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Kur Latvijā audzē daudz kokus? 

Lauksaimniecības un 

lauku attīstības likums: 

10) kokaugu stādījumi —  

ilggadīgi stādījumi (izņemot 

dekoratīvos kokaugus, augļu 

dārzus un stādaudzētavas),  

kuri īpašiem mērķiem un regulārā 

izvietojumā ierīkoti 

lauksaimniecībā izmantojamā 

zemē un  

kuru maksimālais audzēšanas 

cikla ilgums ir līdz 15 gadiem, pēc 

kura kultūru atjauno vai turpina 

zemi izmantot citu 

lauksaimniecības kultūru 

audzēšanai. 

Meža likums: 

 

34) mežs — ekosistēma visās tās 

attīstības stadijās,  

kur galvenais organiskās masas 

ražotājs ir koki,  

kuru augstums konkrētajā vietā var 

sasniegt vismaz piecus metrus un  

kuru pašreizējā vai potenciālā 

vainaga projekcija ir vismaz 20 

procentu no mežaudzes 

aizņemtās platības. 

39) plantāciju meži — ieaudzētas, 

īpašiem mērķiem paredzētas un 

Meža valsts reģistrā reģistrētas 

mežaudzes. 



Ilggadīgie stādījumi Eiropas Savienības izpratnē 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1307/2013 

(2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par 

lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic 

saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un 

ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 73/2009 



Kokaugu stādījumi 

 

(5) Lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu 

stādījumu ierīkošana, ja tā atbilst teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu prasībām un ja: 

1) attiecīgā teritorija nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas 

aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā iekļauta kā īpaši 

aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes 

zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne; 

2) meliorētajās platībās tie tiek ierīkoti atbilstoši Meliorācijas likuma 

prasībām. 

(Lauksaimniecības un lauku attīstības likums) 



Agromežsaimniecība 

Nav definēta Meža un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumos. 

Definīcija dota Eiropas savienības dokumentos: 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) 

par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 

  



Zaļināšana... 



“Demo” eksperimenta ierīkošana 

 2011. gadā iestādīti divi dažādas produktivitātes apšu hibrīdu 

(Populus tremuloides × Populus tremula) kloni (4. un 28.); 

 attālums starp kokiem 2.5 × 5.0 m = 800 koki uz hektāru 

(minimāli, lai platību formāli atzītu par plantāciju mežu); 

 koku rindstarpās 2.5 m platās slejās iesēti daudzgadīgie zālaugi 

sēklu ieguvei:  

 austrumu galega (Galega orientalis Lam.) ‘Gale’ 12 kg ha-1; 

 miežabrālis (Phalaris arundinacea L.) ‘Bamse’ 10 kgha-1; 

 niedru auzenes tipa auzeņairene (× Festulolium pabulare) 

‘Felina’ 12 kg ha-1.  

  uz abām pusēm no kokiem atstātas 1.25 m platas neapsētas 

slejas, tādējādi zālaugu sēklaudzēšanas sējumi izvietojās ½ no 

kopējās platības.  



“Demo” eksperimenta ierīkošana - mēsli 

Pirms sējumu un stādījumu ierīkošanas četros atkārtojumos augsnē 

iestrādāja atšķirīgus mēslošanas līdzekļus: 

1. kontrole (nemēslots);  

2. notekūdeņu dūņas (deva 10 t ha-1sausnas);  

3. stabilizēti koksnes pelni (deva 6 tsausnas ha-1);  

4. minerālais mēslojums: 

– N25:P50:K125 galegai (amofoska) un  

– N60:P50:K125 stiebrzālēm (amofoska + amonija nitrāts).  

– (Minerālo mēslojumu izmantoja tikai zālaugu mēslošanai).  

Notekūdeņu dūņas un pelni tika iestrādāti pirms izmēģinājumu 

ierīkošanas, minerālmēsli zālaugu mēslošanai izkliedēti katru gadu 

veģetācijas sākumā.  

Sēklas vāktas ar mazgabarīta kombainu Wintersteiger, uzskaites platība 

katrā variantā vienā atkārtojumā 60 m2. 





2011 



2012 

Augsnes velēnpodzolētās virsēji glejotās augsnes / virsēji 

velēnglejotās augsnes (Phaeozems / Stagnosols) raksturojums: 

pH KCl 6.1, organiskās vielas oglekļa (C) saturs augsnes 

aramkārtā – 23 g kg-1, augiem pieejamais fosfors (P2O5) 

277.1 mg kg-1, kālijs (K2O) 136.8 mg kg-1. 



2013 



Pieņēmumi 

K.Makovskis 

Pakalpojums 
Service 

Cena, EUR 
Price  

Mērvienība 
Units 

Pakalpojums  
Service 

Cena, EUR 
Price 

Mērvienība 
Units 

Aršana Plowing 50.21 ha Sēklu žāvēšana Seed draying 0.04 kg 

Diskošana Disking 31.47 ha Transports Transport 1,5–10 t  0.79 km 

Kultivēšana Cultivation 28.09 ha Transports Transport > 10 t  0.91 km 

Sēšana Seeding 27.78 ha Herbicīdi Herbicides 14.23 ha 

Pļaušana Mowing 36.53 ha Minerālmēsli Fertilizer 263.97 ha 

Kulšana Trashing 58.87 ha Apses stādīšana Aspen planting  56.92 ha 

Sēklu tīrīšana (galega) 
Seed cleaning(galega) 

0.11 kg Sēklu tīrīšana (miežabrālis) 
Seed cleaning(Reed canary grass) 

0.12 kg 

Apses agrotehniskā kopšana 
Aspen agro-technical care 

64.02 ha Sēklu tīrīšana (auzeņairene) 
Seed cleaning(festulolium) 

0.09 kg 

Minerālmēslu izkliedēšana 
Fertilizer spreading 

16.96 ha Pelnu, dūņu izkliedēšana 
Ash, Sludge application 

2.63 t 

Vienotais platību maksājums 
Direct payment 

78.54 ha Apses stādmateriāls  
Planting material  

512.24 ha 



Rezultāti 

Hibrīdo apšu pasējā audzēto zālaugu sēklu ražas 1. un 2. lietošanas gadā (2012–2013), kg ha-1 

The seed yield of grasses in 1st and 2nd year of use (2012–2013) in agroforestry system, kg ha-1 

Mēslojuma 
variants 
Fertiliser 

Miežabrālis 
Reed canary grass 

Auzeņairene 
Festulolium 

 

Austrumu galega 
Fodder galega  

 

1. liet. g. 
1st year of use 

2. liet. g. 
2nd year of 
use 

1. liet. g. 
1st year of use 

2. liet. g. 
2nd year of 
use 

1. liet. g. 
1st year of use 

2. liet. g. 
2nd year of 
use 

Kontole 
Control 

129 197 1176 202 142 427 

Minerālmēsli 
Mineral fertiliser 

225 
436 

1539 
278 

185 535 

Notekūdeņu dūņas  
Waste water sludge 304 

373 
1451 

191 276 444 

Pelni 
Ash 

241 282 1296 220 
372 568 

Vidēji 
Mean 

225 322 1365 223 244 493 

RS0.05/LSD0.05 153.2 220.0 253.5 54.3 123.1 128.3 



 

• Apšu stādījumi – pirmie ienākumi pēc 15 gadiem; 

• 800 koki uz hektāra 

• Apšu hibrīdu kloniem augšanas gaita atšķiras; 

• 2 dažādi kloni 

 

• 12 gadu vecumā :  

                                   65–109 m3 ha-1 

                                   1300–2180 EUR ha-1 

 

• 18 gadu vecumā:  

                                   186–354 m3 ha-1 

                                    3720–7080 EUR ha-1 

  

 
 

(paredzamā produktivitāte pēc Zeps et al., 2008). 

Apses hibrīdu stādījumi 



Aprēķini - Agromežsaimniecības sistēmu uzturēšanas 

izmaksas, izmantojot dažādus mēslojumus 



Secinājumi 

 

1. Mēslošanas līdzekļu izmantošana sekmē zālaugu sēklu ražu 

pieaugumu un nodrošina lielākus ienākumus no realizētās 

produkcijas pirmajos piecos kokaugu stādījuma 

izmantošanas gados.  

2. Neizmantojot mēslošanas līdzekļus, lielākos ienākumus 

pirmajos piecos gados iespējams gūt, koku rindstarpās 

audzējot niedru auzeni un galegu. 

3. Izmantojot pelnus vai notekūdeņu dūņas kā 

pamatmēslojumu, lielākos ienākumus pirmajos piecos gados 

iespējams gūt, koku rindstarpās audzējot miežabrāli un 

galegu. 



Secinājumi 

 

4. Izmantojot minerālmēslus kā pamatmēslojumu, lielākos 

ienākumus pirmajos piecos gados iespējams gūt, koku 

rindstarpās audzējot miežabrāli un auzeņaireni. 

5. Audzējot agromežsaimniecības sistēmā ātraudzīgo apšu 

hibrīdu klonus kopā ar zālaugiem, ienākumi prognozējami 

1.–5. gadā un 15. gadā. 

6. Pirmajos kokaugu stādījuma vai agromežsaimnieciskās 

sistēmas izmantošanas gados var sekmīgi kombinēt kokaugu 

un daudzgadīgo zālaugu audzēšanu vienā platībā, ievācot 

pilnvērtīgu zālaugu sēklu ražu, optimizējot un paātrināti 

atgūstot ierīkošanas izmaksas.  



2014 – pirmā sēņu raža! 


