
RAIVIS BAHŠTEINS

Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija 

Vai iepirkties
bioloģiski ir
loģiski?







Lai kļūtu par daļu no risinājuma, cilvēkiem 
jārūp un jābūt informētiem



...kā arī jāspēj atšķirt zaļmaldināšana 
un ilgtspējas imitācija no patiesības

Bio pārtiku sargā
bioloģiskās

lauksaimniecības
sertifikāts: regulējums

un kontroles mehānismi



Man patīk šis zīmols
Šis produkts ir
tādiem, kā es
Man ir personīgā
pieredze

Emocionālās sviras:



Pilna cikla saimniekošana;
Tiecas uz pašpietiekamību;
Samazināta ārējo resursu izmantošana;
Aizliegta lopkopība bez ganībām;
Augkopības+lopkopības saimniecības, kas
kūtsmēlsus izmanto lauku mēslošanai, atkal
audzējot pārtiku cilvēkiem un barību
dzīvniekiem.

Vielu aprites cikls  – viens no bioloģiskās
lauksaimniecības pamatprincipiem



izvēloties piemērotas SUGAS un ŠĶIRNES,
izturīgas pret slimībām un kaitēkļiem;
nodrošinot piemērotu AUGU SEKU;
MEHĀNISKAS UN FIZISKAS metodes;
liekot lietā kaitēkļu DABISKOS IENAIDNIEKUS.
atļauts izmantot BIODINAMISKOS preparātus.

Bio regulējums nosaka: augu veselība jāuztur ar
PROFILAKTISKIEM pasākumiem:

      Ja raža ir reāli apdraudēta, AAL var izmantot,
bet vienīgi tos, ko atļauts lietot bioloģiskajā
ražošanā. 



Iedarbīgas vielas
no augu valsts

Sīkbūtnes,
mikroorganismi,
baktērijas

Dabā sastopamas
vielas un tā
saucamās
pamatvielas



Pašregulācijas
princips –  
dzīvības aprite



Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana palielina derīgo
mikroorganismu/kukaiņu/dzīvnieku/putnu
daudzumu saimniecībā.

Kaitēkļi? Risinājums:
vēl vairāk kukaiņu



Kāpostaugu ražu apdraud plašs kaitēkļu klāsts, tādēļ
kapostu laukos intensīvi izmanto insekticīdus. 
Savvaļas puķes un nezāles kāpostu laukos piesaista
plēsīgos kukaiņus un apputeksnētājus. Tas ļauj saglabāt
ražu, nekaitējot dabai.

FUNKCIONĀLĀ BIODAUDZVEIDĪBA 



«Tā kā aizvadītajā vasarā
karstums augus bija novājinājis,

tie kļuva par labu kumosiņu
izsalkušām radībām. Ja augs ir
veselīgs un spēcīgs, kaitēkļi to

neaiztiek,»

Laima Hercberga,
z/s «Vizbuļi»
saimniece.    



Daudzveidība rada harmoniju, vienveidība
(monokultūras) ir nomācoša, dabai

neraksturīga un piesaista kaitēkļus, un tas
noved pie pesticīdu lietošanas. 



Ko par to saka
Eiropas Zaļais
kurss? 



↓ 50% pesticīdu
lietošana

ANTIBIOTIKA
S LOPKOPĪBĀ

BIOLOĢISKĀ 
LAUKSAIMNIECĪBA

SINTĒTISKIE 
PESTICĪDI

↓ 50% antibiotikas 
lauksaimniecībā

≥ 25% no
lauksaimniecības zemes 
ES – bioloģiski sertificēta

Lauksaimniecība 2030. gadā
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315 tūkst. ha
Tik lielu platību Latvijā

apsaimnieko bioloģiski, un tas ir
16% no kopējās apsaimniekotās

lauksaimniecības zemes.
 

4 450
Tik daudz zemnieku saimniecību un

pārstrādes uzņēmumu ieguvuši
bioloģiskās lauksaimniecības

sertifikātu.

#BioLatvija



23% skolēnu nezina



bio = eko = organic



Raivis Bahšteins
raivis@ekoprodukti.lv
29495001

Iespēja rūpēties par sevi, vienlaikus gādājot
par visu pasauli

biologiski.lv 


