
Bioloģiskā cūkkopība Latvijā: 
šodien un rīt

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

AVOTI: LAD, PVD, EUROSTAT, ECOVIA INTELLIGENCE



Kas ir ilgtspējīga pārtika?

✓Pārtikas produkti, kam piemīt vairākas 
ar ilgtspēju saistītas īpašības (vides, 
ētiskās, sociālās utt.).

✓Bioloģiskās pārtikas marķējums ir 
dominējošais ekomarķējums pasaulē 
un nozīmīgākais ilgtspējīgas                                                      
pārtikas industrijā.

Vides 
faktors

Sociālais 
faktors

Ekonomiskais 
faktors

ILGT-
SPĒJA



Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā
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✓ 4 121 bio operatori

✓ 304,1 tūkst. ha

✓ (17% no kopējās 
lauks. zemes)
+ 729 tūkst. ha
sertificēto savvaļas 
platību

Area, ha 



Bioloģiskās pārtikas tirgus Baltijā

FIBL eksperti: «Lai gan 
Centrālaustrumeiropas valstīs patēriņš 
joprojām ir neliels…

…novērojamas pazīmes, ka tirgus 
pašlaik strauji attīstās, īpaši 

Baltijas valstīs.»



Bioloģiskās pārtikas tirgus pasaulē
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Globāls fenomens  
121 miljrd. eiro

Bio pārtikas 
mazumtirdzniecības
apgrozījums pasaulē

45 miljrd. eiro
Bio pārtikas 

mazumtirdzniecības
apgrozījums ES

15 miljrd. eiro
Bio produktu 

apgrozījums Vācijā
418 eiro

Šveices iedzīvotāja 
izdevumi par bio 

produktiem
13%

Bio īpatsvars 
pārtikas tirgū 

Dānijā



Bio dzīvnieku produkcija
✓ 1 171 piena saimniecības, 16 464 slaucamas govis

✓ 1 504 gaļas liellopu saimniecības, zīdītājgovju

skaits – 34 025 

✓ 369 aitkopības saimniecības, aitu skaits – 34 059

✓ 350 biškopības saimniecības, bišu saimju skaits –

22 733 (26% no kopējās produkcijas)



Bio cūkkopība šodien

Sivēnmāšu
skaits saimniecībā 1-9 10-50 51-100 101-500 501-1000 1001-3000

Saimniecību 
skaits 67 4 0 0 0 0

Cūku skaits 
Saimniecībā 1-100 101-500 501-1000 1001-5000 5001-10000 >10000

Kopējais cūku skaits 1198 140 0 0 0 0



Bio cūkkopība rīt: iespējas

✓ Latvijas iedzīvotāji tradicionāli patērē cūkgaļu

✓ Patērētāju garšas atmiņa par lauku vecmāmiņas cūkgaļas 
produktiem

✓ Plašas iespējas mājražošanā: nišas produkti ar augstu 
pievienoto vērtību, produkti ar stāstu 

✓ Taču jārēķinās ar to, ka kopumā bioloģiskās pārtikas 
patērētāji gaļu ēdienkartē iekļauj retāk 



Kā veicināt pāreju uz bioloģisko cūkkopību?

✓ Jāturpina zināšanu apguve par bioloģisko cūkkopību

✓ Atteikšanās no antibiotikām – liels solis pretī 
bioloģiskajai cūkkopībai

✓ Augstāku labturības standartu noteikšana, kas atbilst 
prasībām bioloģiskajā turēšanas sistēmai (patērētāji 
pieprasa augstāku labturību)

✓ Impulss no lielajiem cūkgaļas ražotājiem



Bio cūkkopība rīt: izaicinājumi

✓ Bioloģiskās barības pieejamība un izmaksas, kas ietekmē gala 
produkta cenu

✓ Sabiedrības pirktspēja, lai saimniecības bioloģiski spētu strādāt 
bez zaudējumiem

✓ Konservatīva domāšana un lēna uzskatu maiņa nozarē

✓ Gaļas patēriņa noriets, nepieciešams pozitīvs vēstījums 
sabiedrībai (labturība, vide, veselība, īsā pārtikas ķēde)

✓ Pārdošanas kanāli – ārpus mazumtirdzniecības ķēdēm?



raivis@ekoprodukti.lv
www.lbla.lv www.biologiski.lv

Association of Latvian Organic Agriculture

http://www.lbla.lv/
http://www.biologiski.lv/


Noslēguma secinājumi: 

ekonomiskie aspekti

• Bioloģiskās pārtikas tirgus ES strauji pieaug, un Latvijas 

cūkkopībai tā ir iespēja ļauties globālajām tendencēm.

• Arī Latvijā veidojas pieprasījums pēc bio cūkgaļas: uzlabojot 

pieejamību, uzsverot vietējo izcelsmi un veicinot izpratni par 

bioloģiskās pārtikas priekšrocībām. 

• Vidējā termiņā potenciālais bioloģiskās cūkgaļas tirgus Latvijā 

novērtēts ap 0,67 tūkst. tonnu gadā.

• Dānijas un Vācijas pieredze liecina, ka biocūkgaļas ražotāju 

cenas tirgū ir stabilākas nekā konvencionāli ražotās cūkgaļas 

cenas, kā arī vidēji 2,4 reizes augstākas.



Noslēguma secinājumi: 

ekonomiskie aspekti
• Lai veicinātu bioloģiskās cūkkopības attīstību Latvijā,

jāveicina pieprasījums, gan jāsamazina atkarība no

iepirktajām izejvielām.

• Latvijā ir iespējama ekonomiski dzīvotspējīga bioloģiskā

cūkkopība, ekonomiskā dzīvotspēja ir atkarīga no pārdošanas

cenas attiecības pret izmaksām, kas saistītas ar ēdināšanu.



Noslēguma secinājumi
Bioloģiskajā cūkkopībā svarīgi lai būtu sasniegti un līdzsvarā visi 

komponenti:

• Sivēnmātes, kas ir izturīgas, ilgmūžīgas, ražīgas, mierīgas un ar labām 

mātes īpašībām. Piemērotas bioloģiskiem turēšanas un ēdināšanas 

apstākļiem un brīvās atnešanās sistēmai.

• Slimību profilakse

• Veselības kontrole

• Ekonomiskā efektivitāte

• Šķirņu izvēle

• Ēdināšana

• Turēšana



Noslēguma secinājumi
• Nodrošinot bioloģiski audzētas cūkas ar sabalansētu barību ir 

iespējams panākt līdzvērtīgus augšanas rādītājus kā konvencionālajā 

cūkkopības sistēmā.

• Aprēķinot receptes bioloģiski audzētām nobarojamām cūkām, ja 

netiek izmantota sojas produkti, ir problemātiski nodrošināt 

sabalansētu barību pēc aminoskābju vajadzībām.

• Raudenes (Origanum vulgare L.) piedevas iekļaušana nobarojamo 

cūku barībā veicināja 



Noslēguma secinājumi
• Ir iespējama cūku audzēšana bez antibiotikām.

• Spēcīgāka imunitāte dzīvniekiem.

• Gaļas kvalitāte (ūdens noturība, tekstūra, garša).

• Augsta kvalitāte vienmēr uzvar vidējā un ilgtermiņā.

• Ieguvums ir augstāka cenas piemaksa.

• Mazāka konkurence tirgū.

• Veselīgs produkts ir ieguldījums patērētāju veselībā.

• Ēšana vairs nav vēdera piepildīšana.

• Papildu efekti: ietekme uz vidi samazinās (smaku samazinājums).



Liels paldies par izturību, 

sadarbību un ieguldījumu šajā 

projektā!


