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Atbalsta pasākumu diferencēšana
bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā,
pamatojoties uz agro-ekoloģiskās
lauksaimniecības prakses sarežģītību un
agrovides pasākumu īstenošanas sekmēm
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Izprotot un uzlabojot agro-ekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu ilgtspējību Eiropas Savienībā

Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko piena lopkopības praksi ir
saistīta ar papildu izmaksām un piena produkcijas un kultūraugu
ražības samazināšanos. Piensaimnieki labprāt ir pieņēmuši tās
bioloģiskās lauksaimniecības prakses, ko stimulē Eiropas Savienības
KLP un valsts atbalsta maksājumi, kas kompensē produktivitātes un
saimniecības ienākumu samazināšanos pārejas laikā.

Pēc pārejas uz bioloģiskā piena ražošanu lauksaimnieki bez papildu
nosacījumiem var turpināt saņemt atbalsta maksājumus par
bioloģiskā piena ražošanu saskaņā ar Eiropas Padomes Bioloģiskās
lauksaimniecības regulu. Tas rada atkarību no subsīdijām un
nemudina lauksaimniekus uzlabot savu ekonomisko dzīvotspēju un
vides rādītājus, tādējādi kaitējot bioloģiskajai daudzveidībai, biotopu
un ūdens resursu saglabāšanai un augsnes auglībai.
Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības praksēm un bioloģiskās pārtikas
ražošanai no Eiropas Savienības lauksaimnieku un patērētāju puses
veicina bioloģiskās lauksaimniecības «atspērienu» pārejai uz
ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi un pārtikas sistēmām. Atbalsta
maksājumu
diferencēšana
proporcionāli
agro-ekoloģiskās
lauksaimniecības prakses sarežģītībai un agrovides un klimata
pasākumu veikšanai var stimulēt bioloģiskos lauksaimniekus palielināt
produktivitāti un nodrošināt sabiedriskos labumus. Pastāvīgu
diferencētu atbalstu bioloģiskā piena saimniecībām varētu nodrošināt
rupjās lopbarības un graudu lopbarības ražošana saimniecībā, kā arī
tad, ja tiek ieviestas augsekas ar pākšaugiem, pasējas kultūras,
zaļmēslojums un ja tiek īstenoti uz rezultātiem balstīti ainavu
aizsardzības pasākumi, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību, biotopu
un ūdens resursu saglabāšanu un augsnes auglību.
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Agro-ekoloģiskās lauksaimniecības
prakses
Bioloģisko auzu un zirņu mistrs;
daudzveidīgas augsekas un
kultūraugu kombinācijas.
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Esošās politikas ietvari, kas atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi, lielākoties sastāv no
atsevišķiem īstermiņa pasākumiem, kas risina šauri definētus vides, sociālos un
ekonomiskos jautājumus. Tā vietā ir nepieciešama visaptverošāka, integrētāka un ilgtermiņa
perspektīvā balstīta pamatpieeja, kas atbalsta un ļauj lauksaimniekiem pakāpeniski pāriet uz
ilgtspējīgākām lauksaimniecības praksēm, piemēram, agro-ekoloģisko praksi, kas ir mazāk
atkarīga no ārējiem resursiem saimnieciskajā darbībā. Eiropas Savienības KLP un valstu
izstrādātajiem politikas instrumentiem, kas atbalsta bioloģiskā piena lopkopību, būtu
jāsniedz papildus atbalstu bioloģisko lauksaimniecību prakses un metodes saglabāšanai, ja
tiek palielināta agro-ekoloģiskās lauksaimniecības prakses sarežģītība un agrovides un
klimata pasākumu efektivitāte.

Uzlabojot uz zālājiem balstītu bioloģiskās piena lopkopības ilgtspēju Latvijā:
https://uniseco-project.eu/case-study/latvia
Par UNISECO projektu:
UNISECO ir Eiropas pētniecības projekts, kura mērķis attīstīt inovatīvas pieejas, lai veicinātu izpratni par socio-ekonomiskiem un politiku
ietekmējošiem faktoriem un šķēršļiem turpmākai agro-ekoloģisko prakšu attīstībai un ieviešanai Eiropas Savienības lauksaimniecības
sistēmās.
Projekta koordinators: Dr Gerald Schwarz // E-pasts: gerald.schwarz@thuenen.de // Tel.: +49 531 596 5140 // Thünen institūts, Bundesallee
63 38116 Braunschweig, VĀCIJA
Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2021.
https://cordis.europa.eu/project/id/773901

https://zenodo.org/communities/uniseco-h2020/

UNISECO projekts EIP-Agri projektu datu bāzē:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro
AICINĀM APMEKLĒT UNISECO AGRO-EKOLOĢISKO ZINĀŠANU CENTRU : https://uniseco-project.eu
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Horizonts 2020 pētniecības un inovāciju programma, granta līgums NR 773901. Šis
dokuments atspoguļo tikai tā autoru viedokli. Ietvertā informācija nav uzskatāma par Eiropas Komisijas viedokli vai
atbildību.

