
Ievads

Strādājot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes, praktiķiem neizdodas veiksmīgi saskaņot sējumu kopšanas

darbus ar garantētu nezāļu ierobežošanas efektu, kā rezultātā ražas ir zemas un bieži vien pārsātinātas ar nezāļu

sēklām. Minētās problēmas aktuālas daudzās valstīs, tāpēc nemitīgi tiek meklētas iespējas tās risināt.

Rindstarpu rušināšana nezāļu kontrolei vasarājos aktualizējusies kopš automātisko stūrēšanas sistēmu

ieviešanas. Arī Latvijā šāda veida tehnika kļūst aizvien pieejamāka, tomēr vietējos apstākļos tehnoloģija līdz šim

nav pārbaudīta.

Kopsavilkums

Inovatīvā metode nodrošina efektīvu nezāļu skaita

samazināšanos. Tehniski ērtāk strādāt, izvēloties platākus

(30 cm nevis 25 cm) rindu attālumus.
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Metodika un apstākļi
Izmēģinājumu vietas: AREI Priekuļu PC, SIA Eko Lauki, SIA Mistrs

Pirmie rezultāti

Vieta pH

org. v. 

saturs, %

P2O5,

mg kg-1

K2O,

mg kg-1

Priekuļi, bio. 5.3-5.8 2.4 169 99 

Priekuļi, konv. 5.0-5.5 2.6 185 161

SIA Eko Lauki 6.4-7.0 2.7 43-72 37

SIA Mistrs 5.6-7.0 2.5 69-84 51-46
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Varianti (nezāļu ierobežošanas  tehnoloģijas):

1. Tradicionālā : sēja 12.5 cm rindstarpās, ecēšana  

divas reizes, ar standarta ecēšām;

2. Inovatīvā : sēja 25 un 30  cm rindstarpās, 

rušināšana vienu reizi;

3. Inovatīvā : sēja 25 un 30 cm rindstarpās, 

rušināšana divas reizes. 

Nezāles
2020. gada sezonā inovatīvās nezāļu ierobežošanas

tehnoloģijas atsevišķos gadījumos bija efektīvākas (pat līdz

45%) nezāļu skaita ierobežošanā nekā tradicionālā

tehnoloģija (1. att.). Tomēr ne tik labi rezultāti tika iegūti arī

par nezāļu masas samazināšanu.

1. att. Inovatīvo tehnoloģiju efektivitāte (E) nezāļu skaita 

ierobežošanā, salīdzinot ar tradicionālo tehnoloģiju (0)

SIA Mistrs

SIA Eko Lauki

AREI Priekuļu PC

Raža
Vidēji visos laukos relatīvi augstāka raža iegūta variantos ar

inovatīvo metodi auzu un zirņauzu sējumos (2. att.).

2. att. Relatīvā raža (%) atkarībā no sējumu kopšanas 

tehnoloģijas


