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Abstract. The change in land use is one of the factors responsible for ecosystem equilibrium 
disturbance and it might cause the undesirable processes leading to the decrease of soil quality. 
Agricultural land afforestation becomes more and more popular and therefore the possible 
changes of soil physical and chemical properties are topical. The experiment was carried out in 
2010, when two adjacent fields – one still under agriculture, another with 15 years old planted 
Scots pine (Pinus silvestris L.) stand were investigated. Soil (Cutanic Albeluvisol) profile 
description in each location, as well as soil augering was done. The soil samples were tested for 
some physical and chemical properties. The results showed that under pine stands, compared with 
agricultural land, the soil bulk density was decreased, but the total porosity and relative water-
holding capacity increased. Soil acidification, increase of organic matter and changes in C:N ratio 
were observed in humus accumulation horizon under the pine stand. Phosphorous and potassium 
content in soil, available for plants, was higher under the pine plantation. 
Keywords: afforestation, physical properties, plant nutrient status, Scots pine. 
 
Ievads 

Zemes lietošanas veida maiņa ir viens no faktoriem, kas izjauc ekosistēmā 
pastāvošo līdzsvaru un izraisa daudzu nevēlamu procesu attīstību, kuru rezultātā augsne 
vairs nespēj pilnībā veikt savas funkcijas. Lauksaimniecības zemju apmežošana būtiski 
izmaina augsnē notiekošos procesus, tai skaitā augu barības elementu apriti. Pirmkārt, 
radikāli samazinās lauksaimniecības tehnikas radītā mehāniskā iedarbība uz augsni, 
izmainās augsnes fizikālās īpašības un darbības vide augsnes mikroorganismiem. Otrkārt, 
atkarībā no audzētajām koku sugām augsnē nonāk pēc kvantitātes un ķīmiskā sastāva 
atšķirīga biomasa. Tās mineralizācijas ātrums, ko ietekmē C:N attiecība, lignīna un citu 
sekundāro oglekļa savienojumu klātbūtne, nosaka slāpekļa un citu augu barības elementu 
apriti un nodrošinājumu augsnē (Messing et al., 1997; Ritter et al., 2003; Kahle et al., 
2005; Vesterdal et al., 2008). Tipiskās meža augsnēs ar augu barības vielām bagātāks ir 
virsējais organiskās vielas horizonts nekā zem tā esošie minerālie horizonti, savukārt pēc 
apmežošanas ilgu laiku bagātāki ir augsnes 0 – 10 un 10 – 20 cm slāņi, lai gan pakāpeniski 
notiek arī fosfora, kālija un kalcija translokācija uz dziļākiem horizontiem (Binkley, 
Valentine, 1991; Richter et al, 1994; Olszewska, Smal, 2008; Kacalek et al., 2009). 
Atšķirībā no apmežotām platībām tīrumu augsnēs galveno augu barības elementu saturu un 
krājumus ietekmē to ikgadēja un neatgriezeniska iznese ar ražu. Savukārt meža ekosistēmā 
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galvenā nozīme ir augu barības elementu translokācijai un apritei biotiskās kopas robežās. 
Kā rāda daudzie ārzemēs veiktie pētījumi, tad, nomainot zemes izmantošanas veidu, 
ilgstoši notiek daudzveidīgas augsnes īpašību izmaiņas, līdz tā iegūst meža ekosistēmai 
raksturīgo līdzsvaru. Tāpēc ir nepieciešams apmežoto platību augšņu īpašību monitorings, 
lai prognozētu un nepieļautu šo zemju augsnes kvalitātes pasliktināšanos. Publikācijas 
mērķis ir atspoguļot šāda monitoringa rezultātus, kas iegūti ar priedēm apmežotā 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē Zemgalē. 
 
Materi āli un metodes 

Pētījums veikts 2010. gadā Jelgavas novada Salgales pagastā, kur pirms 15 gadiem 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē (LIZ) ierīkots priežu (Pinus silvestris L.) stādījums, 
izstādot 5000 priedes uz hektāru. Salīdzinājumam izmantots pieguļošais tīrums, kurā aug 
daudzgadīgie zālaugi; lauks pēdējos gadus netiek apstrādāts un tajā netiek vākta raža. 
Dominējošā augsne abās vietās – virsēji velēnglejotā (Cutanic Albeluvisol). Trūdvielu 
akumulācijas horizonta granulometriskais sastāvs ir mālsmilts (1. tabula), bet dziļāk par  
35 cm – putekļains smilšmāls. Augsnes cilmiezis – glaciolimniskie (Zemgales sprostezera) 
nogulumi. Tīrumā un mežaudzē veikti augsnes profila atsegumi un augsnes zondējumi, 
noņemti un analizēti augsnes paraugi no ģenētiskajiem horizontiem. Augsnes paraugiem 
tika noteikts aktīvais un apmaiņas skābums (potenciometriski), organiskās vielas (pēc 
Tjurina) un kopslāpekļa saturs (Kjeldāla metode), kā arī augiem izmantojamā fosfora un 
kālija saturs (Egnera-Rīma – DL metode). 

 
1. tabula 

Augsnes granulometriskais sastāvs humusa akumulācijas horizontā 
Particle Size Distribution in the Horizon of Humus Accumulation 

 

Augsnes profila vieta 
Location of soil 

profile 

Daļiņu relatīvā masa 
Particle size distribution, % 

Granulometriskais 
sastāvs 

 Soil texture group 2 – 0.063 mm 0.063 – 0.002 mm < 0.002 mm 

LIZ 
Agricultural land 

57.08 30.28 12.64 
Smaga mālsmilts 
Sandy loam 

Apmežota LIZ 
Afforested land 

87.53 8.68 3.79 
Mālsmilts  
Loamy sand 

 
Augsnē augu sakņu maksimālās izplatības zonā, horizontos, kur vērojama 

organisko vielu akumulācija, atbilstoši vispārpieņemtajai metodikai tika noteikta augsnes 
tilpummasa, kopporainība un relatīvā ūdensietilpība, (Soil Survey ..., 2004). Neizjauktu 
augsnes paraugu noņemšanai izmantoti 100 mL tērauda cilindri, paraugi laboratorijas 
apstākļos tika piesūcināti l īdz pilnai mitrumietilpībai. Granulometriskais sastāvs noteikts, 
izmantojot pipetēšanas metodi. 
 
Rezultāti un diskusija 

Salīdzinot fizikālās īpašības, kas noteiktas augsnei tīrumā un blakus esošajā ar 
priedēm apmežotajā platībā, konstatēts, ka augsnes tilpummasa, kopporainība un relatīvā 
ūdensietilpība atkarībā no zemes lietošanas veida visvairāk atšķiras augsnes virskārtā 
dziļumā līdz 25 cm (2. tabula). Augsnes tilpummasa ievērojami mazāka bija zem priežu 
stādījuma – tikai 1.10 – 1.20 t m-3, salīdzinot ar 1.47 – 1.69 t m-3 tīrumā. Jāatzīmē, ka 
tīrumā vismazākā tilpummasa augsnei novērojama 0 – 5 cm slānī, zem šī slāņa tā pieaug 
un līdz ar dziļumu izmainās visai nedaudz, savukārt mežā augsnes tilpummasas 
palielināšanās sākas tikai dziļāk par 25 cm. Tas varētu būt saistīts ar lielāku augsnes 
smalko granulometriskā sastāva frakciju īpatsvaru tīruma augsnē, bet svarīga nozīme ir arī 
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sakņu sistēmas izplatības īpatnībām atšķirīgajos zemes lietošanas veidos. Augsnes 
virskārta priežu stādījumā bija daudz blīvāk un dziļāk caurausta ar saknēm nekā uz lauka. 
Literatūras dati par augsnes tilpummasas izmaiņām pēc augsnes apmežošanas ir atšķirīgi. 
Dažos pētījumos (Olszewska, Smal, 2008) tilpummasas samazināšanās apmežotajās 
platībās konstatēta tikai pēc vairākiem gadu desmitiem un arī tad tikai virskārtas 0 – 5 cm 
slānī, bet citos pētījumos (Wall, Hytonen, 2005) visai strauja augsnes tilpummasas 
pazemināšanās un porainības palielināšanās novērota jau 10 gadus pēc aramzemes 
apmežošanas. 
 

2. tabula 
Atsevišķu augsnes fizikālo īpašību rādītāji t īruma un apmežotās augsnes virskārtā 

Some Physical Properties of Surface Layer of Agricultural Land and Pine Plantation 
 

Augsnes 
slānis 

Soil layer, 
cm 

Tilpummasa 
 Bulk density, t m-3 

Kopporain ība, 
 Total porosity, % 

Relatīvā ūdensietilpība 
Relative water-holding 

capacity, % 
tīrumā field mežā forest tīrumā field mežā forest tīrumā field mežā forest 

  0 – 5  1.47 1.10 43.5 57.7 54.2 66.1 
  5 – 10  1.62 1.16 38.1 56.5 50.2 64.1 
10 – 15  1.64 1.15 35.6 54.0 49.3 65.7 
15 – 20  1.69 1.20 33.4 53.9 50.1 64.5 
20 – 25  1.64 1.12 34.9 58.2 50.9 68.8 
25 – 30  1.75 1.34 32.5 47.9 47.7 57.1 
30 – 35  1.76 1.46 33.5 45.8 47.7 53.7 
35 – 40  1.75 1.52 34.0 41.1 47.7 53.8 
 

Augsnes kopporainība augsnes atsegumu vietās atšķirīgos zemes lietošanas veidos 
bija dažāda. Lielāks kopējais poru tilpums bija vērojams apmežotajā augsnē. Tomēr, 
aplūkojot kopporainības izmaiņas tīruma un apmežotās augsnes virsējos horizontos, 
jāsecina, ka pašā augsnes virspusē, t.i. 0 – 5 cm slānī, kā arī dziļāk par 30 cm, šīs atšķirības 
ir ievērojami mazāk izteiktas, nekā augsnes 5 – 30 cm slānī. Būtiskākais iemesls tam, kā 
liecina augsnes profilu izpētes dati, varētu būt augu sakņu izplatības atšķirības. Tā, zem 
priežu audzes sīkās saknes vienlīdz daudz ir novērojamas līdz pat 50 cm dziļumam, 
savukārt tīruma augsnē – galvenokārt tikai plānā virskārtas slānī. Arī augstāks organiskās 
vielas saturs apmežotajā platībā veicina augsnes struktūras veidošanos, kas nodrošina 
lielāku nekapilāro un kapilāro poru izplatību. 

Relatīvās ūdensietilpības mērījumi parādīja, ka apmežotajā lauksaimniecībā 
izmantotās zemes platībā augsne dabiskos apstākļos spēj saistīt un noturēt par apmēram  
20 – 30% vairāk ūdens nekā augsne tīrumā. Īpaši tas attiecināms uz augsnes 0 – 25 cm 
slāni. Tīruma augsnes profilā lielākā relatīvā ūdensietilpība – 54.2% – konstatēta virskārtas 
0 – 5 cm slānī. Dziļumam palielinoties līdz 25 cm, tīruma augsnes relatīvā ūdensietilpība 
bija ne tikai mazāka, bet arī samazinājās izteiktāk nekā apmežotajā augsnē. Savukārt 
augsnē dziļāk par 30 cm šajos zemes lietošanas veidos relatīvās ūdensietilpības starpība 
bija ievērojami mazāka. 

Zemes lietošanas veida maiņa izraisīja ne tikai augsnes masas pārgrupēšanos un 
fizikālo īpašību rādītāju izmaiņas, bet ietekmēja arī augsnes agroķīmiskās īpašības  
(3. tabula). Kā rāda pētījuma rezultāti, zem priežu audzes vērojama augsnes aktīvā un 
apmaiņas skābuma palielināšanās. Lai gan augsnes paskābināšanās 15 gadus pēc 
apmežošanas nav būtiska, tomēr priežu audzes producētās organiskās masas ietekme ir 
novērojama. Apliecinājums tam ir arī vairāk izteiktās podzolēšanās procesa pazīmes 
apmežotās augsnes profilā. 
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3. tabula 
Augsnes agroķīmisko īpašību rādītāji humusa akumulācijas horizontā 

Agrochemical Properties of Humus Accumulation Layer 
 

Rādītājs 
Parameter 

LIZ 
Agricultural land  

Apmežotā LIZ 
 Pine plantation 

pH H2O 6.73 ± 0.77 6.36 ± 0.48 
pH KCl 5.62 ± 0.74 5.33 ± 0.63 
Organiskā viela Organic matter, g kg-1 13.8 ± 0.7 19.8 ± 8.4 
Kopslāpeklis Total nitrogen, g kg-1 0.78 ± 0.09 1.01 ± 0.52 
C:N attiecība Ratio C:N 10.2 ± 1.1 11.9 ± 1.8 
P2O5, mg kg-1 70.6 ± 8.1 85.1 ± 24.8 
K2O, mg kg-1 53.6 ± 12.0 79.5 ± 31.1 
Piezīme: ± standartnovirze  Note: ± standard deviation  
 

Pēc LIZ apmežošanas augsnē 15 gadu laikā visvairāk ir izmainījies organiskās 
vielas saturs. Kā rāda iegūtie rezultāti, humusa akumulācijas horizontā zem priežu audzes 
salīdzinājumā ar tīrumu tas bija vidēji par 43% augstāks. Apmežotajā augsnē tika 
konstatēts arī augstāks kopslāpekļa saturs, taču šeit atšķirība bija mazāka – nepārsniedza 
30%, kas, visticamāk, norāda uz atšķirīgo augsnē nonākušās organiskās vielas ķīmisko 
sastāvu tīrumā un mežā. To apliecina arī oglekļa un slāpekļa attiecība augsnes trūdvielu 
akumulācijas horizontā – augsnē zem priežu audzes slāpekļa īpatsvars salīdzinājumā ar 
tīrumu ir samazinājies. Augsnes organiskās vielas satura izmaiņas atšķirīgos zemes 
lietošanas veidos varētu būt saistītas ne tikai ar dažādu organiskās vielas akumulācijas 
apjomu, bet arī ar mineralizācijas procesa norisi, kas tīrumā augsnes apstrādes un lielāka 
slāpekļa īpatsvara dēļ būs intensīvāka. 

Apmežotajā augsnē, salīdzinot ar tīrumu, konstatēts par 20% augstāks augiem 
viegli izmantojamā fosfora un par 48% augstāks kālija saturs. Tas varētu būt saistīts ar 
iepriekšējā zemes lietošanas veida laikā akumulētiem fosfora un kālija krājumiem, kas pēc 
apmežošanas netiek tik strauji izmantoti kā tīrumā, kur katru gadu zināms daudzums šo 
elementu neatgriezeniski tiek iznests ar kultūraugu ražu. Tomēr atšķirības starp šo 
elementu saturu tīrumā un mežā nebija būtiskas. Apmežotajā platībā veikto zondējumu 
augsnes paraugu analīzes rezultātiem vērojama lielāka izkliede, kas norāda uz lielāku 
augsnes neviendabību. 
 
Secinājumi 

Pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas izmainījušās augsnes 
fizikālās un agroķīmiskās īpašības. Augsnes virskārtā ir samazinājusies tilpummasa, 
palielinājusies kopporainība un relatīvā ūdensietilpība. 15 gadus pēc apmežošanas 
trūdvielu akumulācijas horizontā salīdzinājumā ar tīruma augsni konstatēta augsnes 
paskābināšanās, organisko vielu satura paaugstināšanās, kopslāpekļa īpatsvara 
samazināšanās organiskajā vielā. Augiem izmantojamā fosfora un kālija saturs augsnē zem 
priežu audzes bija augstāks nekā blakus esošajā neapmežotajā lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē. 
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Abstract. There are described effective agrotechnology system realization directions, research 
results, facilities and experience in cereal and rape breeding. In order to provide an insight into 
the precision crop farming technology use and research results, a study was carried out at the 
Training and Research Farm “Vecauce” of the Latvia University of Agriculture. Particular 
attention was paid to the tractor and agricultural machinery engineering driving cost optimization, 
route control, possible module usage, acquisition of cereal and rape yield cards and also to the 
professional interpretation of results. There are demonstrated technology differences in cartogram 
composition facilities to employ the computer software applications and database analysis. 
Keywords: agrotechnology systems, yield maps, efficiency. 
 
Ievads 

Pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā ne tikai ASV, bet arī Eiropā 
populāras kļūst precīzās lauksaimniecības sistēmas. Tās ir efektīvas laukkopības 
tehnoloģiju sistēmas (EASY), kuru pamatā ir četri komponenti: traktoru, kombainu un ar 
tiem saistīto agregātu vadība un arī darbības optimizēšana tieši no tehnikas vadītāja 
kabīnes; paaugstināts darba ražīgums un resursu izmantošanas efektivitāte; tehnoloģisko 
procesu kontrole uz lauka; ar informāciju tehnoloģiju palīdzību atrasti labākie tehnoloģiju 
un biznesa varianti saimniecībā (CLAAS, 2012). Efektīvās laukkopības tehnoloģijas 
raksturo globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) lietojums, plaši tiek izmantotas dažādu 
sensoru un informāciju tehnoloģiju programmatūras iespējas. Bieži ir tā, ka agronomiskā 
doma nespēj sinhroni sekot šo tehnoloģisko paņēmienu priekšrocībām un bez nepieciešamā 
intelektuālā agroservisa nodrošināt arī to ieviešanu. Publikācijas mērķis: iepazīstināt ar 
precīzās lauksaimniecības iespējām nodrošināt augstu ražošanas efektivitāti.  
 
Materi āli un metodes 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē uz precīzo laukkopības tehnoloģiju 
iespējām balstīta pirmā ražas karte, kas iegūta SIA MPS „Vecauce” 2004. gadā Glūdaiņu 
laukā, izmantojot graudaugu kombainu „CLAAS Lexion 420” (Lapins, Vilde et al., 2008; 
Dinaburga, 2011). 
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