieteicams iegādāties pieaugušus trušus. legādāties

var vai nu vienu pāri, vai arī vienu jau apaugļotu mā-
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tīti. Asinssvešu tēviņu vēlāk var vai nu nopirkt, vai arī

iemainīt ar kādu no pazīstama, vai tuvumā esoša trušu

audzētāja. Turpretim, ja darbu grib sākt rudenī, tad iz-

devīgāk iegādāties jaunus 2 ar pus — 3 mēnešus vecus

trusēnus, kuri tad nākamā pavasarī jau paši būs vaislas

spējīgi. Trušu skaits palielināms pakāpeniski pēc

praksē gūtiem iespaidiem un piedzīvojumiem.

Jaunie šinšilla trusēni pie dzeramā trauka.

Darbu uzsākt tomēr ir vislabāk pavasarī. Patīka-

mais pavasara gaiss un vidējā temperātūra sevišķi lab-

vēlīgi iespaido jauno trusēnu augšanu un attīstīšanos.

Zīdītājai būs iespējams pasniegt pirmo zaļbarību, kas

veicina mātītēm piena vairošanos un līdz ar to vairojas

arī nepieciešamā barība jaunpiedzimušajiem trusēniem.

Bet no mātes atšķirtajiem jaunajiem trusēniem līdz vē-

lam rudenim būs iespējams dot pietiekošā daudzumā

trušiem nepieciešamo zaļbarību. Zaļbarība ļoti labi vei-

cina jauno trusēnu augšanu. Agrā pavasarī piedzimušie

trusēni parasti izaug par pirmklasīgiem dzīvniekiem.

Ziemai iestājoties, tie jau ir pieauguši un pie zi-
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nāmiem apstākļiem tie jau janvāra beigās ir vais-

lai derīgi. Saprotams, arī vasarā dzimušie trusēni labi

aug un attīstās, bet viņiem jau klimatiskie apstākļi ne-

būs tik labvēlīgi. Kam ir attiecīgas telpas un nepiecie-

šamais barības daudzums, tas var domāt arī par pārošanu

ziemā, bet tad telpā, kur dzimst jaunie trusēni, temperā-

tūra nedrīkstu būt zemāka par + 3° C.

Audzēt vajaga tikai vienu, augstākais divas trušu

sugas. Vispār pieņemtais vecums, kad truši ir vaislas

spējīgi, ir 8 mēneši. Mazo sugu truši ir pat agrāk vais-

las spējīgi, pēc 6 mēnešiem, bet lielo sugu truši tikai pēc
10—12 mēnešiem. Seksuālais nobriedums arvien ātrāk

izpaužas pie tēviņiem, bet agrāk par 8 mēn. vecuma sa-

sniegšanas tomēr nav ieteicams lietot tēviņus kā vaislas

dzīvniekus, jo no šādiem vēl pilnīgi nenobriedušiem

dzīvniekiem rodas mazvērtīgi pēcnācēji, bet paši truši

pārtrauc augšanu un attīstīšanos.

Kopšana.

Lai audzējamie truši būtu samērā veseli un justos

labi, tie būs arī labi jākopj. Katram trušu audzētājam

vajadzētu kā likumu ievērot nepieciešamo trušu ķer-

meņa kopšanu, lai tie vienmēr būtu tīri. Vispirms vis-

maz reiz mēnesī audzējamie truši būtu pamatīgi izķem-

mējami un izsukājami, lai iztīrītu spalvu no putekļiem

un izsukātu atmirušās spalvas. Ķemmēšana un sukā-

šana atstāj arī ļoti labu iespaidu uz asins riņķošanu.

Sevišķi no svara ir trušus ķemmēt un sukāt spalvas me-

šanas laikā, jo tas veicina trušu ātrāku izspalvošanos.

Lai ķemmē nepaliktu putekļi un netīrumi, zobu starpās

ievelk vati, kurā tad sakrājas putekļi un netīrumi un

kuru pēc tam viegli var no ķemmes izņemt. Jo biežāk

trušus ķemmē un sukā, jo spalva tiem gludāka un spo-
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aizrādīts pie šīs sugas apraksta.

Arī ausis trušiem jātīra. Šim nolūkam tieva kociņa

galā piestiprina vati un iztīra no ausīm putekļus un ne-

tīrumus. Pēc katras ausu iztīrīšanas vate jāatjauno, bet

noņemtā vate jāsadedzina, lai to nepaņemtu cita truša

ausu tīrīšanai un tādā ceļā nepārnestu slimības. Uz

Pareiza truša saņemšana pie pacelšanas.

nagu kopšanu jāgriež sevišķa vērība. Ja trušiem nagus

laiku pa laikam neapgriež, tie izaug ļoti gari, saliecas

un sagādā sāpes trusim pie iešanas. Tad truši pēc iespē-

jas mazāk kustas, tēviņi paliek slinki, bet vispārējais

veselības stāvoklis trušiem pasliktinājās. Viss tas pie-
der pie pareizas trušu kopšanas. Arī trušu saņemšana

pie pacelšanas zināmā mērā pieder pie kopšanas. Pa-

celt trusi aiz ausīm ir dzīvnieku mocīšana. Neatkarīgi

no tā, ka pacelšana aiz ausīm trusim sagādā diezgan
lielas sāpes, ko tas bieži vien izsaka skaļi, šāda pacel-
šana aiz ausīm stipri iespaido ausu pareizo stāvokli un

997*
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bieži vien. uz augšu stāvošas ausis ļengani nokarājas uz

leju. Lai trusi paceltu, to saņem ar labo roku cieši aiz

ādas pie pakauša, paceļ uz augšu un pārliek uz kreiso

roku, kuru novieto trusim apakšā kā atbalstu.

Trušu ēdināšana un barība.

Trušu ēdināšana ir viens no galveniem trušu audzē-

šanas jautājumiem, kuram ir jāpiegriež vislielākā vērība.

Pareiza trušu ēdināšana, kopā ar pareizu novietošanu

un kopšanu, uztur trušus pie labas veselības un dod tiem

visu vajadzīgo labu un veselīgu pēcnācēju radīšanai.

Visa trušu ēdināšanas problēma sastāv pareizas barības

devas sastādīšanā, t. i. lai trušu barība, kuru mēs tiem

pasniedzam, visumā saturētu tās barības vielas, kādas

trušiem nepieciešamas ķermeņa uzbūvei. Šī jautājuma

vieglākai atrisināšanai pievedīsim nelielu tabeli tām ba-

rības vielām, kādas mēs vislabāk dodam trušiem un kura

sastāvs ir šāds (procentos):

Mineral-

Olbaltums Tauki Stērķele vielas un

sāli

Auzas 10 6 63,9 2,2

Mieži . 10 2,5 63,9 2,2

Āboliņš 6,8 1,7 42 4,7

Pļavu siens 5,1 1,1 39,5 6

Auzu salmi 3,8 1,5 36 2,9

Kartupeļi 1,4 0,7 40 1,7

Kartupeļu mizas ... 1,1 0,3 21,9 —

Runkuļi (lopu bietes) . 0,5 0,1 9,5 2,3

Burkāni 1,3 0,2 9,5 2,3

Kāposti 1,8 0,4 8,2 —

pārējie procenti ir ūdens, resp. nesagremojamas vielas.

Vislielākā nozīme barībā, bez šaubām, piekrīt olbaltu-

mam, jo bez olbaltuma nav iespējama augšana, resp. ne-
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viena dzīvība nevar pastāvēt. Pasniedzamais barības

daudzums atkarājas no sugas, vecuma un sevišķiem ap-

stākļiem, kā: grūsnības, zīdīšanas un spalvu mešanas

laikā, pie nobarošanas v. t. t. Visu trušiem dodamo ba-

rību var sadalīt sekojoši: zaļbarībā, sausā barībā un

mīkstbarībā.

Bez pietiekošā daudzumā pasniegtās barības, katrā

trušu audzētavā nepieciešams arī ieturēt kārtīgu ēdiena

pasniegšanas laiku. Trušus ēdina dažādi: vien-, div- un

trīs reizes dienā. Ēdinot trušus trīs reizes dienā, tiem

pasniedz no rīta zaļbarību un ja ir, drusku graudus, sienu

vai āboliņu; pusdienā — zaļbarību, bet vakarā zaļbarību

un sienu vai āboliņu. Te jāpiezīmē, ka trušu ēdināšana

trīs reizes dienānebūt nav vajadzīga un atmetama. Prak-

sē ir pierādījies, ka pilnīgi pietiek ar divreizēju ēdinā-

šanu dienā. Tas aiztaupīs daudz barības, kā arī veltīgu

pūļu un laika patēriņu. Ēdinot trušus divreiz dienā, no

rīta tiem var dot zaļbarību vai sakņaugus un sienu, bet

vakarā zaļbarību un sienu, ja ir — attiecīgu daudzumu

graudu vai mīkstbarību. Vakara devai jābūt lielākai, jo

mājas trusim ir vēl palicis meža truša paradums ēst naktī,

bet dienā tas parasti snauž un maz ēd. Siens, ja iespē-

jams, vienmēr jādod pie katras maltītes.

Ļoti daudz trušu audzētāju pieturas pie šādas trušu

ēdināšanas kārtības, kura praksē izrādījusies par labu un

teicamu: pieaugušos dzīvniekus ēdina vienreiz dienā, va-

karā. Grūsnējas mātītes un jaunos trusēnus līdz 6 mēn.

vecumam — divreiz dienā, bet zīdītājas — trīsreiz dienā.

Pāreja no divreizējas uz vienreizēju ēdināšanu dienā jā-

izdara pakāpeniski, lai dzīvnieki pie tā pierastu.

Zaļbarība ir dabiskā trušu barība. Par zaļbarību

trušiem noder visas mūsu laukos un dārzos augošās kul-

tivētās un nekultivētās zāles un sakņaugi. Izņēmumu

sastāda sīpolaugi, ķiršu un plūmju lapas un tie indīgie
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augi, kurus neēd neviens cits lops. Zaļbarība dodama

no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Pie pārejas no

ziemas barības uz vasaras resp. zaļbarību jābūt sevišķi

uzmanīgam, jo pavasarī uz reizi lielā daudzumā izēdi-

nāta zaļbarība izsauc pie trušiem caureju, un tie bieži

nobeidzas. Pie zaļbarības truši jāpieradina pamazām,

pakāpeniski palielinot devu. Ēdinot trušus ar zaļbarību

nedrīkst aizmirst, ka sienam vienmēr jābūt kā piedevai.

Vislabāk zaļbarību sagatavot pievakarē, jo vasarā, dienā,

saules karstumā tā nav tik svaiga, bet rudeņos, naktīs,

tā var apsalt. Stingri jāraugās uz to, lai zaļbarība ne-

tiktu izvazāta pa krātiņu un, tur iemīdīta netīrumos, pa-

liktu, jo ieēdot šādu netīru un samīdītu zaļbarību, truši,

sevišķi jaunie trusēni, bieži saslimst ar zarnu katarru un

nobeidzas. Tādēļ trušiem jādod tikai tik daudz zaļba-

rības, cik tie vienā paņēmienā, apmēram pusstundas

laikā, var apēst.

Ļoti laba un barojoša zaļbarība ir āboliņš, vīķi, vīķi

kopā ar auzām, kukurūza, nātras v. c. Nātras (dzeļošās)

ir ļoti barojošas un satur sevī daudz olbaltuma. Nātru

lapās ir daudz vairāk olbaltuma nekā auzās vai miežos.

Jaunās nātras, iekams tās vēl nedzeļ, var izēdināt bez

sevišķas sagatavošanas, bet, kad tās sāk jau dzelt, tad

ieteicams nātras sakapāt un izēdināt kopā ar klijām.

Nātras var sagatavot arī ziemai. Tās jāievāc pirms zie-

dēšanas. Nopļautās nātras sasien nelielās slotiņās un

izžāvē ēnainā caurvēja vietā. Ziemā tās sasmalcina un

dod kā piedevu pie mīkstbarības. Nedzeļošās nātras,

kaut gan nav tik labas un barojošas kā dzeļošās, truši arī

labprāt ēd. Nātras labvēlīgi iespaido spalvas spīdumu

un biezumu. Sevišķi uzmanīgam jābūt pie vēl nenozie-

dējuša āboliņa izēdināšanas. Jauns, nenoziedējis ābo-

liņš izsauc gremošanas orgānu traucējumus, un truši,

ar stipri uzpūstiem vēderiem, nobeidzas.
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Vislabākā zaļbarība skaitās pienenes (tautā saukta

„cūku piens"). Pienenes, kaut gan satur maz olbaltuma,

ir bagātas ar fosforskābo kaļķi, kāliju, dzelzi un vita-

mīniem, kas veicina gremošanu, tīra asinis un veicina

piena dziedzeru darbību. Pienenes ir vislabākā barība

zīdītājām. Arī lielākā vairumā izēdinātas tās nekad

nebūs kaitīgas ne lielajiem trušiem, nedz arī jaunajiem

trusēniem.

Arī dārzāju un sakņaugu, izņemot tomātu uri kartu-

peļu, lapas ir laba zaļbarība trušiem. Burkānu lakstus

var izēdināt bez ļaunām sekām diezgan lielos daudzu-

mos, bet ar biešu un runkuļu lapām jābūt uzmanīgam,

jo truši var saslimt ar caureju. Arī kāpostu lapas un

salātus truši labprāt ēd, bet lielākā vairumā tos izēdināt

trušiem nevar, jo neizbēgami sekos caureja un daža laba,

ja ne visu saslimušo, trušu nobeigšanās. Nobarojamiem

trušiem kāpostu lapas nemaz nevajaga dot, jo tās atstāj

nelabvēlīgu iespaidu uz gaļas garžu. Nobarojamiem

trušiem pie mīkstbarības ieteicams pielikt sasmalcinātas

svaigas vai žāvētas piparmētras, ķimenes, dilles, pēter-

sīļus vai selerejas, kas trusim pavairo ēstgribu, bet ga-

ļai piedod labu un patīkamu garžu.

Pavasaros, kad laukos vēl zaļbarības nav, ļoti labi

var izēdināt dažādu koku: vītolu, ozolu, bērzu, liepu,

akāciju, papeļu, ošu, kļavu, lazdu un apšu lapas. Ozola

un vītola lapas uzskatāmas kā ārstniecības līdzeklis, ku-

ras ieteicams dot trušiem pie caurejas. Veseliem tru-

šiem lielākā vairumā izēdinātas ozola un vītola lapas

veicina vēdera sacietējumu.

Ziema zaļbarības vietu ieņem dažādi sakņaugi, no

kuriem trušu audzētāji visvairāk pielieto kartupeļus,

burkānus, bietes, runkuļus, kartupeļu un citu dārz- un

sakņaugu mizas. Visvairāk truši mīl burkānus un bie-

tes, bet kāļus ne labprāt ēd. Sevišķu vērību pelna bur-
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kāni, jo tie labvēlīgi ietekmē trušu augšanu un attīstī-

šanos un arī veicina Angoras trušu vilnas produkcijas

pacelšanu. Burkānus un tāpat arī citus sakņaugus tru-

šiem dod nemazgātus, lieko zemi vienkārši nokratot.

Visus augstāk minētos sakņaugus trušiem dod nevārītā

veidā un veselus vai nedaudz pārgrieztus. Sasmalcināt

sakņaugus nav ieteicams, jo truši labprāt mīl grauzt no

lielākiem gabaliem, un ēdiens arī netiek tik daudzizvazāts

par krātiņu. Nevārītus kartupeļus ieteicams drusku sa-

smalcināt un tiem pielikt klāt sāli, rēķinot 1,5—2 gr

sāls dienā uz galvas. Arī kartupeļu un citu sakņaugu

mizas ļoti labi var izēdināt trušiem. Pirms izēdināšanas

mizas labi nomazgā, ieliek kādā traukā un uz 24 stundām

aplēj ar sālītu ūdeni. Nākamā dienā pirms izēšanas

ūdeni nolej, mizas vēlreiz nomazgā un tad sajauc ar kli-

jām vai lopu miltiem. Izēdināšanai sagatavotā masa ne-

drīkst būt slapja, bet tai jābūt irdenai. Izēdināmām mi-

zām jābūt svaigām un nebojātām. No mizām pagatavo-

tam ēdienam, tāpat kā mīkstbarībai, ieteicams pielikt ne-

daudz piparmētru, ķimenes, dilles vai pētersīļus garžai.

Arī cukurbiešu graizījumi ir laba barība ziemā, lai gan

tie nepieder pie uzturošās, bet gan vairāk pie nobaroša-

nai lietojamās barības, kādēļ vaislas dzīvniekiem tos

daudz nevar dot. Cukurbiešu graizījumus var trušiem

izēdināt svaigā, žāvētā vai mērcētā veidā. Svaigus tos

var dot vai nu kopā ar sakapātiem sakņaugiem (kartu-

peļiem), vai arī vienus pašus, piejaucot tiem klāt klijas

vai lopu miltus. Žāvēti cukurbiešu graizījumi var zi-

nāmā mērā aizstāt graudus, bet mērcēti — zaļbarību.

Mērcēšanai domātos cukurbiešu graizījumus ieliek

uz 24 stundām sālsūdenī vai arī aplej tos ar vārošu sāls-

ūdeni un šinī ūdenī atstāj uz 3 stundām, pēc kam tos var

izēdināt. Samirkušos cukurbiešu graizījumus no ūdens

izņem, izspiež ar rokām ūdeni un sajauc ar svarā gan-
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drīz līdzīgu daudzumu kliju, lopu miltu vai arī siena

resp. āboliņa smalkumiem. Cukurbiešu graizījumi satur

daudz vitamīnu, bet ļoti maz kaļķi, kādēļ tiem kā pie-

deva būs jādod lielāks vairums barības kaļķis. Lai truši

labāk ēstu cukurbiešu graizījumus, ieteicams tiem pie-

likt arī garžvielas. Izēdināt trušiem cukurbiešu graizī-

jumus lielākā vairumā vienus pašus nav ieteicams, jo

truši tos ātri atēdas un tad labprāt vairs neēd. lepērkot

cukurbiešu graizījumus, jāraugās, lai tie būtu samērā

svaigi un gaišā krāsā.

Pie labas ziemas zaļbarības vēl varētu pieskaitīt

skābbarību. Lielākās trušu audzētavās uz šo barību

būtu griežama sevišķa vērība, jo trušiem skābbarību var

sagatavot no tādām lapām un nezālēm, kādas tie labprāt

ēd, bet citiem lopiem nav derīgas.

Pēc svarīguma otra trušu barība ir sausā barība:

pļavu siens, āboliņš, salmi un graudi. Siens ir visvērtī-

gākais, kad tas pļauts pļavu puķu ziedu laikā. Vēlāk

nopļauts siens ir jau ciets un mazāk barojošs, un truši

ne labprāt tādu sienu ēd. Slapjās un purvainās vietās

pļauts siens trušiem nederīgs un kaitīgs. Tā saucamo

„koka sienu", t. i. ar visām lapām izžāvētus koka zarus,

truši labprāt ēd. To sagatavo sekojoši: apmēram

25—30 cm garus zariņus sasien 7—B cm resnās slotiņās

un uzkar istabas vai kūts augšā caurvējā žāvēšanai.

Labā laikā tās var iznest arī laukā un novietot ēnainā

vietā. Slotiņas žāvē apmēram nedēļas 2—3, kad tās ir

pilnīgi izžuvušas, un tad novieto sausās telpās čupā vai

arī uzkar kūts vai klēts augšā. Sagatavošanas laiks jū-

lijs-augusts. Arī nobirušās, sausās koku lapas var ru-

denī savākt un ziemā, sienam aptrūkstot, izēdināt, bet

tā kā sausās koku lapās barojošu vielu nav, tad tās ne-

kad nevar aizstāt sienu.

Salmi ir ļoti rupja un maz barojoša trušu barība.
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Vislabākie no tiem ir mīkstie auzu salmi, kurus truši,

kad tie pieraduši, labprāt ēd. Labāki par auzu salmiem

ir zirņu un lēcu salmi, kuri satur vairāk olbaltuma un ir

barojošāki. Ja kādam siena ir maz, bet auzu salmi da-

būjami vai ir pašam, tad var tos samaisīt ar sienu un

tādā kārtā nodrošināties ar sienu visai ziemai.

Graudi ir ļoti laba un spēcīga trušu barība. Visla-

bākie un trušiem derīgākie graudi ir auzas.

Auzas atstāj ļoti labu iespaidu uz truša orga-

nismu, kādēļ ieteicamas vaislas dzīvniekiem pārošanas

laikā. Jauniem trusēniem auzas labāk dot sasmalcinātā

vai saspiestā veidā. Nav ieteicams dot svaigas auzas,

kuras izsauc vēdergraizes, kas bieži beidzas ar truša

nāvi. Auzām jāļauj 2—2,5 mēneši nogulēties un tad ti-

kai sākt izēdināt trušiem. Ja caur kādiem nebūt iemes-

liem ir jāizēdina svaigas auzas, tad ieteicams tās pirms
došanas trušiem krāsnī vai uz paplātes uz plīts izžāvēt,

bet jāsargās tās uzcept.

Kukurūza ir ļoti barojoša un starp graudiem

ieņem vienu no pirmajām vietām. Tā kā kukurūza ir

ļoti barojoša, tad ieteicams to izēdināt lielākā vairumā

tikai barokļiem, bet jauniem trusēniem un vaislas dzīv-

niekiem tās dodamas pa retam. Kukurūzu trušiem var

dot sasmalcinātā, spiestā vai mērcētā veidā.

Mieži arī ļoti labi un barojoši. Nav ieteicams

izēdināt miežus lielākā vairumā vaislas dzīvniekiem, jo

no miežiem truši ātri nobarojas un nav vairs vaislai spē-

jīgi. Toties, nobarojamiem trušiem, miežus ieteicams

dot pēc iespējas vairāk, jo tie veicina ātrāku nobaroša-

nos un piedod gaļai labu garžu.

Rudzi nav ieteicama trušu barība. Lielākā daļa

trušu tos pavisam neēd, bet ja arī ēd, tad negribot un

ļoti maz. No rudziem truši bieži slimo ar caureju.
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Kvieši savas dārdzības dēļ truškopībā gandrīz

nemaz netiek pielietoti. Kā barība ļoti laba un barojoša.

Pākšaugu graudi (pupas, zirņi, vīķi, lēcas)

ļoti bagāti ar olbaltuma vielām un barojoši, bet veselā

un nesagatavotā veidā grūti sagremojami. Tos ietei-

cams izēdināt kopā ar citiem graudiem sasmalcinātā vai

sautētā veidā.

Griķi — bagāti ar olbaltuma vielām un barojoši,

bet dārgi, kādēļ truškopībā maz tiek pielietoti.
Ozolzīles ari ir bagātas ar olbaltuma vielām un

barojošas, bet truši tās veselas neēd. Izēdināt tās var vie-

nīgi sasmalcinātā, resp. samaltā veidā, piejaucot kā mil-

tus mīkstbaribai.

Sojas pupas — bagātas ar tauku un olbaltuma

vielām (kg satur 400 gr sagremojamā olbaltuma). Jāiz-

ēdina sasmalcinātā vai sautētā veidā. Lielākā vairumā

izēdinātas sojas pupas rada caureju.

Linsēklām, kā arī saules puķu un kaņepāju

sēklām, kā atsevišķai barībai truškopībā maz nozīmes.

Tās satur daudz olbaltuma un taukvielas, bet pielieto-

jamas tikai spiestā veidā kā piedeva pie citām barības

vielām spalvas mešanas laikā, jo tas veicina spalvas

augšanu un piedod spalvai labāku spīdumu. Linu un

saules puķu sēklu raušus var sasmalcināt un nelielā vai-

rumā dot trušiem, kurus tie labprāt grauž.

Pie sausās barības vēl pieder klijas un kaltēta maize

un maizes garozas.

Klijas ir ļoti vērtīga barība jauniem trusēniem

un mātītēm zīdīšanas laikā. Vislabākās ir kviešu un

rudzu klijas, kuras ir bagātas ar olbaltumu un minerāl-

vielām. Klijas var dot vai nu vienas pašas, vai arī tās

piemaisa pie mīkstbarības vai sasmalcinātiem sakņau-

giem un kartupeļiem. Dodot klijas vienas pašas, tās jā-

saslapina ar ūdeni vai pienu, bet tikai tik daudz, lai tās
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neliptu pie pirkstiem, jo slapju barību truši vispār neēd.

Klijas ir ļoti labas zīdītājām, jo veicina piena dziedzeru

darbību un pavairo pienu. Ar maizi gandrīz neviens

trušu audzētājs savus trušus neēdina, bet kā barības pie-

deva sakaltusi maize ir nepieciešama. Kā jau aizrādīts,

graužamie zobi trusim pastāvīgi aug. Lai šie zobi neiz-

augtu pārāk gari un netraucētu trusi pie barības uzņem-

šanas, tad kaltēta maize un cietas garozas ir jādod tru-

sim graušanai.

Ar graudiem sevišķi šķiesties nevajaga un tos var

dot ziemā divreiz, augstākais trīs reiz mēnesī, bet va-

sarā, kad katra trušu audzētāja rīcībā ir pietiekoši daudz

zaļbarības, graudus var nedot nemaz. Vislabāk tru-

šiem dodams graudu maisījums, kas varētu būt apmēram
šāds: 15 g auzas, 10 g kvieši, 15 g mieži un 5 g so-

jas pupas. Kviešus var atvietot ar palielinātu miežu un

auzu devu. Vispār būtu jāievēro, ka vairāk par 45 gr

graudu diennaktī trušiem nevajadzētu dot, jo vairāk iz-

ēdinātie graudi nekādus redzamus panākumus nedos.

Bez sausās un zaļbarības trušiem vēl var dot arī

mīkstbarību vārītu kartupeļu un sakņaugu veidā. No-

vārītai barībai piejauc klijas un pieliek klāt vajadzīgo

daudzumu sāls. Mīkstbarība ir bagāta ar ogļu hidrātiem,

kādēļ tā ļoti laba barība trušu nobarošanai. Jauniem

trusēniem nav ieteicams dot mīkstbarību. Vasarā,

karstā laikā, mīkstbarība ātri paliek skāba un trušiem

tā vairs nav derīga un pat kaitīga. Arī ziemā aukstā

laikā mīkstbarība ātri sasalst. Tamdēļ mīkstbarība tru-

sim jādod tik daudz, cik tas vienā paņēmienā var apēst.

Saskābusi vai sasalusi mīkstbarība trušiem kaitīga, tie

saslimst un nobeidzas, kādēļ barības atliekas pēc katras

ēdināšanas jānovāc.
Liela nozīme trušu audzēšanā piekrīt pienam. Piens,

ja vien tas ir dabūjams, dodams no mātes atņemtajiem
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jaunajiem trusēniem pirmajos divi mēnešos. Pienam

jābūt no pilnīgi veselām govīm vai kazām. Vislabāk

dot, ja vien iespējams, tikko izslauktu, siltu pienu, bet

ne vārītu. Ja tikko slauktu pienu nav iespējams dabūt,

tad ieteicams pienu pirms došanas trušiem drusku uz-

sildīt. Šāda mākslīgi sasildīta piena temperātūra ne-

drīkst pārsniegt tikko izslaukta govs piena temperātūru.
Vislabākais ir pilenipiens, bet ja tāda nav, tad var iz-

tikt arī ar vājpienu, dodot to kā dzeramo vai arī lietojot

kliju samērcēšanai. Maz nozīmes ir pienam, ja tas at-

šķaidīts ar ūdeni. Uzskats, ka govs un kazas piens sa-

tur vairāk olbaltuma un tauku vielu nekā trušu piens

un tamdēļ grūti sagremojams un jaunajiem trusēniem

kaitīgs, ir pilnīgi nepareizs. Jaunākie pētījumi rāda, ka

trušu piens satur trīs reizes vairāk olbaltuma un mine-

rālvielu un četrreiz vairāk taukvielu nekā govs piens.

Ļoti laba barības piedeva trušiem ir zivju eļļa. Tā

ir bagāta ar vītāmīniem un ieteicama grūsnējām mātī-

tēm, zīdītājām un jauniem trusēniem. Zivju eļļa atstāj

ļoti labu iespaidu arī uz spalvas augšanu un viņas spīdī-

gumu ,kādēļ tā dodama spalvas mešanas laikā. Edin-

burgas ūniversitātes prof. Dr. Pikkerts aizrāda, ka, izda-

rot mēģinājumu ar zivju eļļu kā piedevu pie barības

2—3 pilienu dienā uz vienu trusi, Angoras trušiem vil-

nas produkcija palielinājās par 13%.

Zivju eļļa piejaucama pie klijām vai mīkstbarības,

rēķinot 14 —V 21 uz 40 kg barības. Lai zivju eļļa la-

bāki sajauktos ar barību, tad vispirms tā sajaucama ar

nelielu daudzumu no kopējās barības masas un tikai pēc

tam šis maisījums labi jāsajauc ar pārējo barības masu.

Praktiskāk tomēr ir pagatavot zivju eļļas un piena mai-

sījumu, rēķinot 2—3 pilienus zivju eļļas uz katru vidēja

lieluma trusi. Lielajiem sugas trušiem devu var palieli-

nāt uz 4—5 pilieniem dienā.
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Nekad nevajaga aizmirst, ka trušiem nedrīkst dot

sasalušus sakņaugus, slapju,bojātu sienu vai vispār mai-

tātu, sapelējušu barību. Barībai vienmēr jābūt svaigai

un labai.

Atsevišķas barības devas lielums atkarājas no trušu

dzīvsvara, vecuma, truša ēstgribas v. t. t. Pieaugušiem

trušiem jādod samērā rupjāka barība un mazāk spēkba-

rības, bet jaunajiem trusēniem un zīdītājām mazāk

rupjo barību un vairāk spēkbarības. Lielākā deva, kādu

trusim dienā varētu dot, būtu sekojoša (gramos):

Sevišķa nozīme trušu barības papildināšanai piekrīt
minerālvielām un sālij. Jaunie trusēni, grūsnējas mātī-

tes un zīdītājas bez tām nemaz nevar iztikt. Kaulu uz-

Barības nosaukums
Pieaugušam trusim

dzīvsvarā 3 kgr.

Jaunajiem trusēniem

1,5—6 mēn. vecumā

nn vecākiem

Zaļbarība 1500 200—1000

Zaļas koku lapas . . .
800 100— 400

Skābbarība 200 20— 100

Dārz- un sakņaugi . . .

Siens vai āboliņš . . .

200 30— 100

300 30— 200

Koka siens (slotiņas) 300 30— 200

Salmi — vasarāja . . .

200 20— 100

Graudi
—

labības . .
.

100 30— 100

Pākšaugu graudi .... 100 10— 50

Linu u. t. t. sēklas . . .
20 5— 15

Klijas 150 15- 50

Eļļas rauši

Gaļas vai zivju milti . .

50 5— 15

5 2— 4

Piens 50 30

Minerālvielas 5 1— 2

Maize 200 200—100

Kaltēta maize
. . . .

100 20— 50

Kartupeļu u. c. mizas
.

200 30— 10o
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būvei sevišķi svarīgs ir kaļķis. Arī sirds darbībai kaļķis

nepieciešams. Ja trušu ķermenī kaļķis irpar maz, tad tas

zināmā mērā atsaucas uz pēcnācēju daudzumu un bieži ir

par iemeslu nelaika dzemdībām. Atrazdamies mātes mie-

sās, jaunie trusēni patērē samērā daudz kaļķa. Zīdītā-

jām kaļķis pavairo pienu. Vēl minami kaulu milti, krīts

un fosforskābais kaļķis, kuri visi labi un derīgi trušu or-

ganismam.

Viens otrs vērīgs trušu audzētājs būs novērojis, ka

daži truši ēd paši savus izkārnījumus. Par iemeslu tam ir

sāls trūkums truša organismā. Tādēļ katra trušu audzē-

tāja pienākums ir dot saviem trušiem nepieciešamo sāls

daudzumu. Tas panākams, piejaucot sāli mīkstbarībai,

cukurbiešu graizījumiem, mizām, sakapātiem sakņau-

giem un dzērienam.

Vaislas tēviņa ēdināšana.

Visi panākumi vai neveiksmes trušu audzēšanā lielā

mērā ir atkarīgi no laba un spēcīga vaislas tēviņa. Tā-

dēļ vaislas tēviņi ir labi jākopj un jāēdina ar labu un

spēcīgu barību. 10 dienas pirms pārošanas laika sākuma

vaislas tēviņiem barības devas palielināmas par apmē-

ram 50%. Labs siens un laiku pa laikam graudi tiem ne-

kad nedrīkst trūkt. Tomēr jāsargās vaislas tēviņus no-

barot, jo nobarojies vaislas tēviņš paliek slinks un ne-

pilda savus uzdevumus. Pareizi ēdināts vaislas tēviņš,

kaut arī tas tiktu lietots pārošanai katru otru dienu, vais-

lai derīgs vairākus gadus. Pastiprināta deva vaislas tē-

viņiem jādod visu laiku, kamēr tie tiek lietoti pārošanai.
No spēkbarības vislabāk dot auzas vai miežus un ne-

daudz kliju, eļļas raušu vai pākšaugu graudu. Kā pie-
deva pie barības vēlama gaļas, kaulu vai zivju milti, bet
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ziema izdiedzetas auzas. Vaislas tēviņiem devas va-

rētu būt apmēram šādas (diennaktī gramos):

Grūsnējas mātītes ēdināšana.

Vaislas mātītēm miesas barojumam jābūt vidējam.

Ja kāda no vaislas mātītēm ir par treknu vai par vāju,

tad tāda ir jāizdala atsevišķi un barības devas attiecīgi

tai jāsamazina vai jāpavairo.

Grūsnības laikā mātītes labāki jāēdina, devām jā-
būt lielākām un devās jāietilpst tādai barībai, kas vei-

cina jauno trusēnu attīsību mātes miesās. Tas tomēr ne-

nozīmē, ka grūsnēja mātīte jānobaro. Nav jāaizmirst,

ka nobarotām mātītēm dzemdības saistītas ar lielām sā-

pēm, un piena tām ir daudz mazāk nekā mātītēm ar vi-

dēju miesas barojumu. Bieži vien gadās, ka nobarotas

vaislas mātītes nemaz neapaugļojas, bet apaugļotas bieži

vien nespēj dzemdēt un nobeidzas, dzemdības laikam

pienākot.

Jauno trusēnu attīstībai mātes miesās vajadzīgs sa-

mērā daudz olbaltuma un minerālvielu. Tādēļ arī pa-

sniedzamai barībai jābūt bagātai ar šīm vielām. Bez

parastās barības grūsnējām mātītēm jādod arī spēkba-

rība, kā: labības un pākšaugu graudi, klijas, eļļas rauši,

piens, gaļas vai zivju milti un 2—3 gr minerālvielu:

krīts, kaulu milti un kaļķis. Divas dienas pirms un pēc

Dzīv-

svarā

kgr.

Ziemā Vasarā

Siens Sakņaugi Spēkbarība Zaļbarība ļ Spēkbarība

3

4

120

140

160

100

100

100

35

45

500

600

25

40

5 55 700 45

6-8 180 120 60 800—1000 50
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dzemdībām parastā parības deva jāsamazina, bet spēk-

barības deva jāpalielina.

Devas grūsnējām mātītēm varētu būt apmēram šā-

das (diennaktī gramos):

Spēkbarības devas komplektējas 80% no labības

graudiem un klijām un 20% no eļļas raušiem un pākš-

augu graudiem, bet kā barības piedevas lieto pienu, ga-

ļas vai zivju miltus un minerālvielas. Pie ēdināšanas

jāievēro dažādība.

Zīdītājas ēdināšana.

Zīdītājām barības devām jābūt bagātīgām, jo daudz

barības vielu zīdītājai aiziet pienā. Devai jābūt lielai un

pēc sastāva dažādai. Barības vielās nedrīkst trūkt vītā-

mīnu un minerālvielu. Devas palielināšana jānotiek uz

spēkbarības rēķina. Piens ir ļoti laba piedeva pie barī-

bas. Minerālvielas, kā: kaulu miltus, kaļķus, krītu un

sāli var dot zīdītājām 3—5 g dienā. Izēdināt lielākā

vairumā klijas un iesala dīgļus zīdītājām nav ieteicams,

jo tie uzpūš mātītēm vēderus. Nopietna vērība piegrie-
žama barības labumam, sevišķi izēdinot virtuves atkritu-

mus, kurus zīdītājām nemaz nevajadzētu dot. Kaut arī

virtuves atkritumi būtu tikai nedaudz bojāti, zīdītājām

tos nevar vairs dot.

Pirmajā mēnesī pēc dzemdībām zīdītājām barības

Ziemā Vasarā

Dzīv- Spēkbarība Spēkbarība
svara

Siens
Sakņ-

Zaļbarībakgr.
augi

Grūsnības

pirmajā
puslaikā

Grūsnības

otrajā
puslaikā

Grūsnības

pirmajā
puslaikā

Grūsnības

otrajā
puslaikā

3 120 100 35 55 500 25 40

4 140 120 45 60 600 30 60

5 160 120 55 70 700 35 55

6-8 180 140 65 80 (00—1000 40 65



114

deva paliek gandrīz tā pati, kas grūsnības laikā. Tikai

otra mēneša sākumā, kad sāk ēst arī mazie trusēni, barī-

bas devas palielina. Barības devas palielināšana līdz va-

jadzīgai normai otra mēneša sākumā izdarāma pakāpe-

niski, uzsākot palielināšanu dienas 3—5 pirms paredzētā

laika.

Atkarībā no trušu audzētāja rīcībā esošā barības

daudzuma, novietošanas veida un citiem apstākļiem, truš-

kopībā izšķir divus barošanas veidus: mērenu un labu.

Starpība starp šiem diviem veidiem ir tāda, ka atšķirša-

nas momentā pie mērenas barošanas jaunie trusēni sver

apmēram 580 g, bet pie labas barošanas 700 g.

Zīdītājām ar 5—6 mazuļiem līdz 2 mēneši vecumam

varētu dot apmēram šādas devas (diennaktī gramos):

I. mēnesi II. mēnesi

Dziv- Spēkbarība Spēkbarība
svarā Labs Sakņ-

augi

Pie mēre-

nas baro-
šanas

Labs Sakņ- Pie mēre-

nas baro-
šanas

kgr. siens
Pie labas

barošanas
siens augi

Pie labas

barošanas

3 130 130 50 70 150 200 100 150

4 160 150 60 80 200 250 130 180

5 160 180 70 90 220 260 150 200

6-8 200 300 80 100 250 300 200 250

.
mēnesi I. mēnesi

Dzīv- Spēkbarība Spēkbarība
svarā Pie mēre-

nas baro-
šanas

Zaļbarība Pie mēre-

nas baro-
šanas

kgr.
Zaļbarība Pie labas

barošanas
Pie labas

barošanas

3 700 40 60 1200 90 130

4 800 50 70 1400 110 140

5 1000 60 80 1600 130 160

6—8 1300 70 90 2000 150 180



Jauno trusēnu ēdināšana.

Jauno trusēnu, sevišķi to, kuri domāti vaislai, ēdi-

nāšanai piegriežama sevišķa vērība. Atkarībā no tā, kā

būs baroti jaunie trusēni pirmājos dzīvības mēnešos, lielā

mērā atkarāsies arī viņu augšana un attīstība un līdz ar

to viņu derīgums vaislai. Lai jaunie trusēni labi augtu

Jaunie šinšilla trusēni aplokā pie barības trauciņiem.

un attīstītos, tiem vajadzīgi pietiekošā daudzumā olbal-

tuma un minerālvielas un arī vitamīni, kas pie barības

devu sastādīšanas jāņem vērā.

Par nepieciešamu barību jauniem trusēniem uzska-

tāma laba zaļbarība, sasmalcināti pākšaugu graudi, ne-

lielā daudzumā linsēklas, maltas vai spiestas auzas, bur-

kāni un bietes. Izēdināt jaunajiem trusēnim lielākā vai-

rumā klijas un dažādu sakņaugu un kāpostu lapas nav

1158*
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ieteicams. Līdz 3—3,5 mēneši vecumam vēlams jauniem

trusēniem dot, ja vien ir
T

20—30 g piena dienā, bet līdz

pilnīgam pieaugumam, kā piedevu pie barības — gaļas

un zivju miltus un minerālvielas. Tāpat kā zīdītājas, arī

jaunos trusēnus var ēdināt mēreni un labi. Pie mērenas

ēdināšanas 8 mēnešus vecs trusis svērs apmēram 3 kg,

bet pie labas — 3,5 kg.

Barības devas varētu būt apmēram šādas (diennaktī

gramos):

Pie mērenas barošanas:

Ve- Ziemā Vasarā

cums Siens Sakņaugi Spēkbarība Zajbarlba Spēkbarība

No mātītēm 3 kgr. dzīvsvarā:

mēn.

2—3 50

3-4 80

4-5 80

5—8 100—120

mēn.

2-3

3-4

60 40 250

80 50 300

80 55 400

100 65 600—600

25

35

40

40

4-5

5—8

No mātītēm 4 kgr. dzīvsvarā:

2—3 i 60 70 i 45 ļ 300 30

3-4 80 80 50 400 40

4—5 100 100 60 450 50

5—8 |l20—140 100 60 I 550—700 50

No mātītēm 5 kgr. dzīvsvarā:

2-3 80

3-4 100

4-5 120

5-8 140—160

70 45 350

90 50 450

100 55 500

120 60 600—800

30

40

50

50

Pie labas barošanas:

No mātītēm 3 kgr. dzīvsvarā:

2—4 70

4-6 90

6—8 120

60 50 300

80 60 400

100 70 500

45

55

60
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No mātītēm 4 kgr. dzīvsvara:

2—4 80 I 70 60 350 60

4—6 100 90 80 450 75

6—B 120 120 80 600 80

No mātītēm 5 kgr. dzīvsvarā:

2—4 90 80 80 400 70

4-6 110 100 95 500 85

6-8 130 110 95 700 90

Pieaugušo trušu ēdināšana.

Pēc apmēram 8 mēnešu vecuma sasniegšanas, jau-

nie truši uzskatāmi par pieaugušiem un viņu ēdināšanā

jau var sākt pielietot mazākas devas un rupjāku barību.

Dzīvniekiem, kuri netiek ņemti vaislai, var dot vasarā

gandrīz tikai sienu un zaļbarību un 1 vai 2 reiz mē-

nesī nedaudz auzu un kliju, bet ziemā — sienu, žāvētas

slotiņas, sakņaugus un pa retam spēkbarību, neaizmirstot

drusku minerālvielas.

Barības devas diennakti varētu but šādas (gramos):

Pie vasaras devām nav siens minēts, bet tāds tomēr

trušiem jādod. Kā pieaugušiem dzīvniekiem, kuri netiek

lietoti vaislai, tā arī vaislas dzīvniekiem un jauniem tru-

sēniem siena devu vasarā var samazināt. Spēkbarība va-

sarā var pavisam izpalikt.

Vasarā

Dzīv-
Pie idēja labuma siena Pie laba s ena

svarā
Zajbarība

Siens Sakņaugi Spākbarība Siens Sakņaugi Spēkbarība

3 120 100 30 140 100 20 600

4 140 100 40 160 100 30 700

5 160 100 50 180 100 40 800

6-8 180 110 60 200 110 50 800—1500
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Trušu ēdināšanas technika.

Lai barības izdalīšana būtu vieglāka un vienkāršāka,

ieteicams visus trušus sadalīt grupās pēc vecuma, svara,

grūsnējās mātītes un zīdītājas par sevi v. t. t. Rupjo ba-

rību trušiem pa lielākai daļai dod bez svara, pēc acu-

mēra. Arī sakņaugus var dot bez svara, sagriežot tos

gabalos. Spēkbarību dod pēc svara jeb attiecīga mēra.

Gadās, ka daži truši visu pasniegto barību neapēd vai arī

dažiem tās pietrūkst, tad pie nākamās reizes barības de-

vas lielums jāregulē. Lai labāk varētu atcerēties, kāds

trusis un cik ēd, tad ieteicams staļļu kartiņas piezīmes

ailē taisīt atzīmes: „labs ēdējs", „
vidējs ēdējs" vai „maz

ēd". Neapēsto barību, izņemot sienu, graudus un maizi,

var atstāt barības trauciņos ne ilgāk, kā līdz nākamai ēdi-

nāšanai. Barības trauciņiem jābūt vienmēr tīriem.

Ziemā, lielā salā, mīkstbarība un sakņaugi ātri sa-

salst, kādēļ tos tad labāk dot mazākās devās un vairākas

reizes dienā. Barības pasniegšanas laiks ieturāms, pēc

iespējas, katru dienu viens un tas pats. Dzērienam jā-

būt vienmēr krātiņā,sevišķi vasarā. Ziemā, kad ūdens

ātri sasalst, ieteicams trušus pirms barības pasniegšanas

padzirdīt ar remdenu ūdeni.

Ja trušus ēdina vairākas reizes dienā, tad visu dien-

nakts barības devu varētu sadalīt apmēram šādi:

Ziemā pie divreizējas ēdināšanas dienā:

1) pīkst. 7 vai 8 — pusi no siena devas vai pusi no

spēkbarības devas,

2) „
17 „18 — pilnu sakņaugu devu vai pusi no

spēkbarības devas un pusi no siena

devas vai žāvētām slotiņām;

pie trīsreizējas ēdināšanas dienā:

1) pīkst. 7 vai 8 — pusi no siena devas vai
x/s no spēk-

barības,
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2) plkst.l3 — pusi no sakņaugu devas,

3) „
17 vai 18 — pusi no siena devas vai

2[3 no spēk-

barības, jeb pusi no sakņaugu de-

vas?

pie četrreizējas ēdināšanas dienā:

1) pīkst. 7 — pusi no siena devas un 14 n° spēkbarības

devas,

2) „
11 —KA no spēkbarības vai y± no mīkstbarības

devas,

3) „
15 — pusi no sakņaugu devas,

4) „
19 — pusi no siena devas vai pusi no spēkba-

rības, jeb pusi no sakņaugu devas un sie-

na vietā žāvētas slotiņas.

Barības devas pēc sava ieskata var mainīt.

Vasarā pie divreizējas ēdināšanas dienā:

1) pīkst. 7 vai 8 — pusi no zaļbarības,

2) „
19 — pusi no siena devas un pusi no zaļ-

barības devas;

pie trīsreizējas ēdināšanas dienā:

1) pīkst. 7—7s no zaļbarības un no siena devas,

2) „ 15 —Va zaļbarības,

3) „ 19 —7s zaļbarības, pusi no siena devas.

Kā jau aizrādīts, barībai jābūt labai un svaigai. De-

vām jābūt pietiekoši lielām. Jāievēro arī barības dažā-

dība. Ziemā trušiem nedrīkst trūkt labs siens, bet vasarā

zaļbarība. Spēkbarība ziemā jādod pēc iespējas visiem,

bet sevišķi vaislas dzīvniekiem pārošanas laikā un jau-
niem trusēniem, bet vasarā spēkbarību var nedot.

Sevišķa vērība piegriežama pārejai no ziemas uz va-

saras ēdināšanu. Pāreja no vasaras barības uz ziemas

barību (sakņaugiem un skābbarību, kam tāda būtu), bet it
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īpaši no ziemas uz vasaras barību, zaļbarību, jāizdara pa-

kāpeniski, lai truši pie tā pierastu un nesaslimtu. Pār-

eja no vienas barības uz otru izdarāma apmēram 10 dienu

laikā.

Bez zaļbarības trusis nemaz nevar iztikt, sevišķi jau-

nie trusēni. Tādēļ vasarā zaļbarībai jābūt galvenai ba-

rības sastāvdaļai.

Sasutuši vai apsaluši zaļbarība kā trušu barība ne-

derīga.

Pasniegt trušiem barību, vienkārši to noliekot uz krā-

tiņa grīdas, nav pielaižams un saprātīgs trušu audzētājs

arī to nekad nedarīs. Barība jānovieto šim nolūkam iz-

gatavotos barības trauciņos, bet siens un zaļbarība —

siena resp. zaļbarības redelītēs.

Ūdens.

Jautājums, vai trusim ir jādod ūdens, tagad ir galīgi

noskaidrots, un neviens trušu audzētājs vairs nešaubās

par to, vai dot saviem trušiem ūdeni vai ne. Jautājums

ir tikai, cik daudz resp. cik reizes dienā trusi dzirdīt.

Trušu organisms satur sevī apmēram 70% ūdens.

Ūdens no truša organisma pastāvīgi izdalās, kādēļ tas jā-

papildina. Ar pasniegto zaļbarību trusis uzņem diezgan

daudz ūdens, bet ar to vien viņam nepietiek, sevišķi ta-

nīs reizēs, kad tam dod sausu barību. Tādēļ truši ir jā-

dzirda. Arī brīvā dabā dzīvojošā truša novērotāji aiz-

rāda, ka meža truši labprāt uzmeklē strautiņus un dzer

ūdeni. Tā tad prasība pēc ūdens trusim ir.

Starp trušiem ir sastopami dzīvnieki, kuri pat vasarā,

viskarstākā laikā, ūdeni nelieto. Turpretim daudzi vien-

mēr pa druskai iedzer ūdeni. Šeit liela loma piekrīt pa-

radumam. Ja jaunie trusēni kopā ar māti ir no mazotnes

jau pieraduši ūdeni dzert, tad tie to labprāt dara arī vē-
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lāk. Bet lielākā daļa trušu, ja tie arī nav pie ūdens pie-

raduši, pamazām pie tā pierod un labprāt to dzer, jo pa-

sniegtajā barībā arvien būs klāt zināms daudzums sāls,

kas rada slāpes.

Daudzi trušu audzētāji domā, ka turēt ūdeni pastā-

vīgi trusim krātiņā, ir lieki un nevajadzīgi. Tā tas tomēr

nav. Sevišķi vasarā vienmēr jābūt ūdenim trauciņā.
Ūdenim trušu audzēšanā piekrīt diezgan liela loma. Iz-

pētījot šo jautājumu pamatīgāk, noskaidrojies, ka ūdens

trūkuma dēļ bieži vien vienam otram trušu audzētājam

aiziet bojā daudz jauno trusēnu. Bet kad ūdens trušiem

ir pietiekoši, mirstība, sevišķi jauno trusēnu starpā, gan-

drīz pavisam izbeidzas. Tā tad ūdens lai trušiem nekad

netrūktu.

Nobaŗošana.

Kaušanai nolemtie truši, lai tie būtu smagāki un

treknāki, pirms kaušanas jānobaro. Vidēja lieluma tru-

šiem nobarošanu var sākt no 5 vai 6 mēn. vecuma. Tē-

viņus, lai tie labāk nobarotos, ieteicams kastrēt. Līdz

7 mēn. veci, nobaroti truši dod labu gaļas pieaugumu

un mazāk tauku, kurpretim vecākiem trušiem gaļas pie-

augums ir mazāks, bet tauku vairāk. Pieaudzis trusis

visā nobarošanās laikā svarā pieņemas 15—20%, bet

jaunie truši — 40—50%. Nobarojamos trušus ieteicams

novietot vai nu šim nolūkam speciāli izbūvētos mazos

krātiņos pa vienam, vai arī parastā krātiņā pa trim kopā.
Pie nobarošanas kustības trušiem pēc iespējas jāiero-

bežo. Nobarojamie truši novietojami pustumšos krāti-

ņos, pēc iespējas tālāk no dažādiem traucējumiem un

trokšņiem.

Kā barība nobarojamiem trušiem derīgi: mieži, vā-

rīti kartupeļi ar klijām, kukurūza, zirņi, auzas, klijas,

milti, ozolzīles, sakņaugi, cukurbiešu graizījumi un labs
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siens vai āboliņš. Vasarā bez jau minētās barības var

dot arī zaļbarību. Kā dzeramo dod ūdeni un, ja iespē-

jams, tīru pienu. Kā barības piedeva visā nobarošanas

laikā jādod garžvielas: pētersīļi, piparmētras, dilles, ķi-

menes v. t. t. Mīkstbarībai nav jāpiemirst pielikt sāls.

Lai gaļa būtu garžīgāka, visā nobarošanas laikā, bez jau

minētām garžvielām, trušiem var dot grauzt egļu un pa-

egļu zarus, bet lai spalva būtu biezāka un spīdīgāka, kas

palielina ādas vērtību, pie barības kā piedeva dodama

saules puķu vai linu sēklas vai eļļas rauši.

Nobarojamos trušus ēdina 3 reizes dienā. Rītos var

dot vārītus kartupeļus ar klijām vai miltiem, pusdienā

— auzas vai miežus, sasmalcinātu vārītu kukurūzu, sojas

pupas, mērcētus zirņus ar klijām, auzu putru, bet vaka-

ros — novārītus sakņaugus ar klijām, zaļus sakņaugus

un sienu vai āboliņu. Visā nobarošanas laikā trušiem

nav ieteicams dot kāpostus, kāļus un rāceņus, jo tie pie-

dod gaļai nelabu garžu.

Viss nobarošanas laiks sadalās trijos periodos. Jau-

najiem trušiem līdz 6 mēn. vecumam katrā periodā skaitās

pa 8 dienām. Pieaugušiem un vecākiem trušiem pirmajā

periodā — 5 dienas, otrā — 7 un trešajā — 9 dienas.Devas

diennaktī varētu būt apmēram šādas (vidēja lieluma tru-

šiem) :

1. periodā:

Labs siens vai Sakņaugi Spēkbarība
āboliņš

5 mēn. veciem
'

100 120 100

6
.

100 150 120
8

.
un vecākiem 100 170 150

2. periodā:

5 mēn. veciem 60 100 90
6

,
60 120 100

8
.

.un vecākiem 60 150 120
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3. periodā:

5 mēn. veciem 50 100 115

6
.

50 120 135

8
, .un vecākiem 50 150 145

(lielajiem sugas trušiem):

t. periodā:

Labs siens vai Sakņaugi Spēkbarība
āboliņš

5 mēn. veciem 120 140 150

6
.

120 180 170

8
. .un vecākiem 130 200 220

2. periodā:

5 mēn. veciem 80 120 175
6

.
90 150 185

8
. .un vecākiem 100 170 235

3. periodā:

5 mēn. veciem 80 110 190

6
.

100 130 200

8
. .un vecākiem 120 150 2bo

(svars uzrādīts gramos):

Rupjo barību un sakņaugus trušiem parasti dod bez

svara, pēc acumēra, bet spēkbarību pēc svara vai attie-

cīga mēra. Lielākie sakņaugi sagriežami gabalos.

Lielu iespaidu uz gaļas garžu atstāj krātiņa smaka,

kādēļ nobarošanas laikā ir jāievēro vislielākā tīrība. Pēc

zināma laika nobarojamie truši svara un treknuma ziņā

sasniedz tādu pakāpi, kad tālāka barošana vairs neat-

maksājas, un nobarotie truši nokaujami.

Vaislas dzīvnieku izlase.

Sevišķa vērība trušu audzētājam jāpiegriež jautāju-

mam, kādus dzīvniekus izvēlēties vaislai. Parasti tēviņš

seksuāli ir nobriedis jau pēc 6 mēnešu vecuma sasnieg-
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šanas. Dažreiz tas notiek pat agrāk, bet diezgan bieži

pat vēlāk. Seksuāli nobriedis tēviņš ir ļoti dzīvs, kustīgs

un parasti daudz drošāks nekā mātītes. Priecīgs tas lēkā

apkārt savā krātiņā, beržas ar smakru gar sienām, barī-

bas un ūdens trauciņiem, tā ārēji izrādīdams savu sek-

suālo nobriedumu. Šādu tēviņu jau pilnīgi var lietot

vaislai. Bet ieteicams tomēr vēl zināmu laiku nogaidīt,

līdz tas būs sasniedzis attiecīgo vecumu un pilnīgi attīstī-

jies. Šinī laikā bieži varam novērot, ka tēviņš ar lielu

troksni sit pakaļējās kājas pret zemi vai krātiņa grīdu.

Šī sišana mūsu mājas trusim ir palikusi vēl no brīvā dabā

dzīvojošā meža truša, kurš šādā veidā sauc pie sevis

mātīti. Bet trusis sit kājas pret krātiņa grīdu arī tādos

gadījumos, ja tas sabīstas vai iedomājies, ka tam draud

briesmas. Šādu sišanu var novērot, ja negaidīti krātiņa

tuvumā parādās cilvēks vai kāds dzīvnieks.

No vaislas tēviņa lielākā mērā atkarājas panākumi

vai neveiksmes trušu audzēšanā. Pēcnācēju labums gan-

drīz pilnīgi atkarājas no tēviņa. Lai izsargātu vaislai do-

mātos tēviņus no sakošanās, tad ieteicams 3—4 mēnešu

vecus tēviņus novietot krātiņos katru pilnīgi per sevi.

Vaislas tēviņu krātiņi novietojami savrūp no mātīšu krā-

tiņiem, lai tie nevarētu saost mātītes smaku un par velti

nesatrauktos. Pretējā gadījumā tēviņā priekšlaicīgi pa-

mostas dzimumdziņa, un viņš priekšlaicīgi nobriest, kas

zināmā mērā atsaucas uz tēviņa augšanu un attīstīša-

nos. Kam apstākļi atļauj, ieteicams ierīkot nelielu iežo-

gotu laukumiņu, kur pa vienam izlaiž jaunos tēviņus uz

zināmu laiku paskraidīties. Šāda brīva paskraidīšana un

lēkāšana atstāj ļoti labu iespaidu uz truša veselību.

Nopietna vērība piegriežama jauno vaislas tēviņu
ēdināšanai. Nekādā ziņā tiem nedrīkst dot tādu barību, ar

ko tie varētu nobaroties. Tomēr barībai jābūt labai un

diezgan spēcīgai, lai veicinātu augšanu un attīstīšanos.
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Graudi ir ļoti labi, bet tie var būt tikai kā piedeva, jo

lielākā vairumā izēdināti graudi (auzas) veicina priekš-

laicīgu dzīvnieka nobriešanu. Vislabākā barība ir zaļ-

barība, kuru var dot vairākas reizes dienā. Mīkstbarību

līdz 4 mēn. vecumam nemaz nevar dot.

Tipisks šinšilla trušu tēviņš.

Vaislas tēviņam jābūt pilnīgi veselam un bez redza-

miem miesas defektiem. Adai un sugai piemītošai krāsai

jābūt pilnīgām. Visām sugas redzamām īpašībām jābūt
labi izteiktām. Gadījuma dzīvnieki, kuri ārēji vienādi

vai otrādi atšķiras no savas cilts brāļiem, no vaislas iz-

slēdzami. Lai konstatētu, vai vaislai ņemtais tēviņš ir

tiešām īsts savas sugas priekšstāvis, ieteicams to pār-

baudīt. To panāk sekojošā kārtā: vaislai ņemto tēviņu

sapāro ar tīras sugas pārbaudītu trušu mātīti. Pēc tam

vienu jauno mātīti sapāro ar veco vaislas tēviņu, bet

vienu no jaunajiem tēviņiem, t. i. dēlu, ar māti un pārējos

pēcnācējus savā starpā.

Vispār tēviņam piekrīt trušu audzēšanā lielākā

loma, jo viņš tieši pārnes visas labās un sliktās īpašības

.uz lielāku skaitu pēcnācējiem. Tādēļ svarīgi ir vaislai
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izvēlēties tieši tādus tēviņus, kuri nevainojami kā krāsas,

tā miesas formas ziņā. Ja vaislas pārim ir redzamas ārēji

izteiktas visas attiecīgai sugai piemītošās pazīmes, tad

trušu audzētājam ir arī zināma garantija, ka tas iegūs

arī labus pēcnācējus. Nekādā ziņā nedrīkst pārot savā

starpā dzīvniekus ar nepilnīgām ārējām pazīmēm vai pat
redzamiem defektiem, jo pēcnācējos šie trūkumi vēl vai-

rāk izcelsies. Dzīvnieki ar stipri izteiktiem ārējiem de-

fektiem no vaislas izslēdzami.

Pie vaislas tēviņa lietošanas būtu jāievēro zināma

norma, kādu varētu apkalpot viens vaislas tēviņš, jo,
laižot pie vaislas tēviņa daudzas mātītes īsā laika sprīdī

un bieži, tas priekšlaicīgi novecojas. Kā norma, ko viens

vaislas tēviņš varētu apkalpot, būtu trīs mātītes nedēļā.

Nav laba arī reta vaislas tēviņa lietošana pārošanai, jo

tad tas paliek slinks, nepilda savus uzdevumus un ap-

taukojas. Daudzi trušu audzētāji pielaiž lielu kļūdu, mai-

nīdami vaislas tēviņu katru gadu, domādami, ka svaigas

asinis nepieciešamas. Šāds uzskats ir maldīgs, un re-

zultātā būs vairāk ļaunuma nekā labuma. Pārbaudīts,

ar visām redzamām sugas īpašībām vaislas tēviņš, no

kura rodas labi un tīri pēcnācēji, jātura pēc iespējas il-

gāki. 4—5 gadu vecs tēviņš nekad vēl nav izrādījies par

vaislai nederīgu. Piedzīvojumi rāda, ka pat 12—15 gadu

veci pareizi ēdināti un pārāk neizmantoti tēviņi ir vēl

vaislai spējīgi.

Atšķirībā no tēviņa, mātītes ķermenis parasti ir

drusku garāks, galva iegarena, bet kājas vājāk attīstī-

tas. Laba vaislas mātīte ārēji izceļas ar platām gūžām.

No vaislas mātītes lielā mērā atkarājas pēcnācēju lie-

lums. No lielākas vaislas mātītes un mazāka tēviņa pēc-

nācēji caurmērā būs lielāki nekā otrādi. Ja vaislas mā-

tīte ir liela, tad mazie trusēni, vēl mātes miesās būdami,

labāk attīstās. Bet vēlāk, zīdīšanas laikā, lielāka mā-
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tīte dos saviem mazuļiem vairāk nepieciešamās barības

(piena) nekā maza mātīte. Šim pēcnācēju lielumam to-

mēr nav nekā kopēja ar iedzimtību, jo uz tālākiem pēc-

nācējiem tie lielumu nepārnes. Neskatoties uz to, katram

trušu audzētājam, lai iegūtu lielākus un skaistākus pēc-

nācējus, teiktais ir jāievēro. Pieturoties pie šādas iz-

lases, viens otrs trušu audzētājs, kuram aiz šādiem vai

tādiem iemesliem truši svarā samazinājušies, varēs atkal

to izlabot un svaru palielināt.

Vaislas pāra sastādīšana.

Pirmais un svarīgākais trušu audzētāja uzdevums ir

pareiza vaislas dzīvnieku izlase un to sastādīšana vaislas

pāros.

Vislabāk šis darbs būs veicams tādam trušu audzē-

tājam, kurš savus dzīvniekus novietojis un audzē krā-

tiņos, bet ne aplokos vai brīvā dabā. Vaislai domātiem

dzīvniekiem jābūt pilnīgi veseliem, bez redzamiem mie-

sas trūkumiem un, galvenais, vaislai pilnīgi nobriedušiem,

Tādē} n o liela svara ir, lai katrs trušu audzētājs pilnīgi

pārzina savu dzīvnieku veselības stāvokli. Redzamām

sugas īpašībām kā pie vaislas tēviņa, tā arī pie vaislas

mātītes jābūt labi izteiktām.

Vaislas dzīvniekiem jābūt ar visām tīras sugas un

iedzimtības spējām. Arēji pārbaudīt iedzimtības spējas

nav iespējams un tās arī nav redzamas. Tās būs redza-

mas tikai vēlāk, dzīvniekus pārbaudot. Ne katrreiz vē-

lamās īpašības parādīsies pie, kaut arī labi sastādīta

vaislas pāra, pēcnācējiem. Tamdēļ vecāki un pārbaudīti
dzīvnieki ar pirmklasīgiem pēcnācējiem pēc iespējas ilgāk

jātur kā vaislas dzīvnieki, bet sliktākie bez kavēšanās

no vaislas izslēdzami. Ja gadās, piemēram, mātīte ar

dažādām vieglām kļūdām kā: krāsā, toņos, miesas formā,
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nokrāsā, tad katrā ziņā jāraugās uz to, lai tēviņam šādu

kļūdu nebūtu. Sastādot vaislas pāri, jāizsargājas pārot

gaišākos dzīvniekus savā starpā, jo pēcnācēji tiem tad

būs vēl gaišāki, ar ļoti bālu krāsu. Gaišākie dzīvnieki

aizvien jāpāro ar tumšākiem. Pie šāda vaislas pāra sa-

stādīšanas pēcnācēji būs kā tumšākā, tā gaišākā krāsā,

Bet pārojot savā starpā tikai gaišākos dzīvniekus, pēc-

nācēji galu galā pavisam pazaudēs savu sugas attiecīgo
krāsu.

Trušus nedrīkst pārot, kad tie met spalvu, un kā li-

kums katram trušu audzētājam būtu jāievēro, ka trušus

nevajadzētu pārot februāra mēnesī, bet septembra mē-

nesī tos nemaz nedrīkst pārot. Spalvas mešana trušu

organismam uzstāda lielākas prasības kā parasti un zi-

nāmā mērā vājina visu dzīvnieka organismu. Spalvas

mešanas laikā sapāroti dzīvnieki pārtrauc spalvas me-

šanu, kas savukārt iespaido mazos trusēnus. No šādiem

dzīvniekiem dzimst mazvērtīgi pēcnācēji, kuri izskatā

ir neglīti un paši gandrīz vienmēr met spalvu. Šādu

dzīvnieku ādas kā kažokādas pilnīgi nelietojamas.

Lai labāk pārzinātu savus trušus, katram trušu au-

dzētājam par visiem vaislas dzīvniekiem jāved grāmatas.

Trušu pārošana.

Pārošanai jānotiek tēviņa krātiņā. Pa visu pāroša-

nas laiku trušu audzētājam jāatrodas krātiņa tuvumā, lai

varētu redzēt un būt pārliecinātam, ka pārošana izdevu-

sies, kā arī, lai aizkavētu varbūtēju kaušanos. Pārošanai

domāto mātīti ielaiž pie tēviņa un pēc zināma laika, ja

sapārošana notikusi, to atkal izņem un ielaiž atpakaļ

savā krātiņā. Ja pārošanu izdara otrādi, tad tēviņš, ie-

spaidots no mātītes krātiņa smakas, pārāk uztraucas, kār-

pās pa krātiņa kaktiem un nepilda savu uzdevumu.
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Lai pārošanai būtu panākumi, tad ir nepieciešams

viens priekšnosacījums: pārošanai domātai mātītei ir jā-

būt sakarsušai un gatavai pieņemt tēviņu. Mātītes to iz-

rāda tīri ārīgi. Nemierīgi tās lēkā apkārt krātiņā, ielik-

tos pakaišus, kā arī sienu barībai, sakož, krīt uz sāniem

un, kad viņas mēģina noglaudīt, tās paļāvīgi noguļas uz

krātiņa grīdas. Mātītes dzimumorgāns arī šinī laikā ir

piepampis un stipri sarkans. Ja sakarsušu mātīti tēvi-

ņam nepielaiž tūliņ.tad karstums tai pāriet un atkārtojas

atkal pēc apmēram 3 vai 4 dienām. Tā tas notiek vai-

rākas reizes. Bet ja šāda sakarsusi mātīte ilgāku laiku

netiek pielaista pie tēviņa, tad galu galā tā sterilizējas

un tēviņu nekad vairs nepieņem. Ja pie sapārošanas mē-

ģinājuma kāda nebūt no mātītēm tēviņu nepieņem,tad tā

nekavējoties no tēviņa krātiņa jāizņem un jānovieto at-

pakaļ savā krātiņā. Šādu mātīti ieteicams dažas dienas

ēdināt ar auzām un piedevām vēl dot seleriju lapas. Pa-

rasti nākamais mēģinājums to sapārot notiek jau ar sek-

mēm, bet neveiksmes gadījumā atkārtojams iepriekš sa-

cītais. Var arī tēviņa krātiņu ar drāšu pinuma sienu pār-

dalīt uz pusēm un vienā no nodalījumiem ielaist pāroša-

nai domāto mātīti. Tādā kārtā dzīvnieki varēs viens

otru redzēt, apostīt, kas veicina seksuālo tieksmi. Bet

atstāt mātīti, kura negrib pieņemt tēviņu, uz ilgāku laiku

vai pat visu nakti tēviņa krātiņā, ir dzīvnieka mocīšana.

Ja tēviņa krātiņā ielaista mātīte negrib tēviņu pie-

ņemt, tad tā bailīgi spiežas kaktos, cieši piekļaujas grī-

dai, piespiežot asti pie zemes, un brēc. Bet sakarsusi mā-

tīte tēviņu pieņem labprāt, un akts notiek ātri. Ja akts

ir noticis, t. i. sapārošana izdevusies, tad tēviņš, izgrūz-

dams ņurdošas skaņas, pat kliedzienu, gāžas uz sāniem

mātītei blakus. Lai mātīte būtu apaugļota, parasti pietiek

ar vienreizēju sapārošanu, bet drošības pēc var vēl lai-

ciņu pagaidīt un ļaut notikt otrreizējam aktam. Bet vēl
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nebūt nav sacīts, ka mātīte pēc notikušās sapārošanas

jau nonākusi grūsnības stāvoklī. Nāk diezgan bieži

priekšā gadījumi, kad mātīte tēviņu pieņem, bet apaugļo-

šanās nav notikusi. Tādēļ, lai nebūtu veltīgi jāzaudē

laiks, ieteicams pēc zināma laika, apmēram pēc 7 vai

10 dienām, šādu sapārotu mātīti pārbaudīt, pielaižot to

vēl reiz tēviņam. Apaugļota mātīte gandrīz nekad tē-

viņu otrreiz nepieņem, bēg no tā un brēc. Ir gadījumi,

kad arī grūsnēja mātīte tēviņu pieņem, bet tie ir izņē-

muma gadījumi un samērā reti nāk priekšā. Praksē ir

nākuši priekšā gadījumi, kad mātīte, pielaista pie tēviņa,
nonāk grūsnības stāvoklī, pie pārbaudes atkal pieņem tē-

viņu un otrreiz nonāk grūsnības stāvoklī. Un šādai mā-

tītei pēc 8 vai 14 dienām pēc pirmām dzemdībām notiek

otrreizējas dzemdības, kuras parasti norit normāli, un

mazuļi ir pilnīgi veseli un labi attīstās. Ir arī gadījumi,

kad sapārota mātīte nav apauļojusies, bet pie pārbaudes

tēviņu tomēr nepieņem. Tas nozīmē, ka šādai mātītei

karstums ir pārgājis un tā vairs negrib tēviņu pieņemt.
Ja mātīte, kura bijusi pie tēviņa, pēc apmēram 10 vai 14

dienām sāk taisīt jau ligzdu, pat izplūc sev spalvu, tad

tas nozīmē, ka mātīte pēc sapārošanas nav apaugļoju-

sies, un šāda mātīte nekavējoties jālaiž atkal pie tēviņa.

Trušu mātīte grūsnības laikā.

Šinī laikā mātītei barība jādod laba un pa pilnam.

Laba barība spēcina mātītes organismu, kas savukārt lab-

vēlīgi atsaucas uz mazo trusēnu attīstību mātes miesās.

Barībai jābūt spēcīgai, labai, bet stingri jāraugās uz to,

lai grūsnēja mātīte netiktu nobarota. Piedzīvojumi rāda,

ka nobarota mātīte atnes vājus un bieži dzīvot nespē-

jīgus pēcnācējus, no kuriem lielākā daļa, dažreiz pat visi,

aiziet bojā. Bez tam nobarotai mātītei pati dzemdēšana
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apdraudēta, tā aiziet bojā.

Mazo trusēnu attīstības laikā mātes miesās trušu mā-

tes organimā notiek lielas psicholoģiskas pārmaiņas. Šīs

pārmaiņas labi var novērot pēc dzīvnieku izturēšanās

pirms nonākšanas grūsnības stāvoklī un grūsnības laikā.

Mātītes, kuras agrāk bija dzīvas, kustīgas, paliek lēnas

un mierīgas, dusmīgās paliek pielaidīgākas, nekož, bet

rāmās un pielaidīgās kož un skrāpē. Šīs tīri ārējās pa-

rādības norāda uz lielām iekšējām psicholoģiskām pār-

maiņām. Tāpēc grūsnības laikā pret mātīti jāizturas ar

zināmu rūpību, tā uzmanīgi un rūpīgi jākopj, un par vi-

sām lietām, tai nedrīkst trūkt dzeramā. Bez vajadzības

tā nav jātraucē un, pēc iespējas, jāpasargā no visa tāda,

kas to varētu uztraukt un biedēt. Sekas var būt priekš-

laicīgas dzemdības.

Apmēram 5 vai 6 dienas pirms gaidāmām dzemdībām

pamatīgi jāiztīra mātītes krātiņš un jādod tai pietiekošā

daudzumā pakaiši ligzdas taisīšanai. Vislabākie pakaiši

dzemdētājām ir griezti auzu salmi un iesaiņošanai lieto-

jamās koka skaidas. Kam tādu nebūtu, ar labiem panā-
kumiem var izlietot labu, sausu sienu. Grīslis nav ietei-

cams, jo mazie trusēni var sagraizīties. Krātiņa tīrīša-

nas laikā, kā arī vēlāk pie ligzdas pārbaudes, kad mātīte

uz laiku jāpārvieto citā krātiņā, pārnešana jāizdara ļoti

uzmanīgi, lai nenotiktu iekšējo orgānu satricinājumi un

bojājumi, kas varētu izsaukt dzemdētājas nāvi. Nav jā-

aizmirst arī tas, ka katrs stiprāks satricinājums var iz-

saukt priekšlaicīgas dzemdības.

Neskatoties uz visu uzmanību, gadās tomēr, ka notiek

priekšlaicīgas dzemdības. Tam par iemeslu var būt ne-

jaušs sitiens, kritiens iz krātiņa, neveikla pacelšana pie

pārvietošanas vai nepareiza ēdināšana, ko izdarījis kāds

cits, pašam trušu audzētājam nezinot. Tādēļ ieteicams

1319*
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katram trušu audzētājam, kura rīcībā ir sveši cilvēki,

kas parasti izdara trušu apkopšanu un ēdināšanu, nekad

nevienu nepielaist pie grūsnēju trušu mātīšu apkopšanas

un ēdināšanas. Reti kad cits cilvēks ar tādu rūpību iz-

darīs šādu dzīvnieku apkopšanu kā pats trušu audzē-

tājs.

Pēc sapārošanas mātīte nonāk grūsnības stāvoklī, bet

pēc 30—31 dienas tā jau dzemdē. Nāk priekšā gadījumi,
kad mātīte dzemdē arī drusku agrāk, pēc 28 vai 29 die-

nām. Bet ir arī gadījumi, kad mātītes dzemdē vēlāk. Ja

dzemdības nokavējušās par vienu vai divām dienām,

tad parasti dzemdēšanas akts norit dzemdētājai bez kā-

dām sekām. Vairāku dienu nokavējums gandrīz vien-

mēr saistīts ar dzemdētājas nāvi. Vēlākām dzemdībām

par iemeslu var būt mātītes iekšējo orgānu traucējumi,
nobarošana vai arī jauno trusēnu nobeigšanās mātes mie-

sās. Lai grūsnēja mātīte ātrāk atbrīvotos no beigtiem

trusēniem, ieteicams pie mīkstbarības piejaukt labu devu

sēra ziedu. Ja pagājušas jau vairākas dienas no gaidā-

mām dzemdībām un mātīte sēd nekustīgi un nospiesta

vienā vietā un laiku pa laika izlaiž žēlabainas skaņas,

tad tāda mātīte nekavējoties jānokauj, jo dzemdēt, acīm-

redzot, tā vairs nevarēs.

Dzemdēšana.

Pati dzemdēšana parasti notiek normāli, bez starp-

gadījumiem. Dzemdēšanas laikam tuvojoties, mātīte kļūst

nemierīga, sakož ieliktos pakaišus un sienu. Dažas

mātītes jau 8 un pat 12 dienu pirms dzemdībām uzsāk

ligzdas taisīšanu, dažas tikai nedaudz dienu, bet dažas

pat īsi pirms pašām dzemdībām. Vietu ligzdai dzemdē-

tāja izvēlas ļoti rūpīgi un parasti krātiņa vistumšākajā

kaktiņā. Lai nāktu dzemdētājai palīgā šāda tumša kak-
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tiņa atrašanai, trušu audzētājam ir jārūpējas par ligzdas

telpu ierīkošanu dzemdētājas krātiņā. Samērā reti nāk

priekšā gadījumi, kad dzemdētāja ligzdu ierīko gaišākā

vietā. Gaišākais kakts trušu krātiņā parasti ir dzīvnieku

dabisko vajadzību izdarīšanas vieta un slapjš, tādēļ arī

dzemdētāja vienmēr meklē sausu un tumšāku vietiņu.

Ligzdas kaste.

Mātīte, kura dzemdē pirmo reizi, pie ligzdas ierīko-

šanas rīkojas tīri instinktīvi. Daudzas mātītes jau no

paša sākuma izrādās par ļoti labām ligzdas taisītājām,
daudzas to iemācas tikai pēc vairāk reižu dzemdībām,
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bet dažas nekad neiemācas ligzdu taisīt. Tā kā pie

ligzdas taisīšanas trušu mātītes rīkojas tīri instinktīvi,

no ārienes neiespaidotas, tad katrs trušu audzētājs aiz

tīri praktiskiem iemesliem šādas sliktas ligzdu taisītā-

jas no vaislas izslēgs. No sliktas ligzdu taisītājas la-

bumu nebūs gandrīz nekādu, jo mazuļi parasti izkaisīti

ligzdas telpā vai pat pa visu krātiņu, tie paliek neapsegti,

kādēļ sastingst un nobeidzas. Labas ligzdu taisītājas

jāpatur vaislai pēc iespējas ilgāk, jo šīs labās īpašības no

mātes manto arī tās pēcnācēji. Praksē ir pierādījies, ka

vaislai ņemtās jaunās mātītes, kuru mātes ir bijušas la-

bas ligzdu taisītājas, parasti ir arī pašas labas ligzdu tai-

sītājas. Bet ar to nav teikts, ka mātītes, kuras pie pir-

mām dzemdībām nav taisījušas labu ligzdu, tūliņ no

vaislas izslēdzamas. Ļoti bieži gadās, ka tā pati mātīte

pie nākamajām dzemdībām jau taisa ļoti labu ligzdu.

Izskaidrojums meklējams vai nu mātītes nepilnīgā attīs-

tībā, grūsnības laikam iestājoties, vai arī mātīte ir vēlāk

iemācījusies ligzdu taisīt.

Lai mazuļiem būtu mīkstāk un siltāk, tad uztaisīto

ligzdu mātīte izklāj ar savām spalvām. Spalvas tā iz-

plūc no krūtīm un no vēdera, sevišķi ap pupiņiem, lai

tādā kārtā atvieglotu mazuļiem piekļūšanu pie tiem zī-

dīšanas laikā. Spalvas plūkšanas laikā bieži var novē-

rot, ka mātīte mutē tur arī pakaišus. To viņa dara tam-

dēļ, lai labāk varētu saturēt mutē izplūkto spalvu. Ir

mātītes, kuras ligzdu izklāšanai un mazuļu apklāšanai

izplūc spalvu lielā vairumā. Bet ir arī tādas, kuras ļoti

maz vai pat nemaz neizplūc spalvu. Ja pēc dzemdībām

mātīte nav vēl reiz plūkusi spalvu un mazuļus apseguši,

tad, lai tie nenosaltu un nenobeigtos, trušu audzētājam

ir jānāk tiem palīgā un jāapklāj. Nekādā gadījumā ne-

drīkst apklāšanai patapināt vilnu no svešas mātītes

ligzdas. Svešas ligzdas smaka nelabvēlīgi iespaido mā-



135

tīti, tā izārda savu ligzdu, pamet savus bērnus, nebaro

tos, bērnus izmētā un tie visi aiziet bojā.

Pēc tam, kad mātīte ir dzemdējusi, nekavējoties jā-

ķeras pie ligzdas pārbaudes un reducēšanas. Pie ligzdas

pārbaudīšanas mātīte uzmanīgi no krātiņa jāizņem un

Šinšilla trusēni ligzdā.

jānovieto citā, brīvā krātiņā, lai viņa neredzētu, ka cil-

vēks apskata mazuļus un rīkojas ap ligzdu. Ja starp

jaunpiedzimušajiem ir beigti, kropļi vai izskatā vāji ma-

zuļi, tie nekavējotes jāatņem un mātei jāatstāj tikai spē-

cīgākie un izskatā veselīgie mazuļi. Parasti trušu mātītes

ir labas mātes, bet gadās arī tādas, kuras neliekas gar

saviem mazuļiem ne zinis, pat apēd. tos. Šī jauno tru-

sēnu apēšana no mātītes vedama sakarā ar olbaltuma

trūkumu trušu organismā. Gadās arī, ka trušu mātītes

mazuļus apēd aiz slāpēm, lielas ēstgribas vai kad tās ir
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slimas (drudzis). Tādēļ trušu audzētājam katrā ziņā jā-

atzīmē pārošanas resp. dzemdēšanas diena un jānovēro

dzemdētājas. Sevišķi uzmanīgam jābūt ar jaunām mā-

tēm, kuras pirmo reizi dzemdē un par kurām nav zināms,

vai tām piemīt šāds netikums vai ne. Ja pēc dzemdī-

bām atklājas, ka kāda no mātēm savus mazuļus apēd,

tad tāda mātīte nekavējoties no krātiņa jāizņem un jāno-

vieto citā, brīvā krātiņā. Tā labi jāpaēdina un jāpadzirda

un pēc, apmēram, vienas stundas to var atkal laist at-

pakaļ krātiņā pie mazuļiem Pa lielākai daļai tā pēc tam

būs atkal laba māte saviem bērniem. Bet ieteicams to

pirmās pāris dienas tomēr rūpīgi uzmanīt, jo gadās, ka

tā turpina mazuļu apēšanu. Tādai mātei bērni nekavējo-

ties jāatņem un jānodod citai mātei, bet pati tā no vais-

las izslēdzama.

īsi pēc dzemdībām mātīte pirmo reizi baro savus

mazuļus. Šai pirmai barošanai ir ļoti liela nozīme turp-

mākā jauno trusēnu augšanā un attīstībā. Pirmais mā-

tītes piens izceļas ar savu bagātīgo olbaltumu, kurš tik

nepieciešams jaunpiedzimušam trusēnam. Ja kāds no

mazuļiem nav baudījis savu devu no šī pirmā mātes

piena, tas visu laiku nīkuļo un attīstībā stipri paliek ie-

pakaļ saviem pārējiem brāļiem un māsām, kuri ir bijuši

laimīgāki un baudījuši šo pirmo mātes pienu.

Katrā trušu audzētavā, kur audzē vērtīgus dzīvnie-

kus, ieteicams parūpēties arī par pamātēm. Pamātes lie-

tošana nav nepieciešama, bet lietojama vienīgi izņē-

muma gadījumos. Nāk priekšā gadījumi, kad mātīte pie
dzemdēšanas vai īsi pēc tam nobeidzas. Šādos gadīju-

mos glābt mazuļus no bojā ejas ir iespējams vienīgi tad,

ja tos nodod pamātes gādībā. Nereti nāk priekšā arī ga-

dījumi, kad mātīte dzemdē lielāku skaitu mazuļu, līdz

20 gabalu. Lai uzaudzētu visus mazuļus, te nu būs ne-

pieciešamas pamātes. Lai pamāte varētu nekavējoties
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stāties pie savu pienākumu pildīšanas, tad ieteicams to

pārot vienu dienu agrāk par citām mātītēm. Kā pamātes

var lietot katru sugas trušu mātīti, bet sevišķi labas un

iecienītas ir lielākas dažādu krustojumu mātītes.

Ļoti labi var iztikt arī bez pamātēm. Lai būtu iespē-

jams uzaudzēt visus jaunpiedzimušos trusēnus, ieteicams

piekopt grupu pārošanu. Zināmā dienā trušu audzētājs

sapāro vairākas viņa rīcībā esošās mātītes, kuras tad arī

gandrīz vienā un tanī pašā laikā dzemdē. Ar to trušu

audzētājam būs dota iespēja jaunpiedzimušos trusēnus

vienlīdzīgi sadalīt starp visām dzemdētājām. Šādai sa-

dalīšanai gan ir tā neērtība, ka nebūs iespējams noteikt

mazuļu piederību attiecīgai mātītei un tos reģistrēt.
Pati sadalīšana, resp. mazuļu pārlikšana, jāizdara ļoti uz-

manīgi, lai pamāte nepamanītu krāpšanu. Neuzmanīgi

izdarīta pārlikšana var būt liktenīga visiem mazuļiem.

Pirms pārlikšanas, mātītes uzmanīgi jāizņem no krāti-

ņiem un jānovieto pilnīgi atsevišķos krātiņos, lai tās ne-

redzētu, ka trušu audzētājs rīkojas ap ligzdu. Rokas

jāsaberž ar smaržīgu sienu vai zaļumiem, lai nebūtu ma-

nāma cilvēka smaka, tad jāpaņem pirkstos drusku vilnas

no tās ligzdas, kurā grib mazuļus pielikt, un ar to saņem

pārvietojamo trusēnu. Pēc tam ļauj apmēram stundu

laika, lai mazuļi savā starpā sajaucas un pieņem jaunās

ligzdas smaku, un tad mātīti var droši laist atpakaļ savā

krātiņā. Lai mātīte tūliņ neietu ligzdai klāt, tai var

iedot kaut ko garžīgu ēšanai. Šādu pārlikšanu var izda-

rīt ar mazuļiem, kuriem vecuma ziņā nav lielāka star-

pība par vienu vai divām dienām. Vislabākie panākumi

pārlikšanai tomēr būs, ja mazuļi būs vienādā vecumā.

Trušu mātīte zīdīšanas laikā.

Matēs piens ir vienīga pieejama un dabiska barība

jaunpiedzimušiem trusēniem. Kā norma, ko viena trušu
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mātīte varētu uzaudzināt, ir 4—6 mazuļi, sevišķos gadī-

jumos 8 pielaižami. Izšķīrēja nozīme še piekrīt mātītes

piena daudzumam, bet pa daļai arī labai gribai un pa-

reizai ēdināšanai. Lai pavairotu zīdītājai pienu, ietei-

cams tai dot zaļbarību un sakņaugus, bet ja tādu nav, tad

pietiekošā mērā to dzirdīt ar pienu. Raugoties no saim-

Šinšilla trušu mātīte ar labi attīstītiem pupiņiem

nieciskā viedokļa, būtu vēlams visus jaunpiedzimušos

trusēnus atstāt mātes audzināšanā, bet piedzīvojumi

rāda, ka saimnieciskāk tomēr būs, ja mātei atstās ne vai-

rāk par 4 vai 6 trusēnu. Arī mātes pupu skaits seši, aug-

stākais astoņi, rāda, ka tai nav pa spēkam uzaudzēt lie-

lāku skaitu bērnu. Starp lielākā vairumā pie mātes

atstātiem trusēniem arvien atradīsies daži vājāki, kuri

labākā gadījumā izaugs par nelieliem, mazvērtīgiem
dzīvniekiem ar niecīgu gaļas daudzumu un mazvērtīgu
ādu. Parasti gan notiek tā, ka šie vājākie trusēni, no
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stiprākiem trusēniem vairākas reizes nepielaisti pie zī-

šanas, nepietiekošas barošanas dēļ, nobeidzas. Tas to-

mēr nenozīmē, ka, nododot jaunpiedzimušos trusēnus pa-

mātei, no mātes vajadzētu atņemt visus izskatā mazākos

trusēnus. Šie mazākie dzīvnieciņi bieži vien vēlāk at-

tīstās par ļoti skaistiem un labiem dzīvniekiem, bet pa-

rasti tie izrādās par jaunām mātītēm.

Gadās starp trušu mātītēm arī sliktas zīdītājas, ku-

ras prasa sevišķu apiešanos. Šādas mātītes, ligzdu tai-

sot, nav gar pupiem izplūkušas vilnu. Lai atvieglotu ma-

zuļiem piekļūšanu pie pupiem zīdīšanas laikā, trušu au-

dzētājam jānāk tiem palīgā un uzmanīgi vilna ap pupiem

jāizplūc. Ja mātītei ir piena trūkums, tad tā labi jā-

dzirda un, mainot ēdienus, krietni jāēdina. Bet ja tai

piena pietiekoši, un tā tomēr savus mazuļus nebaro, tad

tā uz to jāpiespiež. To var panākt ar pupiņu masēšanu

vai ar piespiedu zīdīšanu. Pirmajā gadījumā, pēc vilnas

izplūkšanas ap pupiņiem, tos laiciņu masē. Caur masē-

šanu piens lielākā vairumā pieplūst pupiņos un spiež

mātīti no tā atbrīvoties, un viņa uzsāk mazuļu barošanu.

Lai izdarītu piespiedu zīdīšanu, tad mātīte jānoliek klēpī

uz muguras, un mazuļi viens pēc otra jāpielaiž pie zīša-

nas. Parasti pēc pirmās šādas piespiedu zīdīšanas, mā-

tīte jau pati uzsāk mazuļu zīdīšanu bez piespiešanas,

bet ja viņa to vēl nedara, tad var augšminēto paņēmienu

atkārtot.

Tikko piedzimušie trusēni ir ļoti bezspēcīgi, maz

kustas un mierīgi guļ savā ligzdiņā zem vilnas segas.

Tikai barošanas laikā, mātītei ligzdai tuvojoties, var no-

vērot dzīvu kustību ligzdā. Katrs no maziem cenšas

iekarot sev vietu pie mātes krūts. Mazie trusēni pie-

dzimst pilnīgi neredzīgi un tikai pēc 9 vai 12 dienām

tiem atveras acis. Ligzdu pirmo reizi tie sāk atstāt tikai

pēc, apmēram, trim vai četrām nedēļām un tad tikai uz
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īsu laiciņu. Pamanot kādu tuvojamies krātiņam, mazie

zibeņātrumā nozūd ligzdā. Pirmo mēģinājumu staigāt ne-

maz nevar nosaukt par staigāšanu, bet ganpar līšanu, jo

mazie trusēni vairāk balstās uz sava vēderiņa nekā uz

kājām. Pirmais mēģinājums atstāt ligzdu lielā mērā at-

karājas no mātītes piena daudzuma. Ja tai piens pietie-

koši, tad mazie ligzdu atstāj vēlāk, bet ja piena maz, tad

mazuļi cenšas ligzdu atstāt pēc iespējas agrāk, lai mek-

lētu sev citu barību. Pēc, apmēram, 3 nedēļu vecuma

sasniegšanas mazie trusēni jau sāk ēst to pašu barību,

ko mātīte.

Jauno trusēnu uzaudzēšana.

Daudz rūpju, nepatikšanu un bieži vien lielākus zau-

dējumus trušu audzētājiem sagādā jauno trusēnu uzau-

dzēšana. Tas nozīmē, ka pats trušu audzētājs vai nu

nepievērš jauniem trusēniem vajadzīgo uzmanību, vai

arī tam trūkst attiecīgu zināšanu jauno trusēnu kopšanā.

Jau grūsnības laikā mātītei jāziedo vairāk uzmanības un

jāpielieto rūpīgāka kopšana un ēdināšana nekā pārējiem

dzīvniekiem.

Ja mātīte ligzdu nav taisījusi un spalvu nav plūkusi,

tad trušu audzētājam, lai mazie trusēni neaizietu bojā,

jārūpējas par ligzdas taisīšanu pašam. Tanī pašā vietā,

kur mātīte pie dzemdībām mazuļus nolikusi, no pakai-

šiem jāuztaisa ligzda (iedobums), bet mazuļu apklāšanai

un ligzdas izklāšanai spalvu jāņem no kādas nebūt ne-

darīgas trušu ādas, vai sliktākā gadījumā, mazuļus ap-

klāj un ligzdu izliek ar sasildītu vati. Ja turpretim mā-

tīte visu izdarījusi kā pienākas, tad atliek tikai rūpēties

par pašu zīdītāju. Ikdienišķa ligzdas pārbaude, kur tas

nav vajadzīgs, nav ieteicama. Katru dienu jāpārbauda

tikai tās ligzdas, kur šaubas par mātītes piena daudzumu.
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Mazo trusēnu ārējais izskats vislabāk liecina par mātī-

tes piena daudzumu; ja tie apaļi, bez krokām, tad tas ir

pierādījums, ka mātītei piena pietiekoši. Bet ja mazuļi
izskatās vājini un āda krokaina, tad mātītei ir piena trū-

kums. Te trušu audzētājs bieži vien varēs palīdzēt ar

pietiekošā daudzumā pasniegtu zaļbarību (pienenes),

pienu vai auzu putriņu. Sevišķi labu iespaidu uz piena
rašanos atstāj barības dažādība.

Starp trušu mātītēm ir arī tādas, kurām piens ir par

daudz, un mazuļi nespēj visu to patērēt. Šādos gadīju-

mos pie nepietiekošas uzmanības pupiņu iekaisums neiz-

bēgams, jo pārpalikušais piens pupiņos sacietē, tie

iekaist un rodas sastrutojums. Šāds sacietējums sagādā

zīdītājai sāpes, un tā mazuļus vairs nezīda. Tādēļ, se-

višķi pirmajās zīdīšanas dienās, liela uzmanība jāpie-

griež zīdītājas pupiņiem. Ja tie ir mīksti, tad labi, bet ja

cieti, tad jau nekavējoša ārstēšana būs nepieciešama.
Šādos gadījumos pupiņi jāieziež ar mazliet sasildītu gli-

cerīnu, olīvu vai citu eļļu, kas diezgan ātri sacietējumus

izdala, mazina sāpes, un mātīte atkal sāk zīdīt savus ma-

zuļus. Šādām, ar lielāku piena daudzumu, mātītēm ietei-

cams vai nu atstāt lielāku skaitu jaunpiedzimušo trusēnu,

vai arī dot tai tūliņ pēc dzemdēbām vecākus trusēnus,

kuri patērē vairāk piena.

Sākot ar devīto dienu, jauniem trusēniem atveras

acis. Te nu bieži gadās, ka pēc šī laika notecēšanas da-

žiem mazuļiem acis vēl ciet. Tās tad ir aizlipušas. Šeit

jāpiepalīdz, un acis jāapslapina ar svaigu, remdenu ku-

melīšu tēju. Jaacis iekaisušas, tad tās jāieziež ar chino-

solatšķaidījumu. Pēc apmēram 3—4 nedēļām jaunie tru-

sēni sāk jau atstāt ligzdu un ēst to pašu barību, ko māte.

Te nu trušu audzētājam sākas jauno trusēnu uzaudzē-

šanā svarīgākais posms, kas prasa sevišķu uzmanību.

Lielākā kļūda, kādu trušu audzētājs vien var pielaist, ir
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uzskatīt šos 3—4 nedēļu vecos trusēnus jau par pilnīgi

patstāvīgiem. Sevišķi iesācēji trušu audzēšanā pielaiž

šo kļūdu un par daudz agri atņem jaunos trusēnus no

mātes. Sekas no tādas rīcības nav ilgi jāgaida, un viens

pēc otra no mazuļiem jau nākamās dienās aiziet bojā.

Svarīgākais pie jauno trusēnu uzaudzēšanas tomēr

ir un paliek barošana. Par visām lietām pasniedzamai

barībai jābūt nevainojami svaigai un labai, jo jauno tru-

sēnu kuņģis ātri sabojājas. Saskābusi un sasalusi mīkst-

barība ir tikpat kaitīga jauniem trusēniem, kā savītusi

un sasiluši zaļbarība. Izēdināt mīkstbarību lielākā vai-

rumā vispārīgi nav ieteicams, jo tā atstāj sliktu iespaidu

uz jauno trusēnu augšanu un attīstīšanos, un pa daļai

iespaido spalvas biezumu. Trusis ir un paliek zaļbarības

ēdājs, kādēļ ieteicams to barot tikai ar zaļu barību.

Augšanas un attīstīšanās veicināšanai lielākā loma pie-

krīt zaļbarībai un labam sienam. Arī rēgulārai barības

pasniegšanai piekrīt zināma loma jauno trusēnu augšanā

un attīstībā.

Jauno trusēnu atšķiršana.

Jaunos trusēnus nevajadzētu no mātes atšķirt agrāk,
kā pēc 10—12 nedēļu vecuma sasniegšanas. Agrāk,
6—B nedēļu vecumā, atšķirtie trusēni visumā manāmi

paliek iepakaļ augšanā un attīstībā tiem trusēniem, kuri

ilgāku laiku atradušies pie mātes.

Parasti trušu mātītes pie tēviņiem laiž 2—3 reizes

gadā. Pie trisreizējas pārošanas gan trušu audzētāja rī-

cībā vajadzēs būt attiecīgām telpām dzemdēšanai ziemā.

Praktiski pārošanas laiku var iedalīt divējādi: 1) pirmo
reiz mātītes pie tēviņiem laiž decembra sākumā, pie kam

ne vienmēr tās izdodas šinī laikā sapārot, jo mātītes, ja

tām nav auzu ko dot, šinī laikā bieži vien tēviņu nepie-
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ņem. Dzemdības būs janvāra sākumā, bet otrreiz mā-

tītes pie tēviņa varēs laist pēc apmēram 9 nedēļām, t. i.

februāra otrā pusē. Pēc sapārošanas vēl vienu nedēļu

var jaunos trusēnus atstāt kopā ar māti, pēc kam tos

atšķir. Nākamās dzemdības tad būs pēc trim mātītei do-

tām atpūtas nedēļām, t. i. marta otrā pusē. Pēc 9 nedē-

ļām, maija pirmajā pusē, var mātītes trešo reiz sapārot un

jaunos trusēnus no mātes atšķirt pēc pilnām 12 nedēļām.

2) Pirmo reiz mātītes pāro janvāra pirmajā pusē un

rīkojas tāpat kā augstāk aizrādīts. Trešās dzemdības

te gan būs tikai jūnija beigās vai jūlija sākumā, kas

stipri atsauksies uz pēdējā metiena jauno trusēnu aug-

šanu un attīstīšanos. No šiem trusēniem vaislai nebūs

derīgs neviens.

Astotā dzīvības nedēļa jauniem trusēniem viskri-

tiskākā, kad iesākās pirmais spalvu mešanas process.

Un taisni šinī laikā par agru no mātītes atņemto jauno

trusēnu starpā mirstība vislielākā, jo spalvu
*

mešanas

process jaunajam organismam uzstāda diezgan lielas

prasības. Un ja nu spalvas mešanas laikā jaunie tru-

sēni vairs neatrodas pie mātes, tad lielākā daļa tie šo

laiku nepārdzīvo un aiziet bojā. Bet ja spalvas mešanas

laikā jaunie trusēni vēl atrodas pie mātes, tad tie šo

laiku pārdzīvo samērā viegli, jo tie rod stiprinājumu

mātes pienā. Mātes pienu, šo dabisko jauno trusēnu uz-

turu, bagātu ar barojošām vielām — olbaltumu, taukvie-

lām v. t. t., nevar atvietot ne ar kādu citu barību. Tā-

dēļ minimālais laiks jauno trusēnu atšķiršanai no mātes

būtu 10 nedēļu, bet jo ilgāk tie atradīsies pie mātes, jo
labāk.

Sākot ar ceturto mēnesi, kad arī trušu mātītei piens

sāk izbeigties, jaunie trusēni jāsāk no mātes atņemt.

Atšķiršanu izdara divējādi: jaunos trusēnus par I—21—2

katru dienu atņem no mātes vai arī mātīti atņem no jau-
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najiem trusēniem un ielaiž citā krātiņā. Pēdējā gadī-

jumā mātīti pirmajā nedēļā katru rītu uz zināmu laiku

ielaiž pie trusēniem, lai tie vēl pabarojas no mātes piena.

Var arī mātīti vakarā ielaist trusēnu krātiņā un no rīta

to atkal izņemt. Atšķiršanu nevar izdarīt uz reiz, jo
tad var sekot mātītes pupiņu iekaisums.

14 dienas pēc atšķiršanas, jaunie trusēni jāšķiro pēc

dzimumiem, jo šinī laikā, t. i. apmēram pēc 4 mēnešu

vecuma sasniegšanas, jaunie trusēni, sevišķi tēviņi, jau

zināmā mērā seksuāli nobrieduši. Ar to nav teikts, ka

tūliņ katrs dzīvnieks būtu jānovieto atsevišķā krātiņā.

Jaunās mātītes var turēt kopā gandrīz līdz 8 mēnešu

vecuma sasniegšanas, bet tēviņi jāatdala agrāk, jo tie

savā starpā plūcas. Jauno trusēnu krātiņiem jābūt diez-

gan plašiem, lai tiem būtu pietiekoši vietas kustībām.

Uz katra dzīvnieka jārēķina apmēram pus kv. metra

grīdas laukuma. Arī iežogots laukumiņš ārā, kur jaunie

trusēni var dažas stundas dienā palēkāt, ir ļoti vēlams.

Tīrība jauno trusēnu krātiņos jāievēro pēc iespējas lie-

lāka
.

Barības un ūdens traukiem, kā arī redelītēm, vien-

mēr jābūt priekšzīmīgi tīriem.

Arī pēc atšķiršanas no mātes, jauniem trusēniem

jāpiegriež liela uzmanība, un tie pastāvīgi jānovēro.

Labs siens tiem nekad nedrīkst trūkt, tad reti kad nāks

priekšā gremošanas orgānu traucējumi, un trusēniem tik

nepieciešamo barojošo zaļbarību varēs dot vajadzīgā

daudzumā un katrā laikā bez sevišķām bažām. Arī

slapjā laikā pļautu zaļbarību trušiem var dot, ja vien ba-

rības novietošanai ierīkotas attiecīgas zaļbarības rede-

lītes un truši šo barību nevar samīdīt kājām un tā nevar

sašust.
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Kaušana.

Kad kaušanai nolemtie truši ir nobaroti, tos vajaga

tūlīt nokaut. Labākais trušu kaušanas laiks ir vēlais

rudensun ziema. Kaušanai derīgi tikai tādi, kuriem spal-

vas mešanas process pilnīgi izbeidzies un jaunā spalva
labi izaugusi. Lai pārliecinātos, vai trusis ir galīgi iz-

spalvojies, tad pirms kaušanas tas pamatīgi jāapskata.
Lai truši, nobarošanas laikam izbeidzoties, neatrastos vēl

spalvas mešanas periodā, lietderīgi tos jau pirms noba-

rošanas sākuma apskatīt un pārliecināties, vai truši ne-

met spalvu jeb, ja spalvu mešana iesākusies agrāk, vai

tā nav jau beigusies. Apskatīšanu var izdarīt divējādi:

vai nu papūšot spalvā tā, lai spalva pašķirtos un būtu

saredzama āda, vai arī lēnām velk ar roku pret spalvu,

pie kam pie pašas rokas izveidojas pārredzama ādas

svītra. Ja āda ir viscaur vienādi gaiša, tad spalvas me-

šanas process ir galā. Pretējā gadījumā āda būs plan-

kumaina, un šādi truši vēl nav ņemami kaušanai. Ja

velkot ar roku pret spalvu, tā tūliņ atkrīt pirmatnējā

stāvoklī, tad paspalva vēl nav pilnīgi izaugusi, un tādus

trušus arī nav ieteicams kaut.

Pašu kaušanu izdara dažādi. Vislabākais trušu kau-

šanas paņēmiens ir šaušana ar mazkalibra (Montekristo)

šauteni vai pistoli, iešaujot trusim lodi galvā. Šāda

veida kaušana katru dzīvnieka mocīšanu izslēdz. Pielie-

tojot citus kaušanas paņēmienus, trusis vispirms jāap-

dullina, jo pretējā gadījumā tas nepatīkami kliedz.

Trušu apdullināšanu un kaušanu var izdarīt arī citādi.

Ļoti labi trusi var apdullināt, lietojot sekojošu ne vi-

sai komplicētu instrumentu, kādu katrs var pagatavot

pats. Šim nolūkam ņem apmēram 12—15 cm garu, ne

visai resnu cauruli un ar vīli noapaļo asās malas. Tad

sameklē vai,sliktākā gadījumā, par nelielu naudu nopērk
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ratu vai loga bultu ar apaļu galu un to pievīlē, lai tā

viegli ietu caurulei cauri. Bultai jābūt 4—5 mm garākai

par cauruli. Kaušanai nolemto trusi noliek uz zemes,

instrumentu uzliek trusim uz pieres nedaudz virspus

Nr. 4

acīm un ar pagali vai ar koka āmuru dod krietnu sitienu

pa bultas apaļo galu. Šādā veidā trusis ar vienu sitienu

tiešām būs apdullināts, un dzīvnieka mocīšana būs iz-

slēgta. Pēc apdullināšanas trusim ar nazi vai nu pār-

griež rīkli, vai arī nazi iedur sirdī un notecina asinis, kā

tas norādīts zemāk.



Var rīkoties ard šādi: trusi noliek uz galda, kastes

vai dēļa, saņem ar kreiso roku aiz ausīm un ar labās ro-

kas malu vai parocīgu apaļu, ar drēbi aptītu, koku dod

trusim īsu, vidēji spēcīgu sitienu pa pakausi. Tas jādara

veikli un ar prasmi, lai trusi ar vienu sitienu apdullinātu,

kas, jo sevišķi iesācējiem, ne vienmēr izdodas. Sišanu

Truša apdullināšana.

atkārtot nav vēlams, jo tad jau iznāks dzīvnieka mocī-

šana. Kad trusis apdullināts, tam ar asu nazi pārgriež
rīkli vai kakla asinsvadus. Nokauto trusi saņem aiz au-

sīm un pakaļkājām un, turot to apmēram s—lo minūtes

virs kāda trauka, ļauj notecēt asinīm. Lielākās saimnie-

cībās, kur vienā dienā kauj lielāku skaitu trušu, šim no-

lūkam ierīkojamas speciālas telpas. Apdullinātos tru-

šus ar smailu nazi nodur, iedurot nazi sirdī, un trušus

pakar asins notecēšanai.

Pēc nokaušanas un asins notecināšanas, trusi saņem

aiz ausīm un, turot to gaisā vai arī pārliekot pār celi,

braukot vēderu cieši no augšas uz leju, atbrīvo pūsli no

14710*
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urīna. Tas jādara tādēļ, lai, pie uzšķēršanas pūslim

plīstot, gaļa neaptašķītos ar urīnu. Šāda truša gaļa ēša-

nai nederīga.

Kad trusis nokauts, jāķeras pie ādas novilkšanas, jo

no vēl neatdzisuša truša ādu novilkt ir daudz vieglāk

nekā no pilnīgi atdzisuša. Ādas novilkšanu uzsāk no

Nokautie šinšilla truši.

pakaļkājām. Vispirms apgriež ādu ap kājām virs otrās

locītavas. Tad kāju iekšpusē ar taisnu griezienu pār-

griež ādu līdz tūplim resp. dzimumorgāniem, un atbrīvo

ādu no kājām pie apgriezumiem. Pēc tam pārgriež plēvi

starp dzīslu un kājas kaulu, uzmauc kājas uz taisna vai

drusku liekta koka un uzkar trusi tādā augstumā, lai ap

to ērti varētu rīkoties. Tālāk novelk ādu no pakaļkājām

līdz tai vietai, kur taisnie griezumi saiet kopā, ar pirk-

stiem atbrīvo ādu no krusta un vai nu norauj ādu pie

astes kaula, vai arī mēģina astes kaulu no ādas izraut.

Ja tas neizdodas, bet ādu grib novilkt ar visu asti, tad

astes āda jāpārgriež un kauls jāizņem. Pārdodot ādas

gabalos, galvas, priekškāju un astes ādai nav nekādas
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nozīmes, kādēļ pirms ādas novilkšanas galvu un priekš-

kājas līdz otrai locītavai var tūlīt nogriezt, bet asti —

kad pats trusis jau nodīrāts. Citādi tas ir, ja ādas pārdod

uz svara — tad būs jāņem līdz arī galvas, priekškāju un

astes āda. Samērā grūti ir novilkt ādu galvai. Vispirms

Pareizs griezums.

jānogriež ausis gandrīz līdz pašai galvai, tad jāapgriež

āda ap acīm, jāpārgriež āda zem zoda un, ar nazi piepa-

līdzot, āda jānovelk.

Pēc tam, kad āda no astes atbrīvota, to atbrīvo arī

ap dzimumorgāniem un tad, piepalīdzot, kur tas vaja-

dzīgs, ar nazi, velk ādu pāri ķermenim. Velkot jārau-

gās, lai āda neieplīstu, jo tad tā zaudē daudz no savas

vērtības. Kad āda līdz priekškājām novilkta, tās no-

griež, un ar rokām atbrīvo ādu no pleciem un kājām un
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izrauj priekškājas no ādas. Pēc tam ar pirkstiem vai ar

naža palīdzību atbrīvo ādu ap krūtīm un, pieturot trusi

ar vienu roku, ar otru novelk ādu līdz galvai resp. au-

Pakarinamais kociņš ar āķīšiem galā.

Ātra ādas novilkšana bez

naža palīdzības.

Priekškāju izraušana.

sīm. Tad, ja galvu nedīrā, ādu ap galvu apgriež un no-

velk to pavisam. Ja nokautie truši domāti pārdošanai,

tad pakaļkājas ar nenovilkto ādunenogriež, bet atstāj kā-

jas klāt, kā pierādījumu, ka pārdodamais dzīvnieks ir

tiešām trusis.
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Pēc ādas novilkšanas un astes nogriešanas, trusis

jāuzšķērž un jāizņem iekšas. Vispirms iegriež vēderu

nedaudz zem dzimumorgāniem, tad griež taisni uz augšu

līdz tūplim. Griežot uz augšu, jāraugās, lai nepārgrieztu

pūsli, jo urīna izplūšana var samaitāt visu gaļu. Pakaļ-

kājas atlauž uz katru pusi, izgriež tūpli un atbrīvo taisno

zarnu. Tālāk griezumā ieliek divus pirkstus un, atspie-

žot iekšas uz mugurkaula pusi, pārgriež vēderu līdz

krūšu kaulam. Kā pirmo izņem pūsli un pēc tam iekšas.

Nieri ar taukiem paliek iekšā, bet sirdi, plaušas un ak-

nas izņem ārā, atbrīvo aknas no žults, un visus atkal at-

liek atpakaļ, jo visi tie ēdami. Izņemot žulti, jāraugās,

lai tā nepārplīstu, jo tad tiktu sabojātas garžīgās trušu

aknas. Kad trusis iztīrīts, to novieto atdzišanai. Pēc

apmēram 9—12 stundām gaļa ir lietošanai derīga. Lai

truša gaļa ilgāk uzglabātos svaiga, tā novietojama vēsā

telpā, kur temperātūra nepārsniedz + 3° C. Šādā telpā

gaļa svaigā veidā uzglabājas līdz 6 nedēļām.

Truškopības produkti.

Vilnas producētāji galvenām kārtām ir Angoras

truši, par kuriem jau minēts agrāk. Jauno Angoras trušu

vilna ir samērā mazvērtīga. Dzīvniekam, kļūstot ve-

cākam, vilna arī kļūst biezāka un garāka. Vislabākā

vilna ir Angoras trušiem I—41—4 g. vecumā. Sākot ar ce-

turto dzīvības gadu Angoras trusim vilna paliek cietāka,

rupjāka un plānāka. Vilnu ievāc pie cirpšanas un tad

pat to šķiro pēc šķirnēm. Lai vilna spalvas mešanas

laikā, ja truši vēl nav cērpami, neietu zudumā, ietei-

cams dzīvniekus bieži ķemmēt un iegūto vilnu savākt.

Lai vilnu pasargātu no putekļiem un kodēm, tā jāno-

vieto attiecīgos iesaiņojumos. Pret kodēm ļoti labs lī-

dzeklis ir terpentīns un kampars. Ar tiem piesātina pa-
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No kreisās: neuzspīlēta trušu āda, divas nepareizi uzspīlētas ādas

un pareizi uzspīlēta āda.

pīni, kuru tad novieto traukā ar vilnu. Naftalīnu lietot

nav ieteicams, jo tas piedod baltai vilnai nevēlamu ie-

dzeltenu krāsu, caur ko vilna zaudē daudz no savas vēr-

tības.

Arī no pārējiem trušiem vilna ir derīga un to ietei-

cams krāt. Tā ir derīga filca pagatavošanai. To var

ievākt no trušiem spalvu mešanas laikā, trušus pamatīgi

sukājot. Diezgan daudz vilnas trušu audzētājs iegūs no

ligzdām. Pēc tam, kad mazajiem trusēniem ir jau acis

un nav jābaidās, ka tie varētu nosalt, lieko vilnu no

ligzdām izvāc. Kad jaunie trusēni sāk jau ligzdu atstāt,

tad var izņemt ari pārējo ligzdā palikušo vilnu, pēc iespē-

jas iztīrīt no pakaišu gružiem un uzglabāt. Kad vilna
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būs sakrāta lielākā vairumā, noņēmēju tai katrs trušu

audzētājs atradīs — filcu izstrādājumu uzņēmumā.
Ada ir viens no galvenajiem truškopības produk-

tiem. Lai āda tiešām būtu pilnvērtīga, nepieciešami iz-

darāmi visi tie priekšdarbi, kādi veicami tūliņ pēc ādas

novilkšanas no truša, ādu uzspīlējot un sagatavojot to

žāvēšanai. No šīs sagatavošanas lielā mērā atkarīga

trušu ādas vērtība. Pareizi apstrādāta āda būs šāda:

Adu spīles, no kreisās: metāla, koka un stiepuļu ar koka kātiem.

vispirms pēc ādas novilkšanas no truša tā jāuzliek uz

šim nolūkam pagatavotām koka, metalla vai stiepuļu

ādas spīlēm. Tad ādai ļauj apmēram pusstundu atdzist,

lai vieglāk atbrīvotu to no klātpalikušajiem gaļas un

tauku gabaliem. Pēc tam ar neasu nazi vai karoti gaļu

un taukus no ādas noņem un ieberž ar sāli un alona pul-

veri. Ada no klātpalikušajiem gaļas un tauku gabaliem

jāatbrīvo tādēļ, ka tanīs vietās āda labi nežūst, gaļa un
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tauki sāk pūt, līdz ar to arī āda, vilna tanīs vietās iz-

krīt un āda zaudē vērtību.

Adu uzspīlēšanai vislabākās tomēr ir stiepuļu spīles

ar koka kātiem un koka spīles, jo metalla spīles, ja tās

nav cinkotas, ātri rūsē, rūsa pāriet spalvā un bojā ādu.

Ādas uzspīlēšana uz dēļa, piestiprinot malas ar nagliņām,

nav ieteicama. Te bieži notiek ādas pārstiepšana, kā-

dēļ spalva kļūst plānāka, bet, ādai žūstot, pie nagliņām

rodas plīsumi, kas gala rezultātā ādu padara gandrīz vai

bezvērtīgu. Ādas piebāšana ar sienu, salmiem vai lu-

patām — pilnīgi nederīgs ādas uzspīlēšanas paņēmiens.

Praksē pierādījies, ka visderīgākās ādu spīles ir stie-

puļu spīles ar koka kātiem. Šādas spīles katrs var pa-

gatavot pats. Šim nolūkam ņem 5—6 mm resnu tērauda

stiepuli, apmēram 70 cm garu un divas reizes apvij ap

2 cm resnu cauruli vai apaļu dzelzs gabalu, bet galus sa-

liec tainā leņķī. Tad pagatavo apmēram 50 cm garus

koka kātus, kuriem viena mala ieapaļa, bet viens gals

smails. Koka kātā attiecīgā vietā ietaisa caurumiņu,
ieliek tanī saliekto stiepuļa galu, un stiepuli piesit pie

kāta ar stiepuļu nagliņām. Šādas spīles ir ļoti labas,

praktiskas, labi izstiepj ādu, un rūsa ādai netiek klāt.

Ada uz spīlēm jāuzliek pareizi. Ja priekškāju cau-

rumiņi ar ādas vēderu atradīsies vienā pusē, ādas mu-

gura otrā pusē, bet āda gar kātiem būs pievilkta un

apakšā pienaglota, tad uzspīlēšana izdarīta pareizi. Pēc

tam novieto to žūšanai. Vislabāk ādas žāvēt sausā

caurvēja vietā. Žāvējamās ādas nevar nolikt uz grīdas

vai pakārt pie sienas, bet tām brīvi jākarājas gaisā. Uz

grīdas noliktas ādas var sagrauzt žurkas vai peles, bet

pie sienas piespiestā ādas daļa ātri bojājas un sāk pūt.

Sapuvušās vietās spalva ātri izkrīt, un šādas ādas kažok-

ādu izstrādājumiem pilnīgi nederīgas. Adas nedrīkst

žāvēt saulē vai pie karstas krāsns. Ādas žāvē apmēram
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12—14 dienas. Pēc izžūšanas ādas no spīlēm noņem, pie

kam ādu vēderpusē taisni pārgriež pušu. Ja ' izžāvētās

ādas tūliņ nenodod ģērēšanai, tad tās ir jānovieto uzgla-
bāšanai šim nolūkam pagatavotā kastē, ievietojot starp
ādām attiecīgu līdzekli pret kodēm. Uzglabāt neģērētas
ādas ilgāku laiku nav ieteicams, jo tanīs var iemesties

kodes un tās sabojāt. Krāsotās ādās kodes labprāt ne-

iemetas. Ģērēt ādas mājās, ja vien apstākļi uz to ne-

spiež, pašu līdzekļiem nav ieteicams, jo ādas nekad ne-

būs tik patīkamas un mīkstas kā fabrikā ģērētās. Ģērē-

šana fabrikā nav dārga.

Trušu ādas ir vērtīgs kažokādu rūpniecības pro-

dukts. Trušu ādas izlieto dabiskā krāsā, krāsotas un citu

zvērādu imitēšanai. Trušu ādas krāso dažādās krāsās,

bet imitē visvairāk kotiku, skunksu, kurmjādas, nerc-

ādas, bibretu, kaķādu, leopardādu, caunādu un d. c.

No kreisās: Vīnes zilā, franču sudrabota un šinšilla trušu ādiņas.

Trušu ādas derīgas ne tikai kažokādu izstrādaju-
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miem, bet tās ir arī derīgas apavādas izgatavošanai.

Trušu ādas ir izturīgas, mīkstas, elastīgas, nelūzt un labi

piekļaujas kājai, tādēļ sevišķi derīgas ortopēdiskiem apa-

viem. Apavu pagatavošanai lieto vecāku dzīvnieku un

lielo sugu trušu ādas, bet no jaunākiem trušiem un plā-

Pusmētelis no šinšilla trušu ādiņām.

nākās ādas aiziet oderādās, cimdu, somiņu un citu priekš-

metu izgatavošanai.

Gaļa ir ļoti labs, vērtīgs un barojošs pārtikas lī-

dzeklis, viegli sagremojams un barojošu vielu ziņā, pā-
rāks par daudz citām gaļām. Salīdzinot trušu gaļu ar

citu gaļu, redzams, ka:
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Satur barojošo vielu Ūdens

Trušu gaļa 40,15% 59,85%

Liellopu 24,20% 75,80%
Teļu 24,61% 75,39%

Cūkas 27,11% 72,89%

Vistas
„ 31,62% 68,38%

Trušu gaļa ir viegli sagremojama. Zoss gaļu, piemē-

ram, cilvēka kuņģis sagremo tikai sešās stundās, bet

trušu gaļu — trijās. No trušu gaļas var pagatavot dažā-

Trušu cepetis galdā.

dus ēdienus: zupas, cepešus, bet no aknām garžīgu pastēti.

Pirms lietošanas gaļai jāļauj apmēram 12 stundas atdzist.

Mērcēt trušu gaļu sālsūdenī, pienā vai etiķī nav vaja-

dzīgs, jo aiziet zudumā daudz barojošu vielu un gaļa nav

vairs tik garžīga.
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Lielākās trušu audzētavās, kur vienā reizē kauj daudz

trušu un visu gaļu patērēt uz reizi vai pārdot nav iespē-

jams, to var sālīt un žāvēt. Te jāievēro, ka žāvēšanai jā-

ņem lapu, ne skuju koku malka un tai jābūt sausai. No

mitras malkas gaļai rodas nepatīkama piegarža, bet skuju

koku malka, kas satur sevī daudz sveķa, piedod gaļai ne-

patīkamu smaku. Gaļu žāvē apmēram 4—B dienas, ska-

toties, cik stundas dienā apkvēpina.

Arī trušu tauki ir ļoti labi un vērtīgi un tos var māj-

saimniecībā dažādi izlietot. Izkausēti trušu tauki, ja tiem

vēl pieliek nedaudz majorāna, ir ļoti labi cepšanai un ēša-

nai ar maizi. Trušu tauki ir arī labs dziedinātājs līdzeklis

sasprēgājušām rokām, bet pašam trušu audzētājam, ja nav

pie rokas citu medikamentu, labs līdzeklis dažādupušumu

ieziešanai slimiem trušiem.

Mēsli ir ļoti labs dārzu un lauku mēslošanas lī-

dzeklis. Šim trušu audzēšanas produktam jāpiegriež zi-

nāma vērība sevišķi tiem trušu audzētājiem, kuriem ir

savs zemes gabals ,bet citu lopu vai putnu mēslu nav.

Trušu mēsli ir ļoti labi un ieteicami zirgu mēslu vietā sil-

tumnīcām un lecektīm.

Spalvas mešana.

Lai gan ar noteiktību var pasacīt, ka truši dabiskā

kārtā spalvu met divreiz gadā: pavasarī un rudenī, tomēr

noteikti pasacīt brīdi, kad spalvas mešana sākas, cik ilgs
laiks vajadzīgs, lai trusis būtu galīgi izspalvojies un kad

spalvas mešana izbeidzas, nevaram. Viss tas ir neno-

teikts un zināmā mērā atkarīgs no laika apstākļiem. Ka-

mēr pavasara spalvas mešanas laikam ir savs iespaids uz

pārošanas iespējām, grūsnību un zīdīšanu, rudens spalvas

mešanas laikam ir liels iespaids uz ādas labumu. Ja pēc

samērā aukstas vasaras seko piemīlīgs un diezgan silts
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rudens, tad spalvas mešanas laiks trušiem ieilgst, un ne-

reti vēl decembra mēnesī kūtī nav gandrīz neviena pil-

nīgi izspalvojušos truša. Ar to nebūt nav teikts, ka trušu

audzētājam tādās reizēs vajadzētu visus savus jau pieau-

gušos un kaušanai nolemtos trušus turēt un ēdināt tik ilgi,
kamēr spalvas mešanas process izbeigsies pats no sevis.

Ar dabiskiem līdzekļiem un attiecīgu dzīvnieku kopšanu

trušu audzētājam ir šāda parādība jānovērš un spalvu

mešanas laiks jāsaīsina, lai kaujamos dzīvniekus savlai-

cīgi varētu nokaut. Tā kā trušiem rudeņos spalvas meša-

nas laiks iestājas laikā, kad barības pa pilnam gan laukos

un dārzos, tad ar barības palīdzību katrs trušu audzētājs

varēs diezgan daudz darīt spalvas mešanas laika saīsinā-

šanai. Trušu audzētājam būs iespēja ar barības dažādības

palīdzību dot trušu organismam visas tās vielas, kas vei-

cina spalvas augšanu. Šinī laikā tomēr jāraugās, lai vais-

las dzīvnieki netiktu nobaroti.

Arī trušu novietošanai piekrīt zināma loma spalvas

mešanas laikā. Lai truši ātrāk izspalvotos, tos ieteicams

turēt ārā. Slēgtās telpās līdz pilnīgas ziemas iestāšanās

temperatūra bieži vien ir diezgan augsta, kādēļ truši ne-

beidz vien spalvu mest. Turpretī vēsais gaiss ārā atstāj

ļoti labvēlīgu iespaidu uz spalvas augšanu un biezumu un

stipri vien saīsina arī spalvas mešanas laiku.

Noteikt tieši spalvas mešanas laika sākumu un līdz

ar to arī brīdi, kad trušu audzētājam jāķeras pie darba

un līdzekļiem spalvas mešanas laika ierobežošanai, kā

jau teikts, nav iespējams,bet uz to norāda viena otra

ārēja pazīme pie pašiem trušiem. Pati spalva pie ādas

sāk atmirkt un to var viegli izplūkt, bet pie katras trušu

kustības vai to pacelšanas spalva lido pa gaisu. Pats ka-

žoks trusim ir plankumains, spalva bieži vien ir izspūrusi,

bet krāsainiem dzīvniekiem (Vīnes zilie) redzami arī rūs-

gani plankumi. Tanīs vietās, kur spalva jau atmiruši un
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Šinšilla trušu mātīte spalvas mešanas laikā.

jaunā spalva jau laužas uz āru, redzamas tumšas svītras.

Augusta mēnesī pirmā pazīme, ka spalvu mešanas laiks

tuvojas, trušiem parādās uz pieres. Starp acīm redzama

tumša svītra, kas iet lejup uz deguna abām pusēm. Šī

pazīme sevišķi labi redzama pie šinšilla trušiem. Gan-

drīz vienā laikā ar šo parādību vai drusku vēlāk arī

pakausī un uz muguras iesākas spalvas mešana un pa-

mazām pārņem visu ķermeni. Pilnā gaitā tā ir septem-

bra mēnesī.

Spalvas mešanas laikā trušu āda ir stipri planku-

maina. Šie plankumi sevišķi labi redzami, ja novilkto

ādu uzliek uz spīlēm un izžāvē. Tad spilgti uz ādas iz-

dalās melni pelēkie un zili pelēkie plankumi. Tanīs vietās

tad arī spalvas mešanas process vēl nav bijis galā, un šā-

das ādas ir mazvērtīgas, jo spalva ātri izkrīt.

Spalvas mešana trušiem ir dabiska, ne slimīga pa-

rādība. Tomēr spalvas mešanas process uzstāda trušu
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organismam diezgan lielas prasības, kādēļ var gadīties,
ka viens otrs dzīvnieks šinī laikā, sevišķi ja tas jau ag-

rāk nav pietiekoši labi kopts un ēdināts, atstāj slimīga
dzīvnieka iespaidu un pat saslimst. Šinī laikā slikti

kopts un barots trušu organisms viegli padots dažādu

slimību iespaidam. Pareizi koptus un ēdinātus trušus

spalvas mešana maz iespaido.

Ja nu šinī laikā trušu mātīte nonāk grūsnības stā-

voklī ,viņas organismam spalvas mešanas process un

jauno dzīvību attīstība uzstāda divreiz lielākas prasības

nekā normālos apstākļos. Pats par sevi saprotams, ka

arī pēcnācēji no šādas mātītes nevar būt pirmklasīgi, un

spalva tiem būs reta un izspūrusi. Tās nav tik daudz tie-

šas sekas no tā, ka mātīte nonākusi grūsnības stāvoklī

spalvas mešanas laikā, pārota ar tēviņu, kas arī varbūt

bija spalvas mešanas periodā, bet ganbūs sekas tām lie-

lām prasībām, kādas bija uzstādītas mātītes organismam

šinī laikā. Tas acīm redzot prasījis no trušu mātītes vai-

rāk nekā uzkrātie spēki varēja dot. Jo trušu mātīte būs

sliktāk kopta un ēdināta, jo redzamāk tas izpaudīsies pie

pēcnācējiem, un ādas tiem būs nederīgas.

Ja vien izpurušai un retai spalvai cēloņi nav meklē-

jami iedzimtībā ,vēlāk ar saprātīgu rīcību, labu kopšanu

un ēdināšanu šī kļūda ir labojama. Tomēr viss tas prasa

no trušu audzētāja daudz pacietības, pūļu un labākās ba-

rības patēriņu, pie kam vienā otrā gadījumā izredzes uz

panākumiem ir visai problemātiskas. Tādēļ labāk trušus

spalvas mešanas laikā nepārot.

Asinsradniecība.

Daudzi trušu audzētāji cenšas izbēgt asinsradniecību

un gandrīz katru gadu maina tēviņus, lai būtu svaigas

asinis. Šāda rīcība ir galīgi nepareiza un atnes vairāk



162

ļaunuma nekā labuma. Kā, audzējot asinsradn.ieciskus

dzīvniekus ilgāku laiku, pie viena otra truša parādīsies

arī zināmas sekas, tas praksē ir pierādījies, bet ka šīm

sekām par cēloni būtu asinsradniecība, tas līdz šim vēl

nav ne zinātniski, nedz praktiski pierādīts, un pierādīt

tas būs arī visai grūti. Katrs trušu audzētājs, kas ilgāku

Trusis, kādam tam nevajaga būt.

laiku būs audzējis trušus un tikai asinsradnieciskus, būs

arī novērojis, ka jau pie viena otra dzīvnieka parādās zi-

nāmas anormālibas: nenormāli garas priekškājas, krusts

taisnā leņķī, aste greiza v. t. t. Tās, saprotams, ir visas

ārēji redzamas deģenerācijas pazīmes, un katrs, bez šau-

bām, vainos asinsradniecību. Bet tas pats ilggadīgais trušu

audzētājs, ja tas ir arī labs novērotājs, būs ievērojis šādas

pat parādības arī pie pēcnācējiem, kuri cēlušies no pirkta

vai iemainīta, viņa dzīvniekiem asinssveša, tēviņa. Iz-

skaidrojums šādai parādībai vienkāršs: šo pēcnācēju abi

vecāki ir jau slēpuši sevī slimīgos aizmetņus, kaut arī ap-
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ceļā pārnesuši uz saviem pēcnācējiem.

Jau mātes miesās jaunās dzīvības ir padotas abu ve-

cāku iespaidam. Kā tēviņa spermā, tā arī mātītes oli-

ņās būs zināms daudzums slimu un veselu dīgļu. Ja nu

tiešām veselu tēviņu pāro ar ārēji šķietamu veselīgu mā-

tīti, tad pēcnācēji var būt dažādi. Vienā auglī var savie-

noties abas veselīgās īpašības, un no tāda arī dzims tie-

šām vesels pēcnācējs, bet var arī notikt, ka auglī savie-

nojas veselais ar slimīgo. Tad jau dzims pēcnācējs ar

veselīgu ārēju izskatu, bet patiesībā, iekšēji, tas būs ar

apslēptām, slimīgām, iedzimtspējīgām īpašībām. Ja jau

kāds trusis slēpj sevī slimības priekšstatus, tad jau trušu

audzētājs slimīgus pēcnācējus var arī mantot no pilnīgi

asinssvešiem vaislas dzīvniekiem. Negatīvā īpašība

asinsradnieciskai audzēšanai ir tā, ka tā atstāj zināmu ie-

spaidu uz truša organismu, kas samazina organisma pre-

tošanās spējas pret ārējiem iespaidiem. Bet tā ir pār-

ejoša parādība.

Tā kā katra trušu audzētāja mērķis ir izaudzēt ve-

selus un pēc iespējas labākus, ar visām redzamām un

iekšējām sugas īpašībām, trušus, tad tas drīzāk būs pa-

nākams ar asinsradnieciskiem dzīvniekiem nekā ar «sve-

šām" asinīm.

Trušu slimības.

Ja katrs trušu audzētājs ievēros visu nepieciešamo,

lai savus trušus uzturētu pie labas veselības, tad tam reti

kad nāksies sadurties un apkarot slimības trušu kūtī.

Kur tomēr netiek piegriezta vajadzīgā vērība trušu no-

vietošanai, ēdināšanai un kopšanai, kā arī uz barības

labumu un tīrību krātiņos, tur ar slimībām un zināmiem

zaudējumiem būs vienmēr jārēķinās. Vecā patiesība, ka
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vieglāk izsargāties no slimības nekā slimību ārstēt, se-

višķi attiecināma uz trušiem. Lielākai daļai trušu sli-

mību par cēloni ir saaukstēšanās. Tādēļ katram trušu au-

dzētājam galvenā vērība jāpiegriež trušu kūtij, lai tā

būtu pietiekoši gaiša, ar svaigu gaisu, krātiņi lai būtu

pietiekoši lieli un lai kūtī nekad nebūtu caurvēja. Lielai

daļai trušu slimību par cēloni ir arī nepareiza trušu ēdi-

nāšana, nepiemērota un samaitāta barība, paviršība kop-

šanā, mazi krātiņi, nepiemērotas telpas un citi apstākļi.

Gadās tomēr, ka arī rūpīgam trušu audzētājam viens

otrs trusis saslimst un nobeidzas, kādēļ minēsim nedau-

dzas tās slimības, kuras iespējams viegli ārstēt un no

ārienes redzamas, jo ārstēt iekšēji slimus trušus ar me-

dikamentiem reti kad novedīs pie redzamiem panāku-

miem, kādēļ šādus trušus labāk tūlīt nokaut. Ja kam

interesētu pamatīga trušu slimību studija, ieteicams ie-

gādāties grāmatu vācu valodā: „Kaninchenkrankheiten

und derenrichtige Behandlung", Verlag von Dr. J. Poppe,

Leipzig C 1, Grenzstr. 21, jo latviešu valodā pagaidām

attiecīgas grāmatas nav.

lekšķīgās slimības parasti no sākuma grūti konsta-

tējamas, bet kad nāk jau manāmas ārējās pazīmes, tad

jau katra ārstēšana gandrīz vienmēr būs par vēlu. No

iekšējām slimībām visbīstamākā jaunajiem trusēniem ir

Kokcidijos, kam ārējas pazīmes sekojošas: trusis

labprāt neēd, ātri noliesē, stipra caureja, nevienāda, ap-

grūtināta elpošana, trīcēšana un zobu griešana, bet pats

trusis bailīgi iespiedies tup krātiņa kaktā. Drīz pēc ārējo

pazīmju parādīšanās trusis nobeidzas, jaunie trusēni bie-

ži krampjos. Apmēram 95% no visiem trušiem slimo ar

šo slimību. Daudzu valstu statistika rāda, ka no slimī-

bām bojā aizgājušiem trušiem 65% krīt uz kokcidijos un

tikai 35% uz pārējām slimībām. Kokcidijos ir ļoti li-

pīga slimība, kādēļ saslimušie dzīvnieki stingri izolējami,
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bet pakaiši, izkārnījumi un beigtais trusis sadedzināmi

vai ierokami dziļi zemē. Slimība nav ārstējama, kādēļ

vienīgā iespēja ir dzīvniekus no slimības pasargāt. Sli-

mībai par cēloni ir mikroskopiski mazas sīkbūtnes, kas

slēpjas zarnu gļotādās, žultsvadu un citās šūniņās, pie
kam šīs sīkbūtnes trušu miesas šūniņas saārda. Pēc zi-

nāma laika katra sīkbūtne sadalās vairākās sīkbūtnēs,

tādā kārtā radot daudz jaunas būtnes. Šādam sadalīša-

nas procesam seko lielāka vairuma sīkbūtņu rašanās,

kas tad apņem gļotādu un to saārda. Galu galā arī šis

sadalīšanas process izbeidzas un rodas jaunas patstāvī-

gas un ilgāku laiku dzīvotspējīgas būtnes, Oocvstes, ku-

ras ar izkārnījumiem izkļūst no slimā truša laukā un ir

tiešās briesmas pārējiem trušiem. Arā, gaisa iespaidā,

Oocvstes 2 vai 3 dienu laikā galīgi pabeidz nogatavoša-

nās procesu. Ja nu šie slimības dīgļi nonāk saskarē ar

barību resp. ja uz izkārnījumiem nokritušo barību jau-

nie trusēni ieēd, ziemā pēc apmēram 3 dienām, bet va-

sarā pēc apmēram 1,5 dienām, tie inficējas un nobeidzas.

Pirmajā dienā pēc izkļūšanas no truša Oocvstes jauniem

trusēniem nav bīstamas. Ja tomēr kāds no jaunajiem

trusēniem ir spējīgs pretoties slimības ārdīšanas pro-

cesam un bīstamo krīzi pārdzīvo, šāds trusēns pats pa-

liek par slimības resp. kokcidijos izplatītāju un ir ļoti

bīstams, sevišķi, ja tā ir vaislas māte, pēcnācējiem. Lai

pasargātu trušus no šīs bīstamās slimības un konsta-

tētu, kādā mērā tie slimo ar kokcidijos, ieteicams katra

atsevišķa vaislas dzīvnieka izkārnījumus mikroskopiski

izmeklēt. Lai izsargātu trušus no slimības, būs krātiņi

katru dienu jātīra, bet pats krātiņš un diezgan bieži arī

visa kūts ar piederumiem būs jādezinfecē ar karstu ūdeni

un vēl labāk, ja ūdenim vēl pieliek soda. No ķīmiskiem

līdzekļiem viskajods ir vienīgais ar panākumiem pie-

lietojamais dezinfekcijas līdzeklis. Parastie dezinfekci-
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jas līdzekļi uz Oocvstiem neatstāj nekādu iespaidu. Arī

dubultgrīda resp. drāšu pinumu vai režģu grīda lielā

mērā pasargā trušus no šīs slimības.

Ārējo slimību ārstēšanu pēc gūtajiem piedzīvoju-

miem varēs uzsākt vienmēr un tai būs arī panākumu.

Arējās un samērā viegli ārstējamās trušu slimības

būtu šādas:

lesnas, kam par cēloni ir saaukstēšanās. Arējās

pazīmes: no sākuma deguns slapjš, bet vēlāk, slimībai

progresējot, slapjums pārvēršas biezā masā. Trusis bieži

šķauda, un ēstgriba samazinās. Ar iesmām saslimušais

trusis nekavējoties jānovieto sausā krātiņā un siltā kūtī,

pasargājot to no caurvēja. Pakaišiem krātiņā jābūt vien-

mēr sausiem. Ēdināšanai jālieto tikai sausa barība. No

medikamentiem var lietot eikolipteļļu un parastās degun-

piles. Tā kā iesnas ir lipīgas, saslimušie truši nekavē-

joties no veseliem jāatdala, bet paši krātiņi, kurā sli-

mais trusis atradies, barības un siena trauki jādezin-

ficē.

Siekalošanai ārējās pazīmes redzamas pie mu-

tes kaktiņiem, deguna, krūtīm un priekškājām, kas visi

ir slapji. Visvairāk šī slimība piemeklē jaunos trusēnus,

bet bieži vien saslimst arī vecāki truši. Mitra kūts un

pārlieku lielos vairumos izēdināta, daudz mitruma sa-

turoša, barība, kā arī notašķīta, samīdīta un sasiluši zaļ-

barība var būt par cēloni siekalošanai. Arī izēdinot uš-

ņus un dadžus bieži gadās, ka truši ievaino mutes gļot-

ādiņu, kas arī izsauc siekalošanu. Pastāvīgi no mutes

izplūstošās siekalas saslapina trušu spalvu gar muti un

krūtīm, tā salīp, un no siekalām uz krūtīm rodas jēlas

vietas. Slimību var ārstēt ar 4 proc. alona atšķaidījumu

vai ar 3 proc. klorskābā kālija atšķaidījumu (pus tēj-

karotes uz 1 glāzi ūdens). Slimam trusim divreiz dienā

purnu gandrīz līdz pašām acīm iebāž šķidrumā, bet slap-
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jās spalvas nomazgā ar sālsūdeni. Jāpārtrauc tādas ba-

rības izēdināšana, kas bijusi par cēloni slimībai. Tā kā

slimība lipīga, saslimušie truši jāizolē.

Uzpūstam vēderam par iemeslu ir nepareiza

ēdināšana. Slimības ārējā pazīme ir trusim stipri uzpūsts

vēders, kas ceļas no pārlieku daudz ūdens saturošas vai

nenogatavojušās zaļbarības izēdināšanas. Izēdinot kā-

postu lapas un nenoziedējušu āboliņu, trušu audzētājam

jābūt uzmanīgam. Sienam vienmēr jābūt redelītēs. Sā-

kumā devām jābūt mazām, vēlāk tās palielina. Bieži

vien mitra, slikti vēdināta kūts arī var būt par cēloni

šai slimībai. Labākais līdzeklis slimības ārstēšanai ir

amoniaka šķīdinājums, kuru slimajam trusim dod 2—3

pilienu uz vienas tējkarotes ūdens pēc katras pusstun-

das. Ožamā spirta vietā var lietot arī terpentīneļļu. Labs

līdzeklis ir arī tīrītais zoda, kuru pa naža galam, iejauktu

ūdenī vai pienā, dod slimajam trusim trīs līdz četras rei-

zes dienā vairākas dienas no vietas. Līdz ar to vēders

trusim jāmasē un pats dzīvnieks jāpatrenkā, bet rem-

dena klistira vienmēr nāks slimniekam par labu. Sav-

laicīgi uzsākta saslimušā truša ārstēšana dos katrā ziņā

pozitīvus rezultātus.

Caureja rodas no sliktas, pārāk slapjas un sa-

sutušas zaļbarības, kā arī no saaukstēšanās. Arī viegla

saindēšanās, kokcidijos un tuberkuloze var būt par cē-

loni caurejai. Krasai pārejai no ziemas uz vasaras ba-

rību arvien sekos trušu saslimšana ar caureju. Saslimu-

šie truši bez izņēmuma jāēdina tikai ar sausu barību:

graudiem, maizi un labu sienu. Dzeramo dot nevar.

Ļoti labas ir ozola un bērza lapas un vītolu zari. Panā-

kumus dos arī pētersiļu izēdināšana. Krātiņiem vien-

mēr jābūt tīriem un sausiem. Saslimušie truši nekavē-

joties jāatdala no veseliem.

Ausu kašķis ir diezgan izplatīta trušu slimība.
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Par cēloni slimībai ir bez izņēmuma parazīti, ērcītes, ku-

ras ieurbjas ādā auss iekšienē. Šīs ērcītes izsauc ausī

stipru niezēšanu, kādēļ slimais trusis bieži skrāpē ar pa-

kaļkājām auss iekšpuses, krata galvu, paliek nemierīgs

un uz augšu stāvošās ausis nokarājas uz leju. Slimība

ir ļoti lipīga, un pat vēl pēc 11 dienām saslimušā truša

nedezinfecētā krātiņā ievietots vesels dzīvnieks var sa-

slimt ar šo slimību. Tādēļ krātiņš un visi tanī atrodošies

priekšmeti pamatīgi dezinfecējami, griežot vērību uz

spraugām un kaktiem. Pati slimība ārstējama diezgan

viegli. Auss iekšienē radušos kreveli divreiz dienā ie-

ziež ar oliveļļu, glicerīnu, vazelīnu vai ar goldkrēmu.
Pēc 2—3 dienām, kad krevele atmiekšķēta, ar nelielu

lāpstveidīgu kociņu vai vienkāršu kociņu, aptītu ar vati,

to uzmanīgi no auss izņem. Pēc tam, kad auss iekšiene

liekas jau samērā tīra, ausī ielaiž Viscopastu (patent-

līdzeklis) un, uzmanīgi masējot, iespiež to ausī lai, tā aiz-

ietu līdz bungādiņai. Šis līdzeklis acumirklī nonāvē vi-

sas ērcītes. Lai galīgi trusis būtu izārstēts, šos paņēmie-

nus ieteicams pēc četrām dienām vēlreiz atkārtot. Pa-

kaiši, izņemtā krevele, vate un kociņi sadedzināmi.

Acu iekaisums visbiežāk sastopams pie gados

vecākiem tēviņiem, kā arī pie tēviņiem, kuri par daudz

bieži tiek lietoti pārošanai. No sākuma acis stingri asaro,

bet vēlāk rodas sastrutojums, un trusis acis jau pats ne-

var atvērt. Vispirms slimā acs izmazgājama ar siltu

ūdeni, bet pēc tam ar kumelīšu tēju vai 2 procent. bor-

ūdeni. Slimais trusis novietojams kūtī ar daudz svaiga

gaisa un pustumsā un tā, lai no tumsas nevarētu skatī-

ties dienas gaismā, jo spilgtā gaisma ir slimajām acīm

sāpīga.

Parazīti, sevišķi blusas un utis, ieperinās trušu

kažokā, ja tie netiek tīri turēti. Lai atbrīvotu dzīvnie-

kus no šiem parazītiem, trušu kūts labi iztīrāma, vecie
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pakaiši izņemami un sadedzināmi, bet paši dzīvnieki pa-

matīgi izsukājami ar biezu metalla ķemmi, iepriekš no-

trieptu ar sabadillas etiķi, un pēc tam ar cietu suku, bet

spalvā iekaisāms labs inzektu pulveris. Kā pakaiši do-

dami auzu salmi.

Bieži vien dažam labam trušu audzētājam viens otrs

trusis pastāvīgi met spalvu, lai gan parastais spalvu me-

šanas laiks ir jau sen pagājis. Tam par cēloni ir matu

ērcītes. Šīs ērcītes ar vienkāršu aci nav saskatāmas, bet,

aplūkojot trušu spalvu mikroskopā, redzam, ka pa trušu

spalvām augšup un lejup ātri kustas mazas, ar iegarenu

ķermeni, netīri pelēkas, daudzām kājām un sarkani mel-

nu galvu ,parazīti. Šie parazīti nolaižas pa spalvu lejup

līdz ādai, ieurbjas tanī un saēd spalvas sakni. Spalva

atmirst un izkrīt. Matu ērcītes visbiežāk kūtī tiek ieva-

zātas ar zaļbarību. Liela uzmanība še būs vietā, jo ērcī-

tes ātri izplatās un var pāriet uz visiem trušiem, kas at-

rodas kūtī. Ērcītes pārņem visu truša ķermeni, sevišķi

sānus, krūtis, pakausi un asti. Saslimušie dzīvnieki ār-

stējami ar 2 procent. kreolina šķīdinājumu. Slimo trusi

ieliek spainī sagatavotā siltā šķidrumā un patur to tur

apmēram 10 minūtes, pie kam jāraugās, lai šķidrums

trusim neiekļūtu acīs vai arī, lai to neiedzertu. Pēc

tam trusi pamatīgi nosusina un laiž atpakaļ izdezinfē-

cētā krātiņā.

Kāju pušumi pa lielākai daļai novērojami pie

vecākiem dzīvniekiem. Trušiem pakaļkājas pie otrās lo-

cītavas kailas ar pušumiem. Slimībai par cēloni var būt

netīri, mitri krātiņi. Slimais trusis novietojams sausā

krātiņā ar labi daudz mīkstiem pakaišiem. Kā barība

dodama laba zaļbarība, pienenes, jauni koku zari, kal-

mes un labs siens. Slimās kājas pārsienamas, ieziežot

slimās vietas ar Crinolzalbi. Pa lielākai daļai truši mē-
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ģina šo pārsienāmo noraut vai sagrauzt, bet lai tas ne-

notiktu, tad pārsienāmo ieteicams aptīt ar siksnu, ieziestu

ar ožamo spirtu.

Pupiņu iekaisums parasti nāk priekšā pie

zīdītājām. Saaukstēšanās, ievainojums vai pārmērīgs

piena pieplūdums pupiņos ,ir par cēloni iekaisumam. Ja

jaunos trusēnus par agru vai visus uz reizi atņem no zī-

dītājas, kurai piena vēl daudz, pupiņos pieplūdušais

piens sacietē un pāriet sastrutojumā. lekaisušie pupiņi

ieziežami ar kādu eļļu vai vazelīnu, bet smagākos gadī-

jumos sacietējums pārgriežams, ievainojums pamatīgi iz-

tīrāms un dezinfecējams ar 2 procent. lizola šķīdinājumu.

Krātiņš jātura sevišķi tīrs.

Tārpi trušiem ir vairāk nekā parasti domā. Tārpi

izsauc trusim stipru tūpļa niezēšanu, un trusis bieži kasās.

Kā sekas tam ir stipri sarkani un bieži vien iekaisuši tūp-
lis un dzimuma orgāni. Ja trušu audzētājam rodas aiz-

domas, ka viņa truši cieš no tā, ka zarnās tiem varbūt

ir tārpi, tad ieteicams griezties dēļ veterinārās palī-
dzības.

Triekai par cēloni gandrīz bez izņēmuma ir pa-

razīti. Galvenais iemesls ir lentes tārpa oliņas, lai gan

arī saaukstēšanās, resp. caurvējš var būt par cēloni trie-

kai. Triekas ķertais trusis vairs nav spējīgs brīvi kustē-

ties, pārvietojoties pakaļējā ķermeņa daļa velkas ne-

dzīva līdz un bieži vien tas guļ nekustīgi uz sāniem. Ār-

stēšana ir bez nozīmes un izredzēm, kādēļ slimais trusis

nekavējoties jānokauj.

Dezinfekcijas līdzekļi ķīmiskie ir — Ba-

cillol, Kresolin, Lysol, Chrinosol un Viscojod. Tomēr ra-

dikālākais un labākais dezinfekcijas līdzeklis ir vārošs

ūdens.



Lielākā daļa uzņēmumu ņemti no Albert Will grā-

matas „Die Kaninchenzucht der Gegenvvart", Max

VVischer'a pārstrādātās un papildinātās Paul Starke grā-

matas „Praktische Kaninchenzucht" un no 1895. g. dibi-

nātā lielākā, vecākā un izplatītākā truškopības žurnāla

„Der Kaninchenzūchter" Verlag Dr. F. Poppe, Leipzig C 1.
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