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Apstrādes veids Raksturojums

Konvenciālā jeb tradicionālā 
apstrāde

Parastā augsnes apstrāde attiecas uz aršanu, kas ietver augsnes apvēršanu. Parasti 
smagākām augsnēm aršanai seko sekundārā augsnes apstrāde, piemēram, ecēšana/ 
diskošana. 

Bezapvēršanas augsnes apstrāde;
samazināta augsnes apstrāde;
minimālā augsnes apstrāde

Tā ir augsnes apstrādes metode, kur neveic augsnes apvēršanu. Dažās definīcijās ir 
norādīts maksimālais kultivēšanas dziļums (piemēram, ne dziļāk par 10 cm) un / vai 
noteikts augsnes virsmā atstātajām augu atliekām procentuālais segums procentos, 
parasti 30%. 

Samazināta dziļā augsnes apstrāde Bezapvēršanas apstrāde dziļāk par 10-15 cm.
Seklā samazinātā augsnes apstrāde Bezapvēršanas apstrāde seklāk par 10 cm.

Rindu apstrāde
Rindas (kas aizņem mazāk nekā vienu trešdaļu no augsnes virsmas) apstrādā un 
augsnes virsmā atstātās augu atliekas pārvieto uz rindstarpām. Rindās sēj sēklas.

Nulles apstrāde (Zero-tillage)/ No-
till/ tiešā sēja (direct drilling)

Sēklas tiek iesētas rugainē, minimāli ietekmējot augsni.

Saudzējošā jeb konservējošā augsnes 
apstrāde

Samazināta augsnes apstrāde apvienota ar vismaz 30% augu atlieku atstāšanu uz 
augsnes virsmas, ja pārsvarā ir ūdens erozija, vai vismaz 1120 kg/ha augu atlieku 
atstāšanu uz augsnes virsmas, ja ir vēja erozija.

Saudzējošā jeb konservējošā 
augkopība

Nulles apstrāde savienojumā ar pastāvīgu organisku augsnes segumu (ražas/augu 
atliekas vai sedzējkultūra) un daudzveidīgu augseku.

Jauktā apstrāde
Saimniekošanas sistēma, kas izmanto gan parasto, gan samazinātu augsnes apstrādi. 
Izmanto rotācijas aršanu vai stratēģisko augsnes apstrādes veidu.

Rotācijas aršana Sistēma, kurā zeme tiek uzarāta noteiktā rotācijā punktos, apvienojot ar citām 
augsnes apstrādes darbībām, kuras tiek izmantotas starp tām.

Stratēģiskā augsnes apstrāde Elastīga, reaģējoša sistēma, kur aršanu izmanto augsekas rotācijas laikā, reaģējot uz 
īpašiem apstākļiem.



Paldies par uzmanību!
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