Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas
zālāju bioloģiskās daudzveidības un
ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

ZĀLES RESURSI SIGULDAS NOVADĀ
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Visu sienu varētu
sapresēt ķīpās
ar kopējo apjomu
3

72 tūkstoši m

m vjl.

Gada laikā no Siguldas novada
zālājiem var iegūt vismaz
67 tūkstošus tonnu zaļās
masas, no kuras var iegūt
18 tūkstošus tonnu siena jeb
15 tūkstošus tonnu sausmasas
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Gaujas senleja pie Siguldas

LOPBARĪBA
Pašlaik novadā audzētie
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mājdzīvnieki spēj
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Kā izmantot
pārējo zāli?

no pieejamās
zāles biomasas

Zālāji var saglabāties
vienīgi tad, ja cilvēks
tos pastāvīgi apsaimnieko

demonstrēt alternatīvas
biomasas izmantošanas iespējas, lai veicinātu dabisko

Viens no projekta uzdevumiem ir

zālāju apsaimniekošanu un zāles resursu racionālu izmantošanu

Domāsim plašāk – mēs varam no zāles ražot

DAŽĀDUS PRODUKTUS!
Perspektīvā

Jaunās paaudzes biodegviela

BIOBUTANOLS

BIOGĀZE
No
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1 tonnas

1 tonnas

zāles sausnas
var iegūt

zāles sausnas
var iegūt līdz

3

50 litriem

biogāzes

biobutanola

360 m
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Foto: Rīgas Tehniskā universitāte

Biogāzi var izmantot vietējai energoapgādei
(siltuma un elektroenerģijas
ražošanai) un kā degvielu autotransportam
Biogāzes ieguves iespējas no zāles biomasas pēta

Biobutanola ieguves iespējas no zāles biomasas pēta

SIA «Bio RE»

Rīgas Tehniskā universitāte

Interesējies par biogāzes ieguves tehnoloģijām
http://www.biore.lv
info@biore.lv

Interesējies par biobutanola ieguves tehnoloģijām
http://wrl.bf.rtu.lv
linda.mezule@rtu.lv

Mazliet piemirstās

Zāles granulas var izmantot lopbarībai,
pakaišiem vai kurināmajam. Granulas ir
ērti uzglabājamas un transportējamas

GRANULAS
Sagatavots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta un Latvijas
vides aizsardzības fonda atbalstu, projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas
iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”
(LIFE GRASSSERVICE, NR LIFE12 BIO/LV/001130) ietvaros

Biobutanolu var izmantot kā
degvielu automašīnās

Foto: Irina Aļeksejeva
Projekta mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas,
ekonomiskiilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai un veidojot sadarbības
modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām.
Projekta mājas lapa: http://grassservice.balticgrasslands.eu

