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Pētījumu mērķis un uzdevumi

Pētījumu mērķis
Noskaidrot SEG emisiju samazināšanas iespējas, apsaimniekojot kūtsmēslus 
slaucamo govju novietnēs, vadoties pēc 2006 IPCC vadlīnijām.

Pētījumu uzdevumiPētījumu uzdevumi
1. Latvijā lietoto kūtsmēslu uzkrāšanas sistēmu un kūtsmēslu 

izmantošanas veidu analīze.
2. Metāna emisiju ietekmējošo faktoru izvērtējums.
3. Slāpekļa oksīdu emisiju ietekmējošo faktoru izvērtējums.
4. SEG emisiju salīdzinājums pēc CO2 ekvivalenta, atkarībā no kūtsmēslu 

apsaimniekošanas sistēmas.



Kūtsmēslu veidi, to uzkrāšanas un izmantošanas risinājumi 

Kūtsmēslu veidi 

Pakaišu kūtsmēsli un cietmēsli Pusšķidrmēsli Šķidrmēsli 

• Uzkrāšana kaudzē ārpus kūts • Ganībās • Uzkrāšana cilindriskā krātuvē • Uzkrāšana kaudzē ārpus kūts 

• Uzkrāšanās dziļā kūtī 

• Apžāvēšana kūtī un nogāde 

izmantošanas vietā 
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• Uzkrāšana cilindriskā krātuvē 

• Uzkrāšana lagūnā 

• Uzkrāšana zemgrīdas krātuvē 

Kūtsmēslu izmantošanas veidi 

Augsnes mēslošanai Biogāzes ieguvei Biohumusa ieguvei un citur 



Latvij ā izmantot ās kūtsmēslu apsaimniekošanas 
sist ēmas (pēc 2006 IPCC vadlīnijām).

L/s dzīvnieku 
grupa

Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmas
Ganības Pakaišu 

kūtsmēsli
Ēdinā-
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DziĜā 
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Sprostu 
baterijas

Slaucamās govis x x x x x x x
Zīdītājgovis, buĜĜi x x x x x x

Jaunlopi x x x x x x
Pieaugušas cūkas x x x

Sivēni, barokĜi x x x
Pieaugušas aitas x x xPieaugušas aitas x x x

Jēri x x
Pieaugušas kazas x x x

Kazlēni x x
Zirgi x x
Brieži x x

Dējējvistas x x x x
CāĜi un jaunputni x x x x

Broileri x
Zosis x x
Pīles x x
Tītari x x
Truši x x
Ūdeles x

Sudrablapsas x



Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu izmaiņas 
slaucamām govīm, ietverot prognozes līdz 2020.g.
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SEG gāzu emisijas slaucamo govju novietnē

1. Metāna (CH4) emisijas:
• lauksaimniecības dzīvnieku iekšējās fermentācijas rezultātā;
• kūtsmēslu apsaimniekošanas (savākšanas, uzkrāšanas un pārstrādes) laikā.

2. Slāpekļa oksīda (N2O) emisijas kūtsmēslu apsaimniekošanā:
• tiešās N emisijas no slaucamām govīm kūtsmēslu savākšanas, 

uzglabāšanas un pārstrādes procesā;uzglabāšanas un pārstrādes procesā;
• netiešās N emisijas no slaucamām govīm kūtsmēslu savākšanas, 

uzglabāšanas un pārstrādes procesā (veidojas amonjaka  - NH3 un oksīdu 
NOx formās);

• netiešās emisijas, kuras veidojas no slāpekļa zudumiem izskalošanās 
(noskalošanās)  rezultātā kūtsmēslu uzglabāšanās vietās. Ja kūtsmēslus 
uzkrāj krātuvēs, kuras atbilst pastāvošajām prasībām, tad šīs emisijas  
līdzinās nullei. 



Metāna emisijas no kūtsmēslu apsaimniekošanas

Kūtsmēslu Metāna veidošanās 
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Metāna emisiju ietekmējošie faktori 

Iegūto kūtsmēslu daudzums Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēma 

Barības sagremojamība 

apsaimniekošanas 

sistēma

koeficients*

Ganības 1 %

Pakaišu kūtsmēsli 2 %

Šķidrmēsli ar segkārtu 10 %

Pārstrāde biogāzē 0 %
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*pēc 2006 IPSS vadlīnijām Pēc Latvijas ziņojuma par SEG emisijām 2013.g.



Slāpekļa oksīda emisijas no kūtsmēsliem
 

 

 

 

 

Slāpekļa oksīda (N2O) emisiju ietekmējošie faktori 

Slāpekļa daudzums kūtsmēslos  Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēma 

Kūtsmēslu uzkrāšanas ilgums 
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SEG emisiju salīdzinājums pēc CO2 ekvivalenta, %

APRĒĶINU IZEJAS DATI



SEG emisiju salīdzinājums pēc CO2 ekvivalenta



SEG emisiju izmaiņas pēc CO2 ekvivalenta,
kg, rēķinot uz 1000 govīm gadā
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Secinājumi

1. Lielākais SEG emisiju daudzums rodas slaucamo govju iekšējās 
fermentācijas rezultātā.

2. Metāna emisijas koeficients, kas noteikts šķidrmēsliem, ir pieckārt lielāks 
nekā pakaišu kūtsmēsliem.

3. Salīdzinoši liels tiešo N emisiju koeficients ir tad, ja lieto dziļās kūtis, bet 
netiešo emisiju koeficients, ja uzkrāj šķidrmēslus un pakaišu kūtsmēslus.

4. Ja svaigi iegūtos kūtsmēslus izmanto biogāzes ražošanai, tad tie praktiski 
nerada ne metāna, ne N emisijas.nerada ne metāna, ne N emisijas.

5. Salīdzinot SEG emisijas pēc CO2 ekvivalenta, noskaidrots, ka vislielākās 
kopējās emisijas rodas tad, ja lieto dziļās kūtis, kā arī šķidrmēslu krātuves.

6. Moderno kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģiju ieviešana nerada SEG 
emisiju samazinājumu , rēķinot uz vienu slaucamo govi. Taču var 
prognozēt, ka šo emisiju palielinājumu varētu nākotnē ierobežot vai pat 
samazināt, paplašinot biogāzes ražošanu un ieviešot šķidrmēslu
bakterioloģiskās piedevas. 



Paldies par uzmanPaldies par uzmanPaldies par uzmanPaldies par uzmanību!bu!bu!bu!Paldies par uzmanPaldies par uzmanPaldies par uzmanPaldies par uzmanību!bu!bu!bu!


