
Zinātniski praktiskā konference LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNE VEIKSMĪGAI SAIMNIEKOŠANAI, 21. – 22.02.2013., Jelgava, LLU 

206 

konsultantiem un zinātniekiem ir laba iespēja nodibināt kontaktus ar zemniekiem, kā arī 
lauksaimniekiem tikties savā starpā, pārrunāt, apmainīties uzskatiem un dalīties pieredzē. 
Interesentu lielāka atsaucība lauku dienās ir par tām tēmām, kas sniedz risinājumus 
aktuāliem jautājumiem kultūraugu audzēšanā, savukārt mazāka – par vides aizsardzības 
demonstrējumiem (buferjoslu ierīkošanu vai bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu). 

 Biogāzes izejvielu ražošanas demonstrējumā lauku dienu dalībnieki kā vienu no 
vērtīgākiem ieguvumiem atzina, ka ļoti noderīgi ir praktiķu ieteikumi, ko lauku dienās var 
saņemt par velti no šīs nozares celmlaužiem Latvijā, kuri savu zināšanu ieguvei, iespējams, 
ieguldījuši daudz laika un finanšu līdzekļu. Patīkami, ka šie cilvēki dalās ar savām atziņām 
un pieredzi. 

 Demonstrējumu ierīkošana nodrošina informācijas apmaiņu un sadarbību starp 
zinātnieku, konsultantu un lauksaimnieku. Piesaistot demonstrējuma ierīkošanā zinātnisko 
vadītāju, lauksaimnieks un citi lauku dienu dalībnieki var iegūt zinātnieku ieteikumus 
saistībā ar pētāmo tēmu. Savukārt konsultants var lauksaimniekam dot praktiskus 
ieteikumus zinātnieku atziņu ieviešanai saimniecībā. Sekmīgi noorganizēta lauku diena 
konsultāciju dienestam var nodrošināt lauksaimnieku atbalstu turpmākās aktivitātēs, kā arī 
nākotnē piesaistīt interesentus citiem tā organizētajiem pasākumiem. Lauku dienā zemnieki 
mācās ne tikai no konsultanta, bet arī cits no cita. Tas motivē un rosina zemniekus uzlabot 
savu saimniecību darbību, bet konsultāciju dienestam nodrošina atbalstu tālākam darbam 
un sekmē labāku turpmāko sadarbību ar zemniekiem. 

 Svarīgi, lai lauksaimnieki būtu vairāk informēti par izmēģinājumos un 
demonstrējumos iegūtajiem rezultātiem. Par LLKC ierīkotajiem demonstrējumiem rezultāti 
ir pieejami ikgadējā izdevumā „Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā”, ar kuru var 
iepazīties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģionālajās nodaļās, kā 
arī LLKC mājaslapā www.llkc.lv un publikācijās lauksaimnieku žurnālos. Ceru, ka katrs 
lauksaimnieks, kas interesējas par demonstrējumiem, varēs atrast sev noderīgu informāciju 
un kādu atziņu savas saimnieciskās darbības uzlabošanai. 

 Noslēgumā vēlos aicināt vairāk lauksaimnieku piedalīties dažādos semināros un 
lauku dienās, lai iegūtu jaunas atziņas un dalītos pieredzē, tā iegūstot zemniekam vērtīgāko 
resursu – informāciju. 
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Saimniecības raksturojums  
Demonstrējums ierīkots 2012. gada pavasarī SIA „Zeltezeri” laukā Iecavas novadā. 

SIA „Zeltezeri” ir lauksaimniecības uzņēmums, kas izaudzē un piegādā augkopības 
izejvielas biogāzes ražotnei SIA „Agro Iecava”. Uzņēmums apsaimnieko ap 1500 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). Sējumu struktūrā iekļauti rudzi, daudzgadīgie 
zālaugi un to mistri, kukurūza un daži mazāk pazīstami kultūraugi, kā sāre, silfija, kaņepes 
u.c. Kukurūza aizņēma ap 25% no sējumu kopplatības.  
 
Demonstrējuma apraksts un novērojumi 

Pēdējos gados Latvijā ievērojami pieauguši biogāzes ražošanas apjomi, kur 
tehnoloģiskajā procesā kā blakusprodukts rodas digestāts. No agronomiskajiem, 
ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem ir svarīgi izpētīt optimālo digestāta 
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lietošanas veidu laukaugu mēslošanā, tāpēc šī demonstrējuma mērķis bija novērtēt 
digestāta kā mēslošanas līdzekļa lietošanas efektivitāti uz kukurūzas zaļmasas ražu, 
salīdzinot to ar minerālmēslu ietekmi. 

Demonstrējums tika ierīkots velēnglejotā mālsmilts augsnē ar augsnes reakciju  
pH KCl – 6.5; organiskās vielas saturu 23 g kg-1; ļoti augstu P2O5 nodrošinājumu –  
290 mg kg-1 un vidēju K2O nodrošinājumu – 152 mg kg-1. Priekšaugs – ziemas kvieši ar 
ražību 4.7 t ha-1. Demonstrējuma kopplatība – 5.2 ha, ražas uzskaites platība – 3.16 ha. 
Izvēlēti trīs varianti kukurūzas atšķirīgai mēslošanai: viens, kontroles variants – ar 
minerālmēsliem, divi varianti – ar digestātu, gan pamatmēslojumā, gan papildmēslojumā. 

Demonstrējuma varianti: 
1. variants – kontrole: N vajadzība nodrošināta ar minerālmēsliem (amonija 

nitrāts papildmēslojumā divas reizes: 150 kg ha-1 + 300 kg ha-1); 
2. variants – digestāts pamatmēslojumā – 50 t ha-1 pirms kukurūzas sējas; amonija 

nitrāts – 150 kg ha-1 papildmēslojumā; 
3. variants – digestāts papildmēslojumā, divas apstrādes: 25 + 25 t ha-1; amonija 

nitrāts – 150 kg ha-1 papildmēslojumā. 
Demonstrējuma laukā iesēts kukurūzas hibrīds ‘Saludo’ (FAO 210), 90 tūkst. 

sēklas uz 1 ha, attālums starp rindām – 70 cm. 2. variantam pirms kukurūzas sējas 
pamatmēslojumā izkliedēts digestāts – 50 t ha-1. Izkliedei izmantota 10 t tilpuma muca ar 
rotējošiem diskiem, kas izlej digestāta masu pa lauka virsmu. 18. jūnijā laukā ierobežotas 
nezāles ar herbicīdu maisters OD – 1.5 L ha-1. 21. jūnijā visi varianti saņēmuši 
papildmēslojumā amonija nitrātu – 150 kg ha-1. 1. variants jeb kontrole 11. jūlij ā saņēma 
otro papildmēslojumu amonija nitrāta veidā – 300 kg ha-1.  

Jūlij ā 3. variantā divas reizes virsmēslots ar digestātu: 06.07.2012. – 25 t ha-1 
(kukurūzas 6. AE) un 17.07.2012. – 25 t ha-1 (kukurūzas 10. AE). Virsmēslošanai tika 
izmantots izkliedētājs „Garant Kotte” ar tilpumu 20 m3 un darba platumu 18 m, kas 
digestātu izlej starp sējumu rindām pa caurulītēm. Šis agregāts ar platajiem dubultriteņiem 
un lielo kopējo masu katrā braucienā izbrauc vienu kukurūzas rindu, kas rada zudumus. 
Bez tam pēc otrās papildmēslošanas reizes ar digestātu, kā arī ar amonija nitrātu, bija 
vērojami lapu apdegumi, kas vēlāk izzuda, bet, iespējams, uz laiku aizkavēja kukurūzas 
attīstību. Lai novērstu lapu apdegumus, papildmēslojums būtu jādod agrākā kukurūzas 
attīstības etapā, kad augi ir īsāki. Skarošanas fāzē kukurūzas garums visos variantos 
pārsniedza 2 m, tomēr 1. variantā, kur nebija dots digestāts, stublāji bija tievāki.  

Kukurūza tika novākta 27. septembrī ar pļāvēju-smalcinātāju „Claas Jaguar”, 
zaļmasa nosvērta un izrēķināta ražība katram variantam. Noņemtajiem paraugiem LLU 
Agronomisko analīžu zinātniskajā laboratorijā tika veiktas sausnas, kopproteīna, cietes, 
koppelnu, kālija un fosfora satura analīzes. 

Digestāta lietošanai kukurūzas papildmēslošanā, salīdzinot ar pamatmēslošanu, ir 
vairāki trūkumi:  

• vajadzīga specializēta, kvalitatīva mēslošanas tehnika;  
•  rodas zudumi no sējumu nobraukāšanas, jo, lietojot aprakstīto tehnoloģiju, 

viena kukurūzas rinda katrā braucienā iet bojā;  
•  iespējami lapu apdegumi, kas aizkavē kukurūzas attīstību.  
Digestāta lietošanas priekšrocības: samazinās izmaksas minerālmēslu iegādei, jo 

pēc ķīmiskā sastāva digestāta deva 50 t ha-1 aizvieto ~ 0.2 t amonija nitrāta; 0.4 t – 
superfosfāta un 0.3 t – kālija hlorīda, kas naudas izteiksmē veido ~ 220 Ls ha-1 (aprēķinam 
izmantotas aptuvenas 2012. gada minerālmēslu cenas).  
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Rezultāi un to analīze 
Digestāts ir vērtīgs mēslošanas līdzeklis, bet tā ķīmiskais sastāvs ir mainīgs atkarībā 

no biomasas, ko liek reaktorā. Lai iegūtu objektīvu informāciju, ir svarīgi pareizi noņemt 
paraugus analīžu veikšanai. Šajā demonstrējumā lietotā digestāta ķīmiskais sastāvs 
atspoguļots 1. tabulā. 

 
1. tabula  

Digestāta ķīmiskais sastāvs, % 
 

Rādītājs, % Sausnā / dabiski mitrā produktā 
Sausna 4.38 
Kopslāpeklis 2.89 / 0.13 
P2O5 3.96 / 0.17 
K2O 8.66 / 0.38 
Mg 1.24 / 0.05 
Na 1.35 / 0.06 
Ca 3.46 / 0.15 
 

2012. gada agroklimatiskajos apstākļos demonstrējuma laukā iegūtas augstas 
kukurūzas zaļmasas ražas (2. tabula). 

 
2. tabula 

Kukurūzas raža dažādos mēslošanas variantos 
 

Varianti 
Kukur ūzas 

zaļmasas raža, 
t ha-1 

Sausnas 
saturs, % 

Sausnas raža, 
t ha-1 

Organiskā 
sausna, % 

Organiskās 
sausnas raža,  

t ha-1 
1. 52.4 22.3 11.7 21.1 11.0 
2. 68.2 24.8 16.9 23.4 16.0 
3. 61.3 22.4 13.7 21.1 12.9 

 
Visaugstākā zaļmasas raža (68.2 t ha-1) un sausnas raža (16.9 t ha-1) tika iegūta  

2. variantā, kur digestāts dots pamatmēslojumā 50 t ha-1 pirms sējas. 3. variantā, kur 
digestāts dots divas reizes papildmēslojumā, iegūta par 6.9 t ha-1 zemākā zaļmasas raža 
nekā 2. variantā, bet par 8.9 t ha-1 augstāka nekā kontrolē. 1. variantā jeb kontrolē iegūta 
viszemākā zaļmasas raža – 52.4 t ha-1, kas tomēr ir samērā laba, ņemot vērā mēslošanu – 
kukurūzai dots tikai N mēslojums, jo augsnē ir augsts P2O5 un vidējs K2O nodrošinājums. 
Organiskās sausnas raža, kas ir būtisks rādītājs biogāzes ražošanā, visaugstākā iegūta 
2. variantā – 16.0 t ha-1. Kukurūzas ķīmisko analīžu rezultāti apkopoti 3. tabulā. 

 
3. tabula 

Sausnas sastāvs, % 
 

Varianti Kopprote īns, %  Ciete, %  Koppelni, %  Fosfors, %  Kālijs, %  
1. 8.82 11.63 5.48 0.31 1.71 
2. 9.68 16.85 5.70 0.36 1.77 
3. 9.94 13.79 5.64 0.35 1.62 
 

Kopproteīna saturam sausnā variantos ar digestāta mēslojumu bija tendence būt par 
0.8 – 1.1% augstākam nekā kontrolē. Cietes saturs visos variantos bija samērā zems, tomēr 
variantos ar digestāta mēslojumu tas ir augstāks, nekā kontrolē. Fosfora un kālija saturs 
zaļmasā pa variantiem būtiski neatšķīrās, jo šos barības elementus kukurūza varēja 
izmantot gan no to resursiem augsnē, gan arī no digestāta.  
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Lai iegūtu secinājumus par katra mēslošanas varianta ekonomisko efektivitāti, tika 
veikts bruto seguma aprēķins (Attēls). 

 

 
 

Att. Demonstrējumā izvēlēto mēslošanas variantu ietekme uz kukurūzas ražu un 
ekonomisko efektivitāti. 

 
Bruto seguma aprēķins rāda, ka vislielākā bruto peļņa iegūta 2. variantā –  

911 Ls ha-1, kas ir proporcionāla zaļmasas ražai. Tomēr jāņem vērā, ka digestāta izvešana 
uz lauka ir laikietilpīga un lielāki attālumi sadārdzina izmaksas. 
 
Secinājumi 

Digestāts ir vērtīgs mēslošanas līdzeklis, kas var daļēji aizvietot minerālmēslus un 
samazināt izmaksas. 

Augstākā kukurūzas zaļmasas, sausnas un organiskās sausnas raža tika iegūta, 
izkliedējot visu digestāta devu (50 t ha-1) pamatmēslojumā pirms sējas, kas liecina par 
pamatmēslošanas priekšrocībām, salīdzinot ar divreizēju papildmēslošanu. 

Pētījumi par digestāta izmantošanu ir jāturpina, jo ir vēl daudz neskaidrību par 
barības elementu izmantošanos, to pēcietekmi, slāpekļa zudumiem un ietekmi uz citu 
laukaugu mēslošanas efektivitāti. 

 
 

Lopbar ībs pupu šķir ņu salīdzinājums 
Raitis Bārbals1, Anita Brosova2 

1ZS „Apšusala”, 2SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  
Madonas konsultāciju birojs 

E-pasts: anita.brosova@llkc.lv; tālr.: 22006859 
 
Lopbarības jeb lauka pupas ir labs proteīna barības līdzeklis, kuru saimniecība var 

izaudzēt pati, tās ir piemērotas arī augstražīgu govju ēdināšanai. Bez tam pupas ir ļoti 
piemērotas augu maiņai, jo ir labs priekšaugs daudziem kultūraugiem. Sēklu tirgotājfirmas 
piedāvā katru gadu jaunas šķirnes, bet nav precīzas informācijas par to veģetācijas periodu, 
veldresizturību, piemērotību lopbarībai un graudu rupjumu. Vēl daudzas zemnieku 
saimniecības audzē pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Lielplatones izmēģinājumu 
stacijā izveidoto šķirni ‘Lielplatones’, kas ir viena no vecākajām lopbarības pupu šķirnēm 
Latvijā, un tāpēc ir interesanti izvērtēt šo šķirni salīdzinājumā ar ievestām un jaunākām 
šķirnēm. 
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