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Kāpēc es izvēlos strādāt 

bioloģiskā lauksaimniecībā?  

 Iespēja dzīvot tīrākā vidē 

 Iespēja ēst veselīgāku pārtiku 

 Strādājot nav tiešas saskares ar 

agroķimikālijām 

 Ekonomiskais aspekts 

 Misija darīt labu  

 

 



Lauksaimniecības sistēmas 

Konvencionālā 
 Intensīva 

 Ekstensīva 

 Integrētā lauksaimniecība 

 Piemājas dārzi 

 

Bioloģiskā 
 Biodinamiskā 



Kā pazīt?  
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Kā pazīt?  

  prasi uzrādīt sertifikātu, kuru izsniegušas 

kontrolējošās iestādes – sertifikācijas 

institūcija „Vides Kvalitāte” vai VSIA 

„Sertifikācijas un testēšanas centrs 

 

 pārbaudi Pārtikas un veterinārā dienesta 

reģistrā.  



“bioloģisks” =  “ekoloģisks” = “bio” = “eko” 

+ 



Sertifikācija 

Ražošanas sertifikācija 

 2 gadi pārejas periods 

 Tikai 3. gadā sertifikāts 

 

Pārstrādes sertifikācija 



Sertifikāciju veic:  

 Sertifikācijas institūcija 

 „VIDES KVALITĀTE” 
Adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, Rīgas raj., LV 2169  

              www.videskvalitate.lv 

 

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

«Sertifikācijas un testēšanas centrs»  

        Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV–4126 

        www.stc.lv 

 



ES regula saka:  

 Bioloģiskā ražošana ir vispusīga lauku 
saimniecību pārvaldības un pārtikas 
ražošanas sistēma, kas ietver labāko 
vides aizsardzības praksi, augsta līmeņa 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
dabas resursu saglabāšanu, dzīvnieku 
labturības augstu standartu 
piemērošanu un ražošanas metodi, kas ir 
saskaņā ar noteiktas patērētāju grupas 
vēlmi lietot produktus, kas ražoti, 
izmantojot dabiskas vielas un procesus.  



Pamatuzdevumi  

 Samazināt cilvēka ietekme uz vidi 

 

 Nodrošināt ilgtspējīgu augstas 

kvalitātes veselīgas pārtikas 

ražošanu 

 



Pamatuzdevumi:  

 

 Nodrošināt mājdzīvnieku turēšanu pēc 
iespējas atbilstoši to dabiskajām prasībām 
(kustības, gaiss, gaisma, tīrs ūdens, 
dabiska barības uzņemšana ganībās u.c.);  

 

 Bagātīgi izmantot tiešo saules enerģiju, 
bet taupīgi pārējos enerģijas avotus, kas 
tiek ņemti no zemes krājumiem, kā dažāda 
veida kurināmo, elektrību u.c.  



Papilduzdevumi, ko risina BL: 

 

 Veselības aizsardzība - bioloģiski 

ražota pārtika uzlabo cilvēku 

veselību, samazina izdevumus 

valstij;  

 

 Rada vidi tūristu piesaistīšanai - 

palielina ienākumus valstij;  

 

 

 

 



Papilduzdevumi, ko risina BL: 

 Iesaista ražošanas un izglītības sistēmās arī nelielās 

zemnieku saimniecības, tā mazinot bezdarbu un lauku 

iedzīvotāju sociālās atstumtības sajūtu 

 



Bioloģiskās lauksaimniecības 

prakse ietver: 

 Daudzveidīga augseka  

 

 Augsnes mehāniska apstrāde un kultivācija 

 

 Ļoti stingri ierobežojumi ķīmiski sintezētu 
pesticīdu un mākslīgā mēslojuma 
lietošanai, antibiotikām lauksaimniecības 
dzīvniekiem, pārtikas piedevām un 
pārstrādes palīglīdzekļiem un citiem 
izejmateriāliem;  

 



Bioloģiskās lauksaimniecības 

prakse ietver: 

 

 Ģenētiski modificēto organismu lietošanas 

aizliegums, arī lopbarībā;  

 

 Saimniecībā pieejamo resursu 

izmantošana, piemēram, kūtsmēslu 

izmantošana mēslojumam vai arī 

saimniecībā saražotās lopbarības 

izmantošana; 

 



Bioloģiskās lauksaimniecības 

prakse ietver: 

 Izvēloties augu un dzīvnieku šķirnes, 
kas ir izturīgas pret slimībām un 
pielāgojušās vietējiem apstākļiem;  

 

 Lauksaimniecības dzīvnieku 
audzēšana brīvo ganību sistēmā 
brīvā dabā un to nodrošināšana ar 
bioloģisku barību; 

 



Minerālmēsli 

 Aizliegti jebkādi slāpekļa minerālmēsli 

 

 Stingri ierobežota citu mēslošanas līdzekļu lietošana 

 



 

Nitrāti un nitrīti  

 

 Pārmērīgs slāpekļa mēslojums 

 

 Gaisma, temperatūra, mitrums 

 

 Paaugstināts nitrātu saturs pārtikā īpaši kaitīgs 
maziem bērniem un sievietēm grūtniecības 
laikā, jo var izraisīt jaundzimušajam 
methemoglobinēmiju. Hroniskos gadījumos var 
saslimt ar kuņģa un zarnu trakta vēzi. 

 



Pesticīdi  

 Pieskares iedarbības 

- Darbojas uz auga virsmas 

- Var nomazgāt, nomizot augu 

 

 Sistēmas iedarbības 

- iekļūst augā iekšā, pārvietojas pa vadaudiem,  auga šūnām 

- nevar nomazgāt 

Vai palīdz 

augļu 

mazgāšana?  



Pesticīdu toksiskums 

 Toksiski, bieži insekticīdi. Ātri sadalās.  

 

 Vidēji toksiski, lielākoties fungicīdi. Lēnāk 
sadalās. Bojā homonālo sistēmu, veicina 
mutācijas šūnās.  

 

 Maztoksiski. Pārsvarā herbicīdi. Lēni 
sadalās vidē, ļoti kaitīgi ūdens videi. 
Kumulatīvi. 



Daži fakti par pesticīdiem 

 Glifosāti ir atrasti 75 % gaisa un lietusūdens 
paraugos 

 

 vairāk kā puse no pētījuma ietvaros Latvijas 
iedzīvotājiem ņemtajiem urīna paraugiem 
satur glifosāta paliekas  

 

 Šī gada 12. martā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (ESFA) laida klajā pētījumu , kurš 
parāda, ka pesticīdu atliekvielas 
konstatējamas gandrīz pusē – 45% no 
produktiem, kuri tika pārbaudīti. 

 



Antibiotikas 

 Bioloģiskā lauksaimniecība stingri ierobežo.  

 

- aizliegta profilakse, grupveida ārstēšana 

 

- divreiz ilgāks nogaidīšanas laiks.  

 

- rezistences problēma 



Pārstrāde 

 Izmanto tikai bioloģiski sertificētas 
izejvielas  

 

 Ļoti ierobežots atļauto pārstrādes 
palīgvielu saraksts 

 

 Izslēdz ĢMO izmantošanu, mākslīgo 
aromatizētāju izmantošanu, mākslīgu 
bagātināšanu ar vitamīniem, aminoskabēm 
un mikroelementiem.  

 



BIO piens 
 BIO piena sastāvā vairāk Omega-3, sirds veselībai laba 

Omega-3 un Omega -6 attiecība.  

 BIO piena sastāvā vairāk konjugētās linolskābes – tā ir 

neaizvietojamā taukskābe  

 Govis obligāti iet ganībās.  

 Pārstrādē pievieno tikai bioloģiskas izejvielas 



BIO olas, gaļa 

 Lopbarība nesatur ĢMO 

 Dzīvnieki baroti ar bioloģiskas izcelsmes lopbarību 

 Daudz uzturas svaigā gaisā.  

 Audzēti nesteidzīgi,  

     dabiskā ritmā.  

 Izteiktāka, intensīvāka garša.  

 Liesāka gaļa 



Graudi, augļi, dārzeņi 

 Nesatur pesticīdu atliekvielas  

 

 Intensīvās saimniecības graudaugus miglo līdz pat 12 

reizēm sezonā, turklāt arī īsi pirms novākšanas. (Īpaši 

nozīmīgi klijām, pilngraudu maizei)  

Droši var ēst 

ar mizu 

 



Bioloģiskā pārtika un ieguvumi 

veselībai – daži principi 

 Pirmkārt – piesardzības princips. Svarīgi ne tikai tas, kas 

ir šajā pārtikā, bet kas tajā nav – pesticīdu atliekvielas, 

kuru ietekme uz veselību ilgtermiņā šobrīd visur pasaulē 

tiek aktīvi zinātniski pētīta. 

 Otrkārt – dzīvesstils. Cilvēki, kas izvēlas bioloģisko 

pārtiku, mazāk ēd pārstrādātu, industriāli ražotu pārtiku 

– jo gatavo paši, ēd pārdomātāk. 

 Bioloģiskajos pārstrādes produktos nav pievienoti 

mākslīgi konservanti, garšas pastiprinātāji, krāsvielas, 

smaržvielas, kuriem ir nevēlama ietekme gan uz 

veselību, gan ēšanas paradumiem.  

 



Bioloģiskā pārtika vs pesticīdu 

atliekvielas 
 Pesticīdu atliekvielu ietekmē uz organismu ilgtermiņā – nezināma  

 Pesticīdu drošās normas aprēķinātas vidējam cilvēkam, ne bērnam vai 
vecam cilvēkam vai cilvēkam ar veselības problēmām 

 Jaunākie pētījumi rāda:  

 2015. gada 20. marts - Pasaules veselības organizācija atzīst – glifosāts var izraisīt 
vēzi  

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

 2015. gada 31. marts – Harvardas universitātes pētījums - pesticīdu atliekvielas 
ietekmē spermas kvalitāti un auglību  

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/31/pesticide-residue-food-
sperm-quality-harvard?CMP=share_btn_tw 

 2015. gada marts - Amerikāņu mikrobioloģijas asociācija publicē pētījumu, kas 
parāda saikni starp glifosātu un antibiotiku rezistenci  

http://civileats.com/2015/03/24/study-links-widely-used-pesticides-to-antibiotic-
resistance/ 

 Citi pētījumi vairāku gadu desmitu garumā – pesticīdu atliekvielas uzkrājas 
organismā (mātes pienā, urīnā), saistīti ar autismu, uzvedības spektra 
traucējumiem, aptaukošanos (uztura ārste Laila Meija), alerģijām, 
samazinātu IQ, krūšu vēža risku utt.  
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Vai bioloģiskā pārtika pati par 

sevi ir veselīgāka?   

 Cilvēka organismā nav mikroorganismu, kuri varētu veiksmīgi 
pārstrādāt pārtiku, kurā ir pesticīdu atliekvielas un ĢMO. Bioloģiskā 
pārtikā ir tā, kuru organisms pārstrādā vislabāk (Ivars Kalviņš).  

 Bioloģiski audzētu augi aug veselīgā, bagātākā augsnē, kurā ir plašs 
mikroorganismu spektrs, un tas atspoguļojas arī pārtikā.  

 Zinātniskie pētījumi rāda, ka bioloģiskajā pārtikā ir vairāk 
antioksidantu – Ľūkāstlas universitātes pētījums Lielbritānijā 

http://www.biologiski.lv/zinasanas/petijums-biologiska-partika-satur-
vairak-antioksidantu-0 

 Bioloģiski ražotā pienā – labāka Omega3 un Omega6 attiecība  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.00824
29 

 Bioloģiski audzēta gaļa – liesāka un labāka holesterīnam  
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Paldies par uzmanību! 

http://www.biologiski.lv/ 

 

Facebook: BioLoģiski 

 

Twitter: @BioLogiski 
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