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Izprotot un uzlabojot agro-ekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu ilgtspējību Eiropas Savienībā
Ir nepieciešamas apmācības, pielāgotas konsultācijas un zināšanu
pārnese «zemnieks-zemniekam» par agro-ekoloģiskajām piena
lopkopības praksēm, lai uzlabotu piena produkciju, ražību un
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju.
Latvijā Eiropas Savienības KLP II pīlāra atbalsts bioloģiskajai
lauksaimniecībai ir veicinājis uz zālājiem balstītas piensaimniecības
pāriet no konvencionālās uz bioloģisko piena lopkopības praksi; tomēr
ar to saistītais piena un kultūraugu ražas samazinājums par 25% ir
šķērslis pārejai daudziem konvencionālajiem piensaimniekiem un
nelabvēlīgi ietekmē bioloģisko piena saimniecību ekonomisko
dzīvotspēju.
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Lielākā daļa mazo konvencionālo un bioloģisko piena saimniecību
ražo rupjo lopbarību un graudu barību. Pārejai uz bioloģisko piena
lopkopību ir nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes par
bioloģiskās un agro-ekoloģiskās lauksaimniecības praksēm
(piemēram, daudzveidīgas augsekas, pasējas kultūras, kultūraugu
mistri, slāpekli piesaistošās kultūras), lai saglabātu piena
produktivitāti un ražību, neizmantojot minerālmēslus un ķīmiskos
augu aizsardzības līdzekļus. Daudziem bioloģiskās lauksaimniecības
piena ražotājiem trūkst pietiekamu zināšanu par optimāliem
kultūraugu maisījumiem un augsekām, lai uzturētu ražību, augsnes
auglību, kā arī nodrošināt nezāļu un kaitēkļu apkarošanu, izmantojot
organiskos mēslojumus un bioloģiskās augu aizsardzības metodes.
Lauksaimniecības konsultāciju dienesti ir zinoši par konvencionālo
lauksaimniecības praksi, taču tiem ir mazāka kompetence un
pieredze bioloģiskās un agro-ekoloģiskās lauksaimniecības praksēs.
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Pielāgotas, pieredzē balstītas apmācības un konsultācijas lauksaimniekiem, ko organizē
lauksaimniecības konsultāciju dienesti, ietvertu arī ciešāku sadarbību ar lauksaimnieku organizācijām
un lauksaimniecības pētniecības iestādēm. Turklāt būtu jāatbalsta lokālas iniciatīvas, kuras ierosina
vietējās lauksaimnieku grupas un kooperatīvi, lai pielāgotos specifiskiem ražošanas jautājumiem un
lauksaimnieku mācību vajadzībām. Īpaši svarīgi ir nodrošināt lauksaimnieku apmācības un pieredzes
apmaiņas vizītes, lai redzētu lauksaimniecības prakses, kas tiek demonstrētas un skaidrotas Latvijas un
ārvalstu saimniecībās. Zināšanu paaugstināšana un prasmju stiprināšana attiecībā uz bioloģisko un
agro-ekoloģisko piena lopkopības praksēm ir nepieciešama arī lauksaimniecības konsultāciju
dienestiem, ko attiecīgi var realizēt gan ciešākā sadarbībā ar lauksaimniecības un vides pētniecības
institūcijām, gan ar lauksaimnieku organizācijām un pieredzējušiem praktiķiem.

Zināšanu uzlabošana par bioloģiskās un agro-ekoloģiskās piena lopkopības praksēm bioloģiskajiem
piensaimniekiem un lauksaimniecības konsultāciju dienestiem palīdzēs saglabāt augsnes auglību,
ierobežot nezāles un kaitēkļus un uzlabot vides rādītājus, tostarp bioloģisko daudzveidību un ūdens
resursu apsaimniekošanu. Tiks paaugstināta piena un kultūraugu raža, uzlabojot bioloģisko piena
saimniecību kopējo ražošanas vērtību un ekonomisko dzīvotspēju. Uzlabojoties bioloģiskās un agroekoloģiskās piena lopkopības praksēm, tiks palīdzēts pārejai uz bioloģisko piena lopkopību. Tas ir īpaši
svarīgi saistībā ar stratēģiju “Zaļais kurss” un “No lauka līdz galdam”, kurā noteikts mērķis līdz 2030.
gadam palielināt bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemes platību Eiropas Savienībā līdz 25%.

Uzlabojot uz zālājiem balstītu bioloģiskās piena lopkopības ilgtspēju Latvijā:
https://uniseco-project.eu/case-study/latvia
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