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Izmēģinājuma mērķis: Noskaidrot slāpekļa bilanci miežu sējumos pēc dažādiem 

priekšaugiem, augsnes pēcsējas apstrādes un kūtsmēslu lietošanas bioloģiskajā 

lauksaimniecībā. 

Metodes un materiāli: Izmēģinājumā audzēja vasaras miežus ‘Sencis’. Ierīkots 

trīsfaktoru lauka izmēģinājums, kur faktors A – priekšaugi (melnā papuve, melnā papuve + 

rudzi zaļmēslojumam, sarkanais āboliņš sēklai, ziemas rudzi), faktors B - nezāļu 

ierobežošanas iespējas (bez ecēšanas, ecēšana pirms sadīgšanas, ecēšana cerošanas fāzē, 

ecēšana pirms sadīgšanas un cerošanas fāzē), faktors C – kūtsmēsli (bez kūtsmēsliem un 

kūtsmēsli – 60 t ha-1). 

Laukā ar priekšaugu: melnā papuve+ zaļmēslojums augsnē iestrādāta ziemas rudzu 

zaļmasa 15 t ha-1 ar ķīmisko saturu: sausne 16,90 %, P2O5 – 0,60 %; K2O – 2,54  %; N 

kopējais – 2,77%; nitrāti NO3 (dabīgi mitrā masā) –72 mg kg-1. Izmēģinājumā iekļauts 

variants ar kūtsmēsliem - kūtsmēsli 60 t ha-1. Izmēģinājumā iestrādāti labi sadalījušies 

kūtsmēsli no bioloģiski sertificētas govju fermas. To ķīmiskais saturs: sausne - gaissausā 

38,77 %, P2O5 – 0,64 %; K2O – 0,97 %; N kopējais – 2,38 %; nitrāti (NO3) (dabīgi mitrā 

masā) – 1203,78 mg kg-1. Pirms sējas miežu graudi kodināti ar lapu koku pelniem. Uz 100 

kg graudu lieto 1,5 kg lapu koku pelnu un 1,5 l ūdens. Graudus kodina vismaz dienu pirms 

sējas. 

Rezultāti. 2004. gads bija labvēlīgs miežu augšanai un attīstībai. Aprīlī bija vidēji 1,7 

grādus siltāks par normu. Maija pirmā dekāde bija viena no siltākajām Latvijā pēdējos 80 

gados. Maija 2. dekādes temperatūra  bija 3,1 grādu, savukārt trešā dekāde jau 3,6 grādus 

zem normas. Šai laikā gaisā un uz augsnes bieži bija salnas. Jūnijs bija 1,3 grādus vēsāks 

par normu, bet nokrišņu daudzums par 52% pārsniedza normu. 27. jūnijā Skrīveros izkrita 

ap 62% no mēneša nokrišņu normas. Jūlija vidējā gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums 

bija ļoti tuvu normai. Šī gada augusta vidējā gaisa temperatūra bija 1,7 grādus augstāka par 

normu. Mieži labi auga un attīstījās, kā rezultātā nodrošināja labu graudu ražu.  

Miežu graudu raža izmēģinājumā pa variantiem mainījās no 1,50 -3,86 t ha-1 (skat. 

1. tabulu). 

 

1. tabula 

Miežu ‘Sencis’ graudu ražas atkarībā no priekšauga un kūtsmēslu lietošanas, 2004. 

 

Priekšaugs 
(faktors A) 

Bez kūtsmēsliem 
(faktors C) 

Kūtsmēsli 60 t ha-1 

(faktors C) 
vidēji 

1. Melnā papuve 3,02 3,53 3,27 

2. Sarkanais āboliņš 3,53 3,86 3,70 

3. Ziemas rudzi zaļmēsl. 2,52 2,86 2,69 

4. ziemas rudzi 1,50 2,37 1,93 

vidēji 2,64 3,15  

γ 0,05 =0,19 t ha-1 

γ 0,05A =0,14 t ha-1 

γ 0,05B = 0,10 t ha-1 

γ 0,05AB =0,19 t ha-1 

 

2004. gada apstākļos graudu ražas būtiski ietekmēja priekšaugi un kūtsmēslu 

lietošana, bet sējumu ecēšana graudu ražas būtiski neietekmēja.  



Kūtsmēslu lietošana paaugstināja kultūraugu ražas par 0,33-0,87 t ha-1. Atsaucīgākie 

uz kūtsmēsliem bija mieži, kurus audzēja pēc ziemas rudziem – ražas pieaugums 0,85 t ha-

1.Mazākais ražas pieaugums bija miežu sējumos pēc sarkanā āboliņa un ziemas rudziem 

zaļmēslojumam (ražas pieaugums 0,33 un 0,34 t ha-1).  

Vērtējot priekšaugu ietekmi uz miežu ražu, šā gada apstākļos būtiski augstākas ražas 

gan lietojot kūtsmēslus, gan bez kūtsmēsliem ieguva pēc sarkanā āboliņa - attiecīgi 3,53 t 

ha-1 un 3.86 t ha-1 un pēc melnās papuves – attiecīgi 3,02 t ha-1 un 3,53 t ha-1. Zems ražas 

pieaugums šogad konstatēts pēc ziemas rudziem zaļmēslojumam – 2,52 un 2,86 t ha-1. Tas 

varētu būt izskaidrojams ar lielo mitrumu augsnē, kā rezultātā bija apgrūtināta zaļmasas 

noārdošo mikroorganismu darbība. 

Slāpekļa bilance miežiem (2. tabula) aprēķināta ņemot vērā ar organisko mēslojumu 

ienesto un ar graudu ražu iznesto slāpekļa daudzumu. Ar graudu ražu iznestais slāpeklis 

aprēķināts izmantojot A. Kārkliņa datus par iznesām– 16 kg t-1. Aprēķinos 3. tabulā nav 

izdalīti atsevišķi ecēšanas laiki (faktors B), jo izmaiņas pie slāpekļa izneses ar graudiem 

bija niecīgas, līdz ar to arī pie bilances (1-5 kg). 

 

2. tabula 

Slāpekļa bilance miežiem, 2004. 

 

Priekšaugs Kūtsmēslu fons 
Augsnē ienestais 

N, kg ha-1 

Ar graudu ražu 

iznestais N, kg 

ha-1 

Bilance 

1. melnā 

papuve 

1. bez kūtsmēsliem 0 48 -48 

2. Kūtsmēsli 60 t ha-1 184 56 128 

2. sarkanais  

       āboliņš 

1. bez kūtsmēsliem 75 56 24 

2. Kūtsmēsli 60 t ha-1 234 62 172 

3. ziemas 

 rudzi zaļm. 

1. bez kūtsmēsliem 0 40 -40 

2. Kūtsmēsli 60 t ha-1 184 46 138 

4. ziemas 

         rudzi 

1. bez kūtsmēsliem 0 24 -24 

2. Kūtsmēsli 60 t ha-1 184 38 146 

 

2004. gada izmēģinājumos negatīva slāpekļa bilance konstatēta pēc visiem 

priekšaugiem nelietojot kūtsmēslos. Ir zināms, ka sarkanais āboliņš augsnē uzkrāj 150-200 

kg slāpekļa. Slāpekļa bilances aprēķinos pieņēmām, ka izmēģinājumos sarkanais āboliņš 

atstāja 150 kg ha-1 un pēcaugi pirmajā gadā varēja izmantot ap 50 % slāpekļa - t.i. 75 kg ha-

1. Izmēģinājuma rezultāti pierāda, ka pēc sarkanā āboliņa pirmajā gadā miežiem ir 

pietiekošs daudzums ražas veidošanai un līdz ar to slāpekļa bilance ir pozitīva (+24 kg ha-

1). 

Slāpekļa bilanci izmēģinājumā ievērojami paaugstina kūtsmēsli. Ar 60 t kūtsmēslu 

augsnē ienesa 553 kg slāpekļa. Pirmajā izmantošanas gadā augi var izmantot līdz 30 % 

slāpekļa, līdz ar to šajā gadā augi no kūtsmēsliem varēja izmantot tikai 184 kg slāpekļa. 

Iestrādājot kūtsmēslus slāpekļa bilance veidojas pozitīva pēc visiem priekšaugiem. 

Augstākā slāpekļa bilance veidojas variantā sarkanais āboliņš + kūtsmēsli. Audzējot 

miežus pēc sarkanā āboliņa un papildus dodot 60 t ha-1 kūtsmēslu slāpekļa bilance šā gada 

apstākļos veidojās +172 kg ha-1.  

Izmēģinājuma rezultāti pierāda, ka pozitīvu slāpekļa bilanci šī gada apstākļos 

nodrošināja kūtsmēslu lietošana un sarkanais āboliņš. 

 

Secinājumi:  



1. 2004. gada apstākļos noteicošie faktori miežu graudu veidošanai bija mēslojums un 

priekšaugi. Augstākās ražas iegūtas audzējot miežus pēc sarkanā āboliņa. Kūtsmēslu 

lietošana nodrošināja ražas pieaugumu vidēji 0,51 t ha-1.  

2. Pozitīvu slāpekļa bilanci nodrošināja miežu audzēšana pēc sarkanā āboliņa un 

kūtsmēslu iestrāde.  

3. Negatīva slāpekļa bilance veidojās audzējot miežus bez kūtsmēslu lietošanas pēc 

melnās papuves, ziemas rudziem un ziemas rudziem zaļmēslojumam. 


