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Ar katru gadu paplašinoties piedāvājumu klāstam, 

lauksaimnieki var izvēlēties kādu no preparātiem, kuru 

galvenā pozitīvā īpašība ir tā, ka tie ir dabiski, bioloģiski 

aktīvi  un  pozitīvi  ietekmē  augu  augšanu .  Tā sauktās 

„zaļās domāšanas” kontekstā, kad tiek uzsvērta nepieciešamība rūpēties par ilgtspējīgu 

Zemes un tās iemītnieku pastāvēšanu, tas ir tieši tas, kas vajadzīgs . 

Mūsu valstī šie preparāti attiecināti uz iedalījumu „mēslošanas līdzeklis”, kas saskaņā 

ar spēkā esošo Mēslošanas līdzekļu aprites likumu (Mēslošanas . . ., 2013) ir „jebkura vie- 

la, kas satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kuri tiek atzīti par augiem 

nepieciešamiem, ja šo vielu lieto tās elementu satura dēļ un tā ir paredzēta vai tiek 

piedāvāta augu augšanas veicināšanai, vai dzīvus mikroorganismus saturošs 

mikrobioloģisks preparāts, kas veicina augu augšanu un attīstību, vai ko lieto 

mikrobioloģisko procesu atjaunošanai, aktivizēšanai un regulēšanai augsnē vai citā 

substrātā, lai uzlabotu tā bioloģiskās, fizikālās vai ķīmiskās īpašības”. 
Tātad, lai kādu no preparātiem izmantotu savā saimniecībā, atliek vien noskaidrot, 

kurš no tiem ir piemērotākais konkrētiem apstākļiem .  Tieši šī lēmuma pieņemšana     

ir vissarežģītākā, jo Valsts Augu aizsardzības dienestā reģistrēto mēslošanas līdzekļu 

sarakstā (Reģistrēto . . ., 2013 .) to skaits pārsniedz vairākus desmitus . Informācija par to 

sastāvu ir salīdzinoši formāla un attiecībā uz barības elementu sastāvu maz atšķiras . 

Latvijas apstākļiem zinātniski pamatotus ieteikumus jau iepriekšējā gadsimtā 

izstrādājuši mikrobioloģisko preparātu ražotāji . Viņu izstrādnes balstās uz plašu 

datu bāzi, kas  apkopo  informāciju  par  mūsu  augsnēs  esošo  mikroorganismu klāstu 

. Šobrīd gan nav zināms, kādas un cik apjomīgas mikrobioloģiskās izmaiņas notikušas 

augsnē, mainoties galveno audzēto sugu spektram (un arī agroklimatiska- jiem 

apstākļiem), jo paši mikrobiologi apgalvo: „augsnes mikrobioloģiskos procesus 

ietekmē gan izvēlētā kultūraugu suga, gan visi pielietotie agrotehniskie paņēmieni” 

(Mikroorganismi . . ., 2012) . 

Augsnē darbojas miljoniem mikroorganismu . Katrai to grupai ir savas pamatfunkci- 

jas: atmosfēras slāpekļa saistīšana (Azotobacter spp., Rhyzobium spp.), organisko vielu 

šķelšana augiem pieejamā veidā (Polyangium spp., Trihoderma spp.), fermentu, antibi- 

otiku, vitamīnu, auksīnu un citu vielu izdalīšana (Pseudomonas spp., Streptomyces spp., 

Bacillus spp.), un kopā šie un vēl daudzi nepieminētie mikroorganismi veic milzīgu 

darbu, radot augam labus apstākļus augšanai un attīstībai . „Augsne ir sakņu mājoklis,” 
teicis prof . Apsītis (Apsītis, 1926), un tajā saknēm jājūtas labi . Tikai tad var izaugt 
vitāli spēcīgs augs . Vai zemkopis var garantēt, ka, lietojot kādu no šiem preparātiem, 
viņš izvēlējies īsto? Vai ņemtas vērā augsnes īpašības? Vai veikta augsnes agroķīmiskā 
izpēte? Zināms, ka lielākajai daļai zemkopju šī izpēte nav veikta, un tā jau ir problēma 
Nr . 1, ja ir runa par mērķtiecīgu un videi draudzīgu augsnes apsaimniekošanu . Tiesa gan, 
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mikrobiologi apgalvo, ka: „mūsu preparātus nav jābaidās pārdozēt, jo dabā, augsnē dar- 

bojas pašregulācijas mehānismi . Tas nozīmē, ka mikroorganismi savairosies tikai tik, 

cik atļaus vide . Būdami dabiskas vides sastāvdaļa, tie aizpildīs tikai un vienīgi savas 

ekoloģiskās nišas” (Mikrobioloģiskie . ., 2013 .) . 

Aizvien pārliecinošāk savu vietu ieņem vermikomposts . Ēdelīgās svešzemnieces 

(Eisenia foetida) Latvijas apstākļos iejutušās, netradicionālā nozare – sliekkopība 

attīstās, un, ja atrisināsies šī bioprodukta tirgus jautājums un arī praktiskās pielietošanas 
tehnoloģijas iespējas, ieguvēju loks būs plašs . Jautājums tikai – cik lielā mērā esam ga- 

tavi savos laukos izaudzēto organisko masu eksportēt uz ārvalstīm . Tā nepieciešama 

pašu laukiem! 

Par vermikomposta efektivitāti dažādu augu audzēšanā ir pieejami daudzi zinātnisko 

pētījumu rezultāti ārzemēs (Sinha, 2009), pamazām pētījumu rezultāti uzkrājas arī mūsu 

valstī . Tas, ka organiskā masa, „izgājusi” caur sliekas gremošanas traktu, bagātinās un 

pēc tam aktivizē augsnes mikrobioloģisko aktivitāti (Binet, 1998) fiksēts jau zemkopības 

pirmsākumos .  Zemkopji bijuši vērīgi .  Ne  velti pašu novērotās un pārbaudītās atziņas 

„novestas” līdz zemkopības pamatlikumiem . Ne jau par velti arī Čārlzs Darvins sliekas 

nodēvējis par „zemnieku draugu” (Agricultural . . . 2013) . 

Cita bioloģiski aktīvo preparātu grupa ir bāzēta uz vielām, kas ar videi draudzīgām 

metodēm iegūtas no dabiskiem produktiem (kūdras, jūras zālēm, sapropeļa, vistu, 

sikspārņu mēsliem, vermikomposta u . c . ) . Lielākoties tie ir ekstrakti, kas satur dažādus 

fitohormonus – auksīnus, citokinīnus un giberelīnus . Daži no šiem preparātiem satur arī 

dabīgos augsnes mikroorganismus, bet tā sauktais „burvju vārdiņš”, kuram augu audzētāji 

uzreiz notic, ir „humusvielas” . Ir pieejami daudzi un dažādi humusvielu šķīdumi . Daļai 

no tiem veikti zinātniskie pētījumi arī ražošanas apstākļos un iegūti salīdzinoši labi 

rezultāti . 

Lai gan bioloģiski aktīvie preparāti aktivizē augsnes  mikroorganismus  un  vei- 

cina to vairošanos, tādējādi paātrinot bioloģiskos sadalīšanās procesus un līdz ar to 

uzlabojot augsnes auglību, ne vienmēr izdodas iegūt būtisku ražas pieaugumu . Šādos 

gadījumos lietderīgi iepazīties ar zinātnieku atzinumiem . Piemēram, secināts, ka 

augiem, kas apstrādāti ar humusvielām vai audzēti ar humusvielām bagātā augsnē, ir 

par 20–50% lielāka sakņu sistēma, taču tikai, pastāvot nosacījumam, ja tiek izmanto- 

tas humusvielas ar relatīvi mazu molekulmasu un optimālu to koncentrāciju . Parasti 

ieteicamā koncentrācija ir 10–100 mg L-1 (Purmalis, 2012) . Vai lauksaimnieks tam 

pievērš uzmanību? 

Ikdienā praktiķi tikai virspusēji iedomājas par augsnes granulometrisko sastāvu,  

kas arī ir viens no būtiskiem augsnē esošo mikroorganismus regulējošajiem fakto-  

riem . Piemēram, ir noskaidrots, ka mikrobu biomasas (C:N) un augsnē darbojošos 

baktēriju attiecība pret sēnītēm mālsmilts augsnē ir lielāka nekā smilts augsnēs (Fierer, 

2009), savukārt sēnīšu attiecība pret fosfora saturu ietekmējošajām baktērijām ir lielāka 

smilšainās nekā mālsmilts augsnēs . Šīs atšķirības atspoguļo augsnes fizikālo īpašību lielo 

ietekmi uz augsnes mikrofloru . Par augsnes ķīmisko īpašību ietekmi praktiķiem ir lielāka 

pārliecība . 

Dabā viss mainās, katrs organisms atrod savu nišu, bet, kur ir tā robeža,  kas 

norādīs, ka iejaukšanās dabiskajos procesos ar bioloģiski aktīviem organismiem/vielām 
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nodrošinās optimālu efektu? Turklāt, optimālu ilgtermiņā . Tieši tāpēc ir nepieciešami 

nepārtraukti pētījumi, kas saistīti ar reālo praktisko ražošanu, kad notiek nepārtraukta 

cīņa starp ekonomiju un ekoloģiju. Agrobioloģijas zinātnē ir daudz darāmā, jo nākotnes 

lauksaimniecība balstās uz ilgtermiņa praksē pārbaudītu pieredzi, kura, papildinot ar 

jaunām zināšanām, jāizskaidro un jānoformulē atbilstoši mūsdienu situācijai . 
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