
          

         

Seminārs „Dabiskā ganīšana un gaļas kvalitāte” 

 

 

Seminārs notiks 29. augustā 10:00-19:00 zemnieku saimniecībā „Valti” 

 

 

Latvijas Dabas fonds projekta SNOWBAL ietvaros 29. augustā organizē semināru 

lauksaimniekiem par dabisko ganīšanu un gaļas kvalitāti. Seminārs notiks zemnieku 

saimniecībā „Valti”, Skrundas novadā (saimniecības precīzu atrašanās vietu skatīt šeit 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=onmpxv&centerx=435823&centery=6290756&zoom

=8&layer=map&ls=o vai kartē 3.lpp).  

 

Semināra laikā ar praktisku pieredzi dalīsies eksperti no Zviedrijas un Latvijas. Dalībniekiem 

būs iespēja iepazīties ar ganīšanas un liellopu audzēšanas praksi z/s „Valti”.  

 

Semināra lektori: 

 Sven-Olov Borgegård– Lauksaimnieku dubultā misija – pārtikas ražošana un kultūrainavas 

veidošana. Vai to iespējams apvienot?  

 Torbjörn Eriksson – praktiski piemēri no lauksaimnieka par to, vai iespējams apvienot 

pārtikas ražošanu un kultūrainavas veidošanu.  

 Semināra lektori no Latvijas tiks precizēti tuvākajā laikā. 

 

Dabiski ganītu liellopu gaļa ir videi draudzīga augstas kvalitātes gaļa, kas iegūta no dabiskos 

zālājos ganītiem lopiem. Tā ir garšīga, veselīga un audzēta ar atbildību pret klimatu un vidi. Kā 

zināms, aptuveni 60 % slāpekļa un 50 % fosfora piesārņojuma Baltijas jūrā nonāk tieši no 

lauksaimniecības. Savukārt dabiskā ganīšana ir viens no veidiem, kā mazināt lauksaimniecības ietekmi 

uz vidi, tai pašā laikā nodrošinot augstas kvalitātes produktu.  

 

Seminārs ir bez maksas un tajā īpaši aicinām piedalīties lauksaimniekus, savu dalību piesakot 

līdz 10. augustam, zvanot pa tālr. 67830999 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: ldf@ldf.lv. Seminārs 

notiks latviešu valodā, zviedru ekspertu lekcijas tiks tulkotas. Semināra vietu skaits ir ierobežots tāpēc 

aicinām pieteikties laicīgi.  

 

Kas ir ganībās augušu liellopu gaļa?  

Ganībās augušu liellopu gaļa ir videi draudzīga augstas kvalitātes gaļa, kas iegūta no dabīgos zālājos 

ganītiem lopiem. Zemnieki saņem maksājumus par bioloģiski daudzveidīgas ainavas uzturēšanu un 

tajā pašā laikā ražo garšīgu, veselīgu un peļņu nesošu pārtiku - labs "lauksaimnieku dubultās misijas" 

piemērs.  

 

Kāpēc ražot ganībās augušu liellopu gaļu? 

Salīdzinot ar telpās audzētu liellopu gaļu, ganībās augušu liellopu gaļai ir šādas priekšrocības: 

 Garšīga un mīksta gaļa tiek iegūta no liellopiem, kas aug lēni un ēd dažādu barību, t.sk. dabā 

sastopamus augus.  
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 Labi dzīvnieku dzīves apstākļi, jo lopi dzīvo dabisku dzīvi zālājos vasarā un ēd šķiedrvielām 

bagātu barību ziemā.  

 Veselīgāka gaļa tiek iegūta no lopiem, kas pārtikuši no zāles. Gaļā ir daudz veselīgo 

taukskābju, vitamīna E un citu antioksidantu.  

 Labāk klimatam, jo pastāvīgie zālāji spēj absorbēt oglekli un uzkrāt ogļskābo gāzi augos. 

Gala emisija no zālājos ganītiem lopiem ir maza.  

 Mazāki barības vielu zudumi ir tad, kad lauki tiek izmantoti siena vākšanai un ir daudz 

mazāk apstrādāti nekā graudaugu lauki. Dabiskie zālāji nekad netiek mēsloti un tajos 

saglabājas visas barības vielas.  

 Energoefektivitāte, jo ganībās augušu liellopu gaļas ražošanā tiek izmantots 5-8 reizes mazāk 

enerģijas nekā audzējot telpās turētus un ar graudiem barotus lopus.  

 Palielinās dabas daudzveidība un veidojas atklātas ainavas, kad lopi ganās dabiskajos 

zālājos.  

 

Projekts SNOWBAL jeb “Barības vielu noteces mazināšana Baltijas jūrā, vienoti 

apsaimniekojot mitrzemes un zālājus” tiek finansēts Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu 

sadarbības programmā. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgām 

lauksaimniecības metodēm, kas samazina barības vielu noteci uz Baltijas jūru. Projektā vēlamies 

dalīties ilgtspējīgas saimniekošanas pieredzē, demonstrējot, ka saimniekošanu un uzņēmējdarbību var 

apvienot ar dabas aizsardzību un ekoloģisko funkciju saglabāšanu. Projektu īsteno Latvijas Dabas 

fonds sadarbībā ar Igaunijas Dabas fondu un Uppland Stiftelsen (Zviedrija). 

 

Ar papildus informāciju par projektu SNOWBAL var iepazīties projekta partneru mājas lapās: 

www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/.  
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z/s Valti atrašanās vieta 

 

 

 
 

 


