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rāju audzēšanas un eļļas rutka 
zaļmēslojumam iestrādes izmēģinājumu augsekā. 
Iepriekšējā gadā pirms vasarājiem laukā audzēts 
eļļas rutks zaļmēslojumam, kas varēja augsnē 
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1. att. N nodrošinājum udzēšanas augseka

 
Slāpekļa savienojumi d  vienm

sastopami gan aramkārtas dzi ā (20 , gan 
dziļākos slāņos z 40 d augiem s 
laikā bija piee āpeklis, bet vēlāk, veidojoties 
sakņu sistēmai, – slāpe nojumi a iļākos 
augsnes slāņos. Tom āv varb , ka
slāpeklis no dz iem slāņiem v ācijas 
sezonas laikā nokrišņu  varēja izskaloties. 
Pēc augu sad etācijas uzs kšanās 
apgāde ar

pap ot sad skajai vielai, 
īpaš ļmē ma u liņa audz šanas. 

S udzēša  augse māks vielu saturs 
bija c gr augam –1.9 1. attēls). 
Sal oši a s trū satu 2.5%) bija 
lauk urā tika audzēti kartupeļi
kartu iem š laukā ļm ms – eļļas 
rutk ts divas reizes ve ijas ā un iearts. 
2006. gada vasara bij oti sausa, nokrišņu 
daudzums – nepietiekams, lai nodrošinātu augiem 
barības vielu uzņemšanu. Vienlaicīgi organiskās 

 
 
 

Rezultāti un to analīze 
Nodrošinājums ar slāpekļa savienojumiem un 

trūdvielām augsnē. Izvērtējot augiem pieejamo 
slāpekļa savienojumu daudzumu, konstatēts, ka tas 
ir tieši atkarīgs no iepriekšējā gadā audzētā 

 
 
Salīdzinoši augstāks slāpekļa savienojumu saturs 

bija pēc vasa

laukauga. Sēklaudzēšanas augsekā augstākais 
ļa savienojumu saturs augsnē bija pēc zirņu 

ēšanas zaļmēslojumam kā priekšauga 
ājiem (1. attēls). Liels kopējais N daudzums – 

g ha-1 – bija arī laukā pēc ziemājiem un to 
ādes rudens zaļmēslojumam.  

Izmēģinājumu augsekā pēc āboliņa iearšanas 
ēslojumam tomēr N daudzums augsnē nebija 

liels (2. attēls). To var skaidrot ar iepriekšējā gada 
sauso vasaru, kad, iespējams, āboliņa masa vēl 
nebija sadalījusies un izveidojusi slāpekļa 
savienojumus augsnē. 

nodrošināt tik augstu slāpekļa saturu, pie ta
2006. gada vasarā ilgstoša sausuma dēļ izskalošana
iespējas bija mazākas. Abās augsekās zemā
slāpekļa saturs augsnē bija pēc kartupe
audzēšanas. Tas nozīmē, ka kartupeļu raža
lielu slāpekļa daudzumu un nepieciešams veikt 
pasākumus, lai papildinātu augsni ar slā
savienojumiem.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

s un trūdvielu saturs pēc 2006. gadā audzētiem laukaugiem sēkla
laukos („Dārziņi-Aploki”) 2007. gada pavasarī 
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2. att. N dzētiem laukaugiem izmēģinājumu augsekas 

ī 

vielas sadalīšanās nenotika pietiekami intensīvi un 
augsnē saglabājās augsts trūdvielu saturs pat pēc 
kartupeļu audzēšanas. Pēc vasarāju audzēšanas, 
izmantojot āboliņa pasēju, un zirņu zaļmēslojuma 
iestrādes augsnē trūdvielu saturs abos laukos 
augsnē bija salīdzinoši augsts (2.3–2.5%). 

Arī izmēģinājuma augsekā, līdzīgi kā 
sēklaudzēšanas, tādu pašu iemeslu dēļ konstatēts 
augsts trūdvielu saturs (2.7%) laukā pēc 
kartupeļiem (2. attēls). Salīdzinoši augsts trūdvielu 

saturs bija arī pēc āboliņa iearšanas (2.5%). Tas 
nozīmē, ka trūdvielas varēja turpināt sadalīties un 
piegādāt augiem izmantojamas barības vielas. 
Laukos pēc graudaugiem un eļļas rutka līdzās 
salīdzinoši augstam slāpekļa savienojumu 
nodrošinājumam arī trūdvielu saturs bija pietiekami 
augsts (2.3%). 

nodrošinājums un trūdvielu saturs pēc 2006. gadā au
laukos („Baterijas”) 2007. gada pavasar

 
Nezāļu izplatība. Sēklaudzēšanas augseku laukā 

Dārziņi-Aploki pirmās uzskaites laikā lielākais 
nezāļu skaits tika novērots krustziežu laukā (kopā 
197 gab. m-2; priekšaugs kartupeļi), miežu laukā 
(149 gab. m-2; priekšaugs auzas) un auzu laukā ar 
āboliņa pasēju (129 gab. m-2; priekšaugs mieži). 
Salīdzinot ar krustziežu lauku, vasarāju laukos 
īsmūža nezāļu bija mazāk, jo tajos divas reizes tika 
veikta nezāļu ierobežošana ecējot (1. tabula). 

Sēklaudzēšanas augsekas lau

1. uzskaite 

Vi mazāk nezāļu (18 gab. m-2) bija kartupeļu laukā, 
kas skaidrojams ar to, ka astoņas dienas pirms 
nezāļu uzskaites tika veikta vagošana un ecēšana. 
Visos augsekas laukos dominēja īsmūža nezāles. 
Daudzgadīgo nezāļu visvairāk bija auzu laukā ar 
āboliņa pasēju. Savukārt miežu, krustziežu un 

a

s

ziemāju laukos bija pavis m niecīgs daudzgadīgo 
nezāļu īpatsvars (≤ 2% no kopējā nezāļu skaita 
laukā).

1. tabula 
ku „Dārziņi-Aploki” nezāļainība 

2. uzskaite 
skaits, gab. m-2 skaits, gab. m-2 -2masa, g m  Lauka 

kods 
Laukaugs, 

2007 Im Dg Im Dg Im Dg 
A1 Kartupeļi 15 3 77 8 29.3 8.1 
D2 Krustzieži 193 4 90 2 18.3 1.7 
A3 Mieži 147 2 144 25 131.9 98.8 

D1 Auzas + 
āboliņš 105 24 35 12 72.9 90.5 

D3 Āboliņš 29 7 11 15 106.2 189.7 
A2 Ziemāji 50 1 86 92 72.7 49.5 

Im – īsmūža nezāles, Dg – daudzgadīgās nezāles 
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Pēc otrās uzskaites datiem, liels nezāļu
joprojām saglabājies mie
bet jau ar lielāku daudzgadīgo nezāļu īpatsvaru 
(15

sēklu bankai augsnē. Eļļas 
rut

          

es, tomēr te augošās nezāles 
bija ar lielu zaļo masu. Kartupeļu un ziemāju laukos 

aites reizes 

rojami pieaudzis. Kartupeļu laukā veiktie 
agošana 8. un 21. jūnijā) 

ierobežoja daudzgadīgo nezāļu attīstību. Kuplie 
lak ,

 daudz, tomēr ar nelielu zaļo masu. 
Zie ērojami pieaudzis gan īsmūža 
nez u 
ska tīstība bija 
trau gsni. 

I
pirmaj eizē lielākais nezāļu skaits tika 
no      

lauka 

 

žu laukā (169 gab. m-2), agrotehniskie pasākumi (v

% no kopējā nezāļu skaita laukā). Turklāt 
daudzgadīgās nezāles te bija ar lielu zaļo masu. 
Auzu laukā ar āboliņa pasēju kopējais nezāļu skaits, 
salīdzinot ar pirmās uzskaites datiem, bija 
samazinājies. Laukaugu zelmenis bija sakļāvies, 
tādējādi noēnojot un neļaujot attīstīties mazākām 
nezālēm, tāpēc pēc skaita nezāļu bija mazāk, bet tās 
bija ar lielāku masu. Krustziežu laukā jūlija 
1. dekādē pirmais sējums tika nopļauts un iestrādāts 
augsnē. Uzdīgušās nezāles tika sasmalcinātas pirms 
to sēklu nogatavošanās, tādējādi neļaujot 
papildināties nezāļu 

ks pārsēts 14. jūlijā, un nezāles tika uzskaitītas 
jau otrajā sējumā, tāpēc tās bija ar nelielu zaļo 
masu. Vismazāk nezāļu bija āboliņa laukā  
(26 gab. m-2), jo āboliņa zelmenis noēnoja nezāles 
un traucēja tām attīstīti

     

vērots miežu laukā ar āboliņa pasēju          
(279 gab. m-2; priekšaugs vasarāji) un auzu laukā 
(141 gab. m-2; priekšaugs eļļas rutks 
zaļmēslojumam). Mazākais nezāļu skaits bija 
kartupeļu laukā (7 gab. m-2), jo te septiņas dienas 
pirms nezāļu uzskaites tika veikta vagošana un 
ecēšana. Pamatā visos laukos, izņemot kartupeļu 
lauku, dominēja īsmūža nezāles (2. tabula). 
Lielākais daudzgadīgo nezāļu skaits bija miežu 
laukā ar āboliņa pasēju. 

2. tabula 
„Baterijas” nezāļainība 

2. uzskaite 

kopējais nezāļu skaits kopš pirmās uzsk

sti traucēja attīstīties arī īsmūža nezālēm  kas, lai 
gan pēc skaita ir

māju laukā iev
āļu skaits (par 72%), gan daudzgadīgo nezāļ
its (par 91%), tomēr nezāļu at
cēta, jo ziemāju zelmenis noēnoja au
zmēģinājumu augsekas laukā „Baterijas” 
ā uzskaites r

Izmēģinājumu augsekas 

1. uzskaite
skaits, gab. m-2 -2 skaits, gab. m-2 masa, g mLauka 

kods 
Laukaugs, 

2007 Im Dg m Dg Im Dg I
B1 Krustzieži 62 17 35 3 4.3 0.8 
B2 Auzas 136 5 53 47 60.1 26.9 

B3 Mieži + 
āboliņš 246 33 30 40 31.9 190 

B4 Āboliņš 18 15 Jau uzarts – nezāļainības datu nav 
B5 Ziemāji 51 17 104 66 159.7 77.6 
B6 Kartupeļi 1 6 22 107.2 25.5 85 

Apzīmējumi: Im – īsmūža nezāles, Dg – daudzgadīgās nezāles 
 

Arī otrās uzskaites laikā gandrīz visos 
izņemot miežu lauku ar āboliņa pasēju, dominēja 
īsmūža Vasarāju s zāļu
skaits, salīdzinot ar pirmā es m, b

ko udzis zgadīgo 
u lau  āboliņa pasēju tām 

a), bet īsmūža nezāļu 
j  domā , labību 
ā krustziežu laukā nezāļu 

s āks n pirmajā 
iņā veiktā zaļmēslojuma 

au lcin un ie  nedod 
ies ēm attīstīties, nogatavināt sēklas un 
tādējādi papildināt nez ē. 
Ziemā eļu laukos kopējais nezāļu skaits 
savukārt ir ievērojami pieaudzis – attiecīgi 2.5 un 
15 reizes. Ziemāju laukā tika uzskaitīts visvairāk 
daudzgadīgo nezāļu, pamatā maura skarene Poa 
annua (34% no kopējā nezāļu skaita laukā). 

 
 

• ēslojuma dzēšanas 
p āpe  s ienoj  

daudzums n  pavasar . Tom r 
n  organis lu sa nā ce
s u iz  it
nodrošinājumam augsnē. 

• V aukos d  īsm ez Li
daudzgadīgo nezāļu skaits un īpatsvars 
n ams  ku r l
agrotehniskie pasākumi. Vagošana kartupeļos 
i o daudz  nezā st

• Attīstījies laukaugu zelmenis efektīvi nomāc 
nezāļu attīstību.  

• Pēc viena gada nezāļu dinamikas pētījumiem 
nevar objektīvi novērtēt augsekas ietekmi uz 
nezāļu izplatību. Bez tam jāņem vērā arī 
mainīgie meteoroloģiskie apstākļi, kas ietekmē 
gan laukaugu, gan nezāļu attīstību. 

laukos, Secinājumi 

 nezāles.  lauko
s uzskait

kopējais ne  
ija  datie

samazinājies. Šajos lau s piea daud
nezāļu īpatsvars (miež

rklāt ir arī liela z
kā ar

tu aļā mas
daudzums samazinājies, o tās, jams
zelmenī iznīkušas. Pārsētaj
skaits bija divas reize  maz ekā 
sējumā. Optimālā term

gu pļaušana, sasma
pēju nezāl

āšana aršana

āļu sēklu banku augsn
ju un kartup

Pēc zaļm un āboliņa au
augsnē alielinās sl

ākamā gada
kļa av

ī
umu
ē

ozīme ko vie dalīša s pro sā un 
lāpekļa savienojum veidē ir m ruma 

isos l ominē ūža n āles. elāks 

ovēroj laukos, ros etāk ietoti 

erobež gadīgo ļu attī ību. 


