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Augu proteīns, pētījumi un sadarbība
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- proteīna tirgus;

- alternatīvie proteīna avoti (aļģes, insekti, raugi....)

- ražošanas blakusproduktu izmantošana

- jaunu produktu definīcija

- jaunas tehniskās iespējas («slapjā» ekstrūzija, gaļas audzēšana no 
šūnām);

-https://drive.google.com/drive/folders/1YYwSudGoT24opLvg2o7Msb6ODW1OR1i0
?usp=sharing

Food Proteins EUROPE 2019
2019.gada17.-18.oktobris Kopenhāgena

Apskatītās tēmas:

Dalību pasākumā nodrošināja no ERAF līdzfinansēta projekta –
“Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' – augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas 
un funkcionālo produktu izstrādei” Nr. KC-PI-2017/43 līdzekļiem

Programma: Valsts un ES atbalsta programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 
1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai«
apakšpasākums “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai”.

https://drive.google.com/drive/folders/1YYwSudGoT24opLvg2o7Msb6ODW1OR1i0?usp=sharing
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Augu proteīna tirgus segmenti ES 

Galvenās tendences

Mainās diētas-
pieaug veģetāriešu, vegānu,        

bezglutēna diētu īpatsvars;

veselīga uztura nozīme;
tīras vides nodrošināšana;
vietējo produktu lietošana

ēdiena gatavošanas laiku
pār-apstrādāti produkti

Inovācijas/attīstās jauni produktiGrūti 
noteikt, 
dažādi 

maisījumi

Gaļai 
alternatīvo 
produktu 

pieaugums 
6-7% līdz 

2023

Sojas sastāvdaļas  
turpinās pieaugt

palielinās pākšaugu 
sastāvdaļas,

īpaši zirņu

91.5Mt  lopbarībai ~2.5Mt pārtikā
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Augu proteīna tirgus segmenti ES 

Rethink X: Food & Agriculture report, September 2019

2050. gadā

Līdz 2030

CRAIG JOHNSON / 3FBIO
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Alternatīvie proteīna avoti
-Visilgtspējīgākais proteīna avots uz planētas;
-Padara jebkuru produktu daudz barojošāku 
neizmainot tā garšu;
-Bagāts ne tikai ar proteīnu, bet arī vitamīniem, 
minerālvielām;
-garša, smarža, krāsa neitrāla
-želējoša ietekme, stiprāks par agaru

http://veselam.la.lv/latvija-audzes-superalges-zalas-un-veseligas-2

- Nepatērē zemes un ūdens  resursus;
- CO2 neitrāls
- efektīvi izmanto saules gaismu, ātri aug;
- nevajag ne barot, ne mēslot
- nodrošina ar jūras vērtībām, īpaši P un F

http://veselam.la.lv/latvija-audzes-superalges-zalas-un-veseligas-2
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Alternatīvie proteīna avoti -insekti

Ilgtspējīgs produkts ar stabilām vērtībām
Nav sezonas raksturs
Var audzēt visur pasaulē/lokāls produkts

Izmēģinājums ar žurkām 

laba ietekme uz lipīdu metabolismu
samazina holesterīnu aknās un asinīs,

samazina triglicerīdu saturu aknās
salīdzināms ar zivju diētu 
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Blakusproduktu izmantošana

Legria – ļauj samazināt cukuru par 50% 
un bagātina ar proteīnu

100L alus – 20kg – pārstrāde – 5kg pārtikas piedeva
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Blakusproduktu izmantošana 

CraigJohnson@3fBio.com
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Jaunas tehniskās iespējas
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Citas interesantas prezentācijas
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Pākšaugu, zirņu proteīns – lētāks par soju, vietējie resursi

Sojas proteīns – augstvērtīgs cūku ēdināšanā, vietējie resursi

Kartupeļu proteīns kā pārtikas piedeva – vietējie resursi

Pētījumi par blakusproduktu izmantošanu

Graudu izmantošana gaļas analogu izstrādē

jaunas tehnoloģijas, tekstrudēti produkti

Graudu izmantošana raugam nepieciešamajām barības vielām

lieli apjomi, finansējums, sadarbības partneri

Graudu izmantošana jauniem funkcionāliem produktiem

www.kornelija.lv

Perspektīvie pētījumu virzieni 
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Sausna Proteīns Tauki BEV* Pelni Ca P

pupas K
94,51 29,91 0,70 54,58 2,85 0,18 0,65

B
89,16 30,29 0,82 48,47 2,97 0,17 0,60

lupīna K
91,33 32,84 3,67 37,73 3,06 0,39 0,83

B
88,24 33,48 4,87 32,12 3,00 0,33 0,58

zirņi K
89,05 26,07 0,81 54,89 2,20 0,24 0,35

B
89,15 23,50 0,90 57,38 2,32 0,15 0,68

auzas K 89,15 17,16 6,04 62,32 1,85 0,10 0,45

B 89,72 18,48 6,95 61,17 1,41 0,16 0,63

mieži K 89,01 12,20 1,58 72,85 1,38 0,06 0,43

B 88,88 12,35 1,46 72,46 1,12 0,07 0,54

Pākšaugu un labību bioķīmiskais sastāvs 
konvenciālajos (K) un bioloģiskajos (B) 

audzēšanas apstākļos (%).
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Sojas proteīns

«Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai 
cūkkopībai: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana» 

Parametri USDA* Latvijā, 2018

Proteīns 36.49 26.0  - 37.6

Tauki 19.94 16.9  - 22.0

Pelnvielas 4.87 4.7  - 6.8

Kokšķiedra 9.3 8.3  - 11.8

*United States Department of Agriculture Food Composition Databases
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Slāpekļa izmantošanas spēja dažādām kartupeļu šķirnēm ir atšķirīga, tāpat arī 
kartupeļu proteīna daudzums un sastāvs. Galvenais kartupeļu bumbuļu proteīns ir 
patatīns P (39-45 kDa), tas ir viens no glikoproteīniem, tā saturs >40% no kopējā 
kartupeļu bumbuļu proteīna. 
Šo proteīnu var lietot kā pārtikas piedevu

- gaļas produktu, desu ražošanā kā ūdens saistītāju;
- vīna darīšanas procesā kā nogatavināšanas aģents, dzīvnieku izcelsmes 

olbaltumvielu – kazeīna, albumīna vietā;
Tam piemīt teicama šķīdība, putu veidošanas un emulģējošas īpašības;

Projektā pētīsim, kā patatīna saturu kopējā proteīnā ietekmē augšanas apstākļi, 
aprobēsim arī patatīna noteikšanas metodi./ Dr. Ilze Skrabule, Ilze Dimante

Kartupeļu proteīns
«Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu 
šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām»
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Pilngraudu iniciatīva Eiropā WGI

Darba grupas:
1. Izstrādā definīciju (ražotāji, mediji...)
2. Ieteicamās dienas devas izpēte
3. Ekonomiskais novērtējums, ilgtspējība
4. Privat-public (PPP) rīks un tā iespējas

-izdod e-avīzi 4xgadā
-rīko pilngraudu dienas FAO u.c.
(organizāciju uzmanības piesaistei)
-nākamā tiks rīkota reizē ar
ICC konferenci 2020.gada augustā
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’Kornelija’ – kailgraudu mieži ar augstu 

proteīna un β-glikānu saturu.

Uzturvielas Kailgraudu

miežos

‘Kornelija’
Miežos Auzās Rudzos

Ziemas

kviešos

Olbaltumvielas, % 14.0-20,1 8-13 16.9 10.3 10.7

Kopējās šķiedrvielas, % 18-35 11-34 11.1 15.1 12.7

Tauki, % 2,3 2,2 6.9 2.0 2.0

β-glikāni, % 4,2-6,0 3.6-4,0 3.0-3.6 2.3 0.2-0.9

E vitamīns, mg kg-1
9,3-11,7 8,8-10,1 4.2 8.5 10,1

Fenola savienojumi, 

mgGAE 100g-1

192-221 175 - 187 102-134 88 74-125

Neaizvietojamo aminosk. 

summa, g kg-1
38,7-43,0 32-34 39.7 29.8 34.4
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Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu 

izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei

-augsta diētiskā vērtība 

-lieliska grauda forma un cietība, 

-teicams rupjums

-absolūta kailgraudainība,

- kas nodrošina par 10-12% lielāku produkcijas iznākumu, 

-netiek zaudēti vitamīni un minerālvielas, kas zūd veicot plēkšņgraudu pirmapstrādi.

-Ļoti agrīna nogatavošanās: labs priekšaugs ziemāju sugām, nodrošina sugu 
daudzveidību augu sekā;

-Lētāka un līdz pat 10 reizēm ātrāka graudu apstrāde: augsts produkcijas iznākums, 
ekonomiski izdevīgs proteīna un beta-glikānu avots
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Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga 
pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu 

izstrādei
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“Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' 
- augstvērtīga pilngraudu izejviela 
nišas un funkcionālo produktu izstrādei” 
Nr. KC-PI-2017/43

www.arei.lv www.kornelija.lv

http://www.arei.lv/

