
Mēr– 4.–20. gads

vienība Daudz. Cena, EUR Kopā, EUR

  IEŅĒMUMI  

    Ķirši t 4,5 2100,00 9450,00

    KOPĀ (1) 9450,00

  MAINĪGĀS IZMAKSAS

IZEJVIELU IZMAKSAS

    Mēslojums:
      Tīrvielā kg

      NPK 11:9:20+Mg+S+B kg 200 0,49 97,20

      Kalcija nitrāts kg 200 0,46 92,00

    Augu aizsardzība:

      Herbicīdi 84,80

      Fungicīdi 90,63

      Insekticīdi 19,68

      Kastes (4 kg) gab. 200 0,90 180,00

      Stādījuma atjaunošana (dārza amortizācija 16 g.) 507,01

     KOPĀ (2) 1071,31

MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS

      Vainaga veidošana h 150 5,08 762,00

      Minerālmēslu izkliedēšana (manuāli – 2 reizes) h 26 5,08 132,08

      Smidzināšana reizes 4 19,94 79,76

      Pļaušana reizes 3 27,49 82,47

      Apdobju frēzēšana reizes 2 50,00 100,00

      Masveida ražas novākšana kg 3000 0,45 1350,00

      Vēlāku ogu novākšana kg 1500 0,60 900,00

      Transports (60 km) tkm 270 0,77 207,90

      Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (16 g.) 243,76

    KOPĀ (3) 3857,97

    KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3) 4929,28

  BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas) 8378,69
  BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas) 4520,72

  ATBALSTS

Vienotais platības maksājums (VPM) 76,80

Zaļināšanas maksājums 44,38

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 135,51

    KOPĀ (7) 256,69
  BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas) 4777,41

N:P2O5:K2O (53:18:40) 

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas un Latvijas Augļkopju asociācijas sniegtie dati.

ĶIRŠI

Ražošanas ilgums – 16.g. Izstrādātais ķiršu bruto segums parāda vienu konkrētu 
audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu 
viedokli ir jāpielieto, lai šādos apstākļos iegūtu 
konkrēto ražību. 

Katrā saimniecībā saņemtie atbalsta veidi un lielumi 
attiecīgam kultūraugam var atšķirties, jo saimniecība 
konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta 
saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kurā ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 2018. gadā bija 
iespējams saņemt arī atbalstu "Maksājumi apgabalos, 
kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi", bet 
2019. gadā šis atbalsta  maksājums vairs nav 
pieejams. 

Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu 
audzēšanas pieredzi, bet to nevar uzskatīt par 
universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir 
jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai 
un apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, 
nezāļainība, cenas u. c.). 

Bruto segums sastādīts ķiršiem, kas audzēti augsnē ar 
180–250 kg/ha P2O5 un ne vairāk kā 350 kg/ha K2O 
nodrošinājumu. Trūdvielu saturs augsnē  2,0–3,0%, 
augsnes skābums pH 6,0–7,0. Ja augsnes skābums ir 
zemāks par pH 6,5, nepieciešama papildu apstrāde ar 
kalciju. 

Transportēšanas attālums plānots no produkcijas 
novākšanas vietas līdz uzglabāšanas vietai.  

Taras daudzumi un izmaksas var mainīties atkarībā no 
uzglabāšanas, transportēšanas un realizēšanas veida.  

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts 
ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu tarifa 
likme augļu audzēšanas laukstrādniekam 2018. gadā. 


