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PRAKTISKĀ PIEREDZE ULBROKĀ

• Uzdevums – 4 grupas (2 Djuroku un 2 Pjetrena)
izbarot ar 2 dažādām barībām 

• Uzskaite: barības patēriņš, dzīvmasas piesvars, veselības stāvoklis, liemeņa kvalitāte

• Eksperimenti veikti izmantojot NEDAP Elektroniskos Testēšanas Aizgaldus 

+

• Ražošanas rādītāji patīkami pārsteidza (konversija, veselība, liemeņa kvalitāte)

-

• Daudz augstākas barības cenas bioloģiskai barībai 





PRAKTISKĀ PIEREDZE ECOLAND LATVIAPRAKTISKĀ PIEREDZE ECOLAND LATVIA

• Eksperimentu mērķis izstrādāt barības devas nobarojamām cūkām 

bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā, izvērtēt dažādu cūku šķirņu 

krustojumu ietekmi uz nobarojamo cūku augšanas parametriem.

• Apraksts: izmēģinājumā tika izmantotas 30 nobarojamās cūkas, kas 

iedalītas divās grupās – 15 un 15.

• Bioloģiskā cūkkopības saimniecībā Ecoland Latvia projekta ietvaros veica eksperimentus, lai 

izvērtētu labāko biobekona ražošanas praksi un eksperimentu ceļā noskaidrot vai kvalitatīvu 

cūkgaļu var izaudzēt bioloģiski un vienlaikus  ekonomiski pamatotu.



PRAKTISKĀ PIEREDZE 
ECOLAND LATVIA

Secinājumi, piedaloties projekta realizācijā - 2 

nobarojamo cūku grupu kontrolnobarošanā:

- ar sabalansētu barību var panākt līdzvērtīgus 

nobarošanas rezultātus kā konvencionālajā
cūkkopībā (vien dārgāku)

- ar BIO starterbarību iespējams nobarošanas 

rezultātus vēl vairāk uzlabot

- iespējams, ar sabalansētu sivēnmāšu barību ir 

uzlabojama arī auglība



Ieteikumi tiem, kuri vēlas uzsākt 

bioloģisko cūkkopību:

- ja jums ir reāls klients, droši varat 

sākt - rezultāti neizpaliks

- ja tirgus nav, iespējams, nāksies 

audzēt bioloģiski, bet pārdot par 

konvencionālās cūkgaļas cenu

- galaproduktā ir atšķirība!

PRAKTISKĀ PIEREDZE 
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PRAKTISKĀ PIEREDZE 
JURKAS

Alojas pagasta z/s Jurkas kopš 2004.gada 

strādā ar bioloģiskajām metodēm.

Jurkās, maļot graudus, paši gatavo barību pēc 

projekta laikā zinātnieku izstrādātiem 

noradījumiem. Jurku saimniece esot 

kategoriski pret soju, tāpēc izmanto tikai tā
saucamo latviešu soju – zirņus, pupas.

Barībā sivēnmātēm izmanto kviešus, miežus, 

maltus zirņus, pupas, kā arī speciālās piedevas 

no vācu kompānijas Miavit. 

Projekta ietvaros sivēnu barībai vēl pievieno 

rapšu eļļu un raudeni- garšai. 

«Raudene veicina ēšanu, sivēniem garšo ļoti»

«Bioloģiskā gaļa nedrīkst būt 

nejēdzīgi dārgāka par konvencionālo 

gaļu. Bioloģiskajai gaļai vienmēr būs 

pircējs, tādēļ ticu, ka bioloģiskajai 

cūkkopībai Latvijā ir nākotne,» 

uzskata Irēna Rācene


