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Ilgtspējīga gaļas liellopu audzēšana

Par to runāāāā visi…

•McDonalds

•Walmart

•COOP

•JBS

•…un daudzi citi.

…jo tas ir svarīīīīgi pircēēēējiem!



Lielais jautājums: ko tieši nozīmē
jēdziens «ilgtspējīgs»?

Aspekti: lopu veselīīīība, lopbarīīīības 

ražžžžošana, klimata pāāāārmaiņņņņas, 

bioloģģģģiskāāāā daudzveidīīīība, sociāāāālie 

aspekti utt….



ĒĒĒĒtika – mēs paredzam, ka par piegādātājiem 

izvēlēsimies uzņēmumus, kuri rūpējas par savu 

darbinieku veselību un drošību un garantē labus 

apstākļus un cilvēcīgu izturēšanos pret dzīvniekiem  

mūsu piegādes ķēdē.

Vide – mēs paredzam, ka ietekmēsim mums 

piegādāto izejvielu izvēli un nodrošināsim to, lai 

mūsu produktu izstrāde, ražošana, izplatīšana un 

lietošana samazina šo procesu ietekmi uz vidi.

Ekonomika – mēs paredzam, ka piedāvāsim pārtiku 

par pieņemamu cenu un strādāsim godīgi, 

ierobežojot lauksaimniecības slimību izplatību un 

pozitīvi ietekmējot apvidus, kuros darbojas mūsu 

piegādātāji.



Iniciatīvas, kuru mērķis ir sasniegt 

izmērāmu ilgtspējību
•Global Roundtable Sustainable Beef, GRSB (Ilgtspējīgas 

gaļas lopkopības globālais apaļais galds) 

http://grsbeef.org/

•Sustainable Agriculture Initiative

•platform (ilgtspējīgas lauksaimniecības 

iniciatīvas platforma www.saiplatform.org

•Rainforest Alliance (tropu mežu alianse)

• www.rainforest-alliance.org

•The Natural Step (Dabīgais solis)

• www.thenaturalstep.org



Global Roundtable of Sustainable 

Beef (Ilgtspējīgas gaļas lopkopības 

globālais apaļais galds)
•“Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga pasaules gaļas lopkopības nozare 

ir sociāli atbildīga, saudzējoša pret vidi un ekonomiski 

dzīvotspējīga, un tās prioritātes ir cilvēēēēki, dzīīīīvnieki, zeme un 

progress.”

Ilgtspēēēējīīīība no vides, ekonomiskāāāā un 

sociāāāālāāāā aspekta



Zviedrijas piemērs:

Axfood, MAX un Martin o Servera

Framtidens nötkött

(«Nākotnes liellopu gaļa») un 

iniciatīva The Natural Step

1. Aktuālās situācijas analīze

2. Ilgtspējības kritēriju izstrāde

3. Iepirkuma kritēriju izstrāde 

gaļas lopkopības nozarei



Slāpekli

s

Fosfors

Ķimikālija

s

Kadmijs

Ūdens
Bioloģiskā daudzveidība

Augsnes erozija

Zemes lietojums

Tiesības uz 

barību un ūdeni

Lauku attīstība 

un kultūra

Darba apstākļi

Pārtikas drošība

Dzīvnieku labturība

Klimata ietekme

Skābinošas vielas



Alans Sevorijs (Allan Savory) un 

holistiskā saimniekošana
No klimata pārmaiņām mūs glābs 

pļavu platību palielināšana

Pareiza ganīšana veicinās pļavu 

veģetācijas augšanu

Holistiskajā saimniekošanā tiek 

ņemts vērā gaļas liellopu 

audzēšanas vides, ekonomikas un 

sociālais aspekts

www.savoryinstitute.com



Ilgtspējīga liellopu audzēšana 

Latvijā
Latvijas specifiskie izaicinājumi

•Baltijas jūras eitrofikācija

•Visas liellopu audzēšanas 

nozares klimatiskie 

aspekti

•Liellopu audzēšanas 

sistēmas efektivitāte



Ilgtspējīga gaļas liellopu audzēšana 

Latvijā
Latvijas specifiskās priekšrocības

•Neizmantotas ganību un 

pļavu platības

•Jauna un augoša liellopu 

gaļas ražošanas nozare

•Izdevīgs ģeogrāfiskais 

novietojums 

tirdzniecībai ar pārējām 

Eiropas valstīm



Ganību priekšrocības gaļas liellopu 

audzēšanā
•Ganības samazina lopbarības 

iegādes izdevumus

•Ganības ietaupa izdevumus par 

degvielu un tehniku

•Labi apsaimniekotās ganībās var 

panākt lielus dzīvsvara pieauguma 

rādītājus

•Ganībās lopi var paust savu 

dabīgo uzvedību

•Ar zāli barota liellopa gaļa ir 

veselīgāka



Piena šķķķķirņņņņu buļļļļļļļļi
1100 g dienā
Gaļļļļas šķķķķirņņņņu buļļļļļļļļi
1300 g dienā
Teles/vēēēērši

500-900 g dienā

Iespēēēējamais dzīīīīvsvara pieaugums 

labāāāās ganīīīībāāāās

Tikai sargiet lopus no parazīīīītiem!



Kāds labums videi no gaļas liellopu 

ganīšanas ganībās?

•Daudzgadīgās pļavas uzglabā
daudz vairāk oglekļa nekā
aramzeme

•No jebkurām pļavām ūdenstilpēs 

noplūst mazāk barības vielu

•Daudzgadīgās pļavas nav 

piemērotas citu kultūraugu 

audzēšanai

•Lopu ganīšana ganībās veicina 

bioloģisko daudzveidību



Ilgtspējīga gaļas liellopu audzēšana 

Latvijā -
nākotnes perspektīvas?

Ko ar jēdzienu 

«ilgtspējība» saprot 

jūsu valstī, uzņēmumā
vai lauksaimnieku 

organizācijā?

Ar ko iespējams 

sadarboties?


