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SATURS 

 Temini... 
- Augsnes apstrādes tehnoloģijas 

- Augsnes apstrādes sistēmas 

- Zemkopības sistēmas 

 Ko jau zinām? 

 Kas vēl jānoskaidro? 

 Kopsavilkums 



TERMINI 
Augsnes apstrāde (tillage)-jebkura mehāniska iedarbība uz augsni 
A.a. operācijas (tillage actions)- iedarbības veids uz augsni-     

                                                        apvēršana,irdināšana... 
A.a. veids (tillage operation)- vienas vai vairāku a.a.operāciju 
vienlaicīga pielietošana vienotā tehnoloģiskā procesā (aršana...) 
A.a. paņēmiens (tillage operation)-  viena vai vairāku a.a.veidu 
vienlaicīga pielietošana; A.a. paņēmiens (way of tillage)- a.a veida 
detalizācija (vienā paņēmienā, divos,  virspusēja, dziļa... 

A.a.tehnoloģija (tillage technique)- a.a.veida, 
a.a.paņēmiena precīza norāde par izpildes laiku, 
secību, agregātiem...) 
A.a.sistēma (tillage system)-a.a.veidu, a.a.paņēmienu, a.a.tehnoloģiju 
komplekss, kuri atšķiras ar uzstādīto mērķi un realizēto darbību 
( aršana, bezapvēršana) 

 



TERMINI 2 

https://www.llu.lv/sites/default/files/files/lapas/Augsnes_apstrades_veidi.pdf 

A.a.sistēma: secīgas darbības konkrēta uzdevuma veikšanai  
A.a.s. uzdevumi- 

A.a.s intensitāte- 

ZEMKOPĪBAS SISTĒMA? (Farming system) 
Savstarpēji saistīts agrotehnisko, melioratīvo un organizatorisko pasākumu  
komplekss, kas sekmē atbilstoši visa veida iespējām zemes visproduktīvāko  
izmantošanu iespējami augstām ražām.                                       - transformē no 
apakšsistēmām (augsnes, augu, nezāļu, kaitēkļu) AAF, darbu, ieguldījumus,  
produktos- pārt., energo, lopb...) 

(Cropping system) 



Saimniekošanas 
sistēmas? 
... 

http://www.yourarticlelibrary.com/crops/top-12-types-of-cropping-system/77227 

Zemkopības sistēmu komponentes 

 AAS un augatlieku menedžments (TS&..) 

 Zemkopības sistēma (CrS)  

 AAF vadība (B,Ū...precīzā, mēsloš.) 

 Vides aspekti (erozijas kontroles paņēmieni) 



AUGSNES APSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS 

 
 Ar aršanu- tradicionāli (dziļi, sekli) 

 
 Bez aršanas- 
            AA minimāli (sekli-visu lauku), joslās(sēklu 
iestrāde) 
            BEZ AA- sējot tieši (diski, lemesīši) 



Mūsdienās : klimat gudras zemkopības sistēmas. 
 

Virsuzdevums (mērķi) 
 Samazināt SEG; 
 Pielāgoties mainīgajam klimatam; 
 Nodrošināt ilgtspējīgu drošu pārtiku 

Klimatizmaiņas Zemnieku 
izpratne 

Samazinā 
šana  caur 

ZS 

Ietekme 
uz kait., 

slim 

Ietekme 
uz DR 

Ietekme 
uz prod 

ražoš 

Pielāgošanās 
caur ZS 

SEG 

C piesaiste 



https://enciklopedija.lv/skirklis/26023-Latvijas-augsnes 

Jāņem vērā 



... , kā arī 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=120072 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=120072


Un tas, ka augsne ir dzīva sistēma 

http://www.videsvestis.lv/wp-content/uploads/2016/11/VV_2016_161.pdf 

Augsnes biomasas komponenti aramkārtā, 
t ha-1 

http://www.videsvestis.lv/wp-content/uploads/2016/11/VV_2016_161.pdf
http://www.videsvestis.lv/wp-content/uploads/2016/11/VV_2016_161.pdf
http://www.videsvestis.lv/wp-content/uploads/2016/11/VV_2016_161.pdf


APGALVOJUMI 

Priekšrocības 

Trūkumi 

* Tiešās sējas (TS) pielietošana efektīvāka, ievērojot saprātīgu augu 
maiņu- daudzveidīgu un ar CC iekļaušanu; 
• TS- paiet ilgāks laiks, kamēr augsnes īpašības uzlabojas; 
• TS samazina ražu! 
• A.A.S. Ietekme uz Z Kv ražu atkarīga no gada apstākļiem, lauku 

pupām- nebūtiska ietekme uz ražu un proteīna saturs; 
• Nezāļainība lielāka reducētās A.apstr. variantā; 
• Kaitēkļu vairāk- mazāk apstrādātā un neartā..., gliemeži 
• Mikrobioloģiskā aktivitāte vairāk ietekmējas no gada apst.; 
• Agroķīmiskās īpašības- atšķirības nebūtiskas 
• AAS izvēle C uzkrāšanos ietekmē maz, vien slānī līdz 30 cm 

atšķirības... 

https://www.llu.lv/sites/default/files/files/lapas/Augsnes_apstrades_veidi.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/lapas/Augsnes_apstrades_veidi.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/lapas/Augsnes_apstrades_veidi.pdf
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AUGSNES KLASE 



... 

0 

2 

4 

-8 



... 



... 

% 



www.csb.gov.lv 

KAS JĀNOSKAIDRO, RĒĶINOTIES 
AR TO, KO AUDZĒJAM ? 



Saimniekošanas sistēma 
• bioloģiskā,  
• integrētā,  
• konvencionālā 

Augsnes apstrāde 
 
 Bez aršanas 
 Ar aršanu 
 



CIK un kad? 

CIK lielā mērā, kad? 

Kad ir, kad nav? 

? 



Kopsavilkums 

Ģirts Krūmiņš LAD  


