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LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATNOSTĀDNES
Karīna Šteina-Bahingere, Morics Reklings, Arturs Granstets

MĒRĶIS

Baltijas jūras vide ir briesmās. To visvairāk apdraud augu barības vielu ieplūdes, ko 
rada ļoti intensīva un specializēta lauksaimniecība. Projekts  „Baltijas jūras ekoloģiski 
sabalansēta lauksaimniecība un sabiedrība” var risināt šo problēmu, nodrošinot 
sistemātisku pāreju uz ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību, vienlaikus pārtikas 
ražošanas un aprites ciklā sasaistot lauksaimniekus ar patērētājiem.

KAM PAREDZĒTAS  ŠĪS PAMATNOSTĀDNES?

Pamatnostādnes palīdzēs lauksaimniekiem un konsultantiem strādāt atbilstoši 
ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības principiem un attīstīt tos. Šāda 
saimniekošana uzlabos Baltijas jūras vides stāvokli. Pamatnostādnes var vienlīdz 
labi izmantot arī lēmumu pieņēmēju un politiķu izglītošanai.

SATURS

Pamatnostādnes veido četras grāmatas, kurās aplūkotas šādas tēmas: 

„Lauksaimniecības pamatnostādnēs” atrodami praktiski pamatieteikumi, kā piekopt 
ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību, un aprakstīti pārbaudīti lauksaimnieciski 
pasākumi un optimizācijas stratēģijas, kas ļauj efektīvi atkārtoti izmantot barības vielas 
vienā saimniecībā, kā arī iesaistīt atkārtotā izmantošanā dažāda veida saimniecības 
pirms un pēc to pārveides. Pamatnostādnēm pievienota programmatūra, kas palīdz 
saimniecības līmenī izvērtēt un darīt ilgtspējīgāku augseku plānošanu un slāpekļa 
mēslojuma izmantošanu.

„Ekonomikas pamatnostādnes” sniedz padomu un atbalstu lauksaimniekiem, norādot, 
kā plānot saimniecības pārveidošanu, un īpaši uzsverot, kā pāreja uz ekoloģiski 
sabalansētu lauksaimniecību ietekmēs saimniecības ekonomiskos rādītājus. 

„Mārketinga pamatnostādnēs” lauksaimnieki var atrast atbalstu un idejas, kā sekmīgāk 
reklamēt un pārdot bioloģiskās un ekoloģiski sabalansētās lauksaimniecības produktus. 

„Saimniecību piemēri” sniedz personīgu ieskatu dažādās Baltijas jūras reģiona 
saimniecībās, galvenokārt tādās, kas pāriet uz ekoloģiski sabalansētu lauksaimniecību. 
Grāmatā var uzzināt par grūtībām, ar ko šīs saimniecības saskaras, un to nākotnes plāniem. 

Grāmatu elektroniskās versijas ir pieejamas internetā: www.beras.eu.

Lauksaimniecības
pamatnostādnes

Ekonomikas
pamatnostādnes

Mārketinga
pamatnostādnes

Saimniecību piemēri
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Trešā grāmata „Mārketinga pamatnostādnes”    

Ievads – situācijas analīze
Reklāmas un mārketinga stratēģija
Mediju un informācijas kanālu izvēle mērķgrupu 

sasniegšanai
Mārketinga paņēmieni, ko ieteicams izmantot 
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Otrā grāmata „Ekonomikas pamatnostādnes”

Rūpes par savām mājām
    Kā uzcelt jaunu „māju“
   Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana un plānošana
   Ieguldījumi ēkās, dzīvniekos un tehnikā
Jūsu jaunā “māja”
    Saimniecības ekonomika
   Zemu ieguldījumu stratēģija un kooperācija
Atsevišķu valstu piemēri

 

Ceturtā grāmata „Saimniecību piemēri”  

DAK kazu ferma Baltkrievijā
„Stengården” Dānijā
„Mätiku” saimniecība Igaunijā
„Peltomäki” saimniecība Somijā
„Neuheim” saimniecība Vācijā
 „Zdziarski” saimniecība Polijā 
„Plotta” saimniecība Polijā
 „Stora Elghammar” saimniecība Zviedrijā 
„Ingelstorp” saimniecība Zviedrijā

Projekts “Baltijas jūras ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība un sabiedrība” 
(2010.–2013.) veido saimniecību un sociālo iniciatīvu sadarbības tīklu, galveno 
uzmanību pievēršot tam, lai pārtikas ražošanas un aprites ciklā radītu saikni starp 
lauksaimniekiem un patērētājiem. Projekts uzsākts, lai sasniegtu labu Baltijas 
jūras vides stāvokli. Šo starptautisko projektu kopīgi finansē Eiropas Savienība un 
Norvēģija ar Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programmas 2007.–2013. 
gadam starpniecību. 

Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība pamatā izmanto vietējos un atjaunojamos 
resursus. Tā varētu:

• samazināt augu neizmantoto slāpekļa apjomu par vairāk nekā 50 %;

• ievērojami samazināt augu neizmantotā fosfora apjomu;

• izvairīties no sintētiskiem pesticīdiem un stimulēt kaitēkļu 
apkarošanu dabiskā ceļā, izmantojot dažādas augsekas;

• samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, pateicoties mazam ārēju 
resursu patēriņam un palielinātai oglekļa piesaistei augsnē;

• uzlabot augsnes auglību un vairot slāpekļa dabiskos krājumus, 
audzējot tauriņziežus un pākšaugus;

• aizsargāt bioloģisko daudzveidību;

• vairot paļaušanos uz attiecīgā reģiona pārtikas piegādātājiem;

• sekmēt konkrētā reģiona lauku attīstību.

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības saimniecība atbilst Eiropas Savienības 
regulas par bioloģisko ražošanu (EK Nr. 834/2007) nosacījumiem un šādiem 
papildu kritērijiem:

– vismaz 30% augsekas veido tauriņzieži un pākšaugi;

– lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir sabalansēts ar saimniecības zemes 
platību – 0,5 – 1,0 dzīvnieku vienības uz 1 ha;

– pašapgāde – saimniecība nodrošina savas vajadzības pēc lopbarības un 
kūtsmēsliem vairāk nekā 80 % apmērā;

– barības vielu efektīva atkārtota izmantošana – gan pašā saimniecībā, gan 
saimniecību apvienību starpā.
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Baltijas jūras ekoloģiski sabalansēta  lauksaimniecība un sabiedrība
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Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība
Pamatnostādnes lauksaimniekiem un konsultantiem

Lauksaimniecības pamatnostādnes

 

Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs, 2013

Ozolnieki
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Baltijas jūras sateces baseins

Kad 2013. gadā beidzās ES finansētais projekts „Ekoloģiski sabalansēta 
lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā” (BERAS Implementation), 
tika noslēgts sadarbības līgums, lai tālāk attīstītu projekta laikā radīto un gan 
nodrošinātu idejas turpmāku uzturēšanu Baltijas jūras reģionā, gan dalītos 
iegūtajās zināšanās un veidotu partnerības ar iniciatīvām citās pasaules malās.

BERAS nākotne

ZVIEDRIJA

IGAUNIJA

LATVIJA

BALTKRIEVIJA

LIETUVA

SOMIJA

VĀCIJA

POLIJA

DĀNIJA

KRIEVIJA

003-006_Ievads_farmingguidelines_LV_10_31a.indd   4 31.10.2013   13:06:54



Priekšvārds

Lai gan ir veikti dažādi pasākumi, Baltijas jūras eitrofikācijas pakāpe 
nesamazinās un ir apdraudēta daudzu ekosistēmu stabilitāte. Šādos apstākļos 
nedrīkst turpināt saimniekot tāpat kā līdz šim. Ir vajadzīga jauna pieeja, kas 
ļautu droši strādāt, ņemot vērā vides noteiktos ierobežojumus. Projektā 
BERAS tiek izstrādāti un ieviesti praktiski piemēri, kuros daudzu sektoru 
pārstāvju novatoriskas un uzņēmīgas sadarbības rezultātā tiek izveidotas 
reālistiskas, pilnībā integrētas ekoloģiskās alternatīvas visai pārtikas aprites 
ķēdei no lauksaimnieka līdz patērētājam. 

BERAS koncepcijas ir izstrādātas divos starptautiskos projektos, ko daļēji finansējusi 
Eiropas Savienība un Norvēģija (Baltijas jūras reģiona programma) un ko sauc 
BERAS (2003.–2006. g.) un BERAS Implementation (2010.–2013. g.). Tajos kā partneres 
sadarbojas deviņas Baltijas jūras reģiona valstis (Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, 
Baltkrievija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija), Krievija un Norvēģija, un tajos 
piedalās valsts un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un pētniecības institūti, 
konsultāciju dienesti, ekoloģijas un vides aizsardzības jomas NVO, lauksaimnieku 
organizācijas, pārtikas aprites ķēdē iesaistītie dalībnieki un finanšu iestādes.

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (ESL) koncepcija ir pamatota ar daudzos 
izpētes gados iegūtu informāciju par patiesi ilgtspējīgu un videi nekaitīgu bioloģisko 
saimniecību organizēšanu, un tā ir apliecinājusi savu potenciālu saistībā ar barības 
vielu noplūžu samazināšanu saimniecībā, augsnē esošā oglekļa piesaisti un ietekmi 
uz klimatu, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglības palielināšanu. BERAS 
projektā visās Baltijas jūras reģiona valstīs ir arī sekmīgi sākta pilnībā integrētu un 
pilnīgu reģionālo ilgtspējīgas pārtikas sabiedrību (IPS, Sustainable Food Society) piemēru 
ieviešana. Patērētāju iesaistīšanas koncepcija „Ēdienkarte tīrai Baltijas jūrai” (Diet 
for a clean Baltic) piedāvā patērētājiem izvēlēties ilgtspējīga dzīvesveida modeli, 
kurā paredzēts uzņemt pietiekamu daudzumu kvalitatīvas pārtikas, vienlaikus 
neapdraudot Baltijas jūras vidi un nepārkāpjot planētas pieļaujamās robežas.

ESL pamatnostādnēs uzmanība galvenokārt ir pievērsta lauksaimnieka darbam. 
Tās ir izstrādātas Baltijas jūras reģiona lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku 
starptautiskas sadarbības rezultātā. Ceram, ka tās veicinās konvencionāli ražojošo 
lauksaimnieku pāreju uz saimniekošanu saskaņā ar ESL metodēm un palīdzēs 
viņiem to īstenot, kā arī palīdzēs bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem 
optimizēt savu saimniekošanas sistēmu, lai tuvinātu to sabalansētai lauksaimniecībai. 
Pateicamies visiem pamatnostāžu autoriem par uzcītīgo darbu, kā arī koordinatorei, 
doktorei Karīnai Šteinai-Bahingerei no Leibnica Lauksaimniecības ainavu izpētes 
centra (Vācija).

Arturs Granstets (Artur Granstedt),             Justeins Hertvigs (Jostein Hertwig),
asociētais profesors,                                                        advokāts,  
projekta koordinators                                                     BERAS sekretariāta  vadītājs 

Ir apdraudēta mūsu 
ekosistēmu stabilitāte

BERAS – vispārīga 
informācija un galvenie 

jēdzieni
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8

Kā glābt Baltijas jūru

Galvenie mērķi     

Saules starojuma enerģijas plūsma, barības vielu un organisko vie-
lu atkārtota izmantošana un mijiedarbībā esošo dzīvo organismu 
daudzveidība mums dod gaisu, ko elpojam, ūdeni, ko dzeram, un pārtiku, 
ko ēdam. Dzīvība un nāve ir vienota cikla sastāvdaļas un izriet viena no 
otras. Līdzsvarotā ekosistēmā sarežģītu organisko vielu fotosintēze, ko 
veic zaļie augi, ir līdzsvarā ar organisko vielu trūdēšanas un degšanas 
procesiem. Mūsu nākotne ir apdraudēta, jo organisko vielu trūdēšanas 
un fosilo oglekļa savienojumu sadedzināšanas apjomi ir lielāki, nekā var 
sintezēt zaļie augi[24, 1]. 

Ja lauksaimniecībā un citās nozarēs netiek domāts par izmantoto resur-
su atjaunošanu, resursi tiek tikai patērēti un to patēriņa blakusprodukti 
nonāk atpakaļ vidē, tāpēc arvien vairāk palielinās piesārņojums. Ļoti 
aktuālas problēmas mūsdienās ir pieaugošais oglekļa dioksīda un citu 
siltumnīcefekta gāzu pārpalikums atmosfērā visā pasaulē, slāpekļa un 
fosfora savienojumu pārpalikums augsnes un ūdens sistēmās reģionālā 
līmenī, kā arī arvien lielāks vides piesārņojums ar indīgām ķīmiskām 
vielām.
Bioloģiskā lauksaimniecība un dzīvesveida izmaiņas var palīdzēt mums 
atrisināt šīs problēmas, bet ir jārīkojas jau tūlīt! BERAS Implementation 
projekta, kurā tika izstrādātas šīs pamatnostādnes, mērķis ir atbalstīt tādu 
pasākumu īstenošanu lauksaimniecības nozarē, kas palīdzēs atjaunot 
ekoloģisko līdzsvaru, pārejot uz ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības 
(ESL) saimniekošanas metodēm, kas ap tver visu pārtikas aprites ķēdi no 
lauksaimnieka līdz patērētājam.

Vispārējie aspekti

Ko varam darīt?

Ekoloģiskie pamatnosacījumi:
enerģijas plūsma, resursu atkārtota izmantošana un 

bioloģiskā daudzveidība

Degšana

Nelīdzsvarota Zemes
ekosistēma

Saules starojums Siltuma izstarošana

Fotosintēze

sintēze šana

Foto- Elpo-
bio

ģeo
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Baltijas jūras ekoloģiskā situācija

Baltijas jūra ir unikāla ūdenstilpe. Slāpekļa un fosfora nonākšana dabā izskalošanās 
un erozijas dēļ ir galvenais upju, ezeru un galu galā arī jūras eitrofikācijas cēlonis. 
Šie ķīmiskie elementi veicina aļģu attīstību, kas izraisa tā dēvēto aļģu ziedēšanu. 
Kad aļģes rudenī iet bojā, to sadalīšanās procesā tiek patērēts ūdenī izšķīdušais 
skābeklis. Izšķīdušā skābekļa noārdīšanās ir labvēlīga organismiem, kuri izdala 
sērūdeņradi, kas savukārt ir nāvējošs daudzām zivīm un ūdens organismiem. Tā 
rodas jūras gultnes mirušās zonas, kuru platība katru gadu palielinās. Sērūdeņradis 
pašlaik tiek izdalīts ļoti lielā apjomā – gandrīz 70 000 kvadrātkilometros jūras[1].

Baltijas jūra ir Zviedrijas (25 %), Somijas (19 %), Polijas (18 %), Krievijas 
(17 %), Baltkrievijas (5 %), Latvijas (4 %), Lietuvas (4 %), Igaunijas (3 %), 
Dānijas (2 %), Vācijas (2 %), Norvēģijas (1 %) un Ukrainas (1 %) upju 
sateces baseins. Šīs sauszemes teritorijas kopējais iedzīvotāju skaits 
ir 85 miljoni. Tās platība ir 160 miljoni hektāru, no kuriem 30 miljoni ir 
aramzeme. Apmēram 50 % Baltijas jūrā noplūdušā slāpekļa un fosfora ir 
lauksaimniecības izcelsmes. 

Helsinku komisija (HELCOM) trīs gadu desmitu garumā ir strādājusi, lai, 
šī sateces baseina valstu valdībām sadarbojoties, aizsargātu Baltijas jūras 
vidi pret visiem piesārņojuma avotiem[42]. HELCOM Baltijas jūras rīcības 
plāna mērķis ir līdz 2021. gadam atjaunot labu vides stāvokli Baltijas jūrā 
(www.helcom.fi). (Skatīt[1] 49. lpp.)

HELCOM

Sateces baseins

Skābekļa daudzuma 
samazināšanās un mirušo zonu 
platības palielināšanās[47]
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Kā glābt Baltijas jūru

Specialized crop farm
Input, output and surplus of Nitrogen kg/ha and year

(Av arage 563 farms  2001 - 2006, data from Sw edish board of agricul tur e report 2008:25)

 

Lauksaimniecības pašreizējā situācija

Zviedrijas auglīgos līdzenumus aizņem galvenokārt specializētas 
augkopības saimniecības. Tajās izlieto vidēji 150 kg slāpekļa uz hektāru 
gadā. Tie galvenokārt ir mākslīgie minerālmēsli, kas saražoti, izmanto-
jot fosilo enerģiju (apmēram 1 kg naftas uz 1 kg N, turklāt Hābera-Boša 
procesā rodas siltumnīcefekta gāzu papildu izmeši). Vidēji apmēram 
100 kg no šī mēslojuma tiek novākti ar izaudzēto ražu, kas nozīmē, ka vidē 
nonāk aptuveni 50 kg liels slāpekļa pārpalikums uz hektāru gadā. Šie skaitļi 
ir aprēķināti, izmantojot Zviedrijas Lauku konsultāciju dienesta barības 
vielu saglabāšanas programmā „Greppa näringen” apkopotos datus par 
vairāk nekā 1000 saimniecībām[1, 2].
Kaut gan lielākais slāpekļa un fosfora daudzums Baltijas jūrā nebūt nenonāk 
no šī tipa saimniecībām, tieši šajā jomā tiek radīti priekšnosacījumi liela-
jiem pārpalikumiem. Lielāko daļu augkopības produkcijas ar lopbarības 
ražotāju starpniecību pārdod specializētām lopkopības saimniecībām, kur 
tiek uzkrāti lieli barības vielu pārpalikumi, kas nonāk nevis atpakaļ augsnē, 
bet gan atmosfērā un ūdens sistēmās (līdz pat 130 kg N/ha)[1, 2]. Specializētā 
augkopības saimniecība ir atkarīga no mākslīgo minerālmēslu — makro-
elementu slāpekļa, fosfora un kālija — ikgadējas lietošanas, lai kompensētu 
barības vielas, ko no augsnes uzņem izaudzētā raža. Kā redzams ilustrācijā, 
galvenokārt tiek audzēta labība. Apmēram 80 % visu izaudzēto graudu 
ar lopbarības ražotāju starpniecību pārdod specializētām lopkopības 
saimniecībām.

Specializēta augkopības saimniecība[1]

Slāpekļa patēriņš, ražā novāktais daudzums un pārpalikums (kg/ha gadā)
Vidējais rādītājs 563 saimniecībās, 2001.—2006. g., dati: Zviedrijas 
Lauksaimniecības padomes 2008. gada ziņojums, 25. lpp.

Labība

N piesaiste

Eļļas augi

Gāzveida 
emisijas

Patēriņš 
150 kg N

Ražā 
105 kg N

Produkcija pārdošanaiSēkla

Kaļķis

Izskalošanās
Virszemes 
notece

NPK

LabībaZirņi

Nosēdumi

Pārpali- 
kums 

45 kg N
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Speciali zed animal farm
Input, output and surplus of Nitrogen kg/ha and year

(Av arage 701 dairy farms 00-06, data from Sw edish board of agricultu re report 2008:25)

Lopkopība ir koncentrēta galvenokārt Dienvidzviedrijā, Dānijā un Somi-
jas vidienē un rietumu daļā. Specializētās lopkopības saimniecībās 
dzīvnieku skaits divas līdz trīs reizes pārsniedz vēlamo, ko ar barību 
varētu apgādāt pati saimniecība. Tāpēc saimniecībā saražo daudz vairāk 
kūtsmēslu, nekā tā pati var izlietot savu augkopības platību mēslošanai. 
Specializētajās augkopības saimniecībās saražotajā lopbarībā esošās 
augu valsts izcelsmes barības vielas tiek iepirktas lietošanai lopkopības 
saimniecībās, kuru skaits arvien samazinās, bet kuras saimnieko arvien 
intensīvāk, un tieši šajās saimniecībās uzkrājas barības vielu pārpalikums, 
kas beigās lineārā procesā nonāk vidē.
Papildus daļu lopbarības importē no citām valstīm, kas atstāj lielu 
negatīvu iespaidu uz vidi, jo, piemēram, lai atbrīvotu vietu sojas 
audzēšanai un palmu eļļas ražošanai, tiek izcirsti meži. Arī tās lopkopības 
saimniecības, kam ir savas pļavas, pērk mākslīgos minerālmēslus, 
lai gan tām ir kūtsmēslu pārpalikums. Tālāk apkopotie dati par 701 
saimniecību[1, 2] liecina, ka vidēji piensaimniecībās ir 130 kg liels N un 3 kg 
liels P pārpalikums uz hektāru gadā. Arvien pieaugošā dzīvnieku blīvuma 
dēļ palielinās arī slāpekļa un fosfora pārpalikums. Galvenokārt šī veida 
saimniecību dēļ lauksaimniecība ir būtisks Baltijas jūras piesārņotājs ar 
slāpekli un fosforu. 

Specializēta lopkopības saimniecība[1]

Slāpekļa patēriņš, slāpekļa daudzums produkcijā un pārpalikums (kg/ha gadā).
Vidējais rādītājs 701 piensaimniecībā, 2000.—2006. g., dati: Zviedrijas 
Lauksaimniecības padomes 2008. gada ziņojums, 25. lpp.

Graud- 
augi

Gāzveida 
emisijas

Barība

Barība
Piens 
un gaļa

Sēkla

Kaļķis

NPK

Minerāl-
barība

Nosēdumi

Patēriņš  
200 kg N 
Barība un 
mēslojums

Ražā 
70 kg N

Gaļa

Dzīvnieki

Zālaugi

Izskalošanās Virszemes notece
Pārpalikums

130 kg N

Šķidrie 
mēsli

Šķidrie 
mēsli

Barība 
(no augk. saimn.,

iepirktā)

Barība
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Kā glābt Baltijas jūru

ESL palīdz par vairāk nekā 50 % samazināt slāpekļa pārpalikumu uz 
hektāru un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 
konvencionālajām saimniekošanas metodēm[2, 3]. Saimniecībā gandrīz 
nebūs fosfora zudumu, kā arī pilnībā būs novērsts piesārņojums ar 
sintētiskajiem pesticīdiem. Izmantojot maz ārējo resursu, samazināsies 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms. Ir daudz liecību arī par augsnes 
auglības, pārtikas kvalitātes, kā arī bioloģiskās daudzveidības uzlabo-
jumiem[1, 3, 12, 50].
ESL metodes nenozīmē atgriešanos iluzorā pagātnē, kas attēlota 
idilliskās simtgadīgās gleznās, — šī pagātne ir neatgriezeniski zaudēta. 
Tās nozīmē, ka, izmantojot visas mūsu rīcībā esošās tehnoloģiskās 
zināšanas un zināšanas bioloģijā, mēs varam atkal parūpēties par 
to, lai lauksaimniecības nozarē tiktu ievēroti pamatnosacījumi, kas 
nepieciešami, lai varētu uzturēt ekosistēmu un lai cilvēki arī turpmāk 
varētu saprātīgi piedalīties dabas procesu norisē.

ESL rezultāti

Notikumu attīstības scenāriji 

Ja jaunās ES valstis — Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija - sasniegs tādu pašu 
barības vielu pārpalikuma līmeni kā Zviedrija, Somija un Dānija, barības vie-
lu pārpalikums un kopējais Baltijas jūrā nonākušais daudzums palielināsies 
par vairāk nekā 50 %[2, 3].
Ilgtermiņa lauka izmēģinājumi un barības vielu plūsmu novērtējumi 
saimniecībās liecina, ka augsnes auglību un dabīgo ražīgumu var palielināt 
ar ražīgām, modernām bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kuru 
pamatā ir vietējie un atjaunojamie resursi, — ar ESL —, izveidojot sistēmu, 
kas aptver visu pārtikas aprites ķēdi no lauksaimnieka līdz patērētājam[1].
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Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības principi

ESL pamatā ir ekoloģiskās lauksaimniecības resursu atjaunošanās 
princips, kas apvienots ar daudzveidīgu augu seku, kur liela daļa 
atvēlēta slāpekli simbiotiski piesaistošiem pākšaugiem (tauriņziežiem), 
piemēram, kultivētiem āboliņa zālājiem, citām lopbarības kultūrām, 
kā arī pārdošanai paredzētām pārtikas kultūrām. ESL saimniecībās ir 
labs augkopības un lopkopības ražošanas līdzsvars, kā arī dzīvnieku 
blīvums katrā saimniecībā (vai saimniecībās ar ciešu sadarbību resur-
su atjaunošanā) ir pielāgots tās lopbarības ražošanas iespējām. Ja 
saimniecība vēlas sasniegt mērķi par 50 % samazināt slāpekļa zudumus 
uz hektāru salīdzinājumā ar konvencionālajām saimniecībām, tā drīkst 
iepirkt ne vairāk kā 20 % barības[1].

Saimniecība, kas darbojas saskaņā ar ESL principiem[1]

Iekšējā aprites ciklā ir parādītas galvenās barības vielu un organisko vielu 
plūsmas starp augsni, kūti un kultūraugu sējumiem[1]. Būtiski augu sekas 
elementi ir tauriņzieži, piemēram, kultivētos zālājos. Tauriņzieži kā humusu 
veidojošās kultūras nodrošina ilgtspējīgu augsnes auglību un pēckultūrām 
nepieciešamo slāpekli, kā arī ir noderīgi no augu aizsardzības viedokļa. 
Lielu daļu novāktās ražas izbaro saimniecībā audzētajiem dzīvniekiem. ESL 
saimniecībās atgremotājiem (lopkopībai) ir ļoti būtiska nozīme, jo tie spēj 
sagremot celulozi, tāpēc tiem var izbarot kultūraugus, ko nevar izmantot 
cilvēku pārtikā, savukārt kūtsmēsli tiek iestrādāti augsnē un uzlabo augsnes 
auglību.

Patēriņš
piesaistītais  
57 N

Tauriņziežu
zāles platības

Minerāl-
barība

Izskalošanās

Nosēdumi

Slāpekļa
piesaiste

Virszemes
noplūde

Gāzveida
emisijas

Kūtsmēsli
un urīns

Lopkopības
produkti

Pārdošanai paredzētā raža

Lopbar.
kult.

Raža 22 N

Pārpa- 
likums
36 kg N

Zaļbarība Lopbar.
graudi

Pārtikas
graudi
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Kā glābt Baltijas jūru

Saimniecības piemērs – barības vielu atjaunošana

Šajā saimniecības piemērā ir aprakstīts kultūraugu sadalījums, augu seka un 
lopkopība biodinamiskajā eksperimentālajā saimniecībā „Skilleby”, kas atrodas 
Jernā (Zviedrija) un kam piemīt pētījumā apskatītās vidējās ESL saimniecības 
raksturīgās īpašības[2, 3].
Dzīvnieku skaits ir pielāgots saimniecības spējai izaudzēt lopbarību (0,6 dzīvnieku 
vienības/ha). Tāds pats blīvums ir vidēji lauksaimniecības nozarē kopumā, un 
tas ir saistīts ar dzīvnieku valsts izcelsmes produktu patēriņu Eiropā (2/3 olbal-
tumvielu patēriņa). Šajā saimniecībā audzē galvenokārt atgremotājus. Pārējā 
saimniecības aramzemju platībā (16 %) audzē cilvēku uzturam paredzē tas 
pārtikas kultūras, galvenokārt labību, bet ir arī dārzkopības produkcija.
Jāpiebilst, ka kūtsmēslus šajā ESL saimniecībā izmanto arī biogāzes ražošanai 
unikālā divpakāpju biogāzes iekārtā un pēc tam lieto kā pārstrādātu mēslojumu. 
Biogāzes ražošanai izmantotajā substrātā var tikt iekļauti arī lielapjoma 
ēdināšanas uzņēmumu ekoloģiskie atkritumi, tādējādi tiktu palielināts barības 
vielu atjaunojošās aprites ātrums.

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības piemērs

Dzīvnieku blīvums ir saskaņots ar saimniecības barības ražošanas spēju. 
84 % platību audzē lopbarības kultūras, bet 16 % ir atvēlēti pārdošanai 
paredzētām augkopības kultūrām. Dzīvnieku blīvums ir 0,6 dzīvnieku 
vienības/ha (vidējais Zviedrijas un Eiropas pārtikas patēriņa rādītājs)[1].
 

Saimniecības 
prototips

„Yttereneby-Skilleby” (2003. g.)

Barība
Sēklas

Piens
Piena produkti

Dārzeņi
Sakņaugi 1,5 %

0,5 %

Biogāze

0.6 DV/ha

450 m³ urīna + 600 m³ kūtsmēslu 
  + ganībās atstātais

Pa
šu

 lo
pb

ar
. >

 8
4 

%
 p

la
t.

Pārtikas
labība

Atjaunošana PārdošanaIegāde

Kultivēts 
zālājs

(pļavas)
47 %

Ganības
21 %

Pārt.
labība
15 %

Lopb.
labība
15 %

Ganāmpulks
47 govis
39 teles
10 teļi
29 aitas{Aramzeme ha Augu seka

Augu maiņa 106 Gads 1 Vasarāji (labība) + pasēja

Ganības 29 2 Kultivēts zālājs I

Dārzeņi 3 Kultivēts zālājs II

Sakņaugi 2 4 Kultivēts zālājs III

Kopā 137 5 Ziemāji (labība)

Dab. ganības 25
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Augsnes auglība

16

Augsne ir dzīvības pamats, un tā ir neskaitāmu dzīvu organismu 
veidota unikāla un sarežģīta sistēma. Sastāvot no organiskajām vielām, 
minerāliem, ūdens un gaisa, tā palīdz noritēt daudziem vielmaiņas 
procesiem. Tikai apmēram 11 % (1,5 miljardi ha) no planētas sauszemes 
platības (13,4 miljardi ha) ir augkopībai derīga aramzeme[34]. Turklāt 
pastāvīgās pļavas ir lopbarības avots atgremotājiem (lopkopība). Lai arī 
turpmāk nākotnē varētu saražot pārtiku cilvēkiem, kuru skaits uz Zemes 
arvien palielinās, ir jāgādā, lai cilvēkiem būtu pieejama dzīva augsne, kas 
ir ilgtspējīgas pārtikas ražošanas pamats.
Lauksaimniecības sistēmās, kurās ir augsts viengadīgo monokultūru 
īpatsvars un kam raksturīga pārmērīga noganīšana un/vai intensīva 
kaitīgu ķimikāliju izmantošana, notiek auglīgas augsnes degradācija 
un pazeminās tās kvalitāte. Šādu iemeslu dēļ zaudēto aramzemi aizstāj, 
izcērtot arvien jaunas mežu platības, savukārt mežu izciršana ir viens 
no būtiskākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma palielināšanās 
iemesliem, kas veicina arī globālo sasilšanu.

Augsne ir ne tikai dabīgs biotops un barības vielu avots, tās auglība ir 
būtiski svarīga arī ūdens resursu aizsardzības kontekstā. Augsne ir svarīgs 
oglekļa piesaistītājs, kas var samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ESL 
saimniekošanas sistēmas palīdz nodrošināt daudzas svarīgas funkcijas 
un ekosistēmu pakalpojumus, jo tās uztur mūsu vissvarīgāko resursu, 
proti, augsni. 

Daudzfunkcionalitāte

Vispārējie aspekti

Nozīmīgums

Augsne kā sarežģīta sistēma[35]

Vienā riekšavā augsnes ir vairāk dzīvo organismu nekā cilvēku uz Zemes! Dziļāk augsnē ir ārkārtīgi liela 
organismu, piemēram, baktēriju, sēnīšu, slieku utt., dažādība, tie dzīvo augsnes organiskajās vielās vai citos 
augsnes organismos un augsnē nodrošina vairāku svarīgu procesu norisi. Īpaši organismi piedalās neorganisko 
vielu pārveidē[35]. 

Augsnes organismiOrganiskās vielasAugsnes sastāvs

Ūdens 
25 %

Gaiss  
25 %

Minerāli 
25 %

Baktērijas 
20 %

Sēnes 
40 %

Aļģes 
1 %

Mikro- 
fauna 
2 %

Sliekas 
12%

Aktinomi-
cētes 
20 %

Organismi 
5 %

Citi 
5 %

Organ. 
vielas
5 %

Dzīvās 
saknes
15 %Humuss/ 

bojā 
gājušie 

augi
80 %
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Augsnes auglību nopirkt nevar. Tā ir dzīvās dabas norišu un trūdēšanas 
procesu nepārtrauktas mijiedarbības rezultāts. Dabīgās ekosistēmas ir 
pakāpeniski izveidojušās nepārtrauktā organismu dzīvības un nāves ciklā, 
kurā rodas augsnes organiskās vielas. Ļoti būtiski šī cikla aspekti ir 
oglekļa un slāpekļa piesaiste. Noteicoša nozīme dzīvības procesos ir 
visu augsnes organisko vielu komponentu recirkulācijai un uzkrāšanai 
augu atlikumu veidā, kā arī atlieku trūdēšanai un lielam augsni 
veidojošo organismu daudzumam[35, 36].

Lai novērstu augsnes degradāciju ekosistēmā, ko ievērojami ietekmē 
cilvēka darbība, ir ļoti svarīgi saglabāt lielas augsnes humusa veidošanas 
spējas. Būtībā tas nozīmē, ka pietiekamai aramzemju platību daļai 
jābūt apsētai ar daudzgadīgajiem augiem, lai nodrošinātu slāpekļa 
un oglekļa piesaisti. ESL sistēmās apmēram vienai trešdaļai augu 
sekas kultūru ir jābūt daudzgadīgajiem augiem, piemēram, āboliņa-
stiebrzāļu maisījumam, lai kompensētu augsnes organisko vielu 
trūdēšanu un nodrošinātu aramzemēm pietiekamu slāpekļa daudzumu 
mineralizācijas procesu rezultātā (salīdzinājumam: tauriņzieži).

Augsnes auglību ilgtermiņā ietekmē visi lēmumi par zemnieku 
saimniecības darbu, galvenokārt augu sekas un augsnes apstrādes 
režīma izvēle, kā arī lopkopība un kūtsmēslu izmantošana, kas iegūti 
no dzīvniekiem, barojot tos ar saimniecībā saražoto lopbarību.

Organiskās vielas ir visas bojā gājušās augu, dzīvnieku un mikrobu 
daļiņas augsnē un tās virspusē, to pārveides rezultāts organiskos 
procesos, izdalījumi no tām utt. Humuss ir augsnes organismu 
trūdēšanas (humifikācijas) galaprodukts[9]. Tas ir melns vai tumši brūns 
organiskā oglekļa uzkrāšanās dēļ. Līdz 80 % organisko vielu veido stabils, 
inerts humuss, apmēram 20 % var piedalīties vielmaiņas procesos. 
Humusa daudzumam palielinoties, augsne bagātinās ar oglekli, bet, 
tam samazinoties, gaisā izdalās CO2. Bojā gājušie un dzīvie organismi kā 
organiskās vielas tiek analizēti kā oglekļa saturs (Corg %).

Humusa daudzumu aprēķina, sareizinot oglekļa daudzumu ar 
koeficientu  1,7. 
Minerālaugšņu humusā ir apmēram  58 % C:   
1 % C = 1,7 % humusa
1 % C = 45 t C/ha = 80 t humusa/ha augsnes  virskārtā 0–20 cm dziļumā
C : N proporcija  10 : 1 = 4500 kg N/ha

Augsnes auglības principi 

Definīcija
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Augsnes organisko vielu funkcijas un pozitīvās īpašības

Auglīgām augsnēm ir raksturīga noturīga ilgstoša ražība, kas ir ļoti svarī-
ga lauksaimniekiem, kā arī izteiktas pašregulēšanas spējas, piemēram, 
spēja cīnīties pret patogēniem. Auglīga augsne nodrošina cilvēkiem arī 
tīrus gruntsūdeņus, kalpo kā kaitīgu vielu filtrs, buferis un krātuve, kā arī 
uzglabā barības vielas un oglekli[36].

Kopš bioloģiskās lauksaimniecības pirmsākumiem 20. gs. 20. gadu sā-
kumā tās pamatprincipu raksturo šāda funkciju ķēdīte: vesela augsne – 
veseli augi – veseli lopi – veseli cilvēki[36]. Humuss nodrošina nepārtrauktu 
veidošanās un trūdēšanas procesu pamatu un ietekmē augsnes fizikālos, 
ķīmiskos un bioloģiskos parametrus. Lai ESL  sistēmās nodrošinātu ilgt-
spējīgu ražotspēju, svarīgs ir šo procesu līdzsvars.

Augsnes organiskās vielas un humuss[9]

• uzlabo augsnes spēju uzturēt dzīvību, uzlabo augsnes struktūru,

• augsnei un augsnes mikroorganismiem nodrošina barības vielas,

• palielina ūdens aizturēšanas spēju,

• uzlabo porainību, resp., gaisa un ūdens caurlaidību, kā arī irdina 
smagu augsni,

• neļauj izskaloties barības vielām,

• stabilizē augsni, aizsargājot to pret eroziju,

• nodrošinot ātrāku augsnes sasilšanu, veicina augu augšanu 
pavasarī,

• palīdz ietaupīt enerģiju, jo augsni ir vieglāk apstrādāt,

• piesaista CO2, tādējādi pozitīvi ietekmējot klimatu. 

CO2 uzkrāšanas spēja

Aprēķini liecina[15], ka augsnē var uzkrāt līdz pat 500 kg C/ha gadā atkarībā no 
tauriņziežu — stiebrzāļu un citu humusu veidojošo kultūru sākotnējā satura 
un īpatsvara augu sekā. Tas atbilst aptuveni 1,5 līdz 2,0 t CO2 /ha gadā.
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Augsnes humusa saturu raksturo organiskā oglekļa (Corg) un slāpekļa 
(Norg) daudzums tajā. Šo ķīmisko elementu proporcija ļauj iegūt priekšsta-
tu par humusa kvalitāti. C:N proporcija augsnē ir 10:1–12:1 (kūtsmēsli). 
Humusa saturu var palielināt tikai noteiktās robežās (ir jāpaiet 40 — 
60 gadiem, lai palielinātu oglekļa saturu augsnes virskārtā par 1 %[25]). 
 Aramzemju augsnē ir 0,6–4 % oglekļa. Savstarpējās atbilstības noteikumi 
(dati par Vāciju) paredz, ka dažādu tipu augsnēs ir jābūt noteiktam hu-
musa daudzuma minimumam, kas jānosaka ik pēc sešiem gadiem vei-
camās analīzēs[18]:

māla saturs < 13 % — 1 % humusa (= 0,6 % C);

māla saturs > 13 % — 1,5 % humusa (= 0,9 % C);

māla saturs > 25 % — > 2 % humusa (= 1,2 % C).

Tikko bojā gājušu augu atliekām ir lielāka C:N attiecība, bet trūdēšanas 
procesā C:N attiecība samazinās. Organiskais materiāls (augu izcelsmes 
vai kūtsmēsli), kas tiek sekli iestrādāts augsnē vai virs tās, baro augsnes 
organismus, uzlabo gaisa apriti un organismu aktivitāti, tādējādi tiek 
atbrīvoti un audzētajiem kultūraugiem kļūst pieejami saistītie minerāli.

Augsnes organismu aktivitāte intensificē dēdēšanas procesus, kas 
savukārt ietekmē mineralizācijas procesus. Mineralizācijas ātrumu 
samazina īss veģetācijas periods, augsts nokrišņu līmenis un sausums. 
Augsnes apstrāde un skābu augšņu kaļķošana palielina baktēriju 
aktivitāti, kas var samazināt humusa daudzumu[9]. Augu sekas, kurās 
iekļauti tauriņzieži, saglabā labvēlīgu mikrobu daudzuma līdzsvaru, 
tādējādi uzlabojot augsnes auglību.

Aramzemes augsnes virskārtā ir apmēram 60 — 90 t humusa uz ha. Tas 
atbilst apmēram 3000 — 6000 kg N uz hektāru. Labvēlīgā temperatūrā 
un augsnes mitruma apstākļos apmēram 1 — 3 % organiskā slāpekļa 
kopā ar citām barības vielām, piemēram, fosforu, sēru un svarīgiem 
mikroelementiem, kas atrodami augsnes organiskajās vielās savienoju-
mu veidā, var mineralizācijas procesā kļūt pieejami augiem[27]. 

Aprēķina piemērs 

Humusa saturs:  Mineralizācija:  
 1,5 %   20 — 40 kg N/ha 

 3 %   40 — 80 kg N/ha

Humusa saturs un 
kvalitāte
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Augsnes auglību ilgtermiņā ietekmē visi lēmumi par saimniekošanu, 
respektīvi, augu seka, augsnes apstrādes darbs, lopkopība un kūtsmēslu 
apsaimniekošana. Pozitīvus rezultātus rada šādas darbības[19, 9]:

• Rūpīga augu sekas plānošana, iekļaujot tajā vismaz 30 % kultivētu zālāju, 
kur audzē galvenokārt tauriņziežu-stiebrzāļu maisījumus kā galveno 
humusa veidošanos veicinošo kultūru. Ir nepieciešams samērīgs 
humusa patērējošo kultūru un auglību veicinošo kultūru līdzsvars.

 Būtisks augsnes auglības palielināšanas faktors ir augu faktiskais 
sakņošanās dziļums. Viengadīgo augu (piemēram, graudaugu) sakņu 
dziļums var sasniegt līdz pat 1,5 m, savukārt lucernas, ja to audzē kā 
daudzgadīgo kultūru, sakņu dziļums var sasniegt 4 m. Auga telpisko 
piekļuvi kālijam un citām svarīgām barības vielām augsnē būtiski 
ietekmē sakņu spurgaliņas[37].

• Organisko vielu nodrošināšana ar zaļmēslojumu (starpkultūras un 
segkultūras) un kūtsmēsliem (cietie kūtsmēsli, virca, komposts). Arī 
ražas atliekām (rugāji, salmi) un saknēm ir pozitīva ietekme.

• Vienmērīga augu atlieku un kūtsmēslu izkliede un iestrāde.

• Nodrošināšana, lai pēc iespējas lielākā augsnes daļā augtu augi, tā 
novēršot eroziju un barības vielu izskalošanos.

• Augsnes apstrādes maksimāla samazināšana. Intensīva augsnes 
apstrāde var ievērojami samazināt humusa daudzumu.

• Augsnes sablīvēšanās profilakse. Mikrobu aktivitāte pieaug, ja augsne 
ir labi apgādāta ar gaisu un tajā ir ūdeni caurlaidīgas poras. Sekmīgi 
funkcionējoša ūdens notece augsnē uzlabo augu veselību, sakņu 

dziļumu un barības vielu uzņemšanas intensitāti 
un efektivitāti.

•   Pietiekama kaļķa daudzuma nodrošināšana. 
Tas ir augsnes virskārtas stabilitātes un barības 
vielu pieejamības priekšnosacījums. Skābā 
augsnē samazinās baktēriju aktivitāte un līdz 
ar to trūdēšanas un barības vielu atbrīvošanās 
procesu ātrums. Piesaistes dēļ var rasties fosfora 
un molibdēna trūkums. Optimālais pH līmenis 
lielākajai daļai augu ir no 6 līdz 7. Pret skābumu 
īpaši jutīgi ir tauriņzieži, turpretī kartupeļi labi 
aug mēreni skābā augsnē. Fosfora pieejamība 
samazinās, ja pH > 7.

Kā saglabāt un palielināt augsnes auglību

Ieteikumi

Avots:  Pielāgots no Kutschera, Wurzelatlas, 1960.
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Sliekām un citiem augsnes faunas pārstāvjiem ir īpaša loma tās auglības 
uzlabošanā. Līdz pat 8 gadus ilgajā mūžā tās saražo 100 t ekskrementu 
uz hektāru gadā. Tas atbilst augsnes kārtas biezuma pieaugumam par 
līdz pat 0,5 cm aramzemes platībās un par 1,5 cm pļavās. Slieku ekskre-
mentos ir 5 reižu vairāk N, 7 reižu vairāk P un 11 reižu vairāk K nekā apkārt 
esošajā augsnē. To darbība pozitīvi ietekmē augsni, veidojot noturīgu 
drupatainu struktūru, kas uzlabo augsnes apgādi ar gaisu, ūdens un 
barības vielu noturēšanas spēju, kā arī atvieglo augsnes apstrādi.
Aramzemju platībās sliekas iestrādā līdz pat 6 t organisko atlikumu uz 
hektāru gadā un pārvieto augsnes materiālu no augsnes apakšējās kār-
tas uz virskārtu. Līdz 90 % slieku eju aizņem augu saknes, kas tādējādi 
var bez pretestības sasniegt augsnes dziļākos slāņus. Intensīva augsnes 
apstrāde samazina slieku eju daudzumu augsnē, tāpēc samazinās arī hu-
musa saturs. Vislielāko kaitējumu sliekām (iet bojā līdz pat 70 %) nodara 
rotori[35, 51].

Augi un to ietekme uz humusa daudzumu[25,38]

Negatīva ietekme uz humusu Pozitīva ietekme uz humusu

--- -- - + ++ +++

Cukurbietes 
Kartupeļi  
Dārzeņi

Kukurūza 
Dārzeņi

Labība
Eļļas augi

Pākšaugi  
Rugaines kultūras 

Rudenī sēti 
tauriņziežu 

un stiebrzāļu 
maisījumi

Ziemāji 
(segkultūras) 

Tauriņziežu un 
stiebrzāļu pasēja 

pavasarī

Daudzgadīgie 
tauriņzieži
Tauriņziežu 

un stiebrzāļu 
maisījumi

Sliekas[51]

Ņemiet vērā!

Agronomisko pasākumu ietekme uz oglekļa (C) piesaisti augsnē [15]

Pasākums C piesaiste/samazinājums 
(t/ha gadā)

Aramzemes pārveide par pļavām, tostarp zaļo papuvi,
 kurā aug galvenokārt tauriņzieži > 1

Daudzgadīgo tauriņziežu/tauriņziežu-stiebrzāļu
maisījumu audzēšana 0,6  līdz > 1

Organiskais mēslojums (kūtsmēsli, digestāts, komposts) > 0,5

Minimālās augsnes apstrādes metožu izmantošana 0  līdz 0,25

Pļavas/papuves pārveide par aramzemi > -1

Skābbarības kukurūzas audzēšana -0,4 līdz  -0,8
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a) vizuāla pārbaude

b) vizuāla pārbaude, 
izmantojot vienkāršas 
mērierīces 

Augsnes auglības kontrole

Lauksaimnieks var dažādi novērtēt augsnes auglību. Augsnē notiekošie 
dinamiskie procesi ir ļoti sarežģīti, tāpēc ieteicams izmantot vairākas 
metodes: vizuālās pārbaudes laukā, analītiskās metodes un humusa un 
slāpekļa bilances sastādīšanu[25, 36, 38, 39].

• Par labu augsnes stāvokli liecina veselīgi augi.
• Nezāles, piemēram, dadži un kumelītes, liecina par augsnes 

sablīvēšanos.
• Augsnes virskārtas struktūra: apaļas augsnes daļiņas un mazas ejas 

(piemēram, slieku izalojumi) liecina par auglīgu augsni, bet cieta 
augsnes garoza un erozijas pazīmes — par pretējo.

• Augu atlieku sajaukšanās ar augsni: piemēram, ja salmu atliekas 
vairākus mēnešus paliek virs zemes, augsnes organismi nav aktīvi.

• Auglīgai augsnei ir patīkama smarža un konsistence (pārbaude, 
saberžot zemi pirkstos).

• Gada mitrajos posmos un pavasara sākumā, apskatot sējumus, var 
noteikt vietas ar zemu mineralizācijas pakāpi un augu barības vielu 
daudzumu. Augsnes sablīvēšanās, sliktas ūdens noteces sistēmas un 
stāvošs ūdens, kas neiesūcas augsnē, var izraisīt slāpekļa trūkumu, 
kas samazina novācamo ražu.

• Pārbaude ar lāpstu[36], lai noteiktu augsnes sablīvēšanās pazīmes, 
sakņu blīvumu un daudzveidību, augsnes daļiņu struktūru (apaļas vai 
stūrainas, irdināmība), slieku ejas, citus augsnes organismus.

• Ar augsnes penetrometru (1 m garš nerūsējošā tērauda konuss, kas 
pēc formas atgādina auga sakni un kam ir dzenošā vārpsta un var 
būt vai var nebūt manometrs; skatīt attēlu) var noteikt vai izmērīt 
sablīvēto augsnes slāņu apjomu un dziļumu (jo ir stipri jāspiež, lai 
iedurtu penetrometru augsnē). Tas jāizmanto, vēlams, pavasarī, lai 
noteiktu augsnes ūdens saglabāšanas spēju, lai gūtu priekšstatu par 
vislabākajiem iespējamajiem apstākļiem sakņu attīstībai.

• Augsnes pH vērtību var noteikt ar mērītāju.
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• Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām analīze jāveic ik pēc 6 ga diem 
katrā laukā, ņemot reprezentatīvus paraugus (piemēram, rudenī pēc 
ražas novākšanas vai agrā pavasarī) un izmantojot standarta metodes.

• Galvenajām barības vielām (P, K, Mg, S), kā arī mikroelementiem ir 
jāsasniedz konkrētai atrašanās vietai atbilstošs līmenis. Šīs vērtības ir 
atrodamas valstu specifiskajos mēslošanas ieteikumos. Izteikta  trū-
kuma gadījumā, lai sējumiem saprātīgā daudzumā nodrošinātu šos 
elementus, ir pieļaujams izmantot ieteicamos minerālmēslus atbilstī-
gi bioloģiskās lauksaimniecības standartu noteikumiem.

Jāievēro, ka gan P, gan S ir daļēji neorganiski saistīti un tiek at-
jaunoti ar ražas atlikumiem, organisko biomasu un pašas 
saimniecības kūtsmēsliem. Organiski saistīto barības vielu 
potenciālā mineralizācija nav iekļauta parasti lietoto analīžu 
vērtībās. 

• Augsnes pH vērtībai jāsasniedz konkrētai vietai optimāls līmenis. 
Jācenšas nepieļaut vērtības, kas būtu zemākas par 5 vai lielākas par 
8. Smilšainās augsnēs bieži ir zemāks pH līmenis (5,5 — 6,5). Nepil-
nības izraisa augsnes un augu veselības problēmas. Bioloģiskās lauk-
saimniecības standartos ir apstiprināti kaļķa mēslošanas līdzekļi.

• Slāpekļa un oglekļa satura analīzei augsnē ir īpaša nozīme, jo iz-
maiņas kļūst pamanāmas tikai ilgā laikposmā. Vairāk nekā 95 % 
slāpekļa tiek piesaistīti augsnes organiskajās vielās, tikai 1 — 3 % 
ik gadu kļūst pieejami mineralizācijas procesā. Organiskā oglekļa 
satura mērīšana (Corg) rada priekšstatu par specifiskajām vērtībām, 
kas būtu jāsasniedz augsnei, bet nesniedz informāciju par augsnes 
auglību! Augsnes paraugus nav ieteicams ņemt pēc mēslošanas ar 
 kūtsmēsliem to nevienmērīgās izkliedēšanas dēļ!

c) barības vielu satura 
analīze
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Humusa bilances metodes var piemērot kā alternatīvu vai papildus 
iepriekš aprakstītajām metodēm praktiskos apstākļos veicamu 
pasākumu, izmantojot viegli pieejamus datus par saimniecības 
darbību[25]. Pēdējos gadu desmitos ir bijis daudz mēģinājumu izstrādāt 
dažādas metodes, galvenokārt Vācijā[38]. Humusa bilances metožu 
pamatā ir humusu noārdošo kultūru (sakņaugi, skābbarības kukurūza) 
un humusu ražojošo kultūru (piemēram, tauriņziežu) īpatsvars augu 
sekā, iekļaujot aprēķinos datus par vielām ar augstu oglekļa daudzumu, 
kūtsmēsliem un salmiem[25]. Paturot prātā, ka šo metodi nevar pilnībā 
attiecināt uz citu valstu apstākļiem, tālāk minētie piemēri var sniegt 
priekšstatu par dažādu saimniekošanas sistēmu ietekmi.

Augu sekā A ir 40 % tauriņziežu un 0,5 DV/ha, un tiek iegūts pozitīvs 
humusa saldo.
Augu sekā B ir 20 % tauriņziežu un kartupeļu, kā arī starpkultūras un mazāk 
lopu, kam ir negatīva ietekme uz humusa bilanci. Lai kompensētu kartupeļu, 
kam vajadzīgs daudz humusa, ietekmi, būtu jāpalielina tauriņziežu īpatsvars 
un jāsamazina graudaugu un/vai kartupeļu īpatsvars. 

A) Humusa
pieprasījums* Humusa apgāde* Humusa 

bilance*

0,5 DV/ha o 4 t kūtsmēslu/ha gadā
Sec. 

kultūras
Saimn. 

kūtsmēsli

Tauriņzieži-stiebrzāles  600      0      0  600

Ziemas kvieši 20 t/ha, pūdēti kūtsmēsli –280      0 800  520

Tritikāle –280      0      0 –280

Zirņi  160      0      0  160

Augu maiņas vidējā vērtība –280 200      0   –80

Augu sekas vidējā vērtība   –16    40 160 184

Humusa bilances

B) Humusa
pieprasījums Humusa apgāde* Humusa 

bilance*

0,25 DV/ha o 2 t kūtsmēslu/ha
Sec. 

kultūras
Saimn. 

kūtsmēsli

Tauriņzieži-stiebrzāles    600      0      0     600

Ziemas kvieši – 280      0      0   –280
Kartupeļi 10 t/ha, pūdēti 
kūtsmēsli

– 760  200  400   –160

Tritikāle – 280      0      0  – 280
Ziemāji (rudzi) + tauriņziežu-
stiebrz. pasēja

– 280  200      0    –  80

Augu sekas vidējā vērtība – 200    80    80    –  40

* Kg C/ha gadā

Aprēķinu piemēri
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Barības vielu bilances

Papildus iepriekš minētajām metodēm secinājumus par barības vielu 
(N, P, K) plūsmām un to efektivitāti saimniecības līmenī var izdarīt, 
izmantojot barības vielu bilanču sastādīšanas metodes (saimniecībai, 
laukam un kūtij). Projektā BERAS Implementation un pirms tam īstenotajā 
projektā BERAS tika aprēķinātas projektos iesaistīto valstu saimniecību 
bilances, izmantojot Zviedrijā izstrādāto metodi STANK  in MIND. Rezultāti 
ir atrodami vairākās publikācijās[1, 2, 3].
Ir būtiski svarīgi pārvaldīt slāpekļa un citu barības vielu piesaisti un 
izdalīšanu, lai nodrošinātu, ka pieejamo barības vielu daudzums jebkurā 
brīdī atbilst augu vajadzībām[1]. Ja līdzsvars tiek sasniegts, vidē noplūst 
ļoti maz barības vielu.

Barības vielu bilance saimniecības līmenī sniedz informāciju par 
saimniecībā ienākošajām iegādātajām barības vielām (lopi, sēklas), 
tostarp tauriņziežu piesaistīto N daudzumu. Visa pārdotā produkcija 
(raža, izaudzētie lopi, piens utt.) tiek iekļauta no saimniecībām izejošo 
barības vielu uzskaitē [1, 5]. 

Kā piemēru apskatot slāpekli, starpība starp ienākošo un izejošo barības 
vielu daudzumu liecina par saimniecības un tās apkārtējās vides situāciju: 
1. Slāpekļa pārpalikums liecina par iespējamiem slāpekļa zudumiem, 

slāpeklim nonākot apkārtējā vidē.
2. Līdzsvarota bilance (20 kg N/ha pārpalikums/trūkums gadā) liecina 

par labu stāvokli.
3. Negatīva bilance liecina par slāpekļa trūkumu un nepietiekamu 

nodrošinājumu ar slāpekli saimniecības sistēmā. Trūkums ir jākom-
pensē, piemēram, palielinot tauriņziežu īpatsvaru augu sekā. 

Fosfora trūkumu līdz 2 kg uz hektāru gadā, šķiet, kompensē dēdēšanas 
procesi un dziļsakņu augu (piem., āboliņa un lucernas) fosfora uzņemša-
na no augsnes apakšējiem slāņiem minerālaugsnēs, kuru minerālu frak-
cijā ir atrodams kvalitatīvs nešķīstošs fosfors.

Rezultātu 
skaidrojums

Kaut gan joprojām ir jāveic papildu pētījumi, lai uzlabotu šo metodi un 
pielāgotu to dažādiem apstākļiem, ar šo metodi var aptuveni aplēst 
dažādu saimniekošanas izvēļu ietekmi lauka līmenī, jo īpaši pārejot uz 
citu saimniekošanas metodi. Aprēķinu pamatā ir humusa atjaunošanās 
koeficienti, kas iegūti ilgtermiņa lauka izmēģinājumos[38]. Šie aprēķini 
Vācijas noteikumos par savstarpējo atbilstību ir ieteikti kā viena no 
augsnes auglības novērtēšanas metodēm. Tie ir iekļauti šo pamatnos-
tāžu komplektā programmatūras rīkā ROTOR.
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Baltijas jūras reģiona ESL saimniecību bilances liecina, ka barības vielu 
pārpalikumu var sekmīgi samazināt[1, 3]. Turklāt ir vesels agronomisko 
pasākumu klāsts (skatīt augu seka, tauriņzieži, kūtsmēsli un fosfors), 
kas paredzēts, lai specifiskos vietas un laika apstākļos izvairītos no po-
tenciāliem zudumiem izskalošanās dēļ. 

Jaunā pētījumā, kurā visaptveroši novērtēti iepriekš veikti 74 pētījumi, 
kuros salīdzinātas bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības 
saimniekošanas sistēmas[50], konstatēts, ka bioloģisko saimniecību 
augsnē ir ievērojami vairāk organiskā oglekļa, kas nozīmē, ka bioloģiskās 
lauksaimniecības/ESL saimniekošanas metodes var veicināt oglekļa uz-
krāšanu augsnē.

Taču pētījumos ir arī noskaidrots, ka nevar izslēgt barības vielu trūku-
ma iespējamību[11, 40]. Tas var rasties, ja tauriņziežu īpatsvars augu sekā 
ir pārāk mazs vai ir nepietiekams kūtsmēslu daudzums, vai arī kūtsmēsli 
netiek efektīvi izmantoti. Pētījumi liecina, ka it sevišķi specializētās aug-
kopības saimniecībās tiek samazināts tauriņziežu-stiebrzāļu kultivēto 
zālāju īpatsvars, lai audzētu pēc iespējas vairāk pārdošanai paredzēto 
kultūraugu. Šādos gadījumos nepieciešamo slāpekli var nodrošināt, 
audzējot slāpekli piesaistošas segkultūras vai starpkultūras, kā arī tau-
riņziežu pasēju graud augu platībās. Tomēr ilgtermiņā tas var samazināt 
augsnes auglību un palielināt nezāļu daudzumu, kas savukārt atkal iero-
bežotu pārdošanai paredzēto kultūraugu ražu[40]. Šie argumenti pārlieci-
noši atbalsta pāriešanu uz ESL metodēm, kurās integrēta lopkopība un 
augkopība (katrā individuālā saimniecībā vai sadarbojoties vairākām 
tuvu esošām saimniecībām).

Atļautais maksimālais N pārpalikums kopš 2009. gada ir 60 kg N/ha gadā, 
bet kritiskais N daudzums izskalošanās gadījumā atbilst 50 mg nitrātu/l 
lielai vidējai koncentrācijai. Visās valstīs ir pieejamas oficiālas barības vie-
lu bilances sastādīšanas metodes, lai salīdzinātu barības vielu apriti ar 
savstarpējās atbilstības noteikumu prasībām. Lai saņemtu palīdzību šo 
aprēķinu veikšanā un skaidrošanā, vērsieties pie sava konsultanta.

Zinātniskie rezultāti

Noteiktie ierobežojumi
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Augu seka

Lai ESL saimniecībā novāktu lielu kvalitatīvu produktu ražu un 
nodrošinātu veselīgu un auglīgu augsni, būtiski svarīga ir pārdomāti un 
efektīvi izplānota augu seka. Tauriņziežus, kas ir dziļsakņu augi, piesaista 
slāpekli, veicina humusa veidošanos un uzlabo augsnes auglību, audzē 
kopā ar kultūrām, kam nepieciešams daudz slāpeklis un humuss, 
piemēram, graudaugiem un sakņaugiem.

Pirms 150 gadiem Baltijas jūras krastā esošo Ziemeļvalstu iedzīvotāju, 
kuru skaits arvien palielinājās, pārtikas pieprasījumu varēja apmierināt, 
augu sekā iekļaujot tauriņziežus un zemē iestrādājot novāktās ražas 
atlikumus un kūtsmēslus. Šajā laikposmā ikviena saimniecība turēja tikai 
tik daudz lopu, cik tā pati varēja pabarot[1]. 20. gs. vidū minerālmēslu un 
pesticīdu lietošanas pieauguma dēļ, kā arī tāpēc, ka dzīvnieku barošanai 
sāka vairāk izmantot ārpus saimniecības ražotu lopbarību, augu sekas 
tika pārmērīgi vienkāršotas, atstājot tajās tikai dažas kultūras, starp kurām 
bieži nemaz nebija tauriņziežu. Kopš 20. gs. 70. gadiem, kad  palielinājās 
interese par bioloģisko lauksaimniecību, ir pieaugusi arī informētība par 
pareizas augu sekas nozīmīgumu. Šobrīd neviens nenoliedz, ka pareiza 
augu seka ir sekmīgas bioloģiskās augkopības sistēmas pamats[21].

Pārejot uz ESL metodēm atbilstošu saimniekošanas modeli, augu 
seka ir jāpielāgo saimniecības struktūrai, apstākļiem audzēšanas 
vietā, tirgus situācijai, kā arī darbaspēka pieejamībai un tehniskajam 
nodrošinājumam. Galvenais uzdevums ir nodrošināt saimniecības 
rentabilitāti, ilgtermiņa ražīguma labad uzlabojot augsnes auglību[8, 21].

Pāreja sākas, ieviešot saimniecībā daudzgadīgos tauriņziežus, galvenokārt 
tauriņziežu-stiebrzāļu maisījumus, ko izmanto kā lopbarību vai mulču. 
Lauku dažādības un saimniecisku lēmumu dēļ saimniekiem bieži ir vairāki 
augu sekas varianti. Ja saimniecība darbojas saskaņā ar ESL metodēm, 
visos augu sekas variantos ir jābūt daudzgadīgajiem tauriņziežiem. 

Nozīmīgums

Pamatinformācija

Definīcija Augu seka ir humusu veidojošo un humusu patērējošo kultūru 
secīga audzēšana laukā vairāku gadu garumā, ņemot vērā apstākļus 
audzēšanas vietā un saimniecības ierobežojumus. 

Vēsture

Kā uzsākt?
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Augu sekas daudzpusīgās priekšrocības[58, pielāgots] 

Augu sekas mērķis un priekšrocības

Lielākā daļa šo rezultātu būs vērojami vairāku gadu garumā, un starp tiem 
būs gan tieša ietekme starp kultūru audzēšanas reizēm, gan netieša ietekme 
no iepriekšējo kultūru audzēšanas, kas uzkrājusies vairāku gadu garumā.

produkta 
kvalitāti

ražu

darbu

augsnes auglību

humusu

augsnes struktūru

iepriekšējās 
kultūras ietekmi

procesu kvalitāti

dabas aizsardzību

eroziju

barības vielu 
izskal.

nezāļu 
ieviešanos

kaitēkļus

slāpekļa padevi

lopbarību

barības vielas

no
dr

oš
in

a

sam
azina

samazina

samazina

reproducē

uzlabo

mobilizē

optimizēoptim
izē

nodrošina

at
ba

lst
a

nodrošina

samazina

sta
biliz

ē

izlīdzina

optimizē

Augseka

Galvenais augu sekas plānošanas mērķis ir audzēt:

 ekonomiski ienesīgus pārdošanai paredzētus kultūraugus,
 kvalitatīvu lopbarību.

To  sasniedz, izstrādājot ekonomiski un agronomiski pārdomātas augu se-
kas, ņemot vērā fitosanitāros ierobežojumus un augu nepieciešamību pēc 
barības vielām. Turklāt labi izplānotas augu sekas sniedz visai saimniecībai arī 
citas priekšrocības. Tās ir galvenais nezāļu, kaitēkļu un slimību apkarošanas 
līdzeklis. Tās palīdz stabilizēt ražu un nodrošināt pārtikas un lopbarības pro-
duktu kvalitāti. Tās arī atbalsta vides un dabas aizsardzības mērķus.
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Augu seka

Kultūraugu atlase

Lai izplānotu efektīvu augu seku, ir rūpīgi jāapsver kultūraugu 
saimnieciskās un agronomiskās īpašības. Būtiskākais augu sekas 
plānošanas aspekts ir saimniecības videi un struktūrai piemērotu 
kultūraugu atlase. 
Kultūraugu atlasi nosaka šādi faktori: 
• klimats un augsnes tips (nokrišņu sadalījums, temperatūra, augsnes 

pH un faktūra),
• potenciālais noiets,
• lopbarības pieprasījums saimniecībā.
Pārejot uz ESL principiem atbilstošām saimniekošanas metodēm, var 
veikt tālāk minētos soļus, lai nodrošinātu izvēlēto augu sekas kultūru at-
bilstību jaunajai sistēmai.

Seši soļi, izvēloties kultūraugus pārejā uz ESL principiem atbilstošām saimniekošanas 
metodēm [22]

Solis Ieteicamās izmaiņas Atlases/izslēgšanas kritēriji Piemēri

1 Kultūraugu izslēgšana Zema rentabilitāte Cukurbietes, rapsis

2
Augu īpatsvara 
samazināšana

Fitosanitārie ierobežojumi, tirgus kultūru 
diversifikācija

Kvieši

Liels nezāļu ieviešanās risks, mazs iekšējais 
pieprasījums saimniecībā

Mieži

Sarežģīta nodrošināšana ar barības vielām, 
jāaizstāj ar tauriņziežu un stiebrzāļu 
maisījumu

Skābbarības kukurūza

3
Noteiktu kultūraugu 
īpatsvara palielināšana

Lopbarības pieprasījuma, slāpekļa 
piesaistes, nezāļu un kaitēkļu apkarošanas 
vajadzību apmierināšana

Tauriņzieži-stiebrzāles, 
pākšaugi

4
Tirgus kultūraugu īpatsvara 
noteikšana

Tirgus potenciāls, ekonomiskie apsvērumi, 
darba slodze, augu seka 

Kvieši, rudzi, kartupeļi

5 Jaunu kultūraugu ieviešana
Tirgus potenciāls (tirgus nišu aizņemša-
na), kultūraugu diversifikācija, augu seka, 
slāpekļa piesaiste

Dārzeņi, plēkšņu kvieši, 
tauriņzieži-stiebrzāles, 
tauriņziežu/graudaugu 
maisījums

6
Segkultūru īpatsvara 
palielināšana

Augsnes auglības uzlabošana, N 
izskalošanās samazināšana, lopbarības 
ražošana, nezāļu apkarošana

Facēlija, rudzi/vīķi, griķi, 
āboliņš, sinepes
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Izvēloties augu sekā iekļaujamos kultūraugus, ir jāapsver šādas īpašības:
• slāpekļa vajadzība un devums,
• ietekme uz humusu,
• fitosanitārā ietekme (maksimālais biežums un minimālais intervāls),
• erozijas risks. 

Augu sekas cikla ilgumu nosaka minimālais intervāls starp izvēlēto kultūraugu 
audzēšanas reizēm un šo kultūru maksimālais audzēšanas reižu skaits vienā 
ciklā (skatīt piemērus nodaļas beigās).

ESL principiem atbilstošas saimniecības augu sekas kultūru raksturojums 
(skatīt arī specifikācijas tauriņziežiem) [ekspertu vērtējums]

Kultūraugs Maksimālais 
biežums (%)

Minimālais 
intervāls (gadi)

N 
pieprasījums* N devums Ietekme uz 

humusu
Ūdens erozijas 

risks**

Lopbarības 
tauriņzieži izteiktas reģionālas atšķirības Mazs Ļoti liels Liels pieaugums Ļoti zems

Pākšaugi 20 4 Mazs Liels Pieaugums Zems
Graudaugi (vispārīgi) 75

Skatīt specifikācijas šajā tabulā
Skatīt specifikācijas šajā tabulāLapu dārzeņi 

(vispārīgi) 50

Skābbarības 
kukurūza 66 0 Liels Mazs Liels 

samazinājums Augsts

Kartupeļi 20 4 Liels Mazs Liels 
samazinājums Augsts

Auzas 25 3 Mazs Mazs Samazinājums Vidējs
Kvieši, tritikāle 33 0 Liels Mazs Samazinājums Vidējs
Mieži 50 1 Mazs Mazs Samazinājums Vidējs
Rudzi 66 0 Mazs Mazs Samazinājums Vidējs

Rapsis 33 4 Viduvējs Diezgan 
liels Samazinājums Vidējs

Segkultūras – – Mazs Liels Pieaugums Vidējs
* N devums attiecas uz ietekmi uz atlikušo N; ** veģetācijas periodā
Dažādu kultūraugu tipu ieteicamais īpatsvars (% saimniecības platības 
ha) dažādās ESL saimniecībās[22, pielāgots] 

Saimniecības veids Tauriņzieži Graudaugi Sakņaugi Starpkultūras
Piensaimniecība 30–50 1) 30–50  5–15 20–50
Jaukta tipa saimniecība 
(galvenokārt atgremotāji)

30–40 2) 40–60 10–20 20–50

Jaukta tipa saimniecība 
(cūkas)

30–35 3) 40–60 15–25 40–60

1) Galvenokārt lopbarības tauriņzieži. 2) Lopbarības tauriņzieži un pākšaugi. 3) Lopbarības 
tauriņzieži vai pākšaugi zaļmēslojumam, pārdošanai, āboliņa sēklu audzēšanai. 
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Augu sekas parametri

Lai samazinātu problemātisko nezāļu, kaitēkļu un slimību ieviešanos 
(augu aizsardzība), starp viena un tā paša kultūrauga vai kultūraugu tipa 
audzēšanas reizēm ir jābūt noteiktam intervālam. Tas attiecas gan uz 
lapu dārzeņiem un salmu kultūraugiem, gan ziemājiem un vasarājiem.
Ņemot vērā augkopības ierobežojumus saimniecības struktūras, 
audzēšanas vietas apstākļu, tirgus situācijas un kultūraugu īpašību dēļ, 
augu sekas parametri raksturo dažādu kultūraugu savstarpējo saderību. 
Jāņem vērā, ka šajā aprakstā var nebūt ņemti vērā specifiski apstākļi, 
piemēram, visjaunāko šķirņu īpašības un starpkultūru audzēšana.

 Izvēlieties savstarpēji saderīgāko kultūraugu kombinācijas, ņemot vērā 
vienoto vērtējumu, kurā apvienoti gan ar audzēšanas laiku, gan 
fitosanitārajām īpašībām saistīti apsvērumi[23].

 Ieteicams neveidot divu ļoti vērtīgu priekškultūru kombinācijas („luksusa 
kombinācijas”).

 Lai sasētu tauriņziežu-stiebrzāļu platības, var izmantot dažādus 
paņēmienus; atkarībā no izvēlētā paņēmiena ir nepieciešama specifiska 
priekškultūra, piem., graudaugi pasējai.

 Ļoti ienesīgi kultūraugi, kam nepieciešams daudz slāpekļa, piemēram, 
kartupeļi vai pārtikas kvieši, ir jāaudzē pēc tauriņziežu-stiebrzāļu maisījuma. 

Dažādu kultūraugu saderība augu sekā[23, pielāgots]

Priekškultūra

Pēckultūra
Ziemas
kvieši

Vasaras
kvieši

Ziemas
kvieši

Vasaras
kvieši

Ziemas
kvieši, 

tritikāle

Speltas 
kvieši Auzas Kuku-

rūza
Tauriņz.-
stiebrz.

Pākš-
augi

Kartu-
peļi

Ziemas
rapsis

Saules-
puķes

Ziemas kvieši 

Vasaras kvieši 
Z. mieži, tritik.

Vasaras mieži 

Z rudzi, tritik.

Speltas kvieši

Auzas

Kukurūza

Tauriņz.-stiebrz.

Pākšaugi 

Kartupeļi

Ziemas rapsis

Saulespuķes

Z. = ziema; V. = vasara

Kultūraugu saderība

Ļoti laba Laba Drīzāk slikta Slikta

Piezīme: Pirms pavasara kultūraugiem augu sekā iekļaujiet starpkultūras.

027-038_Augu seka_27-38LV_10_31a.indd   32 31.10.2013   13:01:00



33

       

Tauriņzieži, jo īpaši lopbarības tauriņzieži, ir laba priekškultūra, jo tie:

• piesaista no atmosfēras slāpekli ar gumiņu baktēriju palīdzību,
• pēckultūrai nodrošina slāpekli,
• uzlabo augsnes fiziskos raksturlielumus,
• baro augsnes organismus,
• veicina augsnes humusa uzkrāšanos,
• ar dziļajām saknēm aizsniedz dziļākajos augsnes slāņos esošās barības 

vielas,
• ar mikorizu aizsniedz augsnē uzkrājušos fosforu.

Sakņaugi un lapu dārzeņi ir labas priekškultūras, jo spēj:

• samazināt nezāļu izplatību intensīvās mehāniskās kultivēšanas dēļ,
• uzlabot augsnes fiziskos raksturlielumus, jo pēc to audzēšanas parasti 

augsne ir irdena un labi apgādāta ar gaisu,
• nodrošināt pēckultūrām lielu N daudzumu, jo ražas atlikumos ir zema 

oglekļa un slāpekļa attiecība.

Tomēr tiem ir arī savi trūkumi. Tie:

•  noārda daudz humusa,

•  ir uzņēmīgi pret augu sekā nodotām slimībām (jo īpaši kartupeļi un 
cukurbietes).

Graudaugi nav tik labas priekškultūras, jo:

•  to atliekās ir augsta oglekļa un slāpekļa attiecība,

•  tie palielina nezāļu ieviešanās risku,

•  tie pasliktina augsnes stāvokli.

Vērtējot graudaugus pēc to piemērotības audzēšanai kā priekškultūru, 
tos var sarindot šādi:

auzas > rudzi > kvieši > vasaras mieži.

Dažādu kultūru ietekme uz ražu atšķiras, un to iespaido priekškultūras 
tips un augsnes tips. Graudaugu raža pēc tauriņziežiem ir par 20 — 30 % 
lielāka, salīdzinot ar graudaugu priekškultūrām. Ietekme uz pēckultūras 
ražu ir jāņem vērā saimniecības ekonomiskajos aprēķinos, un tā vēlreiz 
apliecina labi izplānotas augu sekas nozīmīgumu. Mazauglīgās platībās 
ietekme uz ražu ir lielāka nekā platībās ar auglīgu augsni.

Priekškultūras ietekme

Priekškultūras ietekme 
uz ražu
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Augu seka

Starpkultūras ESL metodēm atbilstošās augu sekās  
 
 

Kad pabeigta augu sekas pamatkultūru izvēle, kur vien iespējams, jāiekļauj 
starpkultūras. Starpkultūrām, piemēram, lauka sinepēm, rudziem/vīķiem, zie-
mas rapša un tauriņziežu maisījumiem, augu sekā ir vairākas funkcijas. Tās ir:
• barības vielu zuduma samazināšana izskalošanās un erozijas dēļ,

• (pēckultūrām viegli pieejama) slāpekļa uzsūkšana un uzglabāšana,

• papildu lopbarība,

• nezāļu daudzuma samazināšana,

• papildu sakņu biomasas veidošana,

• augsnes klājuma un kvalitatīva aruma nodrošināšana.

Atkarībā no saimniecības struktūras, kā arī pieejamā veģetācijas perioda starp 
pamatkultūru audzēšanas reizēm starpkultūras var audzēt kā pasēju vai kā 
vasaras vai ziemas starpkultūras.

 Galvenie starpkultūru izvēli ietekmējošie faktori ir pieejamais 
veģetācijas perioda ilgums un ūdens pieejamība.

•  Pasēja sausos reģionos un vasaras vai ziemas starpkultūras mitros 
reģionos.

• Lai smilšainās augsnēs samazinātu izskalošanos, ieteicams audzēt 
ziemcietīgas starpkultūras, piemēram, ziemas rapsi vai aireni.

• Augsta daudzgadīgo nezāļu izplatība jāierobežo, atstājot uz lauka 
rugājus, nevis ieviešot starpkultūras.

Tauriņziežu īpatsvars augu sekā 

ESL saimniecību mērķis parasti ir augu sekā audzēt vismaz 30 % 
tauriņziežu, galvenokārt daudzgadīgo āboliņu. Tauriņzieži, ko audzē 
maisījumos kā pamatkultūru, ir jāuzskaita saskaņā ar tālāk minēto aprēķina 
piemēru. Jāņem vērā, ka 30 % āboliņa vienā audzēšanas reizē nenozīmē 
30 % āboliņa augu sekas ciklā. Tauriņziežu starpkultūrām aprēķinā ir 
proporcionāli mazāka nozīme nekā tauriņziežu pamatkultūrām.

Pākšaugu īpatsvara aprēķināšana 6 gadu ilgā augu sekas ciklā 
   

Ieteikumi

Kultūraugu maisījums Kultūras īpatsvars 6 
gadu ciklā, %

Tauriņziežu 
īpatsvars 

maisījumā, %

Tauriņziežu 
īpatsvars augu 

sekā, %
2 gadi āboliņš un stiebrzāles 33  30 10 
2 gadi āboliņš un stiebrzāles 33 60 20 
2 gadi āboliņš un stiebrzāles 33 80 25 
1 gads ziņi/auzas starprindās 17 50 8 
1 gads pākšaugi 17 100 17 

Lai sasniegtu mērķi augu sekā 
audzēt 30 % tauriņziežu, sešu 
gadu ciklā 33 % jābūt āboliņa-
stiebrzāļu maisījumam, kur 
60  % ir āboliņš, kā arī vienu 
gadu jauktai audzēšanai kopā 
ar tauriņziežu maisījumu!
Ja augu sekā audzē mazāk 
āboliņa un stiebrzāļu maisīju-
mu, izvirzīto mērķi var sasniegt 
tikai tādā gadījumā, ja augu 
sekas ciklā iekļauj papildu tau-
riņziežus (piemēram, pākšau-
gus)!
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Augu sekas desmit punktu plāns[7, 8]

1. Izvēlieties kultūraugus, ņemot vērā to potenciālo noietu un cenu, 
saimniecības lopbarības vajadzības, augsnes tipu, klimatu un augu sekas 
parametrus.

2. Līdzsvarotā augu sekā ir no 30 % (tikai tauriņzieži) līdz 40 % (tauriņziežu 
un stiebrzāļu maisījums) tauriņziežu, ne vairāk kā 20 % rušināmaugu un 
līdz 60 % graudaugu. Augu sekās, kur noteicoša nozīme ir graudaugu 
kultūrām, iekļaujiet vasarāju labību un starpkultūras.

3. Lai saimniecība spētu apgādāt sevi ar lopbarību, aprēķiniet nepieciešamo 
barības daudzumu no laukaugiem un kultivētās lopbarības, ņemot vērā 
papildu devumu no pastāvīgajām pļavām.

4. Lai izvairītos no bīstamiem (tādiem, kas nodara lielus postījumus no 
agronomiskā un ekonomiskā viedokļa) kaitēkļiem un slimībām, kas 
izplatās pa augsni, starp pamatkultūru un kultūraugu dzimtu, piemēram, 
kāpostu dzimtas, graudaugu, pākšaugu audzēšanas reizēm, ir jāievēro 
noteikts intervāls un augu sekā jānosaka šī kultūrauga vai kultūraugu 
dzimtas maksimālais biežums.

5. Lai novērstu bīstamu nezāļu savairošanos, pamīšus ir jāaudzē lapu dārzeņi 
un kultūraugi, kam ir salmi, kā arī ziemāji un vasarāji, un augu sekā jāiekļauj 
vismaz viens sakņaugs.

6. Veiciet augsnes analīzes, lai noteiktu P, K un humusa daudzumu (augsnes 
auglība), un rūpīgi plānojiet katra lauka mēslošanu ar kūtsmēsliem, lai 
augu sekas ciklā maksimāli lietderīgi izmantotu barības vielas un uzlabotu 
augsni, tādējādi nodrošinot lielu kvalitatīvu produktu ražu un novēršot 
barības vielu izskalošanos.

7. Nepieciešamo graudaugu daudzumu nosakiet pēc tā, cik daudz salmu 
vajadzīgs pakaišiem.

8. Lai uzlabotu augsnes struktūru, barības vielu apriti, veicinātu ūdens 
uzsūkšanos un samazinātu augsnes sablīvēšanos smagās tehnikas 
lietošanas dēļ, jo īpaši lietainā laikā, pēc augiem ar seklu sakņu sistēmu 
audzējiet dziļsakņu augus.

9. Lai izlīdzinātu darba slodzi un veicinātu dažādu nezāļu sugu dīgšanu, 
pamīšus apsējiet laukus rudenī un pavasarī.

10. Lai novērstu barības vielu izskalošanos un eroziju, parūpējieties par to, lai 
pēc iespējas ilgāku laiku augsne būtu apsegta. Audzējiet segkultūras, pēc 
vasarājiem — starpkultūras un pretēji, lietojiet zemvirsaugus (tauriņziežus) 
un kultūraugu maisījumus.

Visbeidzot: dokumentējiet neveiksmes un veiksmes, lai nepieciešamības 
gadījumā pārplānotu augu seku nākotnē!

Vai vēlaties nodrošināt augu sekas ilgtspēju?
  Sastādiet  humusa bilances (augsnes auglība).

Vai jums ir nepieciešama palīdzība, plānojot un izvērtējot augu seku?
 Izmantojiet programmatūras rīku  ROTOR.

027-038_Augu seka_27-38LV_10_31a.indd   35 31.10.2013   13:01:01



36

Augu seka

Augu seku piemēri

Divus gadus ilgajā pārejas laikā ieteicams palielināt tauriņziežu īpatsvaru virs 
30 %, lai pakāpeniski uzlabotu augsnes auglību. Cūkkopības un putnkopības 
saimniecībām ir grūti sasniegt tik augstu tauriņziežu īpatsvaru, jo šiem dzīvniek-
iem nedod lopbarības tauriņziežus. Šo saimniecību īpašniekiem ieteicams audzēt 
pākšaugus, tauriņziežus kā starpkultūras un tauriņziežus-stiebrzāles mulčai. 

 Jāņem vērā, ka daudzgadīgām tauriņziežu-stiebrzāļu platībām ir 
 labvēlīgāka ietekme uz augsnes auglību nekā viengadīgām.

Agronomiski pārdomāti augu sekas varianti Baltijas jūras 
reģiona valstīs

Zviedrija Somija Vācija Latvija Polija Baltkrievija

1. 
gads

Pavasaris

Āboliņš-stiebrz.
Āboliņš-stiebrz.

Āboliņš-stiebrz. Āboliņš-stiebrz. Āboliņš-stiebrz.

Āboliņš-stiebrz.

Vasara
Rudens
Ziema

2. 
gads

Pavasaris
Vasara
Rudens

Ziemas kvieši Ziemas kvieši Labība, ziemāji
Ziema

3. 
gads

Pavasaris
Vasara
Rudens

Labība, ziemāji Tritikāle
Starpkultūra Starpkultūra

Ziema

4. 
gads

Pavasaris
Labība, vasarāji Skābbar. 

kukurūza
Skābbar. 
kukurūza Vasaras auzas

Vasara
Rudens

Papuve Papuve Starpkultūra Papuve Papuve

Ziemas tritikāle
Ziema

5. 
gads

Pavasaris Vasaras kvieši/
āboliņš-

stiebrzāles (P)
Auzas, zirņi Pākšaugi

Labība, 
vasarāji/pākš-

augi

Labība, vasarāji/
āboliņš- 

stiebrzāles (P)
Vasara

Rudens Āboliņš-
stiebrzāles Starpkultūra

Ziemas rudzi/ 
Āboliņš-

stiebrzāles (P)
Labība, ziemāji

Āboliņš-
stiebrzāles StarpkultūraZiema

6. 
gads

Pavasaris
Auzas/Āboliņš-
stiebrzāles (P)

Skābbarības 
zālājs/Āboliņš-
stiebrzāles (P)

Vasara

Rudens Āboliņš-
stiebrzāles

Āboliņš-
stiebrzāles Papuve Āboliņš-

stiebrzālesZiema

7. 
gads

Pavasaris Labība, vasarā-
ji/Āboliņš-

stiebr zāles (P)
Vasara

Rudens Āboliņš-
stiebrzālesZiema

P = pasēja; Kūtsmēsli/komposts tiek piemērots, taču netiek norādīts tabulā.

Tauriņzieži Tauriņz. un labība Labība Sakņaugi Papuve/Starpkult.

Jauktām ESL 
saimniecībām[21, 1, 5]
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Laukkopības saimniecībām, kurās nav dzīvnieku, ieteicams vienoties 
par sadarbību ar tuvākajā apkaimē esošajām lopkopības saimniecībām, 
lai apmainītos ar lopbarību un kūtsmēsliem un tādējādi nodrošinā-
tu barības vielu atjaunošanu. Atkarībā no nepieciešamās lopbarības ir 
iespējami ļoti dažādi augu sekas varianti.

Laukkopības saimniecībās augu sekā vienmēr ir jābūt pākšaugiem un 
tauriņziežu starpkultūrām. Lopbarības tauriņziežus var audzēt mulčai, 
kā sadarbībā iesaistītai lopkopības saimniecībai paredzētu lopbarību, kā 
biomasu biogāzes stacijai vai sēklai. Labvēlīga ietekme var būt arī zaļajai 
papuvei, kurā audzē, piemēram, lauka pupu, Aleksandrijas āboliņa, Per-
sijas āboliņa un airenes maisījumu. 

Laukkopības saimniecībām, kurās nav dzīvnieku, ir vairākas iespējas, lai 
augu sekā iekļautu tauriņziežus.

Pākšaugu un lopbarības tauriņziežu audzēšana sadarbībā ar 
piensaimniecībām, cūkkopības vai putnkopības saimniecībām.

 Starpkultūru un zaļmēslojuma audzēšana (pamīšus ziemāji un 
vasarāji).

 Ieteicams 2 gadus ilgs tauriņziežu un stiebrzāļu maisījuma 
audzēšanas periods, lai uzlabotu augsnes auglību.

 Tauriņziežu audzēšana sēklai (pākšaugi un lopbarības tauriņzieži).

 Zaļā papuve (pākšaugu maisījumi mulčai).

 Ja tuvumā nav nevienas lopkopības saimniecības, var sadarboties 
ar biogāzes staciju.

ESL saimniecību 
sadarbība
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Augu seka

Pārbaudes kontrolsaraksts[9]

Lai novērtētu ieplānoto augu seku, izmantojiet šo kontrolsarakstu un ap-
spriediet to ar citiem lauksaimniekiem un savu konsultantu. 

Jā Nē
Vai augu maiņā ir vismaz 30 % tauriņziežu?

Vai ir noskaidrots humusa un slāpekļa daudzums augsnē?

Vai ir apzinātas noieta tirgus iespējas un veikti bruto peļņas aprēķini?
Vai augu seka nodrošina nepieciešamo lopbarību?
Vai slāpekli piesaistošas kultūras audzē pamīšus ar slāpekli 
atdodošajām kultūrām?
Vai augu sekā ir pietiekami daudz zaļmēslojuma un starpkultūru, lai, 
cik vien iespējams, samazinātu eroziju un izskalošanos?
Vai pamīšus audzē kultūras ar mazu sakņu sistēmu un lielu sakņu 
sistēmu?

Vai pamīšus audzē augus ar seklu sakņu sistēmu un dziļsakņu augus?

Vai pirms lēnaudzīgām kultūrām audzē kultūras, kas palīdz izskaust 
nezāles?
Vai starp vienas kultūras audzēšanas reizēm ir paredzēts intervāls, lai 
mazinātu slimību un kaitēkļu nodarīto postījumu šai kultūrai?

Vai kultūraugu izvēle ļauj efektīvi izmantot saimniecības tehniku un 
darbaspēku?
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Tauriņzieži

Nozīmīgums

Tauriņzieži ir viens no svarīgākajiem kultūraugu veidiem ESL sistēmās. 
Saimniecībās, kas saimnieko saskaņā ar ESL principiem, 30 % augu sekā 
jāiekļauj tauriņzieži, lai nodrošinātu sistēmas ilgtspējību atkarībā no 
apstākļiem audzēšanas vietā, saimniecības struktūras un tās rentabilitātes. 
Konvencionālajās saimniekošanas sistēmās tauriņziežu nozīme augu sekā ir 
samazinājusies intensīvas slāpekļa minerālmēslojuma lietošanas dēļ, kā arī 
tāpēc, ka lielu daļu patērētās lopbarības saimniecības iepērk, galvenokārt 
sojas pupiņas no ārzemēm, jo ES vairs nemaksā subsīdijas par pākšaugiem. 
Intensīvas koncentrēšanās uz dažu ļoti ienesīgu kultūraugu audzēšanu un 
būtisku augu sekas principu ignorēšanas (piemēram, ieviešot augu sekas, 
kurās nav tauriņziežu un ir liels graudaugu īpatsvars) dēļ ir jārisina tādas 
problēmas kā humusa satura samazināšanās, augsnes erozija, barības vielu 
un pesticīdu noplūde ūdenstilpēs utt. Augu seka, kurā iekļauti tauriņzieži, 
var ievērojami mazināt šo problēmu rašanās risku. Turklāt tauriņzieži ļauj 
saimniecībām, kas darbojas saskaņā ar ESL principiem, ļoti lielā mērā sevi 
nodrošināt ar lopbarību un slāpekli.

Tauriņzieži piesaista gaisā esošo slāpekli ar gumiņu baktēriju palīdzību, kas 
simbiotiski dzīvo pie tauriņziežu saknēm. Šis ir svarīgākais slāpekļa avots 
saimniecībām, kas darbojas saskaņā ar ESL principiem, un priekšnosacījums 
tam, lai nebūtu jālieto slāpekļa minerālmēsli. Šādi var piesaistīt vērā ņemamu 
slāpekļa daudzumu — labvēlīgos apstākļos piesaistītais daudzums var sa-
sniegt vairākus simtus kg N/ha gadā.

Unikālā slāpekļa 
piesaistes spēja

Definīcija

Vispārējie aspekti

Kā atpazīt aktīvas sakņu gumiņu 
baktērijas?
Pēc sarkanās krāsas! 

Tauriņzieži ir augi, kam ir pākstis un kas pieder pie tauriņziežu jeb pupu 
dzimtas. Tā ir viena no vislielākajām augu dzimtām — pasaulē sastopami 
aptuveni 20 000 sugu (kultūraugu un savvaļas augu). Pie tiem pieder 
viengadīgie, divgadīgie un daudzgadīgie zālaugi, kā arī koki un krūmi. 

Sekmīga slāpekļa daudzuma pārvaldība ESL sistēmās, audzējot 
tauriņziežus, ietver:  

• optimāla N daudzuma piesaisti simbiotiskos procesos,
• N nodošanu pēckultūrām ar minimāliem zudumiem.
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Cilvēku uzturā (pārtikas pākšaugi):
• pārtika ar augstu olbaltumvielu saturu (2 — 3 reizes vairāk N nekā 

labības graudos);
• sniedz svarīgas aminoskābes (ļoti vērtīgs graudaugu uzturvielu 

papildinājums);
• alternatīva gaļas lietošanai uzturā;
• var izmantot kā novatorisku veselīgu pārtikas produktu izejvielu. 

Vidē (lopbarības tauriņzieži un pākšaugi):
• samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas (N2O — smieklu gāze) un 

enerģijas patēriņu, jo netiek lietoti 
N minerālmēsli;

• ar augu sekas dažādošanu uzlabo 
bioloģisko daudzveidību augsnē 
un virs tās;

• samazina nepieciešamo pesticīdu 
daudzumu, jo uzlabojas augu 
veselība;

• veicina vietējo un reģionālo 
ražošanu un samazina atkarību no 
ievestas proteīna lopbarības. 

Saimniecībā (galvenokārt tauriņziežu-stiebrzāļu maisījumi):
• saglabā un ilgtermiņā palielina augsnes auglību;
• ir svarīgākais slāpekļa avots;
• pākšaugiem un lopbarības tauriņziežiem ir augsts olbaltumvielu saturs;
• ļoti labvēlīgi ietekmē pēckultūru;
• dziļās saknes uzlabo augsnes struktūru dziļākajos slāņos; 
• simbiozē ar mikorizas sēnītēm aktivizē fosforu; 
• samazina nepieciešamās augsnes apstrādes intensitāti;
• uzlabo augu veselību un palīdz izskaust nezāles.

Tauriņziežu priekšrocības  

Efektīvi saimniekojot, tauriņziežu audzēšanai var būt dažādas 
priekšrocības:

salmi

bez
ābol.-stiebrz.

74

72

70

68

66

64

62

60

  0

Humuss 
(t/ha)

bez
organ. mēsl.

bez
ābol.-stiebrz.

bez
organ. mēsl.

20 %
ābol.-stiebrz.

pakaišu
kūtsm.

bez
ābol.-stiebrz.

pakaišu
kūtsm. 

+ 20 %
ābol.-stiebrz.

pakaišu
kūtsm.

+ 40 %
ābol.-stiebrz.

Humusa daudzuma pieaugums dažādās mēslošanas un 
augu sekas sistēmās (ilgtermiņa izmēģinājums smilšmāla 
augsnē, 5 gadi pēc izmēģinājuma sākšanas) [15]

Humusa daudzums izmēģinājuma sākšanas brīdī
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Tauriņzieži

Pamatdati par pākšaugiem un lopbarības 
tauriņziežiem   
 
      
Lai garantētu pēc iespējas lielāku augšanas un slāpekļa piesaistes spēju, 
augsnē ir jābūt līdzsvarotam barības vielu (P, K, N) un pH līmenim. 
Tauriņziežu kultūras pirmajā audzēšanas reizē vai pēc ilga pārtraukuma 
sēklām inokulē atbilstīgo rizobaktēriju (slāpekli piesaistošu baktēriju) 
celmu. Tās var izdzīvot augsnē vairākus gadus. 

Tauriņz. 
veids

Ūdens 
aprite

Augsnes 
kvalitāte

Pašsade–
rība

Intervāls 
starp 

audzēšanas 
reizēm

Optimālā 
pH vērtība

Raža (t/ha) 
(sliktākā-labākā 

augsnē)

Zirņi + + Nē 5 6,0 – 7,0 1 – 4,5

Lauka 
pupas + + Nē 3 – 4 6,5 – 7,0 2 – 5

Lupīnas Nē 3 – 4

– dzeltenās – – 5,0 – 6,0 1 – 3,5

– baltās + + 6,0 – 7,0 2 – 4

– zilās + – 5,5 – 7,0 1 – 3,5

Sojas 
pupiņas* + + Jā 6,0 – 7,5 1 – 2,5

* Sojas pupiņas ir īsās dienas augi. Tiem nepieciešama temperatūra virs 6 °C, bet veģetācijas 
periodam ir jābūt 150 — 180 dienas ilgam. Ir nepieciešama rizobaktēriju inokulācija, it īpaši 
pirms pirmās sēšanas reizes. Piezīme: pirms izbarošanas lopiem sojas pupiņas ir jāapstrādā.

Vidējais barības vielu daudzums/ha novāktajā tauriņziežu ražā:
1 t/ha ražas (86 % sausnas) ≈ 35 kg N, 4 kg P, 8 kg K.
Piezīme. Ļoti efektīvi tauriņziežu barības vielu apriti var nodrošināt, 
izbarojot pupas lopiem un ar kūtsmēsliem mēslojot saimniecības 
zemi! 

Pākšaugi Pākšaugi ir svarīgs pārtikas un lopbarības olbaltumvielu avots. 
Salīdzinājumā ar graudaugiem pēc to audzēšanas laukā paliek ļoti maz 
rugāju, ražas atliekām ir zema C:N attiecība, un tās ātri satrūd. Šie augi 
spēj augsnē atbrīvot fosforu, rizosfērā izdalot organiskās skābes.

Tauriņziežus bieži audzē kopā ar graudaugiem, piem., lauka pupas ar auzām, zirņus ar vasaras miežiem un rudzus 
ar vīķiem. Svarīga ir viendabīga sēja, neatdalot sēklas sētuvē, un abu kultūru vienlaicīga nogatavošanās. 

Maisījumi

Trūkumi: zemākas tauriņziežu koncentrācijas dēļ 
tiek piesaistīts mazāk N un samazinās neto N 
devums, kas samazina priekškultūras pozitīvo ie-
tekmi.

Priekšrocības: blīvs sakņojums, mazāk problēmu ar 
augu slimībām; rugāji un sakņu atlikumi sadalīsies, 
un nitrāti mineralizācijas procesā veidosies lēnāk, jo 
graud augiem ir lielāka C:N attiecība.

Aprēķina piemērs

Dažu pākšaugu īpašības (prasības: + = lielas, – = mazas ) [4,16]
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Lopbarības tauriņziežus var nevis novākt, bet ieart zemē kā zaļmēslojumu, 
lai augsni nodrošinātu arī ar slāpekli. Āboliņu un lucernu augu sekā pa-
rasti audzē kopā ar dažādām zālaugu šķirnēm. Lopbarības tauriņzieži ESL 
sistēmām ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tie piesaista un sistēmā atstāj vairāk N nekā 
pākšaugi, kā arī ir ar olbaltumvielām bagāta barība atgremotājiem. Tā kā 
atgremotāji (lopkopība) var sagremot celulozi, tie nepretendē uz pārtikas 
produktu kultūrām. Turklāt, audzējot daudzgadīgos tauriņziežus, var ļoti 
efektīvi regulēt un samazināt nezāļu (piemēram, dadžu un ložņu vārpatas) 
izplatīšanos.

            Maisījums Ūdens
 aprite

Augsnes 
kvalitāte

Audzēšanas 
ilgums (gadi)

Intervāls 
starp 

audzēšanas 
reizēm

Optimālais 
pH

Lucerna un stiebrzāles + – 1 – 3 3    6  –  7

Sarkanais āboliņš un stiebrzāles + + 1 – 3 3 5,5 – 7

Baltais āboliņš un stiebrzāles – – 1 – 3 0 5,2 – 7

Nopļautās ražas garums cm x 0,1 = 1 t sausnas/ha. 

Piemērs: augstums 45 cm – 5 cm pļaušanas augstums = 40 cm 
nopļautās ražas garums x 0,1 = 4 t sausnas/ha.

Lopbarības tauriņzieži

Ātrā ražas aprēķināšanas 
formula

Aprēķina piemērs

Var novākt 25 līdz 80 t/ha svaigās ražas (pļaujot 2–4 reizes gadā), kas atbilst 
5 — 16 t sausnas/ha (pieņemot, ka svaigajā ražā ir 20 % sausnas) gadā. 

Dažu lopbarības tauriņziežu salīdzinājums (prasības: + = lielas, – = mazas)[4,16]

Praksē bieži ir ļoti grūti precīzi noteikt lopbarības tauriņziežu ražu, neno-
sverot piekabes vai nesaskaitot siena/skābbarības ķīpas. Blīvu sējumu 
masu aptuveni var aprēķināt šādi[5]:

Starpkultūru maisījumi
Kā starpkultūras var sēt arī citus tauriņziežus vai āboliņa un lucernas maisījumu ar graudaugiem (augu seka).

• Ziemas starpkultūras: inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.), Landsberger maisījums (ziemas vīķi, inkarnāta 
āboliņš, viengadīgā airene).
•  Vasaras starpkultūras: inkarnāta āboliņš, Aleksandrijas āboliņš (Trifolium alexandrinum L.), sējas seradella 
(Ornithopus sativus Brot.), Persijas āboliņš (Trifolium resupinatum L.), apiņu lucerna (Medicago lupulina L.), pazemes 
āboliņš (Trifolium subterraneum L.).

Vidējais barības vielu daudzums/ha novāktajos lopbarības tauriņziežos  
1 t/ha ražas (100 % sausnas) ≈ 25 — 30 kg N, 3,5 kg P, 2,5 kg K 
Piezīme: 1. ražas novākšanas gadā barības vielu daudzums ir lielāks nekā 
2. gadā.

Šo pašu formulu var izmantot, 
lai aptuveni aprēķinātu arī 
blīvu zālāju masu.
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Tauriņzieži

Pamatprincips pākšaugu piesaistītā slāpekļa aplēšanai:
simbiotiski piesaistītā N daudzums ir salīdzināms ar 

slāpekļa daudzumu novāktajā ražā[10, 6].

Slāpekļa piesaistes noteikšanas metodes 

Šajā sadaļā ir sniegti piemēri, kā ātri un vienkārši aplēst piesaistītā slāpekļa dau-
dzumu atkarībā no tauriņziežu sugas. 

Kultūraugs
Raža

Svaigā masa (t/ha)
N piesaiste

        kg N/t       kg N/ha

Lauka pupas 3,5 40 140

Zirņi 3 35 105

Zilā lupīna 2,5 40 100

Sojas pupiņas 2,5 50 125

Lēcas 1,5 40 60

Vīķi 2 40 80

Nākamajā tabulā ir sniegts pārskats par pākšaugu N piesaisti, kas pama-
tota uz Vācijā ieteiktajiem aprēķiniem[16]. 
Piezīme:  dati raksturo vidējos rādītājus, un N piesaistes spējas diapazons 
var būt ļoti liels, piem., zirņiem 50 — 300 kg N/ha.

• Pārdodot pākšaugu sēklas, tiek zaudēts simbiotiski piesaistītais 
slāpeklis. Pārdodot sēklas, augsnei atdotā slāpekļa neto daudzums ir 
vienāds ar nulli. Jāpiebilst, ka bilance var būt arī negatīva.

• Ja sēklas izbaro saimniecības dzīvniekiem un kūtsmēslus izmanto 
lauku mēslošanai, lielākā daļa piesaistītā slāpekļa paliek sistēmā. 
Specializētām augkopības saimniecībām, jo īpaši dārzkopības 
saimniecībām, viss izaudzētais ir jāizmanto mēslošanai, ja tās vēlas, 
lai barības vielas atgrieztos apritē šajā pašā saimniecībā vai citās 
saimniecībās, ar ko tās sadarbojas.

• Pārejot uz ESL sistēmu, ir aptuveni jāaprēķina (gan katram lau-
kam, gan  visai saimniecībai), cik lielam daudzumam barības vie-
lu ir jāatgriežas dabā, lai augu sekā izlīdzinātu slāpekļa bilanci 
(programmatūras rīki)!

Pākšaugi

Jāņem vērā:
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Lopbarības tauriņziežu vidējais slāpekļa piesaistes rādītājs ir aptuveni 
200 kg N/ha/gadā, kas ir apmēram divreiz vairāk nekā pākšaugiem.
Piesaistītā N daudzuma noteikšana ir apgrūtināta, audzējot tauriņziežu 
un citu augu maisījumu, piemēram, āboliņa-stiebrzāļu maisījumu, jo tādā 
gadījumā ir jānosaka āboliņa daudzums. Labāku priekšstatu var iegūt, 
 pirms pļaujas veicot novērojumus laukā un reģistrējot iegūtos datus. 

 

Tauriņziežu ražas īpatsvars  (%)
Mērogs Kultivētā lopbarība Pastāvīgās pļavas

ļoti mazs  1 – 20 1 – 5

mazs 21 – 40 6 – 20

vidējs 41 – 60 21 – 40

liels 61 – 80 > 40

ļoti liels 81 – 100

Tauriņziežu īpatsvara noteikšanas pamācība

Tauriņziežu īpatsvaru noteikt ir 
sarežģīti, lai to apgūtu, ir jāvingrinās, 
tāpēc šīm vajadzībām varat izmantot 
vienkāršu programmatūras rīku.
Tajā parādītas dažādas velēnas ar 
dažādiem augu maisījumiem, un 
to var izmantot, lai pārbaudītu un 
pilnveidotu tauriņziežu īpatsvara 
noteikšanas prasmi. 

Lopbarības tauriņzieži

Vispārējs princips lopbarības tauriņziežu N piesaistes 
noteikšanai : 35 kg N pies./1 t pākšaugu ražas (sausna)[63,6]

Kā noteikt tauriņziežu īpatsvaru tauriņziežu un stiebrzāļu platībās?
Liela mēroga aplēsēm var izmantot tabulu.

tas ir pareizi: 59 % sausnas raža (t/ha) svaiga raža (t/ha)
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Tauriņzieži

Nākamajā tabulā ir redzams, ka atkarībā no ražas un tauriņziežu īpatsvara 
kopējais piesaistītā N daudzums var ievērojami atšķirties. Ja laukā, no 
kura novāktā kopējā raža ir 8 t sausnas/ha gadā, 20 % ir tauriņzieži, 
piesaistītā slāpekļa daudzums būs par 168 kg mazāks nekā laukā, kur 
tauriņziežu īpatsvars sasniedz 80 %!

Bruto raža 
(t sausnas/ha gadā)

N pies. kg/ha gadā ar dažādu tauriņziežu īpatsvaru

20 % 50 % 80 %

4 28 70 112

8 56 140 224

10 70 175 280

Piesaistītā N daudzums āboliņa un stiebrzāļu maisījumā ar dažādu āboliņa 
īpatsvaru (saskaņā ar minēto pamatprincipu)
(Dati attiecas uz dažādu tauriņziežu īpatsvaru ražā Viduseiropas apstākļos).

Piemēri

Slāpekļa bilances aprēķins

Lai aprēķinātu lopbarības tauriņziežu piesaistīto N daudzumu, kā arī 
gūtu priekšstatu par lauka kopējo N bilanci, varat izmantot viegli lieto-
jamo ESL programmatūras rīku. Nomainot dažus rādītājus atbilstoši jūsu 
saimniecības apstākļiem (piemēram, ražu vai novākšanas metodi), varat 
iegūt priekšstatu par tās situāciju. Nākamajā tabulā un grafikā ir redzams 
aprēķina piemērs.
Piemērā redzams, ka, novācot 3 t/ha lielu stiebrzāļu-āboliņa skābbarības 
ražu, kurā ir 50 % āboliņa, N bilance būtu pozitīva (23 kg N/ha). Ja maisījumā 
būtu tikai 30 % āboliņa, N budžets būtu negatīvs (–15 kg N/ha). 

IZEJAS DATI
Vidējais augstums [cm] 45
Novākšanas metode [izvēlēties] skābbar.
Novākšanas zudumi [%] 20
Tauriņziežu īpatsvars [%] 50

REZULTĀTS
Raža (novāktā) [t/ha DM] 3,2
Piesaistītais N [kg N/ha] 105
Novāktais N [kg N/ha] 82
N atlikums [kg N/ha] 23
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Lopbarības starpkultūru piesaistītā N daudzums[16]

(standartvērtības Vācijā)

Kultūraugs
Vidējā raža, svaigā masa 

t/ha
N piesaiste 

kg/ha

Āboliņš + stiebrzāles (50:50) 15 20

Āboliņš 15 38

Seradella (Ornithopus sativus) 15 32

Zirņi (lopbarības) 15 38

Vīķi (lopbarības) 15 38

Citi viengadīgie lopbarības tauriņzieži 15 32

Pļavās visbiežāk sētā tauriņziežu suga ir baltais āboliņš. Parasti tiek 
vispārēji norādīts, ka piesaistītā slāpekļa daudzums ir 30 kg/ha. Tomēr, 
tāpat kā lopbarības tauriņziežiem aramzemju platībās, ir arī precīzāks 
piesaistītā slāpekļa daudzuma noteikšanas veids.
1. Ražu var noteikt saskaņā ar 45. lappusē aprakstīto principu.
2. Piesaistītā N daudzumu var noteikt saskaņā ar šādu principu [14].

Kā noteikt tauriņziežu īpatsvaru pļavā?
Lai pārbaudītu un pilnveidotu tauriņziežu īpatsvara noteikšanas prasmes 
daudzgadīgajās pļavās, var izmantot tauriņziežu īpatsvara noteikšanas 
pamācību. 

Princips pļavās piesaistītā N daudzuma noteikšanai:
30 kg Npies./1 t tauriņziežu ražas (sausna)

Atkarībā no āboliņa daudzuma pļavā piesaistītā slāpekļa diapazons var 
būt ļoti plašs. 

Pļavā piesaistītā N daudzums (saskaņā ar iepriekš aprakstīto principu)

Starpkultūras

Pļavas

Bruto raža (t 
sausnas/ha 

gadā)

Npies. kg/ha gadā ar dažādu baltā āboliņa īpatsvaru

10 % 20 % 30 % 40 %

4 12 24 36 48

8 24 48 72 96

10 30 60 90 120
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Tauriņzieži

Kā palielināt slāpekļa piesaisti[5, 17]

• Līdzsvarots P, K un pH līmenis augsnē, laba augsnes struktūra, augkopība 
pielāgota videi.

• Pozitīvu lauka N bilanci var sasniegt, audzējot tauriņziežu un stiebrzāļu 
maisījumu (ar 80 % tauriņziežu īpatsvaru) lopbarībai.

• Appļaujot jauktās platības, lai augus izbarotu dzīvniekiem, nevis ražu iz-
mantojot mulčai, var novākt vairāk tauriņziežu un ievērojami uzlabot N 
piesaisti.

• Strauju lopbarības tauriņziežu augšanu var sasniegt, ja tiem atļauj ziedēt 
vienreiz.

• Maksimālais piesaistes ātrums tiek sasniegts ziedēšanas un pākšaugu 
pākšu veidošanās laikā, tāpēc raža jānovāc un mulča, ja vajadzīgs, 
jāsagatavo pēc tam.

• Kad vien iespējams, ieviesiet augu sekā tauriņziežu starpkultūras.
• Piesaiste ir atkarīga gan no augsnes temperatūras (> 6 °C), gan no 

veģetācijas perioda. Tauriņziežu kultūrām parasti pēc piecām nedēļām 
sākas N pašapgāde. Tāpēc tās ir jāsēj pēc iespējas agrāk.

• Audzējiet pākšaugus, jo īpaši zirņus, baltās lupīnas un sojas pupiņas, jo 
šīs kultūras nodrošina fosfora pieejamību, kas veicina slāpekļa piesaisti.

• Lai apkarotu pupu laputis, īpaši iedarbīgs ir lauka pupu un auzu 
mistrs. Rūpīgi ievērojiet augu sekā ieteicamo intervālu starp dažādo 
tauriņziežu audzēšanas reizēm. Tauriņziežu audzēšana prasa rūpes, bet 
tās atmaksājas.

Slāpekļa bilance laukā[17]

Nākamā tabula sniedz aptuvenu priekšstatu par slāpekļa bilanci laukā dažādās saimniekošanas 
sistēmās. Jāņem vērā, ka pākšaugu ražas pārdošanas gadījumā N bilance var būt negatīva. Turklāt 
lopbarības tauriņzieži nodrošina slāpekli divām vai trim pēckultūrām, savukārt pārtikas pākšaugi – 
tikai vienai. Tāpēc pirms finansiāli visienesīgākajām kultūrām ieteicams audzēt lopbarības tauriņziežus 
(augu seka).  

Ir dzīvnieki Nav dzīvnieku

Tauriņzieži Sarkanais 
āboliņš Zirņi Sarkanais 

āboliņš Zirņi

Lietojuma veids Lopbarība Lopbarība Papuve Pārdotais
Kopējais augu piesaistītais 
N daudzums 220 90 180 90

N daudzums novāktajā 
ražā –340 –140 0 –140

Ar kūtsmēsliem atdotais N1) 170 70 0 0

Gāzveida N zudumi no 
mulčēšanas 0 0 –35 0

N bilance + 50 + 20 + 145 –50
       1)  Aptuvenais N zudums lopu organismā, glabāšanas un izkliedēšanas laikā: 50 %.
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Tauriņzieži un stiebrzāles
• Ja augsne ir smilšaina, augsnes apstrāde jāveic pēc iespējas vēlāk 

(vēla ziema, agrs pavasaris), lai samazinātu N izskalošanās risku 
ziemā. Augsnes apstrādes darbību skaita un dziļuma samazināšana, 
kā arī pēdējā atauguma appļaušana pirms aršanas samazina slāpekļa 
mineralizācijas procesu pirms ziemas.

• Tauriņziežu maisījumos 20 — 25 % ražas ir jābūt citu dzimtu  augiem 
(stiebrzālēm, krustziežiem), lai samazinātu izskalošanās risku, jo 
mineralizētu slāpekli var piesaistīt nekavējoties.

• Svarīgi piebilst, ka tauriņziežu mulčēšana var izraisīt amonjaka zu-
dumu (5 — 15).

Pākšaugi
• Stiebrzāļu pasēja piesaista augsnē esošo slāpekli un tādējādi samazi-

na izskalošanos smilšainā augsnē.
• Ja smilšainā augsnē pēc pākšaugiem audzē pavasarī sētus 

kultūraugus (piem., kukurūzu), ieteicama stiebrzāļu pasēja vai zie-
mas starpkultūra, lai samazinātu izskalošanos. Ja pēc tauriņziežiem 
audzē ziemājus (piem., rudzus), tie jāsēj uzreiz pēc tauriņziežu 
rugāju iearšanas. 

Tauriņziežu starpkultūras
• Smilšainā augsnē tauriņziežu starpkultūras jāaudzē tikai maisījumā 

ar citu dzimtu augiem.
• Tauriņziežu starpkultūras ir ieteicams ieart pavasarī.
• Augsnēs, kam ir liels barības vielu zudumu potenciāls, augu 

maisījumā ir jāiekļauj vismaz viens ziemcietīgs citas dzimtas augs.

Tauriņziežu audzēšana, lai samazinātu barības vielu izskalošanos[5, 7]

 
Ir dzīvnieki Nav dzīvnieku

Tauriņzieži Sarkanais 
āboliņš Zirņi Sarkanais 

āboliņš Zirņi

Lietojuma veids Lopbarība Lopbarība Papuve Pārdotais
Kopējais augu piesaistītais 
N daudzums 220 90 180 90

N daudzums novāktajā 
ražā –340 –140 0 –140

Ar kūtsmēsliem atdotais N1) 170 70 0 0

Gāzveida N zudumi no 
mulčēšanas 0 0 –35 0

N bilance + 50 + 20 + 145 –50
       1)  Aptuvenais N zudums lopu organismā, glabāšanas un izkliedēšanas laikā: 50 %.
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Tauriņzieži

Varianti stiebrzāļu un āboliņa maisījuma iearšanai, lai novērstu nitrātu izskalošanos
Shematisks slāpekļa satura apraksts dažāda tipa augsnēs pēc augsnes tipam 
pielāgotas āboliņa un stiebrzāļu maisījuma iearšanas[18]

S   O   N   D   J    F   M   A   M   J   J   A  

Stiebrzāļu un āboliņa velēna, 
kas saglabājas visu ziemu

Samazina nitrātu 
izskalošanās risku

Vēla rugaines lobīšana un 
līdzens lauks

Zems nitrātu izskalošanās 
risks

Mēneši

Zems nitrātu izskalošanās 
risks lauka lielās  
mitrumietilpības dēļ

Āboliņš un stiebrzāles

Āboliņš un stiebrzāles

Āboliņš un stiebrzāles

Au
gu

 a
ug

š.
Au

gu
 a

ug
š.

N
itr

āt
u 

di
na

m
ik

a 
au

gs
nē

N
itr

āt
u 

di
na

m
ik

a 
au

gs
nē

N
itr

āt
u 

di
na

m
ik

a 
au

gs
nē

Au
gu

 a
ug

š.

Vasarāju labība

Smilšaina  
augsne

Smilšmāls

Mālaina augsne

Ziemāju labība

Ziemāju labība

Rugaines lobīšana pavasarī

Rugaines lobīšana vēlā rudenī

Rugaines lobīšana rudenī
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Kūtsmēsli

Lopkopības saimniecību sistēmā kūtsmēsliem ir būtiska loma barības 
vielu atjaunošanā saimniecības līmenī. Tie ne tikai sniedz augsnei barības 
vielas, bet arī uztur augsnes humusa daudzumu un auglību (piemēram, 
uzlabojot ūdens aizturēšanas spēju, apgādi ar gaisu, ūdens novadīšanu 
un atbrīvojot enerģiju mikrobioloģiskās aktivitātes palielināšanai).
Pārejot uz saimniekošanu saskaņā ar ESL metodēm, būtiski svarīga 
nozīme ir efektīvas kūtsmēslu glabāšanas un apsaimniekošanas plānoša-
nai, jo barības vielu zudums ir nopietna piesārņojuma problēma, kā arī 
tiek izšķērdētas vērtīgas barības vielas. Kūtsmēsli ir galvenais mēslojuma 
avots, un tiem ir plašas lietošanas iespējas augu sekā. Tomēr kūtsmēslu 
daudzums ir ierobežots, jo lopkopības ražošanas apjomam ir jāatbilst 
saimniecības vai kooperatīva spējai nodrošināt nepieciešamo  lopbarību. 
ESL saimniecībās ieteicams iepirkt ne vairāk kā 20  % nepieciešamās 
 lopbarības.
Apmēram 75 — 90 % no lopiem izbarotā N, P un K nonāk tieši kūtsmēslos 
(lopkopība). Tas, cik lielu to daļu iespējams atdot zemei atpakaļ, lai tie 
būtu pieejami turpmāk audzētajām kultūrām, kā arī augsnes spējai 
veidot humusu, ir atkarīgs no kūtsmēslu uzglabāšanas un apsaimnie-
košanas veida.
Šie ir būtiski jautājumi, kas jārisina, lai ESL saimniecībās nodrošinātu sek-
mīgu barības vielu apriti, kā arī veselīgu apkārtējo vidi.

Trīs veidu kūtsmēslu definīcija

Kūtsmēslu nozīmīgums

Kūtsmēslu nozīmīgums 
ESL saimniecībām

Barības vielu atjaunošana 
saimniecībā (65)  

a)  pakaišu kūtsmēsli = lopu 
mēslu un salmu (vai 
cita pakaišu materiāla) 
maisījums

b)  šķidrmēsli = lopu 
eks krementi (urīns un 
izkārnījumi)

c)  virca = lopu 
urīns

Lopi

Kūtsmēsli

Pārdošana
Pārdošana

Citu dzimšu augi
Tauriņzieži Atlikumi

Augsne

P, K minerālmēsli

N2

Lo
pb

ar
.

sa
lm

i
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Laikā no kūtsmēslu nonākšanas pakaišos līdz brīdim, kad tos izmanto 
augi, iespējami dažādi slāpekļa (N) zudumi[9]. Atkarībā no uzglabāšanas, 
apsaimniekošanas un izkliedēšanas  metodēm zudumu apjoms dažādos 
saimniekošanas posmos iztvaikošanas un izskalošanās dēļ ievērojami 
atšķiras — no 5 līdz 30 % (katrā posmā).                                                                               

Uzglabāšanas metodes

Kālijs un fosfors Kompostēšanas laikā izskalošanās un noteces dēļ līdztekus slāpekļa 
zudumiem var būt arī ievērojami kālija (K) zudumi, kas var sasniegt līdz 
pat 50 %. Savukārt būtiskākie fosfora (P) zudumi parasti notiek augsnes 
erozijas dēļ pēc kūtsmēslu izkliedēšanas uz lauka.

Uzglabāšanas metode ir atkarīga no kūts tipa. Atkarībā no dzīvnieku 
turēšanas sistēmas pakaišu kūtsmēslus var regulāri izvest un glabāt kau-
dzē ārpus kūts vai laukā, un pirms izkliedēšanas kompostēt. Dziļo pakaišu 
sistēmās kūtsmēsli vairākus mēnešus glabājas kūtī, reizēm arī ārpus tās 
pirms izkliedēšanas. Vircu un šķidrmēslus glabā tvertnēs. Ie teikumus par 
glabāšanas un mēslošanas metodēm barības vielu zuduma samazināša-
nai skatiet nākamajās lappusēs.

Potenciālais atlikušā slāpekļa daudzums atkarībā no uzglabāšanas un izkliedēšanas [62]

Slāpeklis

Iespējamie barības vielu (N, P, K) zudumi

100 kg N/ha/dzīvnieks/gads
Zudumi kūtī Zudumi 

krātuvē
Izkliedējamais 

daudzums
Zudumi

izklied. laikā
Zudumi 

laukā

90 — 95

50 — 85

50 — 75

30 — 80

30 — 70

35 — 70

30 — 60

15— 30

15 — 30

15 — 30

10 — 50

10 — 20

20 — 40

90 — 95

90 — 95

70 — 80

80 — 90

Augu uzņemtais N/
Augsnē uzkrātais N

051-062_Kutsmesli-51-62_LV_10_31a.indd   53 31.10.2013   13:01:53



54

Kūtsmēsli

Pamatdati

Kompostēšana

Dzīvnieki Pakaišu kūtsmēsli1)

t/gads
Virca 

m³/gads
Šķidrmēsli 

m³/gads

1 liellops (> 2 gadi)
10 

(22 % sausnas)
18 

(8 % sausnas)
4 

(8 % sausnas)

1 vaislas sivēnmāte ar 
sivēniem

2 
(22 % sausnas)

6
 (5 % sausnas)

1,5 
(5 % sausnas)

10 cūkas
8 

(22 % sausnas)
19 

(6 % sausnas)
6 

(6 % sausnas)

100 dējējvistas (svaigi 
kūtsmēsli)

6 
(22 % sausnas)

8 
(14 % sausnas)

—

Kūtsmēslu daudzums un barības vielu saturs tajos ievērojami atšķiras at-
karībā no kūtsmēslu izcelsmes (dzīvnieku veida, pakaišu veida, barības) 
un to glabāšanas apstākļiem un ilgumu. Praksē ir grūti precīzi noteikt 
gadā saražoto kūtsmēslu daudzumu. Zemāk esošajā tabulā ir aptu-
vens liellopu, cūku un vistu gadā vidēji saražotā kūtsmēslu daudzuma 
aprēķins. Sīkākus aprēķinus, kuros ņemtas vērā konkrētas mājlopu vai 
mājputnu turēšanas sistēmas, skatiet valsts vispārīgajā datu bāzē [4].

ESL saimniecību darbā kvalitatīvam kompostam ir būtiska nozīme. 
Parasti pakaišu kūtsmēslos ir kūtsmēsli, kas sajaukti ar pakaišu materiālu, 
piemēram, salmiem, kam ir augsta oglekļa-slāpekļa attiecība (80:1) 
salīdzinājumā ar piena govju kūtsmēsliem, kam tā ir 20:1. Kompostēšanas 
procesam ir nepieciešams, lai oglekļa un slāpekļa attiecība būtu 
25:1 —  35:1 (skatīt 58. lappusi). 
Mikroorganismi trūdēšanas procesā skābekļa klātbūtnē sadala 
organiskās vielas, un kaudzes temperatūra nedēļas laikā var sasniegt 
apmēram 60 — 70 °C. Lai iznīcinātu patogēnus, nezāļu sēklas un mušu 
kāpurus, vismaz 15 dienas jānotur 60 °C augsta temperatūra. Pēc tam 
temperatūru var samazināt, līdz tā ir zemāka par 50 °C. Ja šī temperatūra 
tiek pārsniegta, slāpeklis ķīmiskas reakcijas rezultātā veido amonjaku un 
iztvaiko[8, 9]. Trūdēšanas pēdējās stadijās aktīvi darbojas sarkanās sliekas, 
kas palīdz pārstrādāt kompostu par humusu. Svaigo kūtsmēslu apjoms 
atkarībā no apstrādes un oglekļa un slāpekļa zudumiem samazinās par 
40 līdz 60 %.

Viena mājdzīvnieka gadā (365 dienās) saražotais kūtsmēslu daudzums [4]

1) zems — līdz vidējs pakaišu daudzums: 2 — 4 kg/DV (dzīvnieku vienības).
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Pārrēķināšanas koeficienti
P x 2,29 = P2O5

K x 1,21 = K2O

P2O5 x 0,44 = P

K2O x 0,83 = K

Lopi Kūtsmēslu veids
Sausna 

(%)
Nkopējais P K

Liellopi Svaigi pakaišu kūtsmēsli (kg/t svaigi1))
Kompostēti pakaišu kūtsmēsli2) (kg/t svaigi)

20
22

4
5

1,2
1,2

4,6
6,6

Cūkas Cietie kūtsmēsli2 (kg/t svaigi) 20 6 2,5 5

Putni Sausi vistu mēsli (kg/t svaigi) 60 30 10 13

Liellopi Šķidrmēsli (kg/m³ svaigas masas) 8 3 0,4 2,5

Cūkas Šķidrmēsli (kg/m³ svaiga) 6 4 1,5 3

Liellopi Virca (kg/m³ svaigi) 2 2 0,1 3

Tā kā ir dažādi pakaišu kūtsmēslu un šķidrmēslu apstrādes veidi, barības 
vielu daudzums uz lauka izkliedētajos mēslos var ievērojami atšķirties. 
Tāpēc saimniecībām ir ieteicams analizēt kūtsmēslus, lai iegūtu ticamus 
datus. Tas atvieglos plānošanu, palīdzēs izvairīties no kļūdām un ietaupīt 
naudu.
Ja tas nav iespējams, tad jāņem vērā, ka oficiālajos ieteikumos minētajos 
datos[4] ir norādīts lielāks barības vielu daudzums, jo šie rezultāti ir iegūti, 
analizējot saimniecības, kas saimnieko atbilstoši konvencionālajām saimnie-
košanas metodēm, kur apritē nonāk vairāk barības vielu, piemēram, ar mi-
nerālmēsliem un proteīna barību[6]. Tabulā zemāk ir ietvertas no vairākām 
bio loģiskajām lauksaimniecībām apkopoto datu vidējās vērtības[5, 6] (izņemot 
datus par vistu mēsliem), un to var izmantot kā aptuvenu rādītāju aprēķinos.

Barības vielu saturs 

Kompostējot pakaišu kūtsmēslus, ievērojami samazinās to tilpums, 
tāpēc lielākā daļā gadījumu palielināsies barības vielu un sausnas 
koncentrācija, bet C:N attiecība ar laiku samazināsies. Pakaišu kūtsmēslus 
kaudzē nav ieteicams glabāt ilgāk kā sešus mēnešus.

1) svaigi: svaigā masa 2) kompostēti līdz 6 mēnešus

Aprēķinu piemēri
 DV/ha (kūtī)   Kūtsmēsli
 1 DV/ha (kūtī 220 dienas)  6  t/ha gadā    
 1 DV/ha (kūtī 290 dienas)  8  t/ha gadā    
 0,6 DV/ha (kūtī 290 dienas)  4,8 t/ha gadā  

30 t pakaišu kūtsmēslu    150 kg N   36 kg P         200 kg K
10 m³ šķidrmēslu    ≈ 30 kg N        4 kg P           25 kg K
10 m³ vircas     ≈ 20 kg N        1 kg P           30 kg K

Aramzemes mēslošanai pieejamo kūtsmēslu daudzums:

Barības vielu daudzums no liellopu kūtsmēsliem uz ha:
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Kūtsmēsli

Visiem dzīvajiem organismiem nepieciešams salīdzinoši liels oglekļa daud-
zums un mazāks slāpekļa daudzums. Attiecību starp šo divu elementu daud-
zumu sauc par oglekļa un slāpekļa proporciju (C:N proporciju). Šī proporcija 
norāda, cik viegli baktērijas var trūdēšanas procesā pārstrādāt organiskās 
vielas.

Jo lielāka materiālā esošā oglekļa attiecība 
pret slāpekli, jo ilgāks būs trūdēšanas process. 
Parasti daudz oglekļa ir kokam līdzīgā ma-
teriālā. Optimālā proporcija baktēriju darbībai 
ir apmēram 30 daļas oglekļa pret vienu daļu 
slāpekļa. 

56

Kūtsmēslos esošais mineralizētais slāpeklis (NO-
3 (nitrāts) un NH+

4 (amonjaks)) 
ir tieši pieejams augiem, bet organiskais slāpeklis ir pieejams tikai pēc 
mineralizācijas procesa, kas ilgst vairākus gadus. Jo lielāks ir amonjaka 
īpatsvars kopslāpeklī un jo zemāka ir C:N attiecība, jo lielāka ir ikgadējā tiešā 
ietekme. 

Barības vielu pieejamība

C:N attiecība un tās nozīmīgums

Nitrāti, amonjaks un 
kopslāpeklis

Kūtsmēslu slāpekļa īpašības[4]

organiskais  N N amonjakā
25    20 15 10   5 0 5 10 15 20 25NH4-N daudzums

(%) of Nt Nt (kg/t)
kg Nt /t substrāta

Putnu kūtsmēsli (ar pakaišiem)

Sausi vistu mēsli (kompostēti) 

Sausi vistu mēsli*

Liellopu šķidrmēsli

Cūku šķidrmēsli

Liellopu kūtsmēsli, dziļie pakaiši 

Liellopu kūtsmēsli (kompostēti) 

Cūku kūtsmēsli (kompostēti)

Vistu virca

Liellopu virca

Cūku virca

40 10

50 14

50 50

90 2

90 4

20 5

10 5

10 7

67 9

50 4

67 6

* (ar kūtsmēslu konveijera lentes ventilāciju)

Dažādu materiālu oglekļa un 
slāpekļa proporcija (aptuveni)[9]

Humuss
Kūdraina augsne
Piena govju kūtsmēsli 
Putnu kūtsmēsli
Dārzeņu atkritumi 
Lapas
Salmi
Svaigas zāģu skaidas
Rupjas koka skaidas
Avīžpapīrs

10 — 12 : 1
10 — 30 : 1
20 : 1
10 : 1
12 — 20 : 1
45 : 1
80 : 1
500 : 1
100 — 500 : 1
800 : 1
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Slāpekļa efektivitāte var ievērojami atšķirties. Augiem var būt pieejami 
90 % šķidrmēslos esošā N, taču pastāv liels zudumu risks iztvaikošanas 
dēļ. Pakaišu kūtsmēslu N efektivitāte ir diezgan zema, bet ilgtermiņā 
pieejami var būt līdz pat 70 % slāpekļa[4,6].

N

P
K

Savukārt no kopējā fosfora daudzuma pirmajā gadā ir pieejami 50 līdz 
60 %. Lielākā daļa kālija ir tieši pieejama augiem, jo tas ir sastopams gal-
venokārt kā neorganisks savienojums. Tomēr ir iespējami arī ievērojami 
zudumi kompostēšanas laikā (līdz pat 50 % noteces dēļ), kā arī smilšainās 
augsnēs izskalošanās dēļ. 

N un P potenciālā pieejamība pakaišu kūtsmēslos 

Izkliedēšana 
30 t/ha/gadā

Pieejamība 
pirmajā gadā

Pirmajā gadā pieeja-
mais daudzums/ ha

150 kg N 20 % 30 kg 

36 kg P 50 % 18 kg 

Virca

Šķidrmēsli

Svaigi cietie kūtsmēsli

Kompostēti cieti kūtsmēsli

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Humusa atjaunošana no organiskajām vielām (izsakot ar humusa 
ekvivalentu)[4,25]

Svaigi pakaišu kūtsmēsli (20 % sausnas)    28 kg humusa C/t substrāta 
Kompostēti pakaišu kūtsmēsli (25 % sausnas)    40 kg humusa C/t substrāta
Kompostēti kūtsmēsli (35 % sausnas)    62 kg humusa C/t substrāta 
Cūku/liellopu virca (8 % sausnas)      8 kg humusa C/t substrāta 
Putnu mēsli (mēsli 25 % sausnas)    22 kg humusa C/t substrāta

Piemērs: 20 t kompostētu pakaišu kūtsmēslu nodrošina 800 kg humusa 
oglekļa/ha humusa atjaunošanai (augsnes auglība, ROTOR). 

Galvenie rādītāji

Aprēķinu piemēri

Slāpekļa efektivitāte pirmajā gadā  (%)
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Kūtsmēsli

Pakaišu kūtsmēslus var glabāt kaudzēs ārpus kūts: vai nu uz betona pamata, 
kur ir viegli savākt iespējamos barības vielu zudumus izskalošanās dēļ, vai 
lauku malās, kur ir jānodrošina īpašu priekšnosacījumu izpilde, lai novērstu 
izskalošanos augsnē. Virca un šķidrmēsli parasti tiek glabāti tvertnēs 
(t. i., virs zemes). Uzglabājot abu veidu mēslošanas līdzekļus, ir jāievēro 
liela piesardzība, lai nepieļautu iztvaikošanu. Katrā valstī ir savi specifiski 
normatīvie akti, kas jāņem vērā.

Situācija Risinājums Nokrišņi līdz 500 
mm

Nokrišņi 500 
1000 mm

Nokrišņi > 1000 
mm

< 25 %
sausnas 

Pārsegs
Salmi (noderīgi, 
bet nav obligāti)

Agrotīkls
Agrotīkls vai 
plēve

Paklājs zem 
kaudzes2 Noderīgs Nepieciešams Nepieciešams1

> 25 % 
sausnas

Pārsegs Salmi (noderīgi, 
bet nav obligāti)

Salmi vai 
agrotīkls Agrotīkls

Paklājs zem 
kaudzes2

Nav 
nepieciešams Noderīgs Nepieciešams

Kaudzes pārsegšana un paklājs zem kaudzes, lai novērstu N un K zudumus 
kompostēšanas laikā[5]

Pakaišu kūtsmēsli Ir daudz iespēju, kā uzglabāt pakaišu kūtsmēslus, lai tos izmantotu, kad 
tie ir nogatavināti. Jācenšas nepieļaut situāciju, kurā kūtsmēslus vien-
kārši samet kaudzē, nedomājot par sekām, jo tā var rasties lieli barības 
vielu zudumi, it īpaši izskalošanās dēļ. Kompostējot kūtsmēslus uz beto-
na pamatnes, ir vieglāk savākt notecējušo šķidrumu. Izstrādājot pārejas 
plānu uz jauno saimniekošanas metodi, savākšanas sistēmā ir jāparedz 
gan vircas savākšana no kūtsmēslu kaudzes, gan skābbarības sulas 
savākšana[8]. 

• Pārbaudiet vietējos zonēšanas noteikumus.
• Maksimālais glabāšanas laiks ir seši mēneši, tad jāmaina glabāšanas 

vieta.
• Apkārt kaudzei 5 — 10 cm augsta apmale, lai neaizplūstu barības vie-

las.
• Līdzenās vietās vismaz 50 m attālumā no tuvākā ūdens objekta.
• Slīpumā: tikai šķērsām pāri slīpajai virsmai.
• Izvešana: vēlams no pavasara līdz vēlai vasarai, ja nav izskalojumu.

Kā samazināt barības vielu zudumu glabāšanas laikā?  

Ieteikumi glabāšanai uz lauka[5]

1) Papildus — iepriekšēja kompostēšana uz 
betona pamatnes

2) Piemēram, salmi vai māla minerāli 
(bentonīts)
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Glabājot cūku šķidrmēslus, par visefektīvāko iztvaikošanas novēršanas metodi 
ir atzīta tvertņu nosegšana. Arī liellopu šķidrmēslu tvertnes ieteicams pārklāt, 
lai gan iztvaikošanu tā var samazināt mazākā apmērā nekā cūku šķidrmēslu 
gadījumā, jo virs liellopu šķidrmēsliem veidojas dabīga garoza[4].
Neapstrādāti šķidrmēsli var izraisīt lielu piesārņojumu, tāpēc sava veida kom-
postēšanas efektu var panākt, veicot tvertnēs glabātās vircas aerāciju. Kaut gan 
pastāv liels amonjaka iztvaikošanas risks, anaerobos apstākļos radušās smakas, 
kā arī nezāļu un patogēnu daudzumu var samazināt, un tādā veidā tiek uzlabo-
tas vircas kā augu mēslojuma īpašības. Tvertnēm jābūt pietiekami ietilpīgām, 
lai tajās varētu glabāt vismaz sešos mēnešos saražoto vircu.

Virca un šķidrmēsli

Apstākļi Amonjaka 
izdalīšanās risks Pasākumi situācijas uzlabošanai

Atvērtas tvertnes (Ļoti) liels Virskārtas uzturēšana; nokaisīšana ar 
smalcinātiem salmiem

Pārklātas tvertnes Mazs

Aerācija Ļoti liels

Atteikšanās no aerācijas vai tās 
samazināšana, izlietotā gaisa apstrādes 
tehniskā risinājuma izmantošanas 
apsvēršana

Fermentēšana 
(biogāzes ražošana) Mazs Ļoti ātra iestrāde pēc izkliedēšanas

Glabāšanas ieteikumi[5]

Apstākļi Ieteikums

Silts, sauss, vējains Neārdīt un nepārvietot kūtsmēslu kaudzi

Plakanas kaudzes, liels 
virsmas laukums Palielināt kaudzes augstumu, pārklāt kaudzi ar salmiem

Paškarstošs Nepārvietot un neārdīt

Liels amonjaka zudumu risks kompostēšanas laikā[5]
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Kūtsmēsli

Kā samazināt barības vielu zudumus izkliedēšanas laikā?

Metode Apstākļi
Amonjaka 
izdalīšanās 
risks

Pasākumi situācijas 
uzlabošanai

Izkliedēšana 
aramzemes 
laukos

Bez augsnes 
pārsega

Silts, sauss, 
vējains Liels Tūlītēja iestrāde

Auksts, mitrs, 
rāms Mazs Iestrāde, cik drīz vien iespējams

Ar augsnes 
pārsegu

Silts, sauss, 
vējains Liels Nav ieteicama izkliedēšana

Auksts, mitrs, 
rāms Vidējs Vēlams kopā ar ecēšanu

Izkliedēšana 
pļavās

Silts, sauss, vējains Liels Nav ieteicama izkliedēšana

Auksts, mitrs, 
rāms Vidējs

Pakaišu kūtsmēslu izkliedēšana[6]

Metode Vieta
Zuduma 
samazinājuma 
% Ierobežojumi

Liellopi Cūkas

Nokarenas 
šļūtenes

Aramzeme
- bez veģetācijas
- ar veģetāciju (< 30 cm)
Pļavas
- īsa veģetācija (< 10 cm)
- gara veģetācija (> 30 cm)

8
30

10
30

30
50

30
50

Virsmas slīpums, ne pārāk akmeņainā 
augsnē, lauka forma, vircas viskozitāte, 
veģetācijas garums

Šļūtenes ar 
inžektoru

Aramzeme
Pļavas

30
40

60
60

Skatīt iepriekš, nav lietojamas pārāk 
akmeņainā augsnē

Vircas kultivators Aramzeme      >80 >80

Skatīt iepriekš, nav lietojams pārāk 
akmeņainā augsnē, nepieciešams ļoti 
jaudīgs vilcējs, tikai daļēji lietojams platībās 
ar veģetāciju

Tieša iestrāde (1 h 
laikā) Aramzeme        90 90

Ar vieglo tehniku (ecēšām) pēc primārās 
augsnes apstrādes, ar kultivatoru/arklu pēc 
ražas novākšanas

Atšķaidīšana Pļava — 30 — 50 Tikai pļavā

Mēslojot aramzemi bez veģetācijas ar vircu, šķidrmēsliem un putnu mēsliem, 
saskaņā ar likumu mēslošanas līdzeklis nekavējoties jāiestrādā augsnē. 
Karstā, sausā un vējainā laikā, kā arī laika apstākļos, kad nav iespējama tehni-
kas kustība pa augsni vai kad augsne ir sasalusi, mēslošana ir jāatliek. 
Biezi šķidrmēsli ir jāatšķaida, tiem ir jānotek  no augiem un jāiesūcas augsnē. 

Ir ļoti plašs dažādu tehnisko risinājumu klāsts, tāpēc nākamajās tabulās ir 
sniegti vispārīgi norādījumi par izkliedēšanu. 

Iespējas samazināt amonjaka iztvaikošanu pēc mēslošanas ar vircu vai šķidrmēsliem[4]
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Agronomiskie ieteikumi kūtsmēslu apsaimniekošanai

• Par prioritāri mēslojamām platībām uzskatāmi to kultūraugu sējumi, kam 
nepieciešams daudz barības vielu, piemēram, sakņaugi, (skābbarības) 
kukurūza, lopbarības kultūras un ātraudzīgas starpkultūras/segkultūras.

• Ar kūtsmēsliem nemēslojiet kultūraugus, ko audzē pēc kultūraugiem, kas 
augsnē atstāj daudz barības vielu (piem., tauriņzieži un tieriņziežu-stiebrzāļu 
kultivēti zālāji)

• Nelietojiet daudz vircas tauriņziežiem, jo tas samazinās piesaistītā slāpekļa 
daudzumu.

• Lai uzlabotu barības vielu mineralizāciju/pieejamību un novērstu iztvai-
košanu, pakaišu kūtsmēslus ieariet:

   o   smilšainās augsnēs 15 — 20 cm dziļumā,
   o   mālainās augsnēs 10 — 15 cm dziļumā.

• Vircu un šķidrmēslus nedrīkst lietot no 1. novembra līdz 31. janvārim.
• Mēslot vēlams pirms augsnes apstrādes, lai samazinātu iztvaikošanu.
• Smilšainās augsnēs augošu ziemāju labību vai zālājus nemēslojiet rudenī, jo 

tas izraisīs nitrātu zudumus ziemā.
• Lai palielinātu ražu, mēslojiet labību ar šķidrmēsliem cerošanas brīdī, lai 

palielinātu olbaltumvielu daudzumu uzplaukšanas brīdī.
• It sevišķi pavasarī vēlai labības mēslošanai ar šķidrmēsliem ir nepieciešami 

speciāli paņēmieni, lai novērstu amonjaka zudumus.
• Starpkultūras/segkultūras vai ziemas rapsi mēslojiet ar vircu pirms septem-

bra, lai nodrošinātu labu barības vielu uzsūkšanas spēju.
• Kartupeļu bumbuļu veselības labad nemēslojiet tos ar kūtsmēsliem uzreiz 

pēc pavasarī iearta tauriņziežu-stiebrzāļu maisījuma audzēšanas.
• Pļavas mēslojiet ar šķidrmēsliem pavasarī pirms pirmās pļaušanas, ja zāles 

augstums ir zemāks par 15 cm. 
• Ganības mēslojiet ar šķidrmēsliem agrā pavasarī vismaz vienu mēnesi, pirms 

tajās sāk ganīt dzīvniekus.

• Kad vien iespējams, kūtsmēslus uzreiz pēc izkliedēšanas iestrādājiet augsnē.
• Izmantojiet salīdzinoši nelielus daudzumus, lai uzlabotu barības vielu aprites 

efektivitāti.
• Pļavās nodrošiniet vienmērīgu izkliedi, lai nekaitētu velēnai un nepieļautu 

tajā savairoties daudzgadīgajām nezālēm.

Mēslošanas plāns 
Kā noteikt pareizo barības vielu sadalījumu augu sekā?
6 posmu augu seka: 1 DV/ha, 290 dienas kūtī:

8 t pakaišu kūtsmēslu/ha = 6 gadu ciklā kopā pieejamas 48 t/ha 
Sadalījums augu sekā 24 t/ha katrām 2 kultūrām 16 t/ha katrām 3 kultūrām
N daudzums ≈ 120 kg  /ha ≈ 80 kg N/ha 
Mīnus 20 % zudumi ≈ 96 kg N/ha ≈ 64 kg N/ha 
Pieejamība pirmajā gadā ≈ 20 %
Kg N pirmajā gadā ≈ 20 kg N/ha ≈ 15 kg N/ha
Ņemiet vērā ilgtermiņa pieejamību visā augu sekas ciklā!

Kur?

Kad?

Cik un kā?
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Kūtsmēsli

• Nepieciešamajam N un P daudzumam ir jābūt zināmam pirms 
mēslošanas.

• Mēslojot aramzemi ar vircu vai citiem šķidrmēsliem ar lielu N 
koncentrāciju, mēslojums uzreiz pēc izkliedēšanas ir jāiestrādā augsnē.

• Atļauts izkliedēt kūtsmēslu daudzumu, kurā esošais slāpeklis 
nepārsniedz 170 kg N/ha gadā (vidēji visā saimniecības platībā).  
Zemnieku apvienību bioloģisko lauksaimniecību standartos 
maksimālais atļautais daudzums ir tikai 112 kg N/ha.

• Ganības un pļavas ir jāmēslo ar tādām metodēm, kas paredzētas 
iztvaikošanas samazināšanai.

• Kūtsmēslus ar augstu pieejamā N saturu (šī prasība neattiecas uz 
pakaišu kūtsmēsliem, bet attiecas uz putnu mēsliem) nav atļauts lietot:

 o    aramzemē no 1. novembra līdz 31. janvārim,
 o    pļavās no 15. novembra līdz 31. janvārim,
• Jāievēro 3 m minimālā distance līdz ūdenstilpnēm.
• Īpaši noteikumi piemērojami ūdens aizsargājamās teritorijās.

Vācijā ir jāievēro vairāki mēslošanu reglamentējoši tiesību akti, piemēram, 
Düngeverordnung
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf, piem., § 3, § 4., 
izvilkums:

Baltijas jūras reģiona programmā Baltic MANURE (Baltic Forum for Innovative Technologies 
for Sustainable Manure Management — Baltijas inovatīvo tehnoloģiju forums ilgtspē-
jīgai kūtsmēslu pārvaldībai) realizēts pētniecības projekts

Noteiktie ierobežojumi

Pievērsiet uzmanību specifiskajām juridiskajām prasībām 
savā valstī!
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Lopkopība

Lopkopība ir svarīgs tādas bioloģiskās lauksaimniecības kompo-
nents, kuras mērķis ir nodrošināt augsnes, augu un dzīvnieku sa-
skanīgu iekļaušanos vienotā lauksaimniecības sistēmā. Bioloģiskā 
lauksaimniecība piedāvā daudzus risinājumus problēmām, ar ko jāsa-
stopas klimata pārmaiņu un resursu noplicināšanas dēļ, bet cilvēkiem 
ir nemitīgi jācenšas uzlabot barības vielu apriti vietējā līmenī, lai ražo-
tu pārtiku ar ilgtspējīgām un elastīgām metodēm. Tāpēc lemjot par to, 
kādus dzīvniekus un cik lielus ganāmpulkus saimniecībā audzēt, būtiski 
faktori, kas jāņem vērā, ir saimniecības platība un barības ražošanas ap-
joms.  Bioloģiskajā saimniecībā videi un lopu dzīves apstākļiem ir jābūt 
pielāgotiem saimniecībā audzētajai dzīvnieku sugai. Turklāt visiem 
dzīvniekiem ir jābūt iespējai izpaust savu dabīgo uzvedību.

Galvenā lopkopības priekšrocība ir tā, ka šai nozarē var iegūt pārtikas 
produktus no barības, ko nevar izmantot cilvēku pārtikā. Atgremotāji ar 
šķiedrvielām bagātas augu daļas pārstrādā ļoti koncentrētos pārtikas 
produktos. Cūkas un putni var ēst blakusproduktus, izbirušus graudus, 
tārpus un kukaiņus. Turklāt no mājlopiem var ne tikai iegūt dzīvnieku iz-
celsmes olbaltumvielas un taukus, bet izmantot to īpašās spējas arī citām 
vajadzībām. Cūkas var izmantot kā sava veida kultivatoru laukos un 
mežos, vistas spēj pašas atrast sev nepieciešamo barību, bet atgremotāji 
var atrast un uzņemt zāli un nezāles pat tādās vietās, kur nav iespējams 
novākt lopbarību.

Atgremotājiem ir noteicoša nozīme resursus taupošā saimniekošanā. Tas 
tāpēc, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā ļoti svarīga loma ir pākš augiem 
un kultivētiem zālājiem. Vienkuņģa dzīvnieki, piem., vistas un cūkas, 
patērē barību, ko var izmantot arī cilvēku pārtikā, tāpēc šo lopu audzēša-
nai nevajadzētu būt prioritārai. Zviedrijā 2010. gadā 19 % no kopējā 
izaudzēto jēru, 15 % gaļas liellopu, 11 % piena govju, 3 % cūku un 11 % 
dējējvistu skaita tika audzēti bioloģiskās lopkopības saimniecībās. Serti-
ficētās  bioloģiskās saimniecībās audzētu piena govju, citu liellopu, dē-
jējvistu un aitu īpatsvars katru gadu palielinās, savukārt sertificētu cūku 
īpat svars kopumā nemainās. 

Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmās ir 
nepieciešami dzīvnieki
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Katarīna Rēnstrēma, Osa Odelrosa un Moa Lāšona Sundgrēna 

Atgremotāju spēja pārstrādāt lopbarību, lai dotu pienu un gaļu, ir ļoti svarīgs ESL 
saimniekošanas metožu aspekts. Izbarojot govīm daudz koncentrētas barības, 
var izslaukt vairāk piena, taču tā saražošanai būs nepieciešams apmēram 1,5 — 2 
reizes vairāk enerģijas, nekā ražojot pienu saskaņā ar bioloģiskām metodēm, 
barojot govis ar rupjo lopbarību. Liels koncentrētas barības īpatsvars negatīvi 
ietekmē gan dzīvnieku veselību, gan piena kvalitāti. Govis nevar izmantot visus 
koncentrētajā barībā esošās barības vielas[59]. Neizmantotās barības vielas var 
nonākt apkārtējā vidē.

Bioloģiskās piena lopkopības pamatdoma ir visu laktācijas periodu barot govis 
ar rupjo lopbarību. Veģetācijas periodā — Zviedrijā no aprīļa līdz septembrim — 
atgremotāji var ganīties dabiskās ganībās. Spēja izaudzēt, novākt un uzglabāt 
kvalitatīvu lopbarību ziemai saimniecības ekonomikā ir ārkārtīgi svarīga. 
Efektīva barības pārstrāde ir svarīga no diviem aspektiem: pirmkārt, uzlabojas 
ražīgums, otrkārt, samazinās saimniecības ietekme uz vidi. To var sasniegt, 
nodrošinot labu mājlopu veselību, genotipu, vairošanās spēju un ilgu mūžu[60]. 
Ir svarīgi arī, lai vaislas darbā tiktu ņemti vērā šie papildu aspekti, kā arī spēja 
dot maksimāli daudz piena, patērējot rupjo barību. Piena govis, kam dod 
kvalitatīvu rupjo barību, gadā var sasniegt 6000 kg, atsevišķos gadījumos pat 
līdz 7000 kg, lielu izslaukumu. Vieniem un tiem pašiem buļļiem ar meitu grupām 
konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas sistēmās tika noteikti dažādi 
vērtējumi augstražīgu piena govju vaislai. Šī atšķirība parāda, cik svarīgi ir atlasīt 
bioloģiskās saimniekošanas metodēm piemērotus vaislas buļļus[61].

Lauksaimniekiem nepārtraukti ir jāizšķiras starp divām alternatīvām: maksimāli 
palielināt izslaukumu, barojot dzīvniekiem daudz koncentrētas barības, vai 
palielināt rupjās lopbarības īpatsvaru, tādējādi samazinot gan izslaukumu, gan 
izdevumus par barību. Galu galā ražošanas izmaksas ir tās, kas veido rentabilitāti.

Piena lopkopība

Aramzemes platība uz vienu govi gadā (arī teles un bullīši), lai saimniecība 
sasniegtu augstu pašnodrošinātības pakāpi[64]

Kultūraugs Platība

Lopbar. (lopbar. kult. zālāji + zaļmasa) 0,75 — 0,95 ha
Ganības (piena govīm) * 0,15 — 0,25 ha
Labība 0,25 — 0,40 ha
Pākšaugi 0,15 — 0,25 ha
Rapsis 0,15 — 0,25 ha
Kopā 1,45 — 2,10 ha

 * Pieņemot, ka vecākie jaunlopi atrodas dabiskās ganībās 

Sēklošana un barošana, 
kuras vienīgais mērķis 
ir iegūt augstu izslau-
kumu, nav labvēlīga ne 
videi, ne dzīvniekiem
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Lopkopība

Rupjajai lopbarībai ir jābūt govīm brīvi pieejamai. Tas nozīmē, ka, lai ļau-
tu govīm izvēlēties labāko barību, jārēķinās, ka daļa barības (10 — 15 %) 
atbirs. Ir svarīgi ēdināšanai atvēlēt daudz laika un ēdienreizes sadalīt 
vienmērīgi visā dienas garumā. Izvēlieties garšīgas un barojošas lop-
barības šķirnes: timotiņu, pļavas auzeni un aireni. 

Kvalitatīva tauriņziežu skābbarība atbilstoši Ziemeļvalstu standartiem[64]

30 — 50 % āboliņš
11 MJ/kg sausnas
150 — 200 g jēlproteīni/kg sausnas
400 — 500 g nesagremojamās kokšķiedras/kg sausnas

Zaļmasas skābbarība, kam piejaukta labība, zirņi vai lauka pupas, var 
zināmā mērā aizstāt āboliņa skābbarību. Kā veiksmīgu kombināciju 
piemērus var minēt zirņus ar miežiem un auzām, savukārt lauka pupas 
labi sader ar vasaras kviešiem.
Zirņu vai lauka pupu īpatsvars zaļmasas skābbarības maisījumos var būt 
30 — 70 %. Kukurūzas skābbarība labi sader arī ar āboliņa skābbarību tās 
lielās enerģētiskās vērtības un mazā proteīna daudzuma dēļ.

Rupjā lopbarība — dzīvnieku ēdienkartes pamats 
ziemā
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Barības piedevas

Ja nepieciešams, rupjo barību var papildināt ar saimniecībā bioloģiski 
audzētu labību vai proteīna barību. Maksimālā dienas deva saskaņā 
ar ieteikumiem ir 5 kg labības, 3 — 4 kg zirņu un 1,5 kg rapša sēklu. 
Ieteicamās devas ir atkarīgas no atsevišķās govs izslaukuma un rupjās 
barības kvalitātes. Kartupeļi ir lieliska piedeva labībai. Vārītos kartupeļos 
ir vairāk sagremojamas enerģijas nekā zaļos. Sakņaugi, piemēram, lop-
barības  bietes un rutki, tiek uzskatīti par lopbarību, tāpēc ir īpaši noderīgi 
 bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tie ir ļoti ražīgi un garšīgi. To enerģētiskā 
vērtība atbilst graudu enerģētiskajai vērtībai. Dienas devu ierobežo 
mazais jēltauku daudzums un sausais atlikums, un tai nevajadzētu 
pārsniegt 25 — 30 kg sakņaugu dienā.

Citi barības veidi

Senākā pagātnē agrārajā sabiedrībā svarīga lopbarība ziemā bija lapas. 
Tām ir augsta uzturvērtība, proteīna saturs un labs aminoskābju sastāvs. 
Tomēr lapās ir arī vairāki savienojumi, kas mazina to sagremojamību, 
piemēram, tanīni. Mājlopi spēj labi sagremot, piemēram, gobu, ošu, 
liepu, kļavu, vītolu un pīlādžu lapas. Kā alternatīvu lapām skābbarībā 
var piejaukt 10 — 20 % vītolu galotnes dzinumu. Lopus var arī ganīt 
āboliņa-stiebrzāļu un enerģētiskā meža ganībās.

Piena govju barības devas piemērs[64]

• Siens, kvalitatīva rupjā barība; labs papildinājums ir zaļmasas 
skābbarība.

• Papildiniet to ar labību un zirņiem vai lauka pupām laktācijas 
vidusposmā un beigu posmā.

• Papildiniet ar rapsi vai lupīnu laktācijas sākumposmā.
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Jēri un gaļas liellopu teļi

Jēri un gaļas liellopi — piemēroti audzēšanai ESL saimniecībās 

Gaļas liellopu un jēru audzēšana saskaņā ar konvencionālajām un ESL 
metodēm atšķiras tikai nedaudz. Šī nozare ir piemērota bioloģiskajām lauk-
saimniecības metodēm, un, lai pārietu uz bioloģisko ražošanu, ir jāveic tikai 
nelieli pielāgojumi. Konvencionālajā saimniekošanā izmantotās, ar salmu 
pakaišiem klātās aitu novietnes atbilst bioloģiskās lauksaimniecības stan-
dartiem, bet liellopu novietnēs būtiski svarīgi ir ierīkot ar salmu pakaišiem 
izklātu guļamo zonu (barošanas vietā var būt biezdēļu grīda).

Bioloģiskajā gaļas lopkopībā izmanto galvenokārt dabiskās ganībās un 
āboliņa kultivētos zālājos audzētu lopbarību.

Aitkopībā un liellopu gaļas ražošanā var salīdzinoši viegli pārvarēt grūtības, 
lai  ar pašu audzētu barību sasniegtu rentablu ražošanas apjomu. Gan no 
ekonomiskā, gan fizioloģiskā aspekta dzīvniekiem būs labāk uzņemt galve-
nokārt rupjo lopbarību. Tomēr ražošanas ciklā var būt brīži, kad būtiski svarī-
ga ir papildbarība. Pietiekamu daudzumu proteīnu var iegūt no saimniecībā 
audzētiem pākšaugiem.

Atkarībā no ražošanas modeļa rupjās lopbarības, tostarp ganībās uzņemtās 
barības, īpatsvars ir no 80 līdz 100 %.

Ganību platībās rūpējieties par āboliņu[64]

 Tas piesaista 200 — 300 kg slāpekļa/ha.

 Uzlabo augsnes auglību ilgtermiņā.

 Ganībām labāk piemērots ir baltais 
āboliņš.

Lai nodrošinātu bioloģiskās liellopu 
un jēra gaļas ražošanas ienesīgumu, galvenais uzdevums ir sasniegt 
pietiekami lielu intensitāti un panākt gatavību kaušanai atbilstoši 
saimniecības stratēģijai un plāniem. Ir svarīgi iemācīties novērtēt gata-
vību kaušanai, īstajā brīdī nosvērt dzīvniekus un nogādāt tos kautuvē. 
To vislabāk var sasniegt ar kvalitatīvu lopbarības un ganību plānu. Ļoti 
svarīgs ziemas lopbarības aspekts ir kvalitāte un, protams, arī pareizais 
daudzums. Noteikti analizējiet visu veidu barību, ko dodat dzīvniekiem.
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Ganības — ērts un lēts barības avots

Bioloģiskajā aitkopībā, gaļas liellopu audzēšanā un piensaimniecībā 
ir svarīgi, lai pēc iespējas lielāka daļa saimniecībā izbarotās lopbarības 
būtu svaiga ganību zāle. Tas palīdz maksimāli samazināt barības izmak-
sas un iegūt barību ar maksimālu uzturvērtību.

Būtisku daļu dzīvsvara pieauguma lopi iegūst no ganību zāles, kas ir 
visdabīgākā atgremotāju barība. Apmēram viena trešdaļa gaļas liellopu 
barības ir ganību zāle, kam ir noteicoša loma arī piena govju barībā. 
Ganīšana ir pilnībā ekoloģiska tādā ziņā, ka notiek pilnīga barības vielu 
atjaunošanās. Dzīvnieki uzņem barības vielas no augsnes un atdod tos 
atpakaļ augsnei. Ir ļoti būtiski vasarā līdzsvarot pieejamo zāles daudzu-
mu un dzīvniekiem nepieciešamo barības vielu daudzumu.

Zāle ļoti strauji aug vasaras sākumā, bet vēlāk tās augšanas ātrums 
ievērojami samazinās. Ieteicams pamīšus izmantot ganībām vairākus 
laukus.

Lai efektīvi izmantotu ražošanas jaudu, ir ļoti svarīgi plānot saimniecības 
platību un ganīšanu kopumā. Ieteicams arī liellopus un aitas pavasarī 
laist ganībās, cik vien agri iespējams. Jo īpaši aitām ir labvēlīgas ganības 
ar daudzveidīgu platlapu sugu sastāvu. Ja aitas varēs brīvi izvēlēties, tad 
2/3 no aitu ēdienkartes būs platlapji, bet pārējais — stiebrzāles. 

Ganīšanās

Dzīvnieki mācās baroties ganībās cits no cita, zināmā mērā pat no citu 
sugu pārstāvjiem.
Jaunlopi, kas ganās kopā ar pieaugušiem dzīvniekiem, vēlams, ar savu 
māti, labāk iemācās baroties ganībās. Tāpēc nav ieteicams atstāt jaun-
lopus ganībās vienus pašus bez vecākiem dzīvniekiem, no kuriem tie 
varētu mācīties.

Zāles garums

Optimālais zāles garums ir 
5 — 8 cm aitām un 8 — 13 cm liellopiem.
Sezonas beigās zāle var būt garāka. 
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Ražošana

Kvalitatīvās ganībās sezonas sākumā ir apmēram 11 MJ uz kilogramu sausnas. 
Pētījumi liecina, ka ar lielām ganību platībām un to pārdomātu apsaimniekošanu, 
kā arī ar 1 — 2 kilogramiem siena kā papildbarību pietiek, lai vasaras sākumā 
izslauktu 18 kg piena. Vēlāk, vasaras vidū, šāda ēdienkarte, kuras pamatā ir 
ganīšana, ļaus gūt līdz 15 kg lielu izslaukumu, bet sezonas beigās — līdz 12 kg 
piena lielu izslaukumu. Jauniem buļļiem iespējams sasniegt augšanas ātrumu 
apmēram 1000 g dienā. Dzīvsvara pieaugums vai piena ražošanas apjoms var 
būt nedaudz lielāks, ja kultivētā zālājā ir daudz āboliņa.

Jauktās ganības — daudz mazāk parazītu, daudz efektīvāka 
barības vielu uzņemšana

3–4 mēnešus veci teļi un jaunlopi kopumā ir ļoti jutīgi pret endoparazītiem. 
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc jaunus un vecus dzīvniekus nav ieteicams laist 
vienās un tajās pašās ganībās. Pirmo reizi izlaižot lopus ganībās, ir svarīgi, lai 
ganības būtu „tīras”. Tīras ganības nozīmē, ka pagājušajā gadā tajās nav ganīti 
tās pašas sugas dzīvnieki vai ka pēc ganīšanas platības ir apstrādātas.

Saimnieks var arī rīkoties citādi, proti, ganīt kopā vai pamīšus citu pēc cita 
dažādus dzīvniekus, piemēram, liellopus un aitas. Šādi var ekoloģiski kontrolēt 
endoparazītus un efektīvāk izmantot ganību platību. Kopumā nevar apstrīdēt, 
ka saimniecībā, kur audzē dažādas dzīvnieku sugas, ir mazāk problēmu ar 
parazītiem nekā saimniecībā, kur audzē tikai vienas sugas mājlopus. Vislabāk ir 
pēc aitām ganīt liellopus vai zirgus. Ieteicams veikt profilaktiskus pasākumus, 
nevis paļauties uz attārpošanu. ESL ir ieteicams kā endoparazītu profilakses 
pasākumus apsvērt dzīvnieku blīvuma samazināšanu, izvairīgas ganīšanas 
paņēmienus un selekciju. 

Aitas
Ziemas barības devas piemērs (sausna) 85 kilogramus 
smagai aitai ar 2 — 3 jēriem[66] 
Barība kg
Siens 1,8
Kvieši 0,7
Auzas 0,5
Zirņi 0,3
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Cūkas

Bioloģiskā cūkkopība — interesanta niša

Cūkām, tāpat kā cilvēkiem, ir viens kuņģis. No barības vajadzību 
viedokļa tās pretendē uz tādām pašām kvalitatīvām olbaltumvielām 
un graudaugiem kā cilvēki. Tāpēc bioloģiskajā lauksaimniecībā cūkām 
ir sekundāra nozīme: to skaitam ir jābūt saskaņotam ar saimniecības 
platību un augu seku. Cūku funkcija šādā gadījumā ir efektīvi pārstrādāt 
ražas pārpalikumus un izmantot barības vielas, kas pieejamas 
atkritumos, piemēram, vietējās pārtikas aprites ķēdes, pārtikas veikalu 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu virtuvju blakusproduktus. Cūkas 
var izmantot augsnes kultivēšanai un nevēlamu kukaiņu apkarošanai. 
Tās var izmantot arī videi draudzīgā mežu apsaimniekošanā.

Nākotnē ESL cūkgaļas ražošanas apjomam jābūt daudz mazākam nekā 
šobrīd. 

Bioloģiskās cūkkopības pamatnostādnes

• Cūkām pēc dabas patīk meklēt un rakņāties, lai tiktu pie barības.
• Cūkām jābūt brīvi pieejamām lielām platībām, ja iespējams, visa 

gada garumā.
• Turiet cūkas pamīšus vienā no vairākām nojumēm un mainiet 

nojumi ik pēc 3 — 4 gadiem.
• Cūkas jātur ģimenes grupās.
• Sivēnmātei jābūt iespējai izveidot migu pirms sivēnu 

piedzimšanas.
• Cūkām jābūt pietiekami daudz vietas, lai tās varētu atsevišķi baroties, 

dzert, atpūsties un izkārnīties.

Ganāmpulka lielumu nosaka saimniecības platība 

Vides aizsardzības tiesību aktos noteikts, ka saimniecībā ir jābūt atbilstošai 
platībai, kurā izkliedēt kūtsmēslu un pakaišu maisījumu. Sējumi ir jāmēslo ar 
kūtsmēsliem, ņemot vērā barības vielu saturu un augu vajadzības. Cūkas labi 
iederas bioloģiskās lauksaimniecības augu sekā, jo tās dod mēslojumu, ko lietot 
pēc kultivētiem zālājiem. Bioloģiskās cūkkopības saimniecības saimniekam 
ir rūpīgi jāplāno, kurās platībās pamīšus ganīt un ļaut  rakņāties, lai ievērotu 
dzīvnieku labturības prasības un samazinātu barības vielu izskalošanos.

Novietnes var būt ļoti dažādas. Daļa saimnieku visu gadu tur cūkas nojumēs, 
savukārt citi tās ziemā tur telpās, bet vasarā — atklātās nojumēs. Cūkas var 
turēt arī pastāvīgā celtnē. Izmitināšana telpās ir pieļaujama ļoti nelabvēlīgos 
apstākļos ar nosacījumu, ka cūkām ir daudz salmu pakaišu un nepārtraukta 
piekļuve āra aplokam.
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Bioloģiska un pašu audzēta barība

Graudi ir galvenā bioloģiskas cūku barības sastāvdaļa, tomēr tā, jo īpaši 
jaunu cūku barība, ir jāpapildina ar kvalitatīvām olbaltumvielām. Pētījumi 
liecina, ka vecākām cūkām iespējams sasniegt labu dzīvsvara pieaugumu 
un gaļas kvalitāti arī tad, ja barībā ir mazāk proteīna. 

Barojot bioloģiski audzētas cūkas, vislielākās grūtības sagādā sivēnmāšu 
barošana laktācijas laikā un tikko atšķirtu sivēnu barošana.

Agrāk lauku saimniecībās cūkām parasti izbaroja dažādus pārpalikumus. Ir 
daudz iespēju papildināt barību ar dažādu papildu barību: rupjiem kviešu 
miltiem, kviešu klijām, kaltētu cukurbiešu mīkstumu, melasi, drabiņām, 
pilnpiena vai vājpiena un tamlīdzīgiem produktiem. Piemēram, pilnpienu, 
iespējams, var iegūt no pienotavām kā ražošanas blakusproduktu. Tā ir 
ļoti kvalitatīva un viegli sagremojama barība jebkura vecuma cūkām. 
Barības daudzumam nav ierobežojumu, bet rūpīgi jāievēro barošanas 
higiēna. Ļoti lielas iespējas variēt ir, kā papildbarību izmantojot 
sakņaugus, teiksim, kartupeļus, burkānus, lopbarības bietes, kāļus, rutkus 
un cukurbietes. Piemēram, cūkām var izbarot pārpalikušos vai cilvēku 
pārtikā par nelietojamiem atzītos kartupeļus. Tie ir lielisks enerģijas, 
olbaltumvielu, svarīgāko vitamīnu un minerālvielu avots. Lai aizstātu 1 kg 
miežu, nepieciešami aptuveni 6 kg zaļu kartupeļu vai 6,5 kg skābbarības 
kartupeļu. Cūku nobarošanas noslēguma stadijā apmēram 25 % barības 
sausnas var būt zaļi kartupeļi, bet tie nebūs tik iedarbīgi kā graudaugi. 
Vārītiem kartupeļiem ir par 40 % lielāka enerģētiskā vērtība, un tie arī 
deaktivizē antiuzturvielu faktorus.

Atkritumu rašanās vietā sašķiroti pārtikas atkritumi ir lieliska iespēja 
palielināt augu barības vielu plūsmas apjomu no pilsētām atpakaļ uz 
lauksaimniecību. Iespējams, šādu plūsmu sertifikācijas iestādes jau 
var apstiprināt lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Atjaunošanas 
sistēmās ir jāizvirza stingras prasības barības vielu izsekojamībai un stingri 
maksimālie piesārņojuma ierobežojumi, lai nodrošinātu higiēnas un vides 
aizsardzības prasību ievērošanu.  
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Spēja izmantot ganībās uzņemto barību un pašaudzēto 
lopbarību atkarībā no vecuma

Cūkas spēja izmantot ganībās uzņemto barību un pašaudzēto lopbarību 
ir saistīta ar tās vecumu un spēju sagremot barību. Cūkām paredzētajā 
lopbarībā ir jābūt vairāk lapu un mazāk stiebru un salmu nekā govju 
barībā. Vecākas cūkas var sagremot barību, kurā ir līdz 70 % lapu, kas 
nodrošina 50 % no tām nepieciešamās enerģijas. Sivēni nevar patērēt 
lielu rupjās lopbarības daudzumu, jo to gremošanas trakts vēl nav 
attīstīts. Tiem ir vajadzīgi kvalitatīvi graudi un proteīni. Tomēr, dzīvniekiem 
kļūstot vecākiem, palielinās rupjās barības daudzums, ko tie var uzņemt. 
Ierobežojot augošām cūkām izbarotās koncentrētās barības daudzumu, 
zaļās lopbarības daudzums var sasniegt 15 % izbarotās sausnas. Šādā 
gadījumā augšanas ātrums samazināsies un gaļa būs liesāka.

Grūsnas sivēnmātes var uzņemt ļoti daudz barības, un tās var pārstrādāt 
lielu daudzumu lopbarības ar zemu enerģētisko vērtību. Tomēr laktācijas 
periodā sivēnmātei būs nepieciešama koncentrēta barība, pretējā 
gadījumā tā zaudēs svaru un nedos pietiekami daudz piena. Šajā periodā 
pašu audzētā lopbarība jādod kā papildbarība.

Cūkas ātri noskaidro, cik kvalitatīvas ir ganības. Ja kvalitāte ir zema, cūkas 
uzrok ganības un ēd saknes. Ir saimnieki, kas iekļauj cūkas augu sekā un 
izmanto to spēju uzrakt priekškultūru un uzirdināt augsni, nodrošinot 
dziļākajām kārtām gaisa padevi. Kad saknes un nezāles ir apēstas un 
augsne uzrakta, cūkas pārvieto. Cūkas augsnē uzrok arī tārpus un 
kukaiņus, kas ir vērtīgs proteīnu avots. Pēc cūku pārvietošanas augsnei ir 
nepieciešama tikai minimāla apstrāde. 
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Ganīšana mežos

Interesanta iespēja ir cūku ganīšana mežos. Cūkas dod vērtīgu 
ieguldījumu mežu kopšanā. Ar rūpīgu uzraudzību šādi var palīdzēt 
saglabāties dabīgajiem biotopiem, izveidojot labākus apstākļus 
augu ataugšanai. Mežs sniedz cūkām patvērumu un aizsargā pret 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Mežos nav ieteicams ganīt par vienu 
mēnesi jaunākus sivēnus. Mežos turētām cūkām ir jāsaprot, ko nozīmē 
elektriskais žogs, un tām jābūt nodrošinātai sausai un ar salmiem izklātai 
atpūtas vietai. 

Sivēnmātēm laktācijas periodā paredzētas barības piemērs. Šajā piemērā 
pieņem, ka cūkas atnesas agrā vasarā un tāpēc barojas labās ganībās[66].

Barība %
Mieži 53,75
Vājpiens 11,75
Tauriņziežu un stiebrzāļu ganības 10,1
Zaļmasas skābbarība ar zirņiem 10,35
Vārīti kartupeļi 3,4
Koncentrāts 10,7

Ieteikumi ESL saimniecībām: 
• ganīšana pamīšus vairākās platībās,

• kvalitatīvas ganības,

• papildus izbarot saimniecībā audzētus graudus un tauriņziežus.
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Vistas ļoti labi prot sameklēt barību, kurā būtu visas tām nepieciešamās 
uzturvielas pareizā daudzumā. Vistveidīgie putni var sasmalcināt barī-
bu guzā, tāpēc tie var ēst gandrīz visu, piemēram, sēklas, kukaiņus un 
tārpus. Tās var noderēt augļu dārzos kukaiņu apkarošanai. Tās noder arī 
jauktā ganīšanas sistēmā, kur palīdz efektīvāk izmantot ganības, izplatot 
liellopu mēslus un samazinot citu sugu zarnu parazītu skaitu.

Turēt dējējvistas saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm ir 
krietni grūtāk nekā konvencionālajā saimniekošanas sistēmā. Modernie 
genotipi ir selekcionēti, lai dētu daudz olu un efektīvi pārstrādātu ne-
pieciešamo barību.

Lielākā daļa Eiropas bioloģisko putnu fermu tur hibrīdus, kas selekcionē-
ti turēšanai konvencionālās lauksaimniecības sistēmā. Šis patiesībā ir 
viens no iemesliem, kāpēc rodas ar vistu barošanu un turēšanu saistītas 
problēmas. Vietējās šķirnes variantus, divējādai izmantošanai paredzē-
tas šķirnes vai pat oriģinālas šķirnes vēl nevar izmantot komerciālām 
vajadzībām to zemā ražīguma dēļ. Putni un cilvēki konkurē uz vienu 
un to pašu pārtiku. Arī bioloģiski audzētajām vistām baro galvenokārt 
graudus, kukurūzu, zirņus un sojas pupiņas, un var teikt, ka tas ierobežo 
iespējas izveidot ilgtspējīgu, barības vielu atjaunojošu aprites sistēmu. 

Veģetāras, pašu audzētas proteīna barības piemēri 
Lauka pupas.
Zirņi.
Saulespuķu sēklas.
Rapšu sēklas.

Jaunie bioloģiskās proteīna barības veidi
Mušu kāpuri.
Aļģes.
Gliemenes.
Kaņepju sēklas.
Sezama sēklas.
Fermentētu aminoskābju produkti. 

Putni

Grūtības, kas jāpārvar, ESL saimniecībā audzējot dējējvistas

063-078_Lopkopiba-63-78_LV_10_31a.indd   75 31.10.2013   9:50:34



76

Lopkopība

 

Barošana

Bioloģiski audzētas dējējvistas apēd apmēram 130  gramus barības 
dienā. Dējējvistu barības pamats ir graudi, piemēram, kvieši, mieži, auzas 
vai kukurūza. Katrā barības komponentā jābūt 1/3  graudu. Kvalitatīvas 
olbaltumvielas barībā nozīmē, ka ikdienas ēdienkartē ir jābūt lielākam saimniecībā 
audzēto graudu īpatsvaram. Parasti ieteicams, lai ēdienkartē 60 — 80 % būtu 
graudaugi.
Putnu barošana ar soju ir strīdīgs jautājums, jo to bieži importē no tālām 
valstīm, kur sojas audzēšana veicina lietusmežu un pļavu iznīcināšanu. 
Cits dažādi vērtēts proteīna avots, ko Skandināvijas valstīs daudz izmanto 
bioloģiski audzēto dējējvistu barībā, ir zivju milti. Nākotnē aktuāla barība 
varētu būt arī jauni organiskie proteīna barības veidi.

Ļaujiet vistām pašām izvēlieties

Mūsdienu dējējvistām nav jāmeklē barība, lai varētu paēst, tomēr tās 
joprojām izjūt spēcīgu vēlmi to darīt. Savvaļā 65  % laika putni pavada 
knābājot un kašājoties. Nav viegli apmierināt vistu vajadzību izpaust 
dabīgās tieksmes. Putnkopjiem ir jārūpējas par putnu nodarbināšanu, lai 
barā nesāktos spalvu plūkāšana un kanibālisms.
Ja vistām ļauj pašām izvēlēties barību, saimnieks var ietaupīt daudz dar-
ba. Eksperimentos ir pierādīts, ka vismaz mazākos baros, kur ir apmēram 
30  vistu, ir iespējama barošanās pēc brīvas izvēles. Putniem brīvā dabā 
vasarā atsevišķi izbaroja veselus kviešu un auzu graudus, jūras moluskus, 
zivju miltus, āboliņa un lucernas sienu un stiebrzāles. Ziemā tās baroja arī 
ar graudu putru, mencu aknu eļļu, kāpostiem un rāceņiem, sāli un mikro-
elementiem. 
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Rupjā barība

Pēdējos gados gūtā pieredze liecina, ka putni zināmā mērā spēj uzsūkt 
rupjajā barībā esošās barības vielas. Rupjā barība vistas arī nomierina un 
mazina agresivitāti, tām vairs nav tik izteikta nosliece uz spalvu plūkāša-
nu, un samazinās mirstība.

Vasarā rupjā barība putniem jāuzņem ganībās, bet ziemā, piemēram, kā 
skābbarība vai burkāni. Vistām patīk sasmalcināta, augstākais 5 cm gara, 
rupjā lopbarība un veselu graudu skābbarība. Dānijā veiktā pētījumā 
konstatēts, ka vista vienā dienā apēd 50 — 60 g veselu graudu skābbarī-
bas. Kā rupjo barību var izmantot kāpostus. Vistām tie garšo, un tajos ir 
kvalitatīvas olbaltumvielas.

Pārstrādāti pārtikas atkritumi un blakusprodukti 

Kādreiz vistas mazās saimniecībās bija efektīvas atkritumu pārstrādātā-
jas, kas pārstrādāja olās „vietējās pārtikas produktu aprites ķēdes”, 
piemēram, virtuves un dārza blakusproduktus un veikalā pirkto pārtikas 
produktu atkritumus. Dējējvistas bija svarīgs posms atkritumu otrreizējā 
izmantošanā. Kāpēc gan neizmantot šīs iespējas arī mūsdienās?

Dējējvistu barībā var izmantot blakusproduktus no vairākiem avotiem, 
piemēram, piena produktus, alusdarītavu un maiznīcu atkritumus. Pārti-
kas atkritumu izmantošanai nākotnē būs nozīmīga loma.

Laba dzīves sākuma nozīme

Jaunputnu augšanas periods ir ļoti svarīgs mūža posms  — dējējvistu 
kūtī vairāk nekā 60 % vistas ražīguma ir atkarīga no šī dzīves posma. Ir 
svarīgi, lai apstākļi jaunputnu kūtī, piemēram, izmitināšanas sistēma, 
saules apgaismojums, piekļuve āra aplokam, būtu tādi paši kā dējējvistu 
kūtī. Jaunputnu augšanas periodā ir ļoti svarīgi izvairīties no uzvedības 
traucējumiem. Ir novērots, ka vistas, kas uzaugušas baros ar kvalitatīviem 
pakaišiem, retāk plūkā cita citai spalvas. Kvalitatīvi pakaiši ir svarīgi arī 
visu dējējvistas mūžu. Jānorāda arī, ka biežāk spalvas plūkā lielākās 
grupās un grupās ar lielāku putnu blīvumu audzētas vistas. 
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Mītnes

Vistu kūtij ir jābūt rūpīgi izplānotai. Vajag pietiekami daudz brīvas vietas, 
pietiekami lielu platību ligzdām un laktām, kā arī pietiekošām iespējām 
pērties svaigos pakaišos. Pārliecinieties, vai vistu kūts ir, cik vien iespē-
jams, pasargāta no grauzēju radītiem postījumiem. Noteikti regulāri 
izvediet kūtsmēslus, vēlams vienreiz vai divreiz nedēļā. Vistu kūtī, kurā 
mitinās liels bars putnu, ir jābūt labai ventilācijas sistēmai, bet mazākās 
novietnēs labu telpu mikroklimatu var iegūt arī ar dabīgo ventilāciju.

Ideālais risinājums — pārvietojama vistu kūts

Pārvietojamai vistu kūtij ir vairākas funkcijas, un tā lieliski palīdz apvienot 
olu ražošanu un augu seku. Vistas apmēslo ganību platību un barojas ar 
kukaiņiem un zaļajiem augiem. Regulāri pārvietojot kūti, tiek samazināts 
parazītu risks. Pārvietojamo kūti var uzcelt pašu spēkiem vai iegādāties 
jau gatavu un pilnībā aprīkotu 200 — 1200 dējējvistām paredzētu kūti.

Veģetāras barības devas piemērs 20 — 28 nedēļu vecām dējējvistām[1] 

Barības produkts   %

Kvieši 16,85

Kukurūza 6

Saulespuķu sēklas 10,8

Sojas pupiņas 30,57

Rapša sēklas 5

Kaņepju sēklas 20,63

Lucernas milti 2

Kalcija karbonāts 4,5

Sasmalcinātas gliemju čaulas 4,3
Monokalcija fosfāts 0,15
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Augu aizsardzība

Lauksaimniecības augu aizsardzība, kas balstās galvenokārt uz 
 pesticīdiem, ir izraisījusi milzīgas ekoloģiskas problēmas Baltijas jūrā, 
kā arī citās ekosistēmās. Kaut gan dažu viskaitīgāko vielu lietošanas aiz-
liegums ir ļāvis situāciju uz laiku uzlabot[26], pesticīdu (īpaši herbicīdu) 
lietošanas apjoms Baltijas jūras sateces baseinā kopš 20. gs. 90. ga diem ir 
palielinājies[30], un tiek prognozēts, ka tas turpinās palielināties[28]. Lauk-
saimniecības pesticīdi, kas uzkrājas upju estuāros, apdraud jūras vidi un 
cilvēkus.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā un ESL saimniecībās sintētiskos augu 
aizsardzības līdzekļus nelieto, tāpēc no šīm saimniecībām pesticīdi ne-
nonāk Baltijas jūrā. Nezāles, kaitēkļus un slimības apkaro galvenokārt 
ar profilaktiskiem līdzekļiem. Tam nepieciešamas lielas zināšanas par 
kaitēkļu organismiem un to mijiedarbību, kā arī par lauksaimniecības 
darba ietekmi uz to attīstību.

Problēmas pagātnē un 
nākotnē

Nozīmīgums

Noteikumi ESL 
saimniecībām

Augu aizsardzības koncepcija ESL saimniecībām

• Aizliegts lietot sintētiskos augu aizsardzības līdzekļus, jo īpaši her-
bicīdus.

• Aizliegti ģenētiski modificēti organismi.

Dabīgo regulācijas mehānismu izmantošana

Daudzveidīgas dzīvotņu 
struktūras labvēlīgu organismu 
izplatības veicināšanai un 
aizsardzībai.

Bioloģiskā un biotehniskā augu aizsardzība

Kaitēkļu mānīšana ar dzimum-
feromoniem.
Derīgo kukaiņu, piemēram, 
parazītlapseņu, izmantošana.
Mikroorganismu (vīrusu, 
baktēriju, sēnīšu) izmantošana.

No dabīgām vielām izgatavotu 
aizsardzības līdzekļu izmantošana

Piem., līdzekļi no augu ekstraktiem 
(nīma koka, krizantēmas) vai 
insekticīdas ziepes.

Puķu joslās ir labvēlīgi apstākļi 
laputu dabīgajiem ienaidniekiem, 
piemēram, zeltactiņām.

Feromoni ābolu tinēja
apkarošanai.

Nīma ekstrakts kartupeļu 
lapgrauža apkarošanai.
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Ir svarīgi noteikt, kuri kaitēkļi nodara ievērojamus postījumus saimniecī-
bas platībām, ņemot vērā apstākli, ka pāriešana uz ESL metodēm maina 
risināmo problēmu spektru. Ilgāka un daudzveidīgāka augu sekas cikla 
un mazāka minerālmēslu daudzuma dēļ saimniecībās, kas ilgtermiņā 
nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, ir jācīnās ar mazāku kaitēkļu 
daudzumu, bet to sugas ir daudzveidīgākas. Piemēram, bioloģiskajām 
lauksaimniecībām ir mazāk problēmu ar slimībām, kas izplatās pa 
augsni, un laputīm. Šī tipa saimniecībām biežāk ir jācīnās ar slimībām, kas 
izplatās ar sēklām (labībai), kartupeļu lakstu puvi, pākšaugu kaitēkļiem 
un slimībām (smecernieki, laputis, sēnītes), pelēm un sprakšķu kāpuriem 
(lopbarības kultūrām), noliktavas kaitēkļiem un nezālēm[29]. 

Pat ja ir īstenoti visi profilaktiskie pasākumi, iespējams, tomēr būs jāveic 
kontrole. Ir svarīgi rūpīgi uzraudzīt kaitēkļu attīstību (piemēram, izliekot 
dzimumferomonu slazdus augļu dārzos un graudu noliktavās). Ir jāveic 
arī ar kontroles pasākumiem saistīto ekonomisko un ekoloģisko izdevu-
mu un ieguvumu analīze.

ESL sistēmā augu aizsardzības pamatā ir profilaktiski pasākumi.

Sarežģītākās 
problēmas

Bioloģiskās augu aizsardzības principi

 Augu aizsar-
dzības un 

stiprināšanas līdzekļi

Mehāniskie, 
optiskie, termiskie 

un akustiskie 
līdzekļi.

Fiziskie līdzekļi.

Derīgo 
insektu un feromonu 
izmantošana.
Bioloģiskie un 
biotehnoloģiskie līdzekļi.

Audzēšanas vietas un šķirnes izvēle, augu sekas, 
augsnes un kūtsmēslu apsaimniekošana, derīgajiem 

kukaiņiem labvēlīgu biotopu veicināšana.
Profilaktiska agronomiskā prakse.

Iespēju shematisks 
attēlojums

© Julius Kühn-Institut
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Profilaktiskā augu aizsardzība[30]

Pasākums Piemēri, raksturojums

Atbilstošas vietas un pielāgotu šķirņu izvēle

Rezistentu šķirņu audzēšana

Piem., dzeltenā lupīna ar rezistenci pret antraknozi.
Pamīšus vai vienlaikus audzēt šķirnes ar dažādiem 
rezistences gēniem.
Agro kartupeļu šķirnes var novākt, pirms tos apdraud 
lakstu puve.

Bioloģiskajai lauksaimniecībai īpaši 
selekcionētu šķirņu izvēle

Piem., labības šķirnes, kas pielāgotas bioloģiskās 
lauksaimniecības barības vielu daudzumam un slimību 
spektram.

Tādu augu un šķirņu maisījumu 
izmantošana, kas ar kompensācijas 
efektu var uzlabot augu veselību un 
stabilizēt ražu

Audzējot lopbarības kultūras, bieži sēj mistrus.
Šķirņu mistri ar rezistenci pret dažādām slimībām, piem., 
pret miežu miltrasu.

Sertificētu sēklu sēšana, lai 
samazinātu ar sēklām pārnestu 
slimību izplatību

Bioloģiskās lauksaimniecības kultūru sēklas var apstrādāt 
ar karstu ūdeni, karstu gaisu vai dabīgiem fungicīdiem.

Daudzveidīga augu seka

Pamīšus graudaugi un lapu dārzeņi
Šādi tiek pārtraukta ar augsni pārnestu slimību, piem., 
graudaugu sakņu puves (fusarium), lapu dārzeņu 
nematodes, izplatīšanās.

Ieteicamo intervālu starp viena 
kultūrauga audzēšanas reizēm 
ievērošana augu sekā

Kartupeļu cistu nematodes un lakstu puve, labības 
stiebru lūšana un izsušana, daudzas tauriņziežu slimības.

Piemērotu starpkultūru un 
segkultūru audzēšana ziemā

Sinepes kā starpkultūra samazina nematožu daudzumu. 
Zaļmēslojums un lopbarības kultūras samazina nezāļu 
ietekmi. 
Piezīme: būs vairāk kailgliemežu un peļu.

Profilaktiskajā augu aizsardzības stratēģijā kaitēkļi, slimības un nezāles ir 
jāskata kā vienots veselums, jo starp šiem trim aspektiem ir liela mijiedarbība. 
Piemēram, kaitēkļi var pārnest slimības un izveidot sēnīšu slimību saska-
res punktu; nezāles izveido sēnītēm labvēlīgu mikroklimatu un ir slimību 
ierosinātāju (jo īpaši nematožu) saimnieki. No otras puses, ziedošas nezāles 
palīdz piesaistīt derīgo kukaiņu uzmanību. Lai izveidotu profilaktisku 
stratēģiju, kas pielāgota tieši jūsu saimniecībai raksturīgajiem galvenajiem 
kaitīgajiem organismiem, izvēlieties piemērotos punktus no tālāk sarakstā 
minētajiem. Lai iegūtu informāciju par preparātu piegādātājiem un citiem 
jūs interesējošiem jautājumiem, sazinieties ar vietējiem lauksaimniecības 
konsultantiem un konsultāciju birojiem.
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Pasākums Piemēri, raksturojums

Augsnes kultivēšana un kūtsmēslu apsaimniekošana (augsnes auglība)

Aršanas apjoma samazināšana, 
augsnes segas uzturēšana (mulča, 
starprindu kultūras)

Lielāka dzīvo organismu aktivitāte augsnē un blīvāka 
veģetācija samazina ar augsni pārnestu slimību un nezāļu 
sēklu izplatīšanos. 
Piezīme: būs vairāk kailgliemežu un peļu.

Pilnīgā augsnes apstrāde
Iznīcina kultūraugu un nezāļu atliekas, kurās ir patogēni un 
kaitēkļu kāpuri, piem., kukurūzas kodes kāpuri un kukurūzas 
skaru puve, rudzu lapu pelēkplankumainība.

Līdzsvarota mēslošana Slāpekļa minerālmēslu daudzuma samazināšana palīdz 
samazināt sēnīšu infekciju apjomu.

Rūpīga kūtsmēslu un kultūraugu 
atlieku kompostēšana

Novērš pakaišu kūtsmēslos esošo patogēnu un nezāļu sēklu 
izplatīšanos.

Derīgajiem kukaiņiem un putniem labvēlīgu apstākļu veidošana

Dzīvotņu pārvaldība  Skatīt nākamo lappusi.

Citi pasākumi

Pielāgots starpvagu attālums

Lielāks attālums palīdz samazināt sēnīšu slimību (Septoria, 
graudzāļu miltrasa, tauriņziežu iedega) izplatību, uzlabojot 
apgādi ar gaisu.
Lielāks starpvagu attālums veicina mehānisku nezāļu kontroli.

Ātras dīgšanas un stādu attīstības 
veicināšana

Diedzēti kartupeļi nobriest ātrāk un mazāk cieš no kartupeļu 
lakstu puves.
Dārzeņu dēstu stādīšana, nevis sēklu sēšana.
Optimāli sēšanas apstākļi (lielas sēklas seklā zemē optimālajā 
laikā.

Mulča Salmu mulčas (starp kartupeļiem) krāsa un virsmas struktūra 
apgrūtina laputu pārvietošanos.

Augus stiprinoši līdzekļi
Nav reglamentēta ES bioloģiskās lauksaimniecības regulās. 
Sazinieties ar sertifikācijas iestādi, lai uzzinātu, kādus 
stiprinošos līdzekļus drīkst lietot jūsu gadījumā.

Nezāļu dzīvotspējas samazināšana  Skatīt nākamās lappuses.

Augus stiprinoši līdzekļi

• Augu ekstrakti: lielā nātre, tīruma kosa, 
biškrēsliņš, vērmeles, tauksaknes, aļģes utt.

• Homeopātiskie preparāti.
• Minerāli: lavas pulveris, alumīnija oksīds, 

silikāts.
• Mikroorganismi: Bacillus subtilis.
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Augu aizsardzība

Derīgo kukaiņu izplatību var veicināt, izveidojot un uzturot tādus 
biotopus kā puķu joslas un dzīvžogus. Tie nodrošina:
• ziemas dzīvotnes (piem., zirnekļiem un mārītēm),

• nektāru un putekšņus (piem., parazītlapsenēm un ziedmušām),

• patvērumu ražas novākšanas laikā un pēc tam.

Šiem biotopiem ir jābūt sastopamiem visā lauksaimniecībā izmantojamā 
platībā, jo kukaiņi barojas un kontrolē laputu un citu kaitēkļu izplatību ti-
kai apm. 50 — 300 m rādiusā[31]. Dzīvžogi un puķes nodrošina arī barību, 
patvērumu un ligzdošanas iespējas putniem, kas palīdz regulēt kaitēkļu 
izplatību.

Derīgajiem kukaiņiem un putniem labvēlīgu biotopu veidošana 

Laukā

Augļu dārzos

Viengadīgo augu vagas Lauka ārējā mala 3 — 8 m platumā.
   Ļauj vairoties aramzemju augiem un 
   kukaiņiem. 
Daudzgadīgo ziedu joslas Līdz 10 m platas joslas laukmalēs un laukos, 
   piemēram, sētas kopā ar viengadīgajiem un 
   daudzgadīgajiem savvaļas augiem.

Dzīvžogi   Izveido apm. 2 m platu joslu gar dzīvžogiem, 
   ko var pļaut reizi 2 gados.

Putnu blīvumu augļu dārzos ietekmē ligzdošanai derīgo dobumu 
daudzums. Putnu būrīši piesaista zīlītes, lauku zvirbuļus un dzilnīšus. 
Putni regulē kukaiņu daudzumu, piemēram, viens zīlīšu pāris gadā apēd 
līdz pat 3 kg kukaiņu[31]. 

Putnu būrīši   Apm. 7 putnu būrīši uz ha. 
dziedātājputniem Skrejas lielums 30 mm (neder mājas strazdiem).  
    

Peles jo īpaši var savairoties daudzgadīgajos zālājos un augļu dārzos, un 
mazākā apmērā laukos. To skaitu var samazināt, uzstādot mākslīgus statīvus, 
kur tās var medīt to dabiskie ienaidnieki, piemēram, tādi plēsīgie putni kā 
klijāni, lauka piekūni un pūces. Peles medī arī caunas, zebiekstes un eži.

Statīvi     1 statīvs uz ha, 200 m attālumā no ceļiem,  
plēsīgajiem putniem augstums 2 m. Uzstāda no septembra līdz     
   aprīlim. 
   Vieglāk uzstādīt un novākt pārvietojamus statīvus.

Zālājos
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Nezāļu apkarošana

Nezāļu apkarošanā ESL saimniecībās līdzās tādiem profilaktiskiem pasā-
kumiem kā augu seka utt. izmanto mehāniskas un termiskas metodes. 
Šīs metodes  vislabāk iedarbojas uz nelielām nezālēm. Lielu nezāļu ap-
karošana ir dārga. Tāpēc izšķirīga nozīme ir laicīgai nezāļu kontrolei. 
Daudzgadīgās nezāles, piemēram, aramzemēs sastopamās tīruma usnes 
un ložņu vārpatas, kā arī pļavās sastopamās skābenes, zālājos ir grūti 
kontrolējamas, tās ir jāapkaro vairākos veidos. 

Galvenie nezāļu pro-
filakses aspekti[32]

• Augu seka ar daudzgadīgajiem tauriņziežu un kultivētiem zālājiem.
• Aršana.
• Rugaines kultivēšana, atkārtota pirmssējas apstrāde un nezāļu 

iznīcināšana pirms kultūraugu izdīgšanas.
• Sēklu attīstības un sakneņu veidošanās novēršana.
• Blīva veģetācija, izmantojot piemērotas šķirnes, šķirņu vai 

kultūraugu mistrus, segkultūras, mulču vai pasēju.
• Starpvagu attālums, kurā nezāles var efektīvi kontrolēt ar 

mehāniskiem līdzekļiem.

Nezāļu apkarošana[32]

Rīcība/tehnika Raksturojums Nezāles

Ecēšana                                    Pirmssējas apstrāde, pirms dīgšanas, dīgstiem 
(lapu dārzeņi jāapstrādā uzmanīgi)

Mazas viengadīgās nezāles

Kaplēšana Starp vagām (attālums > 15 cm), ar īpašu tehniku 
arī vagās

Arī lielas, stipri iesakņojušās nezāles un 
zālaugi

Nezāļu dedzinātājs 
(lielas enerģijas izmaksas!)

Pirms izdīgšanas vai starp vagām (attālums > 30 
cm)

Mazas viengadīgās nezāles

Vagotājs Augi ar lielu starpvagu attālumu, sēšanas laikā, 
pirms izdīgšanas, lieli augi (labība)

Vidēji lielas nezāles

Rotors, zaru kultivators Melnās papuves laikā Tiek uzrakti un izkalst daudzgadīgo 
nezāļu sakneņi 

Augsnes solarizācija 
(Augstas izmaksas!)

Melnā papuve vasarā: saule sakarsē ar plastma-
sas plēvi pārklātu augsni

Nezāļu sēklas, augi un patogēni

Ravēšana ar rokām 
(Augstas izmaksas!)

Vagās un pēc augsnes pārklāšanās ar augu segu Lielas nezāles, kam tūlīt gaidāma 
izsēšanās

Nepilnīgi sadalījušās labības pēcpļaujas atliekas ir bīstams sēnīšu infekciju 
(Fusarium) perēklis. Guettler tipa veltņi sasmalcina kukurūzas stiebrus un 
tādējādi iznīcina kukurūzas kožu kāpuru pārziemošanas vietu. Solarizācijai 
izmanto plastmasas plēvi.
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Kaitēkļu un nezāļu tieša kontrole  

Bioloģiskajā kaitēkļu un slimību kontrolē izmanto tālāk uzskaitītos 
paņēmienus.

1. Izņēmuma gadījumos atklātos laukos izplata derīgos kukaiņus, piemēram,

 parazītlapsenes trihogrammas kukurūzas kožu vai kaitīgu kāpuru 
apkarošanai dārzkopībā.

2. Dzimumferomoni traucē kukaiņiem atpazīt pārošanās partnerus 
(apmulsināšanas metode): 

 – lamatas uzraudzībai,
 – izsmidzināšana pret vīnogu tinējiem (Eupoecilia ambiguella) un 

ābolu tinējiem.

3. Kaitēkļu kontrole ar mikroorganismiem: baktērijām, sēnītēm vai vīrusiem.

4. Ja ir pierādīta vajadzība, var izmantot ierobežotu dabas vielu klāstu.

 Ilgtermiņā jārod alternatīvas dažām vielām, piemēram, varam un sēram, jo tās 
negatīvi ietekmē ekosistēmu. 

ES regulā par bioloģisko ražošanu (EK) Nr. 834/2007 un regulas Nr. 889/2008 
II pielikumā ir apstiprināti bioloģiskajā lauksaimniecībā lietojamie pesticīdi (fero-
moni, mikrobi un ķimikālijas). Konkrētajiem preparātiem ir jābūt apstiprinātiem 
attiecīgajā valstī un sertifikācijas iestādē.

Noliktavu kaitēkļu
kontrole[33]

Kad noliktavu kaitēkļi (piem., graudu smecernieks, miltu ērces, graudu kode) ir 
ieviesušies, ar bioloģiskiem līdzekļiem tos ir grūti apkarot, tāpēc izšķirīga nozīme 
ir profilaksei: vienmēr glabājiet tīrus un sausus graudus tīrās noliktavās.  

Veiciet arī citu profilaksi:

• Salnu laikā atveriet un atdzesējiet graudu noliktavas.

• Par 12° C zemākā temperatūrā apstājas kaitīgo kukaiņu attīstība (miltu ērces: 
< 5° C), un daudzi nobeidzas temperatūrā, kas ir zemāka par 6° C.

• Uzraugiet kaitēkļu izplatību ar feromonu lamatām (pārtikas svilnis), īpaši 
jutīgiem mikrofoniem (graudu smecernieks) vai ņemot graudu paraugus.

• Piejauciet graudiem vai ieberiet tukšās krātuvēs diatomīta zemi (pēc tam 
nepieciešams attīrīt no diatomīta), lai iznīdētu kaitīgos kukaiņus. Vienlaikus 
nevar izmantot derīgos kukaiņus.

• Ieviesiet parazītlapsenes, lai apkarotu vaboles, smecerniekus un kodes, un 
plēsīgas ērcītes, lai apkarotu miltu ērces.

• Veiciet termisko apstrādi un dezinfekciju ar oglekļa dioksīdu vai slāpekli.
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Bioloģisko pesticīdu izvēle

Aktīvais savienojums Izcelsme Iedarbība un lietošanas piemēri

Insekticīds

Azadiraktīns Nīma koks
Indīgs, nonākot kuņģī.
Kartupeļu lapgrauzis, kāpuri, laputis. 

Piretrs Krizantēmas
Indīgs saskarsmē.
Kartupeļu lapgrauzis, tīklērces, noliktavas 
kaitēkļi. 

Kvazija Quassia amara
Indīgs, nonākot kuņģī un saskaroties.  
Laputis, zāģlapsene.

Spinosads Augsnes baktēriju produkts
Indīgs, nonākot kuņģī un saskaroties.
Kartupeļu lapgrauzis, tripši, sīpolu lakstu 
puskode. 

Toksisks ūdens organismiem un bitēm, lietošana ierobežota.

Rapšu eļļa Rapsis
Indīgs saskaroties.
Tīklērces, baltblusiņas, laputis.

Insekticīdas ziepes Kālija taukskābes ziepes
Indīgs saskaroties. 
Laputis, baltblusiņas, sūcējkaitēkļi.

Bacillus thuringiensis Baktērija
Kukurūzas kožu kāpuri, kartupeļu lapgrauzis, 
baltblusiņas. 

Granulovīrusa izolāts Vīruss Ābolu tinēja un vasaras augļu tinēju kāpuri.

Fungicīdi

Lecitīns Piem., sojas pupiņas Īstā miltrasa.

Sērs Ķīmisks elements Īstā miltrasa, maurērces, augļu slimības.

Arī akaricīds un repelents.

Varš (piem., vara hidroksīds, vara 
oksihlorīds un vara sulfāts)

Ķīmisks elements
Neīstā miltrasa, stublāju puve un kartupeļu 
lakstu puve, dārzeņu slimības.

Maks. 6 kg/ha gadā (daudzgadīgajiem augiem iespējami izņēmumi)! Vācijas 
bioloģisko lauksaimnieku apvienības atļauj 3 kg/ha gadā. 

Pseudomonas chlororaphis Baktērija
Graudzāļu melnplauka, lapu 
pelēkplankumainība, fuzarioze, labības rūsa.

Coniothyrium minitans Sēnīte Dažādu kultūru baltā puve.

Moluskicīds

Dzelzs fosfāts Augsnes minerāls Kailgliemeži.
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Fosfors

Nozīmīgums

Fosfors (P) — svarīgs augu makroelements — ir neatjaunojams resurss. 
Augsnē ir no 0,02 līdz 0,2 % P. Tie ir cieto iežu dēdēšanas procesā 
izveidojušies fosfātu sāļi, kuri ir kļuvuši pieejami augiem. Augsnes 
virskārtā, kurā ir 3 % organisko vielu, ir apmēram 1 tonna P/ha, no 
kuras augšanas sezonā mineralizējas tikai apmēram 1 %[44, 52]. Fosfors 
dabā nav sastopams tīrā veidā, bet tikai fosfātu savienojumos ar citiem 
elementiem.

Lauksaimniecība pieder pie lielākajiem fosfora patērētājiem. To 
galvenokārt iegūst no fosfāta iežiem Marokas, Ķīnas un ASV raktuvēs. 
Eiropa ir pilnībā atkarīga no fosfora importa. Pēc dažādiem aprēķiniem 
var pieņemt, ka fosfātu rezerves pasaulē tiks izsmeltas 50 — 100 gadu 
laikā[41].

Pēdējos gadu desmitos fosfora notece no lauksaimniecības platībām 
un fosfora piesārņojums no punktveida avotiem ir ļoti jūtami veicinājis 
eitrofikāciju un aļģu attīstību Baltijas jūrā. Šo procesu dēļ savukārt jūrā 
ir aizvien vairāk mirušo zonu, kuras vairs neapdzīvo ūdens dzīvnieki[42]. 
Jo īpaši tādos lauksaimniecības reģionos, kur ir liels dzīvnieku blīvums 
un kur lopiem dod iepirktu lopbarību, joprojām palielinās P noplūdes 
iespējamība, jo mēslojumam lieto daudz vircas[1, 44]. 

Teritorijās ar vienveidīgu un intensīvu augkopību galvenais ceļš, pa kuru 
fosfors nonāk ūdenstilpēs, ir ūdens erozija. Vairāk nekā 60 % fosfora 
difūzā piesārņojuma rodas erozijas ceļā, kas nozīmē, ka neatgriezenis ki 
tiek zaudēta apstrādājama augsne. Aramzemē (piem., kukurūzas sēju-
mos) gadā var tikt izskaloti līdz pat 50 kg fosfātu uz hektāru gadā[55].

Pašreizējā situācija

Vides jautājumi

„Ziedošu” aļģu satelītuzņēmums Baltijas jūrā, 2006. g. vasara. Avots: 
NASA (attēlu apstrādāja un publiskoja SMHI).

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algblomningar-i-ostersjon-1.3008

Definīcija Vārds „fosfors” ir darināts no grieķu valodas vārdiem „phos” (gaisma) 
un „phorus” (nesējs).
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Fosfors ir būtiska visu dzīvo organismu šūnu sastāvdaļa, ko nevar aizstāt 
neviens cits elements. Ar P palīdzību augos noris daudzi procesi[9, 45], 
piemēram, fotosintēze, mikrobu aktivitātes ietekmētie procesi (jo īpaši 
slāpekļa piesaiste), augļu veidošanās, ziemcietība un konkurētspēja (jo 
īpaši daudzgadīgo tauriņziežu), rezistence pret slimībām un stiebra nos-
tiprināšanās.

Fosfora koncentrācija augsnes šķīdumā ir ļoti zema. Tāpēc ir ne-
pieciešams, lai ātri un nepārtraukti piesaistītos nestabilajā frakcijā eso-
šais fosfors. Kā redzams attēlā, galvenais augiem pieejamā fosfora avots 
un buferis ir augsnes mikrobu biomasa[55].

Nozīme augu attīstībā 

Izskalošanās

Mēslošana Dzinums

Erozija

Nestabils
neorganiskais  

P

SaknesMinerāli Humuss Pakaiši

Fosfāti augsnē, 
šķīdumā 

Nestabils 
organiskais  

P

StabilsStabils
or

ga
ni

sk
ai

s P

ne
or

ga
ni

sk
ai

s P

Fosfāti 
mikroorga-

nismos

P aprites cikls augsnē ar sākotnējām (organiskajām un neorganiskajām) 
stabilajām un nestabilajām (labilajām) frakcijām un pārstrādes vietām: 
augsnes šķīdums, mikroorganismi un augi[55] .
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Mikoriza 

Derīgie augsnes mikroorganismi, piemēram, simbiotiskās mikorizas 
sēnītes, uzlabo augsnē grūti piesaistāmu barības vielu, piemēram, 
fosfora, uzsūkšanu. Mikorizas sēnītes nodrošina augiem barības vielas 
un mitrumu. Tas notiek tāpēc, ka sēnītes palielina sakņu barības vielas 
uzsūcošo virsmas laukumu un tādējādi ievērojami uzlabo auga spēju 
piekļūt augsnē pieejamajiem resursiem un izdalīt augsnē enzīmus. Tie 
palīdz izšķīdināt grūti piesaistāmas barības vielas, piemēram, organisko 
vai mineralizēto fosforu un mikroelementus. Augi izmanto šos resursus, 
lai augtu un lai tajos varētu notikt fotosintēzes process, kā arī lai 
piesaistītu gaisā esošo oglekļa dioksīdu un pārveidotu to ogļhidrātos, 
kas nodrošina barības vielas arī mikorizai[46]. 

Neapartā augsnē ir papilnam šo derīgo organismu. Intensīva augsnes 
apstrāde un viegli šķīstošu fosfora mēslošanas līdzekļu lietošana, erozija 
un augsnes sablīvēšanās samazina mikorizu skaitu vai iznīcina tās 
pavisam[46].

Augi, kas dzīvo simbiozē ar sēnēm, ir izturīgāki pret slimībām (piem., 
nematožu ierosinātām) un nelabvēlīgiem laika apstākļiem (piem., 
sausumu)[55,56]. Kopumā mikorizas daudzējādi tieši un netieši veicina 
lauksaimniecības kultūru ražīgumu, uzlabo ūdens uzsūkšanās un ūdens 
saglabāšanas spēju, kā arī augsnes oglekļa sekvestrācijas spēju[46]. Tāpēc 
ir būtiski svarīgi, lai ESL saimniekošanas sistēmas maksimāli efektīvi 
izmantotu mikorizas sēnīšu pozitīvo efektu. To var sasniegt, piemēram, 
ar daudzveidīgu augu seku, minimālu augsnes apstrādi un segkultūru 
izmantošanu, lai pēc iespējas lielāku daļu augsnes barības vielu 
piesaistītu augu augšanas procesam.

Definīcija 

Papildu 
ieguvums

Simbiotiskā 
sadarbība[46]

Mikoriza: vārds ir cēlies no sengrieķu valodas vārdiem „mycor” (sēne) 
un „rhiza” (sakne). Ar mikorizām simbiozi var izveidot lielākā daļa augu, 
piemēram, graudaugi, kartupeļi, tauriņzieži un pat nezāles. To nevar 
tikai krustzieži, piemēram, rapsis, kāposti un sinepes.
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Fosfors saimniecības līmenī

ESL saimniecībās fosfora bilance parasti ir vienāda ar nulli vai nedaudz 
negatīva (līdz –2 kg P/ha gadā)[1, 3]. Parasti lielākajai daļai saimniecī-
bu nav jālieto fosfora mēslojums, jo augsnē atrodas daudz fosfora. 
ESL saimniecībās fosforu augsnē atjauno ar augu atliekām un pakaišu 
kūtsmēsliem. Apmēram 80 % ražā novāktā fosfora izmanto barībā, ko 
dzīvnieki pārstrādā un kas nonāk atpakaļ augsnē kā kūtsmēsli[2].

Fosfora daudzums dažādos produktos[4, 5]

1 t graudu vai pākšaugu ražas 4 — 5 kg P
1 litrs piena 1 g P
1 t liellopu kūtsmēslu 1,2 kg P
1 t cūku kūtsmēslu 2,5 kg P
1 t kaulu miltu 85 kg P
1 t ragu miltu 10 kg P

Līdz 40 % fosfora augi var uzņemt no augsnes apakšējiem slāņiem[44]. 
Barības vielas aktīvi piesaista, piemēram, tauriņzieži, kas pazemina pH 
līmeni sakņu tuvumā. Tas ir būtiski fosfora piesaistē, veidojot kalcija 
fosfātus no, piemēram, neapstrādātiem fosfātiem[57]. 

P trūkumu var noteikt, veicot augsnes analīzi vai novērtējot barības 
vielu bilanci, taču ir svarīgi ņemt vērā, ka parastajās analīzes vērtībās 
nav iekļauta organisko saistīto barības vielu potenciālā mineralizācija. 
P iztrūkumu 2 kg/ha gadā saimniecības līmenī faktiski kompensē 
dēdēšanas process un tas, ka augi ar dziļu sakņu sistēmu uzsūc fosforu 
no augsnes apakšējiem slāņiem[1].
Par fosfora trūkumu var liecināt tas, ka tumšzaļās vecākās lapas kļūst 
sarkanas un violetas un pat stublāji kļūst sarkani. Lai novērstu P trūkumu, 
ir pieejami vairāki agronomiski risinājumi (skatīt tālāk), tostarp bioloģiskās 
lauksaimniecības prasībām atbilstošu lēni šķīstošu mēslošanas līdzekļu 
izmantošana. 

Bieži lauksaimniecībā izmanto tieši fosfora oksīdu P2O5.
1 kg P  ≈  2,29 kg P2O5

1 kg P2O5  ≈  0,44 kg P
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Fosfors

Kā palielināt fosfora efektivitāti
 

Fosfora zudumu samazināšana[43]

Vislielāko pozitīvo efektu var panākt, uzlabojot augsnes spēju uzsūkt 
ūdeni un nepieļaujot augsnes eroziju un virszemes noteci.

• Palielināt humusa daudzumu (augsnes auglība) un sakņošanās 
dziļumu.

• Veģetācijas segumu saglabāt (augu seka) visa gada garumā (piem., 
audzējot starpkultūras, pēc tam mulčējot).

• Samazināt augsnes apstrādes intensitāti apdraudētās vietās, augsni 
apstrādāt šķērsām nogāzei.

• Samazināt augsnes sablīvēšanos (arī zālājos): neapstrādāt mitru 
augsni, samazināt riteņu radīto spiedienu, vienā reizē apvienot 
vairākus lauksaimniecības darbus.

• Kaļķot tikai noteiktās vietās, lai palielinātu P pieejamību.

• Ierīkot daudzgadīgus zālājus pakalnos un laukos, kur pastāv 
applūšanas risks un kuri atrodas buferzonās ap ūdenstilpēm.

• Kukurūzu problemātiskās vietās (piem., pakalnos, lauki blakus 
ūdenstilpēm) aizstāt ar āboliņu un stiebrzālēm. 

• Kūdrainas augsnes izmantot tikai pastāvīgo pļavu platībām, jo tām ir 
ļoti liels P izskalošanās risks.

• Veicināt kūtsmēslu iestrādāšanu, lai novērstu zudumus virszemes 
noteces dēļ.

• Samazināt zudumus pārtikas aprites ķēdē. 
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Fosfora aprites apjoma palielināšana[52,53]

• Palielināt P piesaisti ar mikorizas sakņu sēnītēm, uzlabojot augsnes 
auglību un sakņošanās dziļumu.

• Audzēt tauriņziežus (sarkano āboliņu, lauka pupas, balto lupīnu) 
un palielināt to īpatsvaru lopbarības mistros (līdz 70 — 80 %), lai 
veicinātu P piesaisti. Tauriņzieži protonu sekvestrācijas procesā (H+) 
samazina pH vērtību rizosfērā, kas ļauj piesaistīt kalcija fosfātu, piem., 
no fosfāta iežiem.

• Audzēt griķu un seradellas starpkultūras, lai palielinātu piesaistītā 
organiskā P rezervju apjomu.

• Izmantot kūtsmēslus un augu atliekas, lai uzlabotu augsnes 
organismu atražošanos un organiskā P piesaisti.

• Ierīkot pietiekami ietilpīgas vircas glabāšanas tvertnes, lai saimniecība 
varētu to izmantot mēslošanai veģetācijas sākumposmā, kad augi 
barības vielas izmanto visiedarbīgāk.

• Izmantot visas saimniecības un atsevišķu lauku novērtēšanas 
metodes, lai gūtu priekšstatu par kopējo P daudzumu saimniecībā.

Lielākos P zudumus pārtikas aprites ķēdē kopumā rada notekūdeņu 
dūņas, bioloģiskie un organiskie atkritumi un kautuvju atkritumi. Tomēr 
šo materiālu otrreizējo izmantošanu apgrūtina apstāklis, ka tajos, iespē-
jams, ir kaitīgas un vidi piesārņojošas vielas (skatīt nākamo lapaspusi). 
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Noteiktie ierobežojumi

Dažādās valstīs ir atšķirīgi kaulu miltu izmantošanas noteikumi

ES valstīs nav vienotas nostājas par kaulu miltu kā organiskā fosfora un 
kalcija mēslojuma lietošanu. Piemēram, Zviedrijā noteiktus produktus 
drīkst izmantot bioloģiskajās un ESL saimniecībās, turpretī Vācijā vairākas 
bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu apvienības (piem., „Demeter”, 
„Bioland”) šo produktu lietošanu ir pilnībā aizliegušas, savukārt ES 
bioloģiskās lauksaimniecības regulas tos atļauj lietot. Dānijas noteikumi 
atļauj lietot kaulu miltus (piem., „Biogrow”), bet piensaimnieku apvienība 
ir aizliegusi ar kaulu miltiem mēslot laukus, kur audzē bioloģisko 
lopbarību.

Spēkā esošie Eiropas Savienības tiesību akti, piemēram, Nitrātu direktīva 
un Ūdens pamatdirektīva, pievēršas cīņai ar slāpekļa, nevis fosfora 
izskalošanos[41, 44, 49]. Lauksaimnieciskas izcelsmes fosfora piesārņojums, 
kā arī atjaunojošs fosfora aprites cikls ES tiesību aktos vēl netiek 
reglamentēts.

ESL metodes var palīdzēt atvieglot fosfora izraisītās Baltijas jūras eitro-
fikācijas un piesārņojuma problēmas, kā arī palielināt neatjaunojamā 
resursa fosfora apjomu, kas aprites ciklā nonāk atpakaļ vidē.

Papildinformāciju skatiet nostājas dokumentā par fosforu:  
http://www.balticcompass.org.
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Saimniecību sadarbība

Sākotnējā situācija

Bioloģisko un ESL saimniecību ekoloģiskā un ekonomiskā stabilitāte gal-
venokārt izriet no to konceptuālās daudzpusības. Atgremotāji saņem 
zaļo barību no tauriņziežu un stiebrzāļu pļavām, un ar to bioloģiskajiem 
kūtsmēsliem tiek apmēsota labība un pārējie augu sekas kultūraugi, kas 
nav tauriņzieži. Daļu izaudzētās labības un citu lopbarības kultūru ražu 
izbaro cūkām un putniem (lopkopība), un ar to kūtsmēsliem apmēslo 
saimniecības laukus, lai papildus stabilizētu sistēmu.
Zemes izmantošanas sistēma, kurā iekļauti tauriņzieži un kultivēti zālāji, 
pārdošanai paredzētie viengadīgie kultūraugi un ideālā gadījumā dažā-
das dzīvnieku sugas, stabilizē augsnes humusa saturu un palīdz apkarot 
nezāles un kaitēkļus.

Tomēr lielākā daļa saimniecību, kas kopš 90. gadiem ir pārgājušas uz 
bioloģiskām saimniekošanas metodēm, savā ziņā ir specializējušās 
graudkopības, rušināmaugu, lopbarības kultūru vai noteiktā lopkopības 
nozarē, piemēram, putnkopībā, cūkkopībā vai liellopu audzēšanā. Parasti 
kāda ražošanas nozare iegūst noteicošu lomu tāpēc, ka viens ražošanas 
faktors (piemēram, augsnes tips, reģionālais tirgus vai saimnieka 
kvalifikācija un interešu loks) ir vislabāk piemērots noteiktai ražošanas 
nozarei. Šādi specializējoties, var gūt labāku darba un ieguldītā kapitāla 
atdevi. Saimniecībai pārejot uz ESL metodēm, ražošanas specializācija 
parasti tiek saglabāta. Pāriet uz elastīgu un jauktu saimniekošanas sistēmu 
šobrīd lielākajai daļai lauksaimnieku nav izdevīgi, jo, dažādojot darbību, 
tiek zaudētas specializācijas ekonomiskās priekšrocības. Turklāt daudziem 
saimniekiem nav nepieciešamo zināšanu un pieredzes.

Lai palīdzētu rast saikni starp šiem diviem sekmīgas saimniekošanas 
komponentiem — specializāciju, kas rada ekonomisko stabilitāti, un pro-
dukcijas dažādību, kas rada ekoloģisko stabilitāti, — divas vai vairākas 
saimniecības var sadarboties. Piemēram, specializētā augkopības 
saimniecība nodrošina specializētajai lopkopības saimniecībai barību, 
teiksim, tauriņziežu-stiebrzāļu vai zaļmasas skābbarību, labības graudus 
vai pākšaugu ražu un salmus pakaišiem, pretī saņemot kūtsmēslus.

Barības vielu 
atjaunojošā aprite 
saimniecībā

Specializācijas iemesli

Risinājums
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Ir trīs lopbarības un kūtsmēslu apmaiņas sadarbības pamatmodeļi:

1. zaļbarība (tauriņziežu-stiebrzāļu vai zaļmasas skābbarība) 
atgremotājiem vai biogāzes stacijām apmaiņā pret kūtsmēsliem un 
vircu;

2. lopbarības graudi (labība un pākšaugu raža) putniem un cūkām 
apmaiņā pret cūku mēsliem un svaigiem un kaltētiem putnu 
mēsliem;

3. salmi apmaiņā pret kūtsmēsliem vai, piem., sēņu kompostu.

Katra sadarbības veida piemērotība saimniecībai ir atkarīga no daudziem 
faktoriem, tostarp attāluma starp sadarbībā iesaistītajām saimniecībām 
un barības vielu daudzuma produkcijā. Skābbarībā un vēl jo vairāk vircā 
un tās šķidrajā frakcijā ir ļoti daudz ūdens. Labībā, salmos un kaltētos 
putnu mēslos ir daudz vairāk sausnas. 

Apmaiņā iesaistīto produktu vērtība naudas izteiksmē, EUR/t

Tauriņziežu-stiebrzāļu 
skābbarība

25 Liellopu šķidrmēsli 10

Salmi 100 Cūku mēsli 20

Labība 350 Sēņu komposts 25

Pākšaugu raža 400 Kaltēti putnu mēsli 65

Tālāk ir sīkāk apskatīti četri sadarbības veidi.

1. sadarbības veids:  
tauriņziežu zaļmasa pret cietajiem vai šķidrajiem liellopu kūtsmēsliem.

2. sadarbības veids:

lopbarības graudi pret (kaltētiem) putnu kūtsmēsliem.

3. sadarbības veids:

salmi pret kūtsmēsliem vai sēņu kompostu.

4. sadarbības veids:

dažādu sadarbības veidu kombinācijas.

Lopbarības un kūtsmēslu apmaiņas sadarbības 
pamatmodeļi
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Saimniecību sadarbība

Četru sadarbības veidu piemēri 

1. sadarbības veids.
Tauriņzieži-stiebrzāles pret liellopu cietajiem kūtsmēsliem vai 
šķidrmēsliem

Šis sadarbības veids ir visizplatītākais bioloģiskajā lauksaimniecībā, tāpēc 
to ir ieteicams izvēlēties ESL saimniecībām, jo tām, lai uzturētu augsnes 
auglību un kontrolētu nezāles, augu sekā ir jābūt lielam tauriņziežu, 
galvenokārt tauriņziežu-stiebrzāļu, īpatsvaram. Šāda sadarbība var 
būt abpusēji izdevīga gan laukkopības saimniecībai, gan blakus esošai 
govkopības saimniecībai ar ierobežotu platību. Ideālā gadījumā piena 
lopkopības saimniecība un specializēta augkopības saimniecība vienlaikus 
pāriet uz saimniekošanu atbilstoši ESL metodēm. Sadarbības iespējas 
rodas arī situācijā, kad piena lopkobības saimniecība vēlas paplašināties, 
bet nevar, jo zemes nomas maksa ir pārāk augsta. Šādā gadījumā abām 
pusēm sadarbība ir izdevīga un stabila.

Parasti zaļbarības un kūtsmēslu vai vircas apmaiņā naudas līdzekļi 
netiek pārskaitīti. Augkopības saimniecība sedz tauriņziežu-stiebrzāļu 
audzēšanas izdevumus. Govkopības saimniecība sedz zaļbarības 
pļaušanas un transportēšanas, kā arī kūtsmēslu izkliedēšanas izmaksas. 
Reizēm lopkopības saimniecība papildus piemaksā 5 — 10 eiro par 
tauriņziežu-stiebrzāļu skābbarības tonnu. Šis noderīgais sadarbības 
veids ir ekonomiski izdevīgs, ja attālums starp saimniecībām nav liels un 
augkopības saimniecībai ir liela tauriņziežu-stiebrzāļu raža.

Sadarbība starp saimnieku un modernu biogāzes staciju ir līdzīga. Lielākā 
daļa biogāzes staciju strādā ar lieliem apjomiem, lai varētu precīzi noteikt 
maksu par biomasu un vircu. Saimnieks var arī piegādāt tauriņziežu-stiebr-
zāļu biomasu par 30 eiro tonnā. Šajā gadījumā augkopības saimniecība sedz 
visas pļaušanas, transporta un vircas izkliedēšanas izdevumus. Atlīdzība 
30 eiro apmērā par biogāzes stacijai piegādātās biomasas tonnu (33 % 
sausnas) ir adekvāta. Tiek lēsts, ka svaigās biomasas pļaušanas un transporta 
izmaksas ir 15 eiro par 10 kilometriem un vienu tonnu, bet attiecīgās vircas 
transportēšanas un izkliedēšanas izmaksas ir apmēram 5 eiro. Ir aprēķināts, ka 
paredzamā atdeve no tonnas skābbarības ir 0,75 m³ vircas digestāta. Rezultātā 
saimniecība ieņem 10 eiro par tonnu tauriņziežu-stiebrzāļu skābbarības jeb 
250 EUR/ha, ja raža ir 25 tonnas tauriņziežu/ha, un papildus no biogāzes 
stacijas saņem atpakaļ vircas šķidro frakciju, ko lietot zemes mēslošanai.

Kā sākt sadarbību?

Ekonomiskie apsvērumi

Sadarbība ar biogāzes 
stacijām
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2. sadarbības veids.
Lopbarības graudu maiņa pret (kaltētiem) putnu mēsliem

Šis sadarbības veids ir mazāk atkarīgs no vietējās infrastruktūras, jo 
apmaiņā iesaistītajiem produktiem ir lielāka sausnas koncentrācija. 
Ja attālums ir lielāks nekā 10 kilometri, kūtsmēslus, iespējams, labāk 
transportēt nevis saimniekam ar savu tehniku, bet kravu pārvadātājam. 
Šī apmaiņa bieži nav tieša, jo graudus vispirms pārstrādā lopbarības 
ražotājs, kas izgatavo piemērotus barības maisījumus. Daudzas 
putnkopības saimniecības barību neizgatavo pašas.

Tāpēc augkopības saimniecība piegādā lopbarības labību un pākš augu 
ražu lopbarības ražotājam, kurš pēc tam piegādā bioloģisko barības 
maisījumu putnkopības saimniecībai. Pretī augkopības saimniecība 
saņem barības vielu ekvivalentu — kravu ar putnu mēsliem, ar ko mēslot 
zemi pavasarī pirms sējas vai uz graudu rugājiem rudenī pirms starp-
kultūru sējas. Būtiski ir pareizi uzglabāt svaigos vai kaltētos kūtsmēslus. 
Tos var glabāt gan putnkopības, gan augkopības saimniecībā. Mēslu 
tvertnēm putnkopības saimniecībā ir jābūt pietiekami lielām, lai glabātu 
vienu kravu kūtsmēslu, ir jābūt plakanam un cietam pamatam un iespē-
jai tvertnes pārklāt.

Saņemto kūtsmēslu vērtība parasti ir vienāda ar augkopības 
saimniecības piegādāto lopbarības graudu vērtību. Kūtsmēslu transpor-
ta un izkliedēšanas izmaksas sedz augkopības saimniecība. Ja attālums 
pārsniedz 50 kilometrus, katra saimniecība uzņemas pusi transporta iz-
maksu. Protams, vislabākie šādas apmaiņas rezultāti ir tad, ja attālums 
ir neliels, tādā gadījumā augkopības saimniecība var saglabāt augstas 
graudaugu ražas. Ar putnu mēsliem laukus mēslo galvenokārt pavasarī, 
kad tos iear zemē pirms vasarāju labības vai citu agro kultūru sējas kā, 
piemēram, kukurūza.

Kā sākt sadarbību?

Savstarpējā saikne

Ekonomiskie apsvērumi
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3. sadarbības veids.
Salmi pret kūtsmēsliem vai sēņu kompostu

Dažos reģionos salmi ir reti sastopams resurss. Šādā gadījumā rodas 
sadarbības iespējas saimniecībām apmainīties ar salmiem, ko izmanto 
kā pakaišus, lai pēc tam tos saņemtu atpakaļ bagātinātus ar mēsliem 
un urīnu. Parasti šādu sadarbību vēlas sākt zirgaudzētavas, bet, tā kā 
zirgu pakaišos parasti ir ļoti daudz salmu, bieži tos nav vērts lietot, un 
augkopības saimniecība  nevēlas sadarboties. Viens no risinājumiem ir 
uzglabāt pakaišus, līdz tos var lietot kā tauriņziežu papildmēslojumu. 
Šādi var izvairīties no slāpekļa imobilizācijas un nostiprināt augu sistēmu. 
Pļaušanas un transporta izmaksas abos virzienos, kā arī izkliedēšanas iz-
maksas sedz saimniecība, kura saņem salmus. Šādai sadarbībai jābūt pār-
domāti organizētai, lai laikā varētu paveikt arī citus darbus, piemēram, 
starpkultūru audzēšanu vai rugāju sadalīšanu.

Vēl viens salmu un kūtsmēslu apmaiņas sadarbības veids, kas ir vairāk 
piemērots saimniecībām, kuras atrodas tālākā attālumā, ir salmu apmaiņa 
pret sēņu kompostu. Tie ir satrūdējuši balto sēņu audzēšanas organiskie 
atlikumi — būtībā salmu, putnu mēslu un sēņu micēlija maisījums. Tajā 
ir daudz makroelementu, mikroelementu un laba C:N proporcija, tāpēc 
tas ir vērtīgs pamatmēslojums, ko var lietot arī tauriņziežiem. Šajā sadar-
bības modelī visas pļaušanas un salmu transportēšanas, kā arī komposta 
transportēšanas un izkliedēšanas izmaksas sedz sēņu audzētāji. Salmos 
ir daudz kālija, tāpēc ir svarīgi nodrošināt makroelementu līdzsvaru. To 
parasti var sasniegt ar papildu barības vielām. Ja ir laba infrastruktūra, 
kas atvieglo iekraušanu un transportēšanu, un attālums nav pārāk liels, 
augkopības saimniecības, kura piegādā salmus, ieguvums no sadarbības 
naudas izteiksmē var sasniegt 50 — 100 eiro uz hektāru.

1. variants

2. variants
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Kā aprakstīts iepriekš minētajos piemēros, augkopjiem ir daudz iespēju, 
kā atkarībā no situācijas apkaimē stabilizēt saimniecību, sadarbojoties 
ar citiem uzņēmumiem. Viens pozitīvs sadarbības piemērs bieži rosina 
izvērst sadarbību arī ar citām saimniecībām. Tas var izpausties dažādi:

1.  Sadarbība vietējā līmenī
25 % tauriņziežus-stiebrzāles augu sekā piegādā kaimiņos esošai 
 piensaimniecībai. Pretī saimniecība saņem ar separatoru atdalītu 
vircas šķidro frakciju, ko lietot ziemājiem kā virsmēslojumu.

2.  Sadarbība reģionālā līmenī
Lopbarības labības apmaiņa ar 30 kilometru attālu putnu fermu. 
Saņemtos kaltētos putnu mēslus iear zemē pirms vasarāju labības 
sējas.

3.  Sadarbība plašākā mērogā
Visus labības salmus sapresē un piegādā 100 km attālam sēņu 
audzētājam. Pretī saņemto sēņu kompostu izmanto kā lauka pupu 
un tauriņziežu-stiebrzāļu pamatmēslojumu.

4. sadarbības veids. 
Dažādu sadarbības veidu kombinēšana

Pašreizējā situācija un tendences attiecībā uz attālumu starp 
saimniecībām

Ir skaidrs, ka dažādie sadarbības veidi ir piemēroti atšķirīgām situāci-
jām. Piemēram, kūtsmēslu un vircas apmaiņa ir iespējama tikai iero-
bežotā (augstākais 10 — 15 kilometru) attālumā, savukārt labības 
un pākšaugu ražu iemainīt pret kaltētiem putnu mēsliem var arī tālāk 
 esošas saimniecības. Jau ir ieviesti reģionālas sadarbības modeļi starp 
saimniecībām, kas atrodas 50 un vairāk kilometru attālumā. Sēņu 
audzētāju vidū ir ļoti liels salmu pieprasījums, jo tos izmanto kā sēņu 
audzēšanas galveno substrātu, un tas ir ļāvis izveidoties sadarbībai starp 
saimniecībām, kas atrodas vairāk nekā 100 kilometru attālumā viena no 
otras. Kaut gan sadarbības sākšanai ir daudzi individuāli iemesli, sadarbī-
ba starp tālu esošām saimniecībām īsti neatbilst ESL principiem.

Novatoriskie risinājumi
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Saimniecību sadarbība

Secinājumi

Ir vienprātīgi atzīts, ka jauktā ESL saimniekošana, apvienojot dažādas 
augkopības un lopkopības jomas, ir stabilākā un ilgtspējīgākā 
saimniekošanas sistēma. Taču šī saimniekošanas metode nav piemērota 
visiem reģioniem vai visām saimniecībām — šādi saimniekot tagad 
noteikti ir daudz grūtāk nekā pirms 30 gadiem.

Sadarbojoties tuvu esošām ESL saimniecībām, tiek panākta efektīva 
barības vielu atjaunošana aprites ciklā, tāpēc augkopības un lopkopības 
saimniecības var specializēties. Tomēr ir jāņem vērā, ka attālumam 
starp saimniecībām ir jābūt ierobežotam. Vācijas bioloģisko lauksaim-
nieku apvienības ir izstrādājušas ieteikumus par maksimālo pieļaujamo 
attālumu starp sadarbībā iesaistītajām saimniecībām (piem., 50 km). Citās 
Baltijas jūras sateces baseina valstīs vēl ir jāizvērtē praktiski realizējamie 
un pieļaujamie sadarbības veidi. 
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Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība
Pamatnostādnes saimniekiem un konsultantiem

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības 
programmatūras rīki
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 SLĀPEKĻA BILANCES KALKULATORS
Rīks N bilances 
aprēķināšanai bioloģiskās 
lopbarības sistēmās
Morics Reklings, Karīna Šteina Bahingere un Johans Bahingers
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ESL programmatūras rīki: 
Slāpekļa bilances kalkulators

Nozīmīgums

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (ESL) mērķis ir efektīva barības 
vielu atjaunošana, nodrošinot lopbarības un kūtsmēslu ražošanas un 
aprites efektivitāti un pēc iespējas mazāk izmantojot ārējas izcelsmes 
barības vielas. Nozīmīga vieta ESL saimniecību augu sekā ir tauriņziežiem, 
kas piesaista slāpekli, tā izlīdzinot slāpekļa apriti. Lai nodrošinātu stabilu 
lauksaimniecisko ražošanu ar zemu emisiju līmeni, ESL saimniecību 
mērķis ir līdzsvarot slāpekļa bilanci visā augu sekas ciklā.

Slāpekļa bilances 
nozīmīgums 

Kas to var lietot? Rīka lietošana nav īpaši jāapgūst un nav jāinstalē nekāda programmatūra. 
To var lietot lauksaimnieki, konsultanti, lektori un studenti. Šajā 
rokasgrāmatā ir sniegta vispārīga informācija, lietošanas norādījumi, 
palīdzība par rezultātu interpretāciju un aprēķinu piemēri.

Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmās N pārpalikums ir daudz zemāks 
nekā konvencionālajās sistēmās[2, 7, 11] un zemāks nekā Eiropas Savienības 
Nitrātu direktīvā (91/676/EEK)[20] noteiktais maksimālais pieļaujamais 
60 kg N pārpalikums. Tomēr pētījumos ir noskaidrots, ka arī bioloģiskās 
saimniecībās atsevišķiem laukiem ir negatīva N bilance, kuras dēļ raža var 
būt mazāka. Tāpēc ieteicams arī regulāri izveidot N bilances atsevišķiem 
laukiem, lai varētu noteikt, kad jāsēj tauriņziežu un stiebrzāļu maisījums, 
kas atstāj augsnē N pārpalikumu, ko var izmantot pēckultūras.
N bilances kalkulators palīdz ātri novērtēt N plūsmu tauriņziežu un 
stiebrzāļu maisījumos un simulē saimniekošanas izmaiņu ietekmi. Kopā 
ar tauriņziežu īpatsvara noteikšanas pamācību šādi var gūt priekšstatu 
par tauriņziežu īpatsvaru.
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Lopbarības 
izlietojums

Novākšanas 
laiks

Sausnas 
saturs  (%)

Novākšanas 
zudumi (% 

sausna)

Zudumi 
iztvaikojot  

(% N)
Zaļbarība Agri 20 5 -

Vītināta skābbarība Vidēji 35 20 -

Sauss siens Vēlu 85 35 -

Mulča Agri 20 - 10

*Standarta vērtības var mainīt paplašinātajā datu lapā (extended data).

Lietotāja interfeiss

Lietotāja interfeisā ir vieta datu ievadei un rezultātiem: bruto ražai, kopējam 
piesaistītajam N daudzumam, N izneses daudzumā, novācot ražu, un N 
bilancei.

Darbības principi  

Slāpekļa bilances aprēķins ir paredzēts aramzemē sētiem zālājiem, kuros 
audzē tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumus (dažādu zālaugu sugas un 
šķirnes, āboliņu un lucernu). Programma aprēķina sistēmā ienākošo N 
daudzumu (bioloģiskajos procesos piesaistīto N) un no sistēmas izejošo N 
daudzumu (ko novāc līdz ar ražu), lai aprēķinātu N bilanci uz hektāru vienai 
vai vairākām pļaušanas reizēm.
Ražu aprēķina, ievadot augu augstumu, vai to ievada lietotājs kā atsevišķu 
vērtību. 5 cm no zemes nopļauto ražu aprēķina, izmantojot sausnas un 
pļaušanas zudumu standarta vērtības. Ja ražu izmanto kā mulču, to atstāj 
laukā un pieņem, ka daļa barības vielu iztvaikos. Slāpekļa daudzumu 
nopļautajā ražā aprēķina pēc standarta vērtībām, kas atkarīgas no tauriņziežu 
īpatsvara zālājā. Visas standarta vērtības var mainīt paplašinātajā datu lapā.
Aprēķinos pieņem, ka papildu N zudumus (piem., izskalošanās un 
denitrifikācijas procesos) atsver ar nokrišņiem saņemtais N daudzums un 
nesimbiotiskā N piesaiste, tāpēc tos neņem vērā.

Lopbarības kultūru ražas izlietojuma veidi un to īpašības* [4, 13, 14]

Nepieciešamā  
informācija

DATU IEVADE
Vidējais augstums [cm] 45
Izlietojuma veids [ ] skābb.
Novākšanas zudumi [%] 20
Tauriņziežu īpatsvars [%] 50

REZULTĀTI
Raža (novākta), sausna [t/ha] 3,2
Piesaistītais N [kg N/ha] 105
N iznese [kg N/ha] 82
N bilance [kg N/ha] 23
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ESL programmatūras rīki: 
Slāpekļa bilances kalkulators

Lietošana       
      

Slāpekļa bilances kalkulators ir programmatūras rīks Microsoft Excel 
formātā, kurā izmanto divas datu lapas. 

• Slāpekļa bilances kalkulators (N Budget Calculator) uzrāda aprēķinus, 
par pamatu ņemot nelielu skaitu tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumu 
raksturojošus rādītājus (piem., ražu, izlietojuma veidu un tauriņziežu 
īpatsvaru).

• Paplašinātā datu lapa (Extended Data): maināmi ievaddati un aprēķinu 
funkcijas (tā paredzēta ekspertiem).

Noskaidrojiet savu N bilanci, veicot 10 darbības

1. Atveriet Excel dokumentu.
2. Atveriet lapu N Budget Calculator.
3. Dodieties uz datu ievades lapu.
4. Ievadiet vai nu tauriņziežu un stiebrzāļu maisījuma vidējo augstumu 

pļaušanas laikā (cm), vai arī aptuveno ražu (zaļā masa tonnās). 
       Ražas noteikšanas metodi skatiet nodaļā tauriņzieži.
5. Atlasiet izlietojuma veidu (zaļbarība, vītināta skābbarība, siens vai 

mulča).
6. Manuāli ievadiet novākšanas laikā radītos zudumus (procentos) vai 

izmantojiet standarta vērtību, atstājot šūnu tukšu.
7. Ievadiet aptuveno tauriņziežu īpatsvaru zālājā pļaujas laikā (%). 
        Lai pilnveidotu novērtēšanas spēju, izmantojiet tauriņziežu īpatsvara
             noteikšanas pamācību.
8. Skatiet aprēķinātos rezultātus.
9. Mainiet ievaddatus, lai gūtu priekšstatu par saimniekošanas izmaiņu 

ietekmi.
10. Lai noteiktu N bilanci visam gadam (vairākām pļaušanas reizēm), 

aprēķiniet N bilanci katrai pļaušanas reizei atsevišķi un saskaitiet 
iegūtās vērtības.

Microsoft Excel, vismaz 2003. g. versija (XLS).
Nepieciešamā
programmatūra

Piemērs    1. pļauja:      - 15 kg N/ha
   2. pļauja:    +10 kg N/ha 
   3. pļauja:     +13 kg N/ha

   N bilance:     8 kg N/ha
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Rezultātu interpretācija

N bilance var būt pozitīva, neitrāla vai negatīva. Ir pieejami dažādi iegūtā 
N daudzuma palielināšanas un zaudētā N daudzuma samazināšanas 
risinājumi. Aprēķinu piemēros ir norādīts, kuri faktori visjūtamāk ietekmē 
N bilanci.

N bilances rezultātu interpretācija un pieejamie risinājumi

N bilance (kg N/ha) Interpretācija

-10 un zemāk                 Atdotais N daudzums pārsniedz saņemto. Tiek 
izmantots augsnes rezervēs esošais N, tā krājumi 
netiek atjaunoti. Šāda saimniekošana nav 
ilgtspējīga, noplicina augsnē esošo N, un ražas 
nākotnē var kristies.

No -10 līdz  +10 N piesaiste ir vienāda ar iznesi. Tauriņziežu 
piesaistītais N tiek iznests reizē ar ražu, un N 
daudzums augsnē nepalielinās.  

+10 un vairāk              N piesaiste pārsniedz iznesi, un sistēmā ir N 
pārpalikums, ko var izmantot pēckultūras.

Lai N bilance būtu pozitīva, ir: 

• jāpalielina tauriņziežu īpatsvars (tauriņzieži),

• jāpalielina raža,

• jāmaina izlietojuma veids.

Ja N bilance ir pozitīva, turpiniet saimniekošanu kā līdz šim un nodrošiniet, lai
N saglabātos sistēmā, līdz to uzņem pēckultūra (tauriņzieži).

Ko var uzzināt 
no N bilances?

Ieteikumi 
saimniekiem

Izmantojot šo kalkulatoru, var ātri un aptuveni novērtēt tauriņziežu 
un stiebrzāļu lauku N bilanci. Ieteicams neizdarīt pārāk tālejošus 
secinājumus. Ja rezultāts ir negatīvs, pārbaudiet, vai risinājumu var rast, 
izmantojot N bilances kalkulatoru!

Patīkamu ESL programmatūras rīka lietošanu! 
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ESL programmatūras rīki: 
Slāpekļa bilances kalkulators

Aprēķinu piemēri 

Priekšstatu par N bilanci ietekmējošajiem faktoriem varat gūt, Excel failā 
palielinot vai samazinot ražu, novākšanas radītos zudumus un tauriņziežu 
īpatsvaru.
Piezīme: ja ražas lietojuma veidu nevar mainīt, galvenais N bilanci 
ietekmējošais faktors būs tauriņziežu īpatsvars!

Saimniekam ir četri tauriņziežu un stiebrzāļu lauki; bruto raža katrā no 
tiem ir 3 t/ha (piem., pirmā pļauja 5 cm no zemes). Aprēķinātais piesaistītā 
N daudzums katrā laukā ir apmēram  65 kg N/ha. 

Jautājums: Kādos apstākļos N bilance ir negatīva un kādos — pozitīva?

Divi piemēri

Galvenie N bilanci 
ietekmējošie faktori 
tauriņziežu un stiebrzāļu 
laukos • Būtiska ietekme ir tauriņziežu īpatsvaram, ko var izmainīt 

(tauriņzieži).
• Būtiska ietekme ir ražas novākšanas veidam, taču tas ir atkarīgs no 

nepieciešamības pēc lopbarības.
• Ražai ir vidēji liela ietekme, un to var izmainīt ar saimniekošanu.
• Ražas novākšanas radītajiem zudumiem ir neliela ietekme (lielāki 

zudumi nozīmē, ka no lauka iznests mazāks N daudzums, tāpēc 
laukam būs nedaudz pozitīvāka N bilance).

A variants

• Nemainīgais parametrs:
• Vidējais tauriņziežu īpatsvars 

katrā laukā: 40 %
• Mainīgais parametrs: dažādi 

izlietojuma veidi

  Salīdziniet ietekmi uz N bilanci 

Zaļbarība 
Skābbar.
Siens
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B variants 

• Nemainīgais parametrs: izlieto-
juma veids (zaļbar.)

• Mainīgais parametrs: tauriņziežu 
īpatsvars 20–80 %
  Salīdziniet ietekmi uz N bilanci 
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ESL programmatūras rīki: 
Tauriņziežu īpatsvara 
noteikšanas pamācība

Nozīmīgums

Lopbarības tauriņzieži (piem., aramzemē un pļavās sētais āboliņš un lucerna) 
uzlabo augsnes auglību, tāpēc tiem ir svarīga loma ESL saimniecību augu 
sekā. Līdzās citām tauriņziežu audzēšanas priekšrocībām tie no atmosfēras 
piesaista slāpekli, kas ir pieejams kultūraugiem un to pēckultūrām. Turklāt 
tie ir arī ļoti vērtīga barība atgremotājiem, kuru mēslojums pēc tam baro 
augsni. 

Kāpēc ir vērts noteikt 
tauriņziežu īpatsvaru?

Kas to var lietot? Šis izglītojošais rīks ir veidots lauksaimniekiem un konsultantiem. Tas 
paredzēts, lai mācītos labāk noteikt tauriņziežu īpatsvaru tauriņziežu 
un stiebrzāļu maisījumos, kas aug aramzemē un pastāvīgajās pļavās. Šī 
proporcija ir svarīgs lielums N bilances aprēķinos.

Piesaistītā N daudzums ir atkarīgs no zālāju kopējās ražas un tauriņziežu 
īpatsvara tajā[1, 5]. Lai novērtētu augu sekas barības vielu daudzumu un 
aprēķinātu N bilanci, ir būtiski precīzi novērtēt tauriņziežu īpatsvaru. Tas 
jādara laukā īsi pirms pļaušanas. To nevar novērtēt no sēklu maisījuma[5].
Spēja precīzi noteikt tauriņziežu īpatsvaru ir būtiska, jo tas ir viens no N 
bilances kalkulatorā izmantotajiem mainīgajiem. Jo precīzāk ir noteikts 
tauriņziežu īpatsvars, jo precīzāk var aprēķināt piesaistītā N daudzumu 
un N bilanci.
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Lietotāja interfeiss

Lietotāja interfeisā tīmekļa pārlūkprogrammā tiek parādīts tauriņziežu 
un stiebrzāļu maisījuma attēls, iespējas norādīt tauriņziežu īpatsvaru un 
papildinformāciju. 

Novērtē tauriņziežu īpatsvaru  (%) maisījumā

Darbības principi

Tauriņziežu īpatsvara noteikšanas pamācībā ir divi attēlu komplekti: viens 
aramzemē sēto zālāju un viens pastāvīgo pļavu attēlu komplekts. Tajos 
ir redzami dažādi tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumi dažādās augšanas 
stadijās un tiem atbilstošais tauriņziežu īpatsvars. Katru fotoattēlu 
raksturojošo datu pamatā ir praktiski zinātniskie eksperimenti un barības 
vielu analīze.

Datorprogramma pēc nejaušības principa izvēlas kādu no attēliem, un 
lietotājam ir jāizvēlas viens no piedāvātajiem atbilžu variantiem, kuros 
norādīts tauriņziežu īpatsvara diapazons (procentuālais daudzums sausnā). 

Kādi dati tiek rādīti?

pareizi: 59 % raža sausnā (t/ha) raža (zaļā masa) (t/ha)

115-122_ESL programmatura-2_10_31a.indd   117 31.10.2013   9:54:17



118

ESL programmatūras rīki: 
Tauriņziežu īpatsvara 
noteikšanas pamācība Lietošana       

      

Tauriņziežu daudzuma noteikšanas mācību programmu var izmantot 
visās standarta tīmekļa pārlūkprogrammās. Tās lietošana nav jāapgūst 
atsevišķi, un, lai to lietotu, nav jāinstalē nekāda programmatūra.

Novērtēšanas vingrinājumos gūto iemaņu izmantošana

Kad būsit pietiekami daudz vingrinājies, varēsit novērtēt tauriņziežu 
īpatsvaru laukā. Lai iegūtu ļoti aptuvenu priekšstatu, varat novērtēt 
īpatsvaru pļaušanas laikā no traktora vai pļaujmašīnas. Ja jums pietiek 
laika, ieteicams vismaz dažiem laukiem noteikt precīzāku proporciju. Lai 
to izdarītu, pietiek ātri šķērsām iziet cauri laukam.

Vingrinieties noteikt tauriņziežu īpatsvaru, veicot 5 darbības 

• Atveriet failu (tas tiek atvērts tīmekļa pārlūkprogrammā).

• Izvēlieties arable forage (aramzemē sētais zālājs) vai permanent 
grassland (pastāvīgā pļava), un programma sāks darbu.

• Skatiet ekrānā redzamo attēlu un informāciju par ražu zem tā.

• Novērtējiet tauriņziežu īpatsvaru, noklikšķinot uz pogas, kas apzīmē 
jūsuprāt atbilstošo īpatsvara diapazonu.

• Ja atbilde ir pareiza, tiek parādīts uznirstošais logs un uzraksts 
correct (pareizi); pēc tam varat noklikšķināt uz next picture  
(nākamais attēls). Ja ne, jūsu atbilde nav pareiza un jums ir jāizvēlas 
cits procentuālais daudzums.

Jo vairāk vingrināsities, jo precīzāk varēsiet novērtēt, tāpēc vingrinieties 
regulāri un sekojiet līdzi savām sekmēm. Patīkamu vingrināšanos!

• Novērtējiet 100 attēlus un pierakstiet kļūdu skaitu.

• Atkārtojiet šo vingrinājumu trīs reizes un salīdziniet rezultātus, lai 
pārbaudītu savu progresu.

• Ja vēlaties, vingrinieties, līdz kļūdu skaits ir mazāks par 20!

Tīmekļa pārlūkprogramma, piem. Mozilla Firefox, Windows Internet 
Explorer

Nepieciešamā 
programmatūra

Sekojiet saviem 
rezultātiem!
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• Visus lauku apgaitas laikā reģistrētos datus ierakstiet piezīmju 
grāmatiņā.

• Pārejiet šķērsām pāri laukam (pa diagonāli).

• Noņemiet paraugu ik pēc 50–100 m (ne laukmalēs).

• 5 paraugus laukos, kur tauriņziežu īpatsvars nav svārstīgs.

• 10 paraugus laukos, kur tauriņziežu īpatsvars ir ļoti svārstīgs.

• Ņemiet 1 kv. m. lielus paraugus (robežas atzīmējiet ar rāmi vai 
mietiņiem).

• Ierakstiet katra parauga tauriņziežu īpatsvaru piezīmju grāmatiņā un 
aprēķiniet vidējo rādītāju.

• Novērtēšana ir jāveic katrā gadalaikā, jo īpatsvars dažādās pļaušanas 
reizēs un dažādos laukos var atšķirties.

Kā veikt apgaitu 
pa diagonāli? 

Vidējais tauriņziežu 
īpatsvars laukā 

Paraugs                 %

 1                  40
 2               25
 3               20
 4               45

 5               60 
Vidēji               38

Nepieciešams: 0,5 m2 koka līstīšu rāmis un virtuves svari

• Pierakstiet aplēsi uz papīra un noņemiet paraugu (0,5 m2).

• Sašķirojiet paraugu tauriņziežos un pārējos augos.

• Nosveriet tauriņziežus un visu paraugu un aprēķiniet:

Tauriņzieži (%) = tauriņzieži (g)x100/viss paraugs (g)

Šo vingrinājumu var darīt vairāki saimnieki grupā, kuras darbu vada konsultants.

Tauriņziežu īpatsvara noteikšana no 
traktora (aptuveni rezultāti)

Parauga ņemšanas laukums

Tauriņziežu īpatsvara noteikšana laukā (precīzāki rezultāti)

Pārbaudiet, cik labi protat 
novērtēt tauriņziežu 

daudzumu

Aplēšu veikšana laukā (pēc vingrinājumiem)
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Iedalījums

1-20 %

21-40 %

41-60 %

61-80 %

> 81 %

120
94 % taur.z./sausna 2,1 t/ha/24 cm

78 % taur. z./sausna 2,7 t/ha/ 42,6 cm  

59 % taur. z./sausna 3,1 t/ha / 51 cm 

37 % taur. z./sausna 2,6 t/ha / 37 cm 

 11 % taur. z./sausna 4,2 t/ha / 51 cm

80 % taur. z./sausna 2 t/ha/ 39 cm

73 % taur. z./sausna 3 t/ha / 46,4 cm 

48 % taur. z./sausna 3,7 t/ha / 42 cm 

22 % taur. z./sausna 3,8 t/ha / 53 cm

4 % taur. z./sausna 4,4 t/ha /47 cm 

Aramzemē sēto zālāju piemēri
(Fotoattēli: ZALF) 

115-122_ESL programmatura-2_10_31a.indd   120 31.10.2013   9:54:27



Iedalījums

< 6 %

6-20 %

21-40 %

> 40%
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4 % taur. z./sausna 4,2 t/ha / 30 cm 

18 % taur. z./sausna 3 t/ha / 27 cm 

5 % taur. z./sausna 2,8 t /ha / 45 cm 

35 % taur. z./sausna 2,9 t/ha / 29 cm 

51 % taur. z./sausna 2,1 t/ha / 25 cm 

11 % taur. z./sausna 2,2 t/ha / 37 cm 

25 % taur. z./sausna 1,7 t/ha / 33 cm 

45 % taur. z./sausna 3,6 t/ha / 60 cm 

Pastāvīgo pļavu piemēri 
(Fotoattēli: ZALF un Aulendorfs Engels)   
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Mēs pateicamies prof. dr. Marinam Elsaseram un Silvijai Engelai no 
Bādenas-Virtembergas Lauksaimniecības centra Zālaugu un lopbarības 
apsaimniekošanas departamenta (LAZBW Aulendorf ) par lielāko daļu 
fotoattēliem un paraugiem. Mēs pateicamies arī Gerlindei Stangai un citiem 
darbiniekiem no Leibnica Lauksaimniecības ainavu centra (ZALF) Zemes 
izmantošanas sistēmu institūta un ZALF pētniecības centra par palīdzību ar 
paraugu un datu apstrādi.
Pirmā pamācības versija tika publicēta grāmatā:
Stein-Bachinger, K., Bachinger, J., Schmitt, L. (2004): Nährstoffmanagement 
im Ökologischen Landbau: Ein Handbuch für Beratung und Praxis mit 
Anwendungs-CD, ISBN 978-3-941583-14-6.
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ERA Software Tools

ROTOR — AUGU SEKAS PLĀNOŠANAS 
RĪKS BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ
Paredzēts augu sekas izveidošanai 
bioloģiskajās saimniecībās

Morics Reklings, Johans Bahingers un Karīna Šteina-Bahingere
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Novērtējuma piemērs 129

RĪKS IR PIEEJAMS VIETNĒ: WWW. BERAS. EU

ESL programmatūras rīki
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ESL programmatūra:
ROTOR

Nozīmīgums

Ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (ESL) mērķis ir efektīva barības 
vielu atjaunošana, nodrošinot saimniecības patstāvību lopbarības un 
kūtsmēslu apgādē, lai pēc iespējas mazāk izejmateriālu būtu jāpērk no 
citiem piegādātājiem. Tāpēc, lai varētu sekmīgi saimniekot saskaņā ar ESL 
principiem, augu sekas plānošanai ir izšķirīga nozīme.

Augu sekai ir jānodrošina pietiekams lopbarības daudzums, liela pārdošanai 
paredzēto kultūru raža, kā arī sistēmas ilgtermiņa ražīgums un ilgtspēja. Tā 
ietver fitosanitāros ierobežojumus, efektīvu nezāļu apkarošanu, sekmīgu 
papildus nepieciešamā slāpekļa nodrošināšanu, audzējot tauriņziežus, kā arī 
N un humusa bilanču stabilizēšanu un slāpekļa zudumu samazināšanu.

Kāpēc plānošanai izmantot ROTOR

Plānojot augu seku bioloģiskajā saimniecībā, ir jāņem vērā barības 
vielu aprites pārvaldība, humusa daudzuma kontrole, nezāļu un 
slimību apkarošana, jānodrošina līdzsvars starp pārdošanai paredzēto, 
lopbarības un starpkultūru audzēšanu un jāieplāno lauku mēslošana ar 
kūtsmēsliem.

ROTOR ir uz statiskām kārtulām pamatots ilgtermiņa plānošanas rīks, 
kurā katram laukam var:
• noteikt izaudzēto lopbarības daudzumu,

• kontrolēt nezāļu izplatības līmeni,

• ievērot fitosanitāros ierobežojumus,

• optimizēt tauriņziežu piesaistītā N daudzumu,

• samazināt N zudumu apjomu izskalošanās dēļ.

ROTOR palīdz konsultantiem apsvērt visus šos faktorus vienlaikus. Tas 
nodrošina informāciju, kas papildina zināšanas par vietējo specifiku 
un iepriekš gūto pieredzi!

Kas to var lietot? Lai lietotu programmu ROTOR, ir jābūt noteiktam datorprasmju līmenim un 
dažos gadījumos ir jāinstalē programmatūra (skatiet sadaļu „Nepieciešamā 
programmatūra”). Tā ir izstrādāta konsultantiem, bet to var lietot arī 
lauksaimnieki, lektori un studenti.
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Darbības principi

Programmatūra ROTOR veic aprēķinus, izmantojot datus par iepriekš 
noteiktām augkopības darbībām. Tajās iekļauti visi lauka darbi, sākot 
ar augsnes apstrādi rugainē līdz ražas novākšanai. Katru kultūru var 
audzēt citādi, tāpēc pastāv dažādas augkopības darbības ar dažādām 
priekškultūrām un dažādām lauku apstrādes darbībām, t. i., aršana vai 
zemes apstrāde, to neaparot, pasēja, starpkultūru audzēšana, mēslošana 
ar kūtsmēsliem, salmu vākšana un mehāniska nezāļu ravēšana.

Augu sekas ir augkopības darbību secības, ko novērtē atbilstoši 
agronomiskiem kritērijiem, t. i., N2 piesaiste, N iznese, N un humusa bilance, 
N izskalošanās, fitosanitārie ierobežojumi un nezāļu ieviešanās risks.

Lietošana 

ROTOR ir pielāgots konkrētām Baltijas jūras reģiona valstīm. Katrā valstī 
izšķir vairākus augšņu tipus.

 Rezultātus var izmantot, lai salīdzinātu dažādus augu sekas variantus.
 Absolūtās vērtības ir jāinterpretē piesardzīgi.
 Ja izmantojat programmu ROTOR, lai analizētu citas valstis un 

atrašanās vietas, programma ir jāpielāgo. Ja programma nav 
pielāgota, rezultāti ir jāinterpretē piesardzīgi!

  Nepieciešamā  
programmatūraProgramma Microsoft Access, vismaz 2000. gada versija
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ESL programmatūra:
ROTOR

Lietotāja interfeiss

Lietotājam ir pieejami divi interfeisi: datu ievades veidlapa un rezultātu 
pārskats. Attēlā redzama datu ievades veidlapa.
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Vairākpakāpju process augu sekas novērtēšanai

1. Atveriet Microsoft Access failu.

2. Atvērsies datu ievades veidlapa.

3. Atlasiet datus par saimniecības atrašanās vietu (valsts, augsnes kvalitāte, 
nokrišņu daudzums vidēji gadā un ziemā); ja dati par jūsu atrašanās vietu 
nav iekļauti, varat izmantot līdzīgu atrašanās vietu vai sazināties ar rīka 
izstrādātājiem.

4. Atlasiet novērtējamās augu sekas cikla ilgumu gados un tajā iekļautos 
kultūraugus, sākot ar tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumu.

5. Norādiet saimniekošanas darbības vai atstājiet standartlielumus  
(kūtsmēsli, salmu novākšana, tauriņziežu un stiebrzāļu maisījuma 
lietošana lopbarībā, tauriņziežu īpatsvars mistrā, starpkultūras).

6. Lai novērtētu augu seku, noklikšķiniet uz Calculate (aprēķināt).

7. Atvērsies rezultātu pārskats (tas var notikt pēc vairākām sekundēm).

8. Ja vēlaties mainīt augu sekas vai citus iestatījumus, aizveriet rezultātu 
pārskatu un veiciet izmaiņas.

Augu sekas izveidošana

1. Izvēlieties augu sekas cikla ilgumu gados.

2. Sadaļā Selection of crops and crop sequences (kultūraugu un kultūraugu 
secību izvēle) lodziņus par visiem vai vairākiem gadiem var atstāt tukšus.

3.  Mainiet augu sekas ģenerēšanas un robežvērtību iestatījumus.

4.  Turpiniet, veicot iepriekšējā saraksta 6. darbību.

Rezultātu pārskata kārtošana

Rezultāts pēc noklusējuma tiek kārtots pēc N surplus (N pārpalikums) 
vērtībām augošā secībā; lai to mainītu:

1. atveriet rezultātu pārskatu un atveriet skatu Draft view (melnraksta skats) 
(noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet Draft view);

2.  dodieties uz Grouping and sorting (grupēšana un kārtošana) (noklikšķiniet 
ar peles labo pogu un atlasiet Grouping and sorting);

3.  atrodiet iestatījumu Grouped by (grupēt pēc) (piem., pārskata apakšā) un 
sarakstā atlasiet grupēšanas kritēriju;

4.  nosakiet kārtošanas secību (Highest to lowest (dilstošā) vai Lowest to 
highest (augošā).
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ESL programmatūra:
ROTOR

Rezultātu interpretācija

Rezultātu pārskatā ir redzamas vērtības, kas aprēķinātas katram 
kultūraugam un augu sekai. Tiek parādīti vairāki augu sekas varianti, kas 
sakārtoti pēc N pārpalikuma (šo iestatījumu var mainīt).

Augkopības darbību apraksts
Dati par augkopību, t. i., starpkultūras, pasējas kultūras, augsnes 
apstrāde un mēslošana.  

Raža  [t/ha]
Raža (sausna), kas aprēķināta noteiktam augsnes tipam, nokrišņu 
daudzumam, priekškultūrām un mēslojumam  (1 dt = 0,1 t).

N2 piesaiste  [kg N/ha]
Tauriņziežu kā pamatkultūras, pasējas kultūras, starpkultūras 
piesaistītais slāpeklis.

N izskalošanās  [kg N/ha]
Slāpekļa izskalošanās gadā.  Šai vērtībai jābūt pēc iespējas 
mazākai.

N iznese [kg N/ha]
Ar izaugušo ražu gadā novāktais slāpekļa daudzums.

N bilance  [kg N/ha]
Vidējā N bilance gadā, N piesaistītais – N iznestais.   Vēlams tuvu 
nullei (no  10 kg līdz +10 kg) ilgtspējas apsvērumu dēļ.

N bilance, % no N devuma   [%]
N bilance, % no N devuma.  Tai jābūt tuvu 0, lai nodrošinātu 
ilgtspēju ilgtermiņā (iestatiet robežvērtības datu ievades veidlapā)

Humusa atjaunošana  [%]
Gada humusa atjaunošanās.[25]  Vērtībai jābūt vairāk nekā 100 %, 
lai nodrošinātu humusa bilances stabilitāti.

Nezāļu ieviešanās risks (rādītājs)
Negatīvs rezultāts nozīmē, ka daudzgadīgo un viengadīgo pavasara 
un ziemas nezāļu ieviešanās risks ir samazinājies, bet pozitīvs 
rezultāts — ka risks ir palielinājies (Rādītājs no −4 līdz +4).  
Atkarībā no augsnes un lauksaimniecības darbībām gādājiet, lai 
nezāļu ieviešanās risks būtu zems un centieties sasniegt negatīvus 
rādītājus.
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Novērtējuma piemērs

Augu sekas piemērs, kas sagatavots divos variantos marginālai smilšainai 
augsnei Vācijā (Brandenburgā), augsnes vērtējuma indekss 25 (smilšaina 
augsne). 

Nokrišņi: 500 mm gadā, 225 mm ziemā

Augu seka: 
Tauriņzieži-stiebrzāles (mulčai) – ziemas rudzi – ziemas rudzi –  lupīna – auzas

A variants:  Tauriņziežu un stiebrzāļu pasēja auzām.
  Vidējais tauriņziežu īpatsvars maisījumā 50 %.
 

Kultūraugs
Raža N2- 

pies.
N- 

izskalošanās
N- 

bilance
Nezāļu ieviešanās risks

(- samazinās, + palielinās)
Humusa 
bilance

[t/ha] [kg N/ha] daudzg. pavas. rudens %
Tauriņz., stiebrzāles (50 % taur.z.) 24 124   3 105   0   -1   -1
Ziemas rudzi 2,6 0 20 -57 -1   -1  3
Ziemas rudzi 2,1 0 14 -44  -1   -1  3
Lupīna 1,5 76 26 -3  0  3   -1
Auzas + tauriņziežu, stiebrzāles 
pasēja 1,6 0 33 -54  0  1   -1

Augu sekas vidējais rādītājs   40 20 -11 -0,2 0,2 0,6 108

B variants:  Starpkultūra (ripsis) pirms auzām.
  Tauriņziežu īpatsvars tauriņziežu un stiebrzāļu maisījumā palielināts līdz 70 %.
    Vērtības, kas B variantā mainījušās, ir iekrāsotas zaļā krāsā

Kultūraugs
Raža N2- 

pies.
N- 

izskalošanās
N- 

bilance
Nezāļu ieviešanās risks

(- samazinās, + palielinās)
Humusa 
bilance

[t/ha] [kg N/ha] daudzg. pavas. rudens %
Tauriņz., stiebrzāles (70 % taur.z.) 24 167 12 139  0  -1  -1
Ziemas rudzi 2,6 0 20 -57  -1  -1  3
Ziemas rudzi 2,1 0 14 -44  -1  -1  3
Lupīna 1,5 76 26 -3  1  3  -1
Auzas + starpkultūra 
+tauriņziežu, stiebrzāles pasēja 2,0 0 13 -42  -1  1  -2

Augu sekas vidējais rādītājs   49 17 -1 - 0,4 0,2 0,4 117
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Saīsinājumi

C ogleklis
Ca kalcijs
cm centimetrs
C/N oglekļa/slāpekļa proporcija
CO2 oglekļa dioksīds 
Corg organiskais ogleklis 
DV dzīvnieku vienība
ECM enerģētiski koriģētais piens
g grams
ha hektārs
K kālijs 
kg kilograms
km kilometrs
l litrs
m metrs
MCP monokalcija fosfāts
MJ      megadžouls 
mm milimetrs
N slāpeklis
Npies. N piesaiste
NH4  amonjaks 
NO3 nitrāts
P fosfors
ROTOR  augu sekas plānošanas rīks bioloģiskajā lauksaimniecībā  
 (ROTation ORganic)
S  sērs
t tonna
°C celsija grāds
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societies, Gotland) http://hs-i.hush.se.
Kalmāra (Kalmar), hs-h.hush.se

SOMIJA 
Lauksaimniecības produktu pētniecības 
institūts (MTT Agrifood Research), 
www.mtt.fi
Ūsimā Ekonomiskā attīstības, 
transporta un vides centrs (Centre for 
Economic Development, Transport 
and the Environment for Uusimaa), 
www.ely-keskus.fi/uusimaa
Somijas Vides institūts (Finnish 
Environment Institute), 
www.environment.fi/syke
Helsinku universitātes Lauksaimniecības 
zinātņu departaments (University of 
Helsinki, Department of Agricultural 
Sciences), www.helsinki.fi
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Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte 
(Estonian University of Life Sciences), 
www.emu.ee
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(EOFF), www.maheklubi.ee
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Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs, www.llkc.lv

LIETUVA 
Aleksandra Stuļģinska universitāte 
(Aleksandras Stulginskis University), 
www.lzuu.lt/pradzia/lt
Nevalstiskās organizācijas „Heifer 
intrnational” Baltijas fonds (Baltic 
Foundation HPI), www.heifer.lt; 
www.heifer.org
Kauņas apriņķa pašvaldība (Kaunas 
District Municipality), www.krs.lt

POLIJA 
Augsnes zinātņu un augu kultivēšanas 
institūts – valsts līmeņa zinātniski-
pētnieciskais institūts (Institute of Soil 
Science and Plant Cultivation – National 
Research Institute), www.iung.pulawy.pl
Kujāvijas-Pomožes vojevodistes 
Lauksaimniecības konsultāciju centrs 
Minikovā (Kujawsko-Pomorski 
Agricultural Advisory Centre in 
Minikowo), www.kpodr.pl
Polijas ekoloģiskais klubs Krakovā, 
Gleivicas nodaļa (Polish Ecological Club 
in Krakow, City of Gliwice Chapter), 
www.pkegliwice.pl
Neatkarīgā un autonomā individuālo 
lauksaimnieku asociācija „Solidaritāte” 
(Independent Autonomous Association 
of Individual Farmers „Solidarity”), 
www.solidarnoscri.pl
Pomerānijas Lauksaimniecības 
konsultāciju centrs Gdaņskā 
(Pomeranian Agricultural Advisory 
Center in Gdańsk), www.podr.pl

VĀCIJA
Leibnica lauksaimnieciskās ainavas 
pētniecības centrs (Leibniz Centre for 
Agricultural Landscape Research), 
www.zalf.de

DĀNIJA
Dāņu ekoloģiskā padome (The Danish 
Ecological Council), www.ecocouncil.dk

BALTKRIEVIJA
Dzīvnieku audzētāju starptautiskā 
publiskā asociācija „Austrumi-Rietumi” 
(International Public Association of 
Animal Breeders “East-West”)

Projekta partneri
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