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Kopsavilkums 
Lopkopība ir viena no vadošajām Igaunijas un Latvijas lauksaimniecības nozarēm, jo abās šajās 

valstīs ir labvēlīgi apstākļi lopkopības attīstībai. Taču praksē  jāievēro ne tikai lopkopības 

produkcijas ražošanas tehnoloģija, bet arī jāizpilda pastāvošās likumdošanas prasības, to skaitā 

vides aizsardzības nodrošināšana,  apsaimniekojot kūtsmēslus.  Šajā darbā  apskatīti  labākie  

paņēmieni   kūtsmēslu  apsaimniekošanā.  

Pirmajā nodaļā ir salīdzinātas pamatnostādnes Igaunijas un Latvijas normatīvajos aktos, kas 

saistīti ar kūtsmēslu apsaimniekošanu. Šīs zināšanas ir nepieciešamas, lai analizētu kūtsmēslu 

izmantošanas izmaksas un plānotu šim nolūkam nepieciešamās investīcijas, kā arī veiktu 

normatīvo aktu analīzi un plānotu nepieciešamos uzlabojumus gan no zinātnieku, gan politikas 

veidotāju puses.  

Igaunijai un Latvijai ir līdzīgi klimatiskie apstākļi, tāpēc var salīdzināt dažādas ekoloģiskās 

prasības. Piemēram, Igaunijā ir ierobežots fosfora (P) daudzums, kuru var iestrādāt ar 

organisko mēslojumu, un tas ir līdz 25 kg ha
-1
, savukārt Latvijā  nav šāda  ierobežojuma . Tādēļ  

nepieciešams izpētīt P apriti  lauksaimnieciskajā ražošanā . 

Kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas  lielā mērā atkarīgas no kūtsmēslu īpašībām. Tādēļ 

otrajā nodaļā ir apskatīti dažāda veida kūtsmēsli un to īpašības. Lai nodrošinātu ekonomiski un 

ekoloģiski efektīvu kūtsmēslu apstrādi, kultūraugi  jāapgādā ar tiem nepieciešamajām barības 

vielām vajadzīgā daudzumā un tieši tad, kad tas ir nepieciešams. Jāņem vērā arī iespējamie 

slāpekļa zudumi, kuri rodas amonjaka izdalīšanās rezultātā. Šīs emisijas  lielā mērā atkarīgas no 

kūtsmēslu iestrādes tehnoloģijas, laika apstākļiem u.c. faktoriem, par kuriem sniegti  detalizēti 

paskaidrojumi . 

Trešajā nodaļā  apskatītas cieto, šķidro un pusšķidro kūtsmēslu iestrādes tehnoloģijas.  

Izvērtētas tehnikas cenas un salīdzinātas mēslojuma iestrādes izmaksas dažāda lieluma 

saimniecībās, atkarībā no izvēlētās tehnoloģijas. Pētījumu rezultāti parāda, ka, iestrādājot 

lielāku mēslojuma daudzumu, ir mazākas izmaksas, rēķinot uz vienu kūtsmēslu vienību. 

Transporta izmaksas samazina arī speciālu transportlīdzekļu lietošana. Nelielām saimniecībām 

bieži vien ir noderīga kontraktoru (pakalpojuma sniedzēju) izmantošana, jo speciālās tehnikas 

iegāde un pašu darbs var izmaksāt dārgāk. Turpretim lielākās saimniecībās attiecīgās tehnikas 

noslodze var būt pietiekami liela,  tāpēc iekārtu resursu var izmantot labāk. Skaidrota arī 

amonjaka emisiju ietekme uz mēslojuma iestrādes izmaksām. Nokareno šļūteņu izmantošana 

var radīt augstākas  emisijas , it īpaši, kad laika apstākļi ir labvēlīgi emisijām,  un mēslojuma 

iestrāde tiek veikta vairākas stundas pēc tā izkliedēšanas.  Savukārt lietojot inžekciju augsnē,  

emisijas ir mazāk atkarīgas no laika apstākļiem, un tāpēc šādai tehnoloģijai ir labāki 

ekonomiskie un ekoloģiskie rezultāti.  Mazāks emisiju daudzums samazina smaku izplatīšanos. 

Ceturtajā nodaļā ir izvērtēta pašreizējā situācija saimniecībās. Aptaujā konstatēts, ka 60 % no 

kopējā saimniecību skaita, kūtsmēslu iestrāde tiek veikta ar inžekcijas tehnoloģiju. Nokareno 

cauruļu izkliedētājus izmantoja 35%  un tikai 5% saimniecībās lietoja pārkraušanas tehnoloģiju. 

Turklāt 55% kūtsmēslu tika izkliedēti  pakalpojuma veidā, un 45% tika izkliedēti ar pašu 

saimniecību iegādātām iekārtām. 

Kūtsmēslu iestrādes jaunās tehnoloģijas ir apskatītas 5. nodaļā. Pašlaik paskābināšanas metodi 

lieto jau 15% no Dānijā iestrādātajiem šķidrmēsliem, bet Igaunijā - tikai dažās saimniecībās. 

Taču interese par šo risinājumu ir liela, un 2016. gadā par šo tēmu ir uzsākts jauns, trīs gadus 

ilgstošs projekts, kurā iesaistītas valstis, kuras atrodas pie Baltijas jūras. Šim nolūkam ir 

pieejamas speciālas ierīces, lai noteiktu barības vielu saturu kūtsmēslos, to izkliedēšanas laikā. 

Ar šo tehnoloģiju var nodrošināt labāku barības vielu izmantošanas efektivitāti . Turklāt tiek 

samazināti arī barības vielu zudumi. Savukārt pusšķidro kūtsmēslu sadale frakcijās uzlabo 



loģistiku, nodrošinot vienkāršāku cieto un šķidro mēslojuma frakciju transportēšanu. Bet 

realizējot kompostēšanu, uzlabojas cieto kūtsmēslu kvalitāte un tiek iznīcinātas patogēnās 

sastāvdaļas. Daudzsološa ir arī tāda tehnoloģija, kas izmanto kūtsmēslos esošo siltumu, lai 

uzsildītu ūdeni tehniskām vajadzībām, jo Igaunijā, un Latvijā ir aukstas ziemas. 

 6. nodaļā sniegtas ekonomiski un ekoloģiski pamatotas rekomendācijas darbam ar dažāda veida 

kūtsmēsliem, kā arī doti ieteikumi spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. 

  



Ievads 
 

Lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsli ir galvenais amonjaka emisijas avots Baltijas jūras 

reģionā (BJR). Taču atmosfēras nokrišņu rezultātā tas izraisa eitrofikāciju un veido lielu daļu 

slāpekļa, kas nokļūst Baltijas jūrā. Tādēļ amonjaka emisijas ne tikai apdraud Baltijas jūras 

stāvokli, bet arī  cilvēku veselību, veidojot sekundārās daļiņas, kuras kopā ar citām 

piesārņojošām vielām var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību. Turklāt šīs amonjaka emisijas, 

kuras rodas no lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem, izraisa tiešus lauksaimniecības resursa 

- slāpekļa zaudējumus. Tādēļ arī pārskatītais HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns (HELCOM 

Report, 2013) nosaka, ka jāsamazina slāpekļa nokļūšana Baltijas jūrā par 118,000 tonnām, šo 

daudzumu sadalot pa visām Baltijas jūras valstīm. 

Amonjaka emisijas no lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem notiek mājlopu novietnēs, 

kūtsmēslu uzglabāšanas vietās un arī uz lauka, kūtsmēslu iestrādes laikā. Lai šīs emisijas 

samazinātu, ganāmpulku apsaimniekošanai var izmantot dažādus Labākos pieejamos tehniskos 

paņēmienus (Best Available Techniques - BATs), piemēram, gaisa attīrīšanas sistēmu lietošanu,  

šķidrmēslu krātuvju pārsegšanu, šķidrmēslu dziļo iestrādi utt. 

Šī projekta  mērķis ir identificēt inovatīvas un ekonomiski dzīvotspējīgas tehnoloģijas darbam 

ar kūtsmēsliem un šo kūtsmēslu apstrādei videi draudzīgā veidā, lai šīs tehnoloģijas izmantotu 

Igaunijas un Latvijas saimniecībās, kuras nodarbojas ar lopkopību. Vienlaikus tiek skaidrotas arī 

atbilstošo pieejamo tehnoloģiju vājās vietas un to īstenošanas šķēršļi. 

Šis ziņojums ir pārskats par kūtsmēslu iestrādes tehnoloģijām, kuras tiek praktizētas Igaunijas 

un Latvijas saimniecībās. 

 
Izmantojot tirgus situācijas analīzi un nacionālo likumdošanu, projekta eksperti ir formulējuši 

rekomendācijas jaunāko tehnoloģiju integrēšanai esošajā likumdošanā un lauksaimniecības 

atbalsta shēmās. 

Paredzētās darbības ir saistītas ar amonjaka emisiju samazināšanu BJR, tādejādi sekmējot 

lauksaimniecības nozares konkurētspējas un ilgtspējīgas darbības uzlabošanos. 

 

 

  



1 Igaunijas un Latvijas normatīvie akti, kuri saistīti ar 
kūtsmēslu izmantošanu  

 

Igaunija 

Saskaņā ar Igaunijas likumu par ūdeni (2016. gada ūdens likums), katrā aramzemes hektārā ir 

atļauts vienā gadā iestrādāt mēslojumu, kurš satur: 

1. līdz 170 kg slāpekļa, ietverot arī to slāpekļa daudzumu, kas ir ganībās palikušajos 
dzīvnieku mēslos; 

2. līdz 25 kg fosfora, tai skaitā ietverot arī to fosfora daudzumu, kuru satur ganībās 
palikušie mēsli. Taču šo fosfora daudzumu var katru gadu koriģēt, lai 5 gadu periodā tas 
nepārsniegtu 25 kg uz ha. 

 

Kūtsmēslu iestrādes laiks  

Šķidros kūtsmēslus nedrīkst iestrādāt no 1. decembra līdz 20. martam vai 

jebkurā citā laikā, kad augsne ir sasalusi, klāta ar sniegu, periodiski pārplūst 

vai ir piesātināta ar ūdeni 

Šobrīd ir 

spēkā 

Šķidros kūtsmēslus nedrīkst iestrādāt no 15. novembra līdz 20. martam vai 

jebkurā citā laikā, kad augsne ir sasalusi, klāta  ar sniegu, periodiski pārplūst 

vai ir piesātināta ar ūdeni 

Vides Padome var mainīt iepriekš noteiktos mēslojuma iestrādes pārtraukuma 

termiņus, saskaņā ar esošajiem laika un augu augšanas apstākļiem no 

1.novembra.  

Spēkā no 

01.01.2018. 

Šķidros kūtsmēslus nedrīkst iestrādāt no 1. novembra līdz 20. martam vai 

jebkurā citā laikā, kad augsne ir sasalusi, klāta  ar sniegu, periodiski pārplūst 

vai ir piesātināta ar ūdeni 

Vides Padome var mainīt iepriekš noteiktos mēslojuma iestrādes pārtraukuma 

termiņus, saskaņā ar esošajiem laika un augu augšanas apstākļiem no 

15.oktobra.  

Spēkā no 

01.12.2018. 

Cietos un pakaišu kūtsmēslus vai jebkādu citu organisko mēslojumu nedrīkst 

iestrādāt no 1. decembra līdz 20. martam vai jebkurā citā laikā, kad augsne ir 

sasalusi, klāta  ar sniegu, periodiski pārplūst vai ir piesātināta ar ūdeni. 

Šobrīd ir 

spēkā 

 

Kūtsmēslus nedrīkst iestrādāt vietās, kur nogāzes slīpums pārsniedz 10 grādus. Vietās, kur šis 

slīpums ir 5-10 grādi, iestrāde ir aizliegta laikā no 1. oktobra līdz 20. martam. 

Taču ir paredzēti izņēmumi, kad iespējams iestrādāt mēslojumu nogāzēs, kuru slīpums 

pārsniedz 10% (Vides ministrijas rīkojums Nr. 12 “Maapinna kalde määramise alused ning 

erandid kaldega alade väetamisel”). Šādi izņēmumi attiecas uz sekojošiem gadījumiem. 

1. >10% lielas nogāzes aizņem mazāk par 1/3 no lauka kopējās platības. 

2. >10 % lielas nogāzes ir šaurākas par 100 m. 

3. Nogāzes laukuma zemākā mala atrodas vismaz 50 m attālumā no lauka malas, kas 

atrodas nogāzes lejas daļā. 

4. Nogāzes laukuma mala nerobežojas ar ūdenstilpes aizsargzonu. 

5. Nogāzes zonas zemākā mala atrodas vismaz 50 m attālumā no atklāta grāvja, kas 

atrodas nogāzes lejas daļā. 

6. Ūdens savākšanas zona nogāzes augšdaļā nerobežojas ar aizsargzonu. 

7. Nogāzes mala nerobežojas ar nogāzes lejas daļā ierīkotās drenu akas apkalpošanas 

zonu. 



8. Nogāzes laukuma zemākā mala atrodas vismaz 100 m attālumā no pagalma, kas 

atzīmēts Galvenās kartes plānā. 

 

Kūtsmēslu iestrāde augsnē 

Jānodrošina pēc iespējas ātrāka uz augsnes izkliedēto kūtsmēslu iestrāde, tai  

jānotiek ne vēlāk kā 48 stundu laikā. 

Šobrīd ir 

spēkā 

Jānodrošina izkliedēto kūtsmēslu pēc iespējas ātrāka iestrāde augsnē, tai 

jānotiek ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc kūtsmēslu izkliedēšanas. 

Spēkā no 

01.01.2021. 

Šķidrmēslu izkliedēšana ir aizliegta no 20.septembra līdz 20.martam vai 

jebkurā citā laikā, kad zeme ir sasalusi, klāta ar sniegu, ir piesātināta ar ūdeni 

vai periodiski applūst. 

Šobrīd ir 

spēkā 

 

 

Kūtsmēslu izkliedēšana laukos, uz kuriem  aug augi  

Lauki ar augiem  var saņemt mēslojumu tikai novembrī, nodrošinot, ka 

kūtsmēsli tiek iestrādāti augsnē 48 h laikā. 

Šobrīd ir 

spēkā 

Cietos un pakaišu kūtsmēslus var  izkliedēt laukos uz ziemāju sējumiem līdz 15. 

oktobrim. Šķidrmēsli jāiestrādā ar inžekcijas izkliedētāju vai jāizkliedē un 

jāiestrādā augsnē pēc 20. septembra. 

Spēkā no 

01.01.2021. 

 

Kūtsmēslu uzglabāšana atkarībā no dzīvnieku skaita  

Saimniecībās, kurās ir vairāk par 10 dzīvnieku vienībām (DzV), jānodrošina  

attiecīgi piemērota  kūtsmēslu uzglabāšana , kas atbilst iegūto kūtsmēslu 

īpašībām. 

Šobrīd ir 

spēkā 

Saimniecībās, kurās ir vairāk par 5 dzīvnieku vienībām (DzV) jābūt attiecīgi 

piemērota  kūtsmēslu uzglabāšana  , kas atbilst iegūto kūtsmēslu īpašībām. 

Spēkā no 

01.01.2023.  

 

 

Kūtsmēslu krātuvēm ir jābūt ar tādu ietilpību, lai varētu uzglabāt vismaz 8 mēnešos sakrājušos 

kūtsmēslus. Taču kopējā iegūto kūtsmēslu daudzumā neietilpst ganībās atstātie kūtsmēsli. Ja 

kūtsmēslu uzglabāšana tiek veikta, noslēdzot līgumu ar citu uzņēmumu, tad dzīvnieku novietnē 

jābūt pret noplūdēm drošai krātuvei, kura atbilst vienā mēnesī iegūtajam kūtsmēslu 

daudzumam. 

 

Visām krātuvēm un novietnēm, kurās tiek izmantota pakaišu tehnoloģija, jābūt nodrošinātām 

pret iespējamām vircas noplūdēm. 

 

 

Cieto kūtsmēslu uzglabāšana atkarībā no dzīvnieku skaita  

Dzīvnieku novietnēs, kurās ir vairāk par 10 DzV ir jābūt pret noplūdēm un 

nokrišņiem aizsargātām cieto vai pakaišu kūtsmēslu krātuvēm. 

Šobrīd ir 

spēkā 

Dzīvnieku novietnēs, kurās ir vairāk par 5 DzV ir jābūt pret noplūdēm un 

nokrišņiem aizsargātām cieto vai pakaišu kūtsmēslu krātuvēm. 
Spēkā no 

01.01.2023. 

 

Cieto kūtsmēslu uzglabāšanas  prasības: 

 Uzglabāšana kaudzēs  uz aramzemes ir aizliegta no 1. decembra līdz 31. Janvārim; 

 kaudze ierīkojama uz līdzenas virsmas; 

 kaudzes attālumam līdz ūdenstilpnei, akai vai avotam jābūt lielākam par 50 m; 



 kaudzi nedrīkst ierīkot virs kanalizācijas caurulēm, mitros vai applūdušos laukos. 

 

Cietos kūtsmēslus  atļauts uzglabāt uz aramzemes, sakrautus kaudzē, divus mēnešus pirms to 

izmantošanas (sausnes saturam ir jābūt ne mazākam par 20%), ja tie tiek izmantoti vienā augu 

veģetācijas periodā. Taču šādus kūtsmēslus ar sausnes saturu ne mazāku par 25%, kuri 

paredzēti izmantošanai vienā veģetācijas periodā, var uzglabāt kaudzēs līdz pat 8 mēnešiem, 

ja Vides Padome par to ir informēta 14 dienas pirms šādas kaudzes veidošanas. 

 

Kūtsmēslu kaudzes jāapsedz ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu vai vismaz 20 cm biezu salmu, 

augsnes, zāģskaidu vai koka skaidu slāni. Ja kūtsmēsli tiek uzglabāti ilgāk nekā divas nedēļas, 

tad uzglabāšanas laukuma pamatnei jābūt iepriekš nosegtai ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu vai 

vismaz 20 cm biezu absorbējoša materiāla, piemēram, kūdras vai salmu slāni.  

Šīs prasības neattiecas uz pakaišu kūtsmēsliem (pēc Igaunijas normatīvajiem aktiem to sausnas 

saturs ir lielāks par 25%).  

Aizliegts izvietot kūtsmēslu kaudzi vienā un tajā pašā vietā divus gadus pēc kārtas. 

 

Saimniecībās, kurās mājlopu ir vairāk par 300 dzīvnieku vienībām un kurā ir  šķidrmēslu 

izvākšanas sistēma , vai uzņēmumam, kas iestrādā šķidrmēslus saskaņā ar līgumu tādā 

daudzumā, kas atbilst 300 dzīvnieku vienībām, pirms mēslojuma iestrādes ir jāsastāda 

šķidrmēslu iestrādes plāns. Šajā plānā jāietver informācija par iestrādājamo šķidrmēslu 

daudzumu, iestrādes platību, iestrādes metodi, gruntsūdeņu aizsardzības pakāpi, vaļējām 

virszemes ūdenstilpnēm un ūdens baseiniem. Aizsardzības pakāpe raksturo, cik āri ūdens 

iesūcas gruntsūdens līmenī no augsnes virsmas. Atklātas ūdenstilpes ir grāvji, upes, ezeri u.c. 

Savukārt ūdens baseini ir drenāžas sistēmas, kuras atrodas zem zemes. 

Šķidrmēslu iestrādes plāns ir jāapstiprina Vides Padomē, un tas tiek apstiprināts uz trim 

gadiem. Ja palielinās šķidrmēslu apjoms, tad dzīvnieku īpašnieks pieprasa esošā plāna 

uzlabojumus vai deklarē jaunu mēslojuma iestrādes plānu. Dzīvnieku īpašniekam jāsaglabā 

šķidrmēslu  izlietošanas  plāns vēl vienu gadu pēc šķidrmēslu izmantošanas. 

 

 

Latvija 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 834 (23.12.2014) „Noteikumi par ūdens un 

augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, katrs 

lauksaimniecības zemes hektārs var tikt mēslots ar kūtsmēsliem vai fermentācijas atliekām, kas 

satur līdz 170 kg slāpekļa gadā.  

Aizliegts iestrādāt jebkādu mēslojumu, kad augsne ir sasalusi, klāta ar sniegu, periodiski 

applūst vai piesātināta ar ūdeni.   Īpaši jutīgās teritorijās (ĪJT) ir aizliegts uz laukiem iestrādāt 

kūtsmēslus no 20. oktobra līdz 15. martam, bet zālājos - no 5. novembra līdz 15. martam. 

Slāpekli saturošu minerālmēslojumu ziemājiem neizsēj no 15. oktobra līdz 15. martam, bet 

citiem kultūraugiem un zālājiem - no 15. septembra līdz 15. martam. Minerālmēslojuma 

maksimālā izkliedēšanas deva tiek noteikta , vadoties pēc ražas lieluma un graudaugu veida 

(piemēram, ziemas kviešiem, kuru vidējā raža ir 7 t ha
-1
, N deva ir līdz 220 kg ha

-1
). 

Pakaišu kūtsmēsli un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas jāiestrādā augsnē 24 stundu 

laikā, bet šķidrmēsli un virca - 12 stundu laikā. Šķidrmēslus , fermentācijas atliekas un vircu  

var  neiestrādāt , ja tos  izmanto kā papildus mēslojumu  kultūraugu  veģetācijas laikā . 

Šķidrmēsli, fermentācijas atliekas un virca rudenī jāizkliedē un jāiestrādā tikai tādos laukos, 

kuros ir augu pēcpļaujas atliekas. 

Ierobežojumi kūtsmēslu iestrādei nogāzēs: 



 atļauts izkliedēt kūtsmēslus ar tūlītēju iestrādi ĪJT , ja nogāzes slīpums ir no 5 līdz 7
0
 un 

nogāzes garums pārsniedz 100 m virzienā uz ūdensteces vai ūdenstilpnes pusi;  

 ja slīpums ir no 7 līdz 10
0
 un nogāzes garums pārsniedz 100 m virzienā uz ūdensteces vai 

ūdenstilpnes pusi, augsne jāapstrādā šķērsām nogāzes virzienam un jāizkliedē tikai tad, 

ja lauku klāj augu sega, vai mēslošanas līdzeklis nekavējoties tiek iestrādāts augsnē;  

 kūtsmēslu izkliedēšana nav pieļaujama uz melnās papuves bez augu segas, ja slīpums ir 

lielāks par 7
0
; 

 ja slīpums ir lielāks par 10
0 
un nogāzes garums pārsniedz 100 m uz ūdensteces vai 

ūdenstilpnes pusi, tad kūtsmēslu izkliedēšana un iestrāde nav pieļaujama. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 829 (23.12.2014) "Īpašās prasības piesārņojošo 

darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs“, ir jāievēro sekojošais: 

Dzīvnieku novietnēm ar vairāk nekā 10 dzīvnieku vienībām (DzV) jābūt piemērotām kūtsmēslu 

uzglabāšanas krātuvēm saskaņā ar dzīvnieku veidu, produktivitāti un novietnes tipu. Tas pats 

attiecas uz dzīvnieku novietnēm ar vairāk nekā 5 DzV ĪJT . 

Kūtsmēslu krātuvēm jābūt pietiekami ietilpīgām, lai varētu uzglabāt kūtsmēslus un skābbarības 

sulu vismaz 8 mēnešus. Atļauts slēgt apakšlīgumus par pārsniegtā kūtsmēslu daudzuma 

nodošanu citam uzņēmumam. 

Vircu no vaļējām un slēgtām pakaišu kūtsmēslu krātuvēm savāc atsevišķā krātuvē ar tādu 

tilpumu, kas to  ļauj uzkrāt vismaz 8 mēnešus. 

Pusšķidro kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuvēm jābūt slēgta tipa vai ar pastāvīgu dabisku vai 

mākslīgu peldošu segslāni, kas samazina iztvaikošanu. 

Visas kūtsmēslu krātuves ir jābūvē no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret 

izmantotās tehnikas ietekmi. 

Izņēmuma kārtā ir atļauts uzglabāt cietos kūtsmēslus (ar sausnas saturu virs 30%) ārpus 

krātuves, ne ilgāk kā 5 mēnešus, laika periodā no 1. maija un 30. septembrim, vai tad, kad tiek 

veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve. Taču šis izņēmums ir jāsaskaņo ar Valsts 

vides dienesta reģionālo pārvaldi. Praktizējot šo uzkrāšanas veidu, ir jāievēro šādas papildus 

prasības: 

 pakaišu kūtsmēslu daudzums uzglabāšanas laukumā atbilst vienā gadā attiecīgajā laukā 

iestrādājamam kūtsmēslu apjomam; 

 laukums jāveido līdzenā vietā (nogāzēs slīpums nav lielāks par 5 grādiem); 

 lakums nedrīkst atrasties tuvāk par 50 m no virszemes ūdens objektiem un no akas, kurā 

tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai; 

 attālumam līdz novadgrāvja krotei un meliorācijas sistēmas būvēm jāpārsniedz 30 m; 

 reljefs nedrīkst sekmēt kūtsmēslu virszemes noteces veidošanos un noplūdi; 

 kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu neveido vienā un tajā pašā vietā, ja nav pagājuši 

vismaz 3 gadi. 

Detalizētāka informācija par konkrētajām prasībām ir pieejama interneta vietnē 

www.likumi.lv. 

 

 



 

1.1. tabula Kūtsmēslu apstrādes prasību salīdzinājums Igaunijā un Latvijā. 

Atslēgas vārds Igaunija Latvija 

N daudzuma 
ierobežojumi 

Līdz 170 kg ha
-1
 gadā, ieskaitot ganībās palikušos 

kūtsmēslus. 
N daudzums, kuru iestrādā saimniecībā (no kūtsmēsliem un 
fermentācijas atliekām), nedrīkst pārsniegt 170 kg ha

-1
 aramzemes 

gadā. 

P daudzuma 
ierobežojumi 

Līdz 25 kg ha
-1
gadā, ieskaitot ganībās palikušos 

kūtsmēslus. Taču šo daudzumu var rēķināt kā vidējo 
5 gadu laikā. 

Nav ierobežojumu. 

Iestrādes laiks Iestrāde aizliegta laika posmā no 1.12. līdz 20.03. un 
situācijās, kad: 

 augsne ir sasalusi; 

 uz laukiem ir sniegs; 

 lauki ir applūduši; 

 augsne ir piesātināta ar ūdeni. 
Sākot no 1.1.2023 iestrāde ir aizliegta no 1.11. līdz 
20.03. 

Iestrāde aizliegta uz aramzemes īpaši jutīgajā teritorijā  (ĪJT ) no 20.10. 
līdz 15.03., bet zālājos no 5.11. līdz 15.03. 
Iestrāde ir aizliegta uz sasalušas, ar ūdeni piesātinātas vai ar sniegu 
klātas augsnes. 
Tā aizliegta, ja: 

 augsne ir sasalusi; 

 uz laukiem ir sniegs; 

 lauki ir applūduši; 

 augsne ir piesātināta ar ūdeni. 
Taču ārpus ĪJT iestrādes laika ierobežojumi nepastāv . 

Ūdens 
aizsardzības 
zonas 

1) Baltijas jūras, Peipusa, Lammi un Pleskavas ezeri – 
20 m; 
2) Citi ezeri, ūdens krātuves, avoti, papuves, 
galvenie grāvji un grāvji ūdens savākšanas zonās >10 
km-2 – 10 m  
3) grāvji ūdens savākšanas zonās <10 km-2 – 1 m  

Aizliegts dabas liegumos un aizsargjoslās, saskaņā ar likumdošanu. 
 

Augu barības 
vielu 
izmantošana 

Minerālmēslu daudzums nedrīkst būt lielāks par 
nepieciešamo, lai uzturētu barības vielu līdzsvaru 
saskaņā ar augsnes tipu, plānoto ražu, augu seku utt. 
Daudzumi, kas lielāki 100 kg ha

-1 
jāsadala. 

Atļauts SJZ noteiktas devas katrai konkrētai kultūrai, saskaņā ar ražas 
līmeni (piemēram, ziemas kviešiem 7 t ha

-1
 – 220 kg N ha

-1
). Skatiet arī 

1.2. un 1.3. tabulu. 
 

Iestrāde augsnē 
bez augu segas 

Tiklīdz iespējams, 48 h laikā. 
No 1.1.2021. būs jāiestrādā 24 h laikā. 

Cietie kūtsmēsli un fermentācijas atliekas 24 h laikā, šķidrmēsli un virca 
- 12 h laikā.  

Slīpumi Aizliegts uz nogāzēm, kuru slīpums >10 grādiem. 
Aizliegts no 1.10. līdz 20.03. slīpumā starp 5-10 
grādiem. 
Minerālmēslu izkliedēšana ir atļauta nogāzēs >10%, kā 

Ir atļauts izkliedēt kūtsmēslus ar tūlītēju iestrādi ĪJT , ja nogāzes 
slīpums ir no 5 līdz 7 grādiem un nogāzes garums virzienā uz ūdensteces 
vai ūdenstilpnes pusi nepārsniedz 100 m. 
Augsne jāapstrādā šķērsām nogāzes virzienam un atļauts izkliedēt 



izņēmums tikai zonās, kur izpildītas Vides ministrijas 
Rīkojuma Nr. 11 prasības. 

kūtsmēslus ar tūlītēju iestrādi vai tad, kad augsni ĪJT  klāj augu sega, 
bet nogāze ir starp 7 un 10

 
grādiem un nogāzes garums virzienā uz 

ūdensteces vai ūdenstilpnes pusi pārsniedz 100 m. 
Kūtsmēslu izkliedēšana nav atļauta uz papuves bez augu segas, ja 
slīpums ir lielāks par 7 grādiem. 
Nav atļauts izkliedēt kūtsmēslus, ja nogāzes slīpums ir lielāks par 10 
grādiem un nogāzes garums virzienā uz ūdensteces vai ūdenstilpnes pusi 
pārsniedz 100 m. 

Lauki ar augu 
segu 

No 1.11. līdz 30.11. tikai gadījumā, ja kūtsmēsli tiks 
iestrādāti augsnē 48 h laikā. 

Atļauts izkliedēt šķidrmēslus, fermentācijas atliekas un vircu bez 

iestrādes, ja tos lieto kā papildmēslojumu kultūraugu audzēšanai. 

Ziemāji Cietos kūtsmēslus drīkst iestrādāt tikai līdz 15.10. 
No 1.1.2021. šķidrie kūtsmēsli pēc 20.09. būs 
jāiestrādā ar inžekciju metodi. 

Atļauts izkliedēt kūtsmēslus (cietus un šķidrus) un fermentācijas atliekas 
līdz 20.10. Cietie kūtsmēsli un fermentācijas atliekas jāiestrādā 24 
stundu laikā, šķidrmēsli un virca - 12 stundu laikā. 

Krātuves 
nepieciešamība 

Dzīvnieku novietnēm > 10 DzV jābūt atbilstošām 
uzglabāšanas vietām saskaņā ar kūtsmēslu veidu. 
No 1.1.2023. mītnēs, kurās > 5 DzV, jābūt 
atbilstošām uzglabāšanas vietām saskaņā ar 
kūtsmēslu veidu. 

Ja dzīvnieku novietnē >10 DzV vai >5 DzV  ĪJT , tad kūtsmēsli jāuzglabā 
krātuvēs, kuras būvētas no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Vircu uzkrāj 
speciāli ierīkotā krātuvē. Izņēmuma kārtā drīkst uzglabāt cietos 
kūtsmēslus ārpus krātuves ne ilgāk kā 5 mēnešus, to saskaņojot ar Valsts 
vides dienesta reģionālo pārvaldi. 

Krātuves 
ietilpība 

Tai jābūt pietiekošai, lai varētu uzkrāt 8 mēnešu 
laikā iegūtos kūtsmēslus (atskaitot ganībās palikušos 
mēslus).  

Dzīvnieku novietnēs ar >10 DzV vai >5 DzV ĪJT jābūt kūtsmēslu 
krātuvēm, kurās var uzglabāt 8 mēnešos iegūtos kūtsmēslus. 
 

Nomātas 
krātuves 
izmantošana 

Ja kūtsmēsli tiek uzglabāti nomātā krātuvē, tad vēl ir 
jāierīko papildus krātuve, kurā iespējams uzglabāt 
vismaz 1 mēnesī iegūto mēslu apjomu. 

Nav ierobežojumu, bet jābūt noslēgtam līgumam, kurā noteikts ar 
līgumu nodotais kūtsmēslu apjoms. 

Noplūdes un 
drošība 

Krātuvēm jābūt drošām pret iespējamām šķidrās 
frakcijas noplūdēm. 

Dzīvnieku novietnēm ar >10 DzV vai >5 DzV ĪJT  jābūt kūtsmēslu 
krātuvēm, kuru sienas un pamatne ir būvēti no ūdensnecaurlaidīga 
materiāla un ir noturīgas pret izmantotās tehnikas ietekmi. 

Cieto kūtsmēslu 
īstermiņa 
uzglabāšana  

Saimniecībās, kurās ir <10 DzV, cietie kūtsmēsli var 
tikt īslaicīgi uzglabāti (pirms transportēšanas uz 
ilglaicīgas uzglabāšanas vietu vai izkliedēšanu) uz 
drošas pamatnes, kas pasargā pret šķidrās frakcijas 
noplūdēm augsnē. 
Sākot no 1.1.2023. saimniecībās, kurās ir <5 DzV 
cietie kūtsmēsli var tikt īslaicīgi uzglabāti (pirms 
transportēšanas uz ilglaicīgas uzglabāšanas vietu vai 
izkliedēšanas) uz pamatnes, kas pasargā pret šķidrās 

Pakaišu kūtsmēslus ar sausnas saturu lielāku par 45% atļauts uzglabāt āra 
apstākļos ne ilgāk kā 24 mēnešus. 
Citus pakaišu kūtsmēslus var izņēmuma kārtā uzglabāt uz lauka ne ilgāk 
kā 5 mēnešus, kā arī gadījumā, kad krātuve tiek rekonstruēta vai 
remontēta. 



frakcijas noplūdēm  augsnē. 

Cieto kūtsmēslu 
uzglabāšana uz 
lauka 

Cietie kūtsmēsli ar sausnas saturu >20% var tikt 
uzglabāti uz lauka kaudzē līdz 2 mēnešiem. Tie 
jāizmanto augu augšanas sezonas laikā.  
Cietie kūtsmēsli ar sausnas saturu >25% var tikt 
uzglabāti uz lauka kaudzēs līdz 8 mēnešiem. Tie 
jāizmanto augu augšanas sezonas laikā. Vides 
Padome jāinformē 14 dienas pirms kaudžu 
veidošanas. 
Kūtsmēslu kaudzes jāapsedz ar ūdensnecaurlaidīgu 
materiālu vai vismaz 20 cm biezu salmu, augsnes, vai 
zāģskaidu slāni. Ja kūtsmēsli tiek uzglabāti ilgāk nekā 
divas nedēļas, tad uzglabāšanas laukuma pamatnei 
jābūt noklātai ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu vai 
vismaz 20 cm biezu absorbējoša materiāla (kūdras vai 
salmu) slāni. To nepieprasa pakaišu kūtsmēsliem, jo 
to sausnas saturs ir lielāks par 25%. 

Glabāšana uz lauka ir atļauta tikai gadījumā, ja ir saņemta atļauja no 
Valsts vides dienesta reģionālo pārvaldi. 
Kūtsmēslu sausnas saturam ir jābūt lielākam par 30 % un kūtsmēsliem 
jābūt sakrautiem kaudzē, nodrošinot, ka nenotiks šķidrmēslu noplūde. 
Uz lauka glabāto kūtsmēslu daudzums nedrīkst pārsniegt tādu 
daudzumu, kas vajadzīgs lauku mēslošanai vienu gadu. 
Lai izsargātos no mēslu sulas noplūdēm, krātuves pamatnei jābūt 
veidotai no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai 30 cm bieza absorbentu 
slāņa, piemēram, smalcinātiem salmiem vai kūdras. Absorbentu 
pamatnei jābūt 2 m platākai nekā pašai kaudzei. Lai pasargātu krātuvi 
pret lietu un sniegu, kā arī mazinātu mēslu sulas noplūdi un emisijas, 
krātuve jānosedz ar 20 cm biezu absorbējoša materiāla kārtu vai 
ūdensnecaurlaidīgu materiālu. 

Periods, kad 
kūtsmēslus 
aizliegts 
uzglabāt uz 
lauka 

Cietos kūtsmēslus ir aizliegts uzglabāt uz lauka laika 
periodā no 1.12. līdz 31.01. 

Šeit nav ierobežojumu, ja ir izsniegta Valsts vides dienesta reģionālās 
pārvaldes atļauja. Ja šādas atļaujas nav, tad uzglabāšana uz lauka ir 
aizliegta laikā no 30.09. līdz 1.05.  

Kaudzes 
atrašanās vieta 

Cieto kūtsmēslu krātuvei jāatrodas līdzenā vietā. 
Attālumam līdz ūdenskrātuvēm jābūt lielākai par 50 
m. Kaudze nedrīkst atrasties virs lauku drenāžas vai 
applūstošā vietā. 
Aizliegts izvietot kūtsmēslu kaudzi vienā un tajā pašā 
vietā divus gadus pēc kārtas. 

Cieto kūtsmēslu glabāšana uz lauka jāveic līdzenā vietā (slīpums 
nedrīkst pārsniegt 5 grādus), vismaz 50 m attālumā no virszemes ūdens 
objektiem vai dzeramā ūdens akām un vismaz 30 m no novadgrāvja 
krotes un  meliorācijas sistēmas būves. 
Mēslu uzglabāšana vienā un tajā pašā vietā ir atļauta ne agrāk kā pēc 3 
gadiem. 

Cieto kūtsmēslu 
uzglabāšanas 
izņēmums 

 Kūtsmēslu krātuve nav nepieciešama, ja dzīvnieki tiek turēti dziļajā kūtī 
vai arī tie tiek visu gadu turēti ārpus ēkām nožogotā zonā. 

Kūtsmēslu 
ekspluatācijas 
dokumentācija 

Saimniecībai, kurā ir vairāk par 300 dzīvnieku 

vienībām un iegūst šķidrmēslus, vai uzņēmumam, kas 

iestrādā šķidrmēslus saskaņā ar līgumu tādā apjomā, 

kas atbilst 300 dzīvnieku vienībām, pirms iestrādes ir 

jāsastāda šķidrmēslu iestrādes plāns. Plānā jāietver 

Saimniecībā jābūt kūtsmēslu uzskaites žurnālam, kurā tiek reģistrēts 
datums, kad papildināts peldošā segslāņa klājums (ja tāds ir), datums, 
kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas izkliedēti uz lauka vai nodoti citai 
fiziskai vai juridiskai personai (norādot to daudzumu), datumu, kad 
kūtsmēsli novietoti uzglabāšanai ārpus dzīvnieku novietnes. 



informācija par iestrādājamo šķidrmēslu apjomu, 

iestrādes platību, iestrādes veidu un gruntsūdeņu 

aizsardzības pakāpi, vaļējām virszemes ūdenstilpnēm 

un ūdens baseiniem. 

Sagatavotais šķidrmēslu iestrādes plāns ir 

jāapstiprina Vides aģentūrā. Plānu apstiprina uz trim 

gadiem. Ja palielinās šķidrmēslu apjoms, tad 

dzīvnieku īpašnieks pieprasa esošā plāna uzlabojumus 

vai deklarē jaunu šķidrmēslu iestrādes plānu. 

Dzīvnieku īpašniekam jāsaglabā šķidrmēslu iestrādes 

plāns vēl vienu gadu pēc šķidrmēslu izmantošanas. 

 

 

Maksimāli pieļaujamais N daudzums, atkarībā no kultūraugu veida un plānotā ražas līmeņa Latvijā 

 

1.2. tabula. Kultūraugu veidi to ražas un N iestrādes normatīvi, kg ha
-1
, Latvijā. Bilances aprēķini ir balstīti uz kopējo slāpekļa saturu. 

Kultūraugs 
Kultūraugu raža, t ha

-1
 

< 3 3 – 5 5 – 7 > 7 

Ziemas kvieši 80 120 150 220 

Rudzi 65 95 130 160 

Ziemas mieži 75 105 140 185 

Ziemas tritikāle 75 105 140 200 

Vasaras kvieši 80 125 160 200 

Vasaras mieži 65 100 135 170 

Auzas 60 90 120 - 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. tabula. Citu kultūraugu raža un N iestrādes normatīvi, kg ha
-1
  

Kultūraugs, tā izmantošanas nolūks Raža, t ha
-1
 Maksimālais pieļaujamais N daudzums, kg ha

-1
 

Ziemas rapsis (sēklām) 

< 2.0 90 

2.0 – 4.0 150 

4.0 – 5.0 190 

>5.0 230 

Pavasara rapsis (sēklām) 

< 2.0 90 

2.0 – 3.0 120 

3.0 – 4.0 160 

> 4.0 200 

Kukurūza (skābbarībai) 

< 40 110 

40 – 60 160 

> 60 200 

Kartupeļi 

< 30 90 

30 – 40 140 

> 40 180 

Lopbarības bietes, cukurbietes 

< 40 90 

40 – 60 150 

> 60 190 

Kultivētās pļavas, ganības (siena ieguve) 

< 4.0 80 

4.0 – 8.0 120 

> 8.0 170 

Ganības (zaļmasa) 

< 20 100 

20 – 30 155 

> 30 240 

Kāposti <45 135 

45 – 70  210 

>70 240 

Burkāni <30 80 

30 – 50 130 

>50 130 



Sīpoli <25 95 

25 – 45 170 

>45 200 

Bietes <40 110 

40 – 60 170 

>60 200 

Ziedkāposti <20 110 

20 – 40 200 

>40 240 

Gurķi <25 100 

25 – 40 160 

>40 200 

Kabači, ķirbji <30 90 

30 – 60 185 

>60 215 

Eļļas lini  80 

Šķiedras lini  40 

Zirņi, pupas, citi pākšaugi  40 

Augļu koki, ogu krūmi  130 

Zemenes  120 

Pļavas ar vairāk nekā 50% āboliņa/pākšaugu  50 

 

Piezīme: Augsnēs, kurās 30 cm biezā virskārtā organisko vielu saturs ir lielāks par 30%, nosakot maksimāli pieļaujamās normas, tabulā norādīto 

lielumu reizina ar 0,7.



2 Kūtsmēslu veidi un to barības vielu saturs 
 

Igaunijas Lauksaimniecības ministra Regula Nr. 71 (Põllumajandusministri määrus nr 71, 2014) 

nosaka šādu kūtsmēslu klasifikāciju pēc sausnas satura (S): 

1. šķidrmēsli vai virca:  S < 8%; 

2. šķidrmēsli:  S 8.0–19.9%; 

3. cietie kūtsmēsli:  S 20.0–24.9%; 

4. pakaišu kūtsmēsli: S >=25%. 

 

Latvijā kūtsmēslus klasificē šādi:  

1. virca:             S <3%; 

2. šķidrmēsli:  S 3–8%; 

3. pusšķidrmēsli:  S 8–15%; 

4. pakaišu (cietie) kūtsmēsli:  S >15%. 

 

Organiskos mēslošanas līdzekļus var  iedalīt arī sekojoši: 

1) šķidrmēsli; 

2) fermentācijas atliekas - var iedalīt šķidrās un cietās; 

3) vidēji šķidri kūtsmēsli; 

4) cietie kūtsmēsli; 

5) mēslu sula (virca), kura iztek no pakaišu vai cietajiem kūtsmēsliem; 

6) pakaišu kūtsmēsli (Latvijā uzskata, ka pakaišu kūtsmēsli ir tie paši cietie kūtsmēsli); 

7) kompostēti kūtsmēsli. 

 

Kūtsmēslu īpašības ir atkarīgas no lauksaimniecības dzīvnieku veida, no kura tos iegūst: 

liellopu, cūku, mājputnu utt. Piemēram, cūku šķidrmēsliem nogulsnes rodas ātrāk nekā liellopu 

šķidrmēsliem, un tādēļ tie transportēšanas laikā ir jāpārjauc. Kūtsmēslu apsaimniekošana ir 

atkarīga no sausnas (S) satura: tos var sūknēt, ja S < 12%, vai pārkraut, ja S > 12%, turklāt S 

daudzums nosaka arī piemērotāko kūtsmēslu iestrādes tehnoloģiju. 

 

Pārskats par Igaunijā iegūto kūtsmēslu barības vielu daudzumu ir sniegts 2.2. tabulā. Lai 

salīdzinātu dažādu kūtsmēslu izmaksas, to vērtība ir aprēķināta pēc barības vielu satura un 

cenas (2.1. tabula). Savukārt barības vielu cenas ir aprēķinātas pēc minerālmēslu cenām (Silva-

Agro OÜ (http://www.silvaagro.ee/vaetised) [15.02.2016]). Bet WIGOR S cena ir ņemta no 

firmas Baltic Agro cenu lapas [14.04.2016]. Turklāt šīs cenas ir bez PVN. 

 

2.1. tabula. Minerālmēsli, kuri izmantoti, lai aprēķinātu barības vielu cenas. 

Barības 

viela 
Minerālmēsli 

Minerālmēslu 

cena, € t
-1 

Barības vielu 

daudzums, % 

Barības vielu cenas 

aprēķins 

Barības vielu  

cena,€ kg
-1
 

N Amonija nitrāts 268 34.5 268 : 34.5 : 10 =  0.78 

K Kālija hlorīds 340 61x0.83=50.6 340 : 50.6 : 10 =  0.67 

S WIGOR S 90 355 90 301 : 90 : 10 =  0.39 

P 
NPK15-15-

15+11S 
338 15x0.44=6.6 

(338-(0.78x10x15)- 

(0.67x10x15x0.83)- 

(0.39x10x11)) : 

(6.6x10)= 

1.43 

 

Lai aprēķinātu kūtsmēslu cenu, tiek summētas attiecīgo barības vielu izmaksas. Piemēram, 

liellopu šķidrmēslu cena atkarībā no NPK ir (2.8×0.78)+(0.5×1.43)+(2.2×0.67)=4.37 € t
-1
. 



 

2.2. tabula. Kūtsmēslu sausnas saturs, NPK, amonija slāpekļa (NH4
+
) daudzums un cena 

kūtsmēslu paraugiem (pēc Igaunijas Lauksaimniecības Izpētes centra datiem). Kūtsmēslu 

paraugi tika ņemti Igaunijas saimniecībās laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam. Aprēķini 

veikti pēc kopējā barības vielu daudzuma. 

Kūtsmēslu veids Paraugu skaits 
S  
% 

N 
kg t

-1
 

NH4
+
 

kg t
-1
 

P 
kg t

-1
 

K 
kg t

-1
 

Cena, 
 € t

-1
 

Liellopu šķidrmēsli 252 5.9 2.8 1.3 0.5 2.2 4.37 

Liellopu šķidrmēsli 482 14.8 4.2 1.0 0.9 3.1 6.63 

Liellopu cietie kūtsmēsli 140 21.9 5.4 0.7 1.2 4.1 8.67 

Liellopu pakaišu kūtsmēsli  76 30.2 5.9 0.5 1.4 4.8 9.81 

Cūku šķidrmēsli 146 4.0 3.8 2.6 0.8 1.6 5.17 

Cūku šķidrmēsli: 37 13.4 6.8 3.2 2.3 2.5 10.25 

Cūku cietie kūtsmēsli 8 22.5 7.6 1.8 3.4 4.6 13.86 

Cūku pakaišu kūtsmēsli 13 28.9 7.7 2.0 2.8 4.8 13.21 

Vistu šķidrmēsli 2 5.4 4.5 2.3 1.5 1.8 6.85 

Vistu pusšķidrie kūtsmēsli 4 13.0 9.0 4.1 3.3 4.6 14.80 

Vistu cietie kūtsmēsli 2 23.5 10.2 4.9 1.9 2.6 12.39 

Vistu pakaišu kūtsmēsli 36 44.3 21.4 5.5 7.4 9.8 33.80 

Aitu cietie kūtsmēsli 6 21.6 6.8 0.3 1.5 6.3 11.66 

Aitu pakaišu kūtsmēsli 11 38.4 8.2 0.7 1.8 8.7 14.79 

 

Pārskats par barības vielu saturu Latvijā saražotajiem kūtsmēsliem ir sniegts 2.3. tabulā. 

(Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi / Sast. A. Kārkliņš un A. Ruža. Jelgava: LLU, 2013. – 55 

lpp.) 

 

2.3. tabula. Kūtsmēslu sausnas saturs (S), NPK daudzums un cena Latvijā 

Kūtsmēslu tips 
S  
% 

N 
kg t

-1
 

P 
kg t

-1
 

K 
kg t

-1
 

Cena, € t
-1
 

Liellopu šķidrmēsli 10 4.1 0.6 2.3 5.59 

Liellopu pakaišu kūtsmēsli 20 5.4 1.1 3.3 7.99 

Cūku šķidrmēsli 8 3.4 1.0 1.3 4.95 

Aitu pakaišu kūtsmēsli 25 5.4 1.6 5.8 10.38 

Cāļu kūtsmēsli (broileri) 55 27.6 5.3 11.5 36.75 

 

Vidējais barības vielu daudzums šķidrmēslu paraugos (pēc Igaunijas Lauksaimniecības Izpētes 

Centra veikto analīžu rezultātiem), ir parādīts 2.1. un 2.2. attēlā. Kūtsmēslu paraugi tika 

savākti no Igaunijas saimniecībām laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam. No attēliem 

redzams, ka vidējais barības vielu daudzums kūtsmēslos 2010. gadā bija relatīvi zems, bet 

2012. un 2013. gadā - augsts. Var pieņemt, ka tas bija saistīts ar ekonomisko situāciju Igaunijas 

saimniecībās. Ja 2009. gadā Igaunijas saimniecības bija finansiāli sliktā stāvoklī, tad 2011. gads 

bija salīdzinoši labs, jo bija augstas graudaugu ražas un augstas graudaugu cenas pasaules tirgū. 

Tādējādi, saimniekiem bija pietiekami daudz resursu, lai iegādātos lauksaimniecības dzīvnieku 

barības līdzekļus un minerālmēslus lopbarības augiem, un tas atspoguļojas arī kūtsmēslu barības 

vielu sastāvā. Vai šī hipotēze ir patiesa vai nē, tas vēl jāapstiprina turpmākajos pētījumos. 



 

 

 

 
2.1. att. Vidējais barības vielu daudzums cūku šķidrmēslos (S < 8%), pēc Igaunijas 

Lauksaimniecības Izpētes centra datiem. 
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2.2. att. Vidējais barības vielu daudzums liellopu šķidrmēslos (S < 8%), pēc Igaunijas 

Lauksaimniecības Izpētes centra datiem. 
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Amonjaka emisijas no kūtsmēsliem 

 

Noteiktos apstākļos notiek kūtsmēslos esošā amonija emisija, veidojot amonjaku. Amonjaka 

emisiju lielumi, atkarībā no kūtsmēslu iestrādes tehnoloģijas, ir parādīti  2.3., 2.4. un 2.5. 

attēlā. Galvenie faktori, kas ietekmē amonjaka emisijas mēslojuma izkliedēšanas laikā, ir 

parādīti 2.4. tabulā. 

 
 

2.3. att. Amonjaka zudumi atkarībā no kūtsmēslu iestrādes veida (procentos no sākotnējā 

amonija nitrāta daudzuma). Avots: ALFAM ziņojums, 2001. 
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2.4. att. Amonjaka emisijas (% no sākotnējā N daudzuma), lietojot dažādas augsnes apstrādes 

metodes. Šķidrmēsli tika iestrādāti tūlīt pēc izkliedēšanas. Pētījumu ilgums - 5 dienas. Avots: 

Thompson & Meisinger, 2002. 

 

 

2.5. att. Amonjaka emisijas šķidrmēslu iestrādes laikā,%, atkarībā no izmantotā iestrādes 

veida. Katrā kolonnā dots vidējais rādītājs no diviem eksperimentiem, un katrā no tiem veikti 

četri mērījumi. Avots: http://www.samson-agro.com/media/1814/sd_uk_20151102_hoej.pdf, 

2015. 
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Pamatvariants -100% 

55% no pamatvarianta 
45% no pamatvarianta 

16% no pamatvarianta 



2.4. tabula. Faktori, kuri ietekmē amonjaka emisiju intensitāti, veicot šķidrmēslu  

izkliedēšanu. Avots: Best Available Techniques, 2015. 

Faktoru grupas Faktori Ietekme 

Augsne pH Zems pH izraisa emisiju 

samazināšanos. 

Augsnes katjonu apmaiņas 

spēja (CEC) 

Augsts CEC noved pie 

zemākām emisijām. 

Augsnes mitruma līmenis un 

porainība 

Neskaidrs rezultāts. 

Klimata faktors Gaisa temperatūra Augstāka temperatūra izraisa 

lielākas emisijas 

Nokrišņi Izraisa amonjaka atšķaidīšanos 

un labāku infiltrāciju augsnē, 

tādējādi rodas zemākas 

emisijas gaisā, bet palielinās 

emisijas augsnē. 

Vēja ātrums Lielāks vēja ātrums izraisa 

lielākas emisijas. 

Pārvaldība Iestrādes metode Var izmantot metodes, kuras 

rada zemu emisijas līmeni. 

 Šķidrmēslu sausnes (S) saturs Amonjaka emisijas mēdz būt 

augstākas tādiem 

šķidrmēsliem, kuriem ir 

augstāks S saturs. Jo 

šķidrmēsli ar lielāku šķidruma 

daudzumu ātrāk iesūcas 

augsnē. 

 Šķidrmēslu pH Ja šķidrmēslu pH ir < 5, tad 

amonjaka emisijas ir tuvu 

nullei. Jo augstāks pH saturs, 

jo vairāk emisiju neradošais 

amonjaks NH4
+
 tiek pārvērsts 

NH3 formā, kas izraisa 

emisijas.  

 Šķidrmēslu NH4-N saturs Jo augstāks amonjaka saturs 

šķidrmēslos, jo augstāka ir 

amonjaka emisiju iespēja.  

 Laika apstākļi Jāizvairās no silta, sausa, 

saulaina un vējaina laika. 

 Iestrādes norma Pārmērīgi augstas devas 

palielina infiltrācijas periodu. 

Apaugums Augu augstums Ja šķidrmēsli tiek izkliedēti uz 

kultūraugiem, tad, 

salīdzinājumā ar augsni bez 

augiem, amonjaka zudumi ir 

ierobežoti. 

 

Vidējie slāpekļa zudumi, kuri rodas amonjaka emisiju dēļ, lietojot dažādas mēslojuma iestrādes 

tehnoloģijas, ir doti 2.5. tabulā (ALFAM raport, 2001 ja Huijsmans 2003). Savukārt gaisa 

temperatūras un mitruma ietekme uz amonija-N zudumiem no kūtsmēsliem ir parādīta 2.6. 

tabulā (AGRI-FACTS, 2008). 



 

 

2.5. tabula. Vidējie amonija-N zudumi, lietojot dažādas mēslojuma izkliedēšanas un iestrādes 

tehnoloģijas  

Kūtsmēslu veids un iestrādes tehnoloģijas 
Amonija-N 
zudumi, % 

Šķidrmēsli  

Izkliedēšana (mēslojums netiek iestrādāts) 70 

Izkliedēšana, mēslojums tiek iestrādāts pēc 12 h  55 

Izkliedēšana, lietojot nokarenās caurules (bez iestrādes) 24 

Izkliedēšana, lietojot nokarenās caurules, iestrāde 12 h laikā 10 

Izkliedēšana, lietojot nokarenās caurules (augu augstums >10-30 cm) 20 

Izkliedēšana, lietojot nokarenās caurules ar uzgaļiem (augu augstums >8 cm) 18 

Inžekcija bez iestrādes (pļavās) 10 

Izkliedēšana ar iestrādi 5 

Slēgta inžekcija (pļavas) 1 

Slēgta inžekcija (aramzeme) 1 

Cietie kūtsmēsli  

Izkliedēšana, mēslojums tiek iestrādāts nekavējoties 15 

Izkliedēšana, mēslojums tiek iestrādāts pēc 4 stundām 30 

Izkliedēšana, mēslojums tiek iestrādāts pēc 24 stundām 50 

Izkliedēšana, mēslojums netiek iestrādāts 60 

 

2.6. tabula. Aptuvenie amonija-N zudumi (%), atkarībā no laika apstākļiem  

Dienu skaits starp 

izkliedēšanu un iestrādi 
Vidēji Vēss (< 10 °C) Silts (> 25 ° C) 

  Mitrs Sauss Mitrs Sauss 

1 diena 25 10 15 25 50 

2 dienas 30 13 19 31 57 

3 dienas 35 15 22 38 65 

4 dienas 40 17 26 44 73 

5 dienas 45 20 30 50 80 

Netiek iestrādāts 65 40 50 75 95 



 

Pētnieks Pēteris Vils no Igaunijas Kultūraugu Izpētes institūta ir veicis izmēģinājumus, lai 

skaidrotu šķidrmēslu izkliedēšanas un iestrādes laika ietekmi uz graudaugu ražu (skat. 2.7. 

tabulu).  

 

2.7. tabula. Laika intervāls starp liellopu šķidrmēslu izkliedēšanu un iestrādi vasaras kviešiem, 

Hevila 2009. gadā. 

Laika intervāls starp mēslojuma izkliedēšanu 

un iestrādi, h 

Raža, t ha
-1
, vidēji no četriem 

izmēģinājumiem 

0 6.13 

2 5.17 

4 5.04 

6 4.29 

10 3.71 

20 3.49 

30 3.33 

40 3.31 

48 3.31 

 

  



3 Kūtsmēslu izmantošanas tehnoloģijas, tehnika un 
ekonomika  

 

3.1 Tehnoloģijas un aprīkojums cietajiem kūtsmēsliem  
 

Cietos kūtsmēslus var nogādāt līdz izmantošanas vietai un iestrādāt, lietojot galvenokārt divus 

tehnoloģiskos variantus: tiešo vai iepriekšējās transportēšanas risinājumu. Tiešā tehnoloģija 

izdevīga, ja attālums no krātuves līdz laukam ir neliels, parasti nepārsniedz 3 km. Tomēr tas ir 

atkarīgs no vietējiem apstākļiem. Tiešās tehnoloģijas realizācijas secība ir sekojoša: 

1) kūtsmēslu uzglabāšana krātuvē; 

2) kūtsmēslu iekraušana no krātuves izkliedētājā; 

3) kūtsmēslu transportēšana līdz laukam ar izkliedētāju; 

4) kūtsmēslu izkliedēšana uz lauka. 

 

Ja lauks atrodas tālu un lauksaimniekam nav pietiekami daudz kūtsmēslu izkliedētāju, tad 

racionālāk izmantot iepriekšējās transportēšanas tehnoloģiju.  Kūtsmēsli tiek izkrauti kaudzē uz 

lauka, bet iestrāde tiek veikta citā, piemērotākā brīdī. Iepriekšējas transportēšanas 

tehnoloģijas secība ir šāda: 

1) kūtsmēslu uzglabāšana krātuvē; 

2) kūtsmēslu iekraušana no krātuves transportlīdzeklī; 

3) kūtsmēslu transportēšana no krātuves līdz laukam; 

4) kūtsmēslu uzglabāšana kaudzēs uz lauka; 

5) kūtsmēslu iekraušana no kaudzes izkliedētājā; 

6) kūtsmēslu izkliedēšana uz lauka. 

 

Izvēloties piemērotāko tehnoloģiju, ir jāņem vērā, ka kūtsmēslu uzkrāšana uz lauka palīdz 

samazināt mēslu transportēšana laiku, jo tad nav nepieciešams veikt tūlītēju mēslojuma 

izkliedēšanu. Tomēr, raugoties no otras puses, lētāka ir tiešā transportēšana un izkliedēšana. 

Turklāt, uzkrājot mēslus uz lauka, rodas ievērojami barības vielu zudumi. 

 

Cieto kūtsmēslu izkliedētājus var iedalīti pēc vairākiem rādītājiem:  

1) pēc sakabes - piekabināmi, uzkarināmi vai pusuzkarināmi izkliedētāji; 

2) pēc izkliedēšanas virziena - aizmugures vai sānu izkliedēšana; 

3) pēc mēslu virzīšanas veida izkliedētājā - konveijers vai izstumšanas plātne; 

4) pēc izkliedēšanas risinājuma - veltņi, diski, vertikālie ruļļi vai rotori; 

5) pēc veltņu orientācijas virziena - vertikālais, horizontālais vai garenisks; 

6) pēc veltņu konstrukcijas - gliemezis, horizontālie vai vertikālie veltņi;  

7) pēc veltņu skaita - 1, 2, 3, 4…; 

8) pēc kravas tilpnes veida - kaste vai tvertne (cisterna); 

9) piekabes tipa izkliedētāji ir iedalāmi pēc asu skaita 2 vai 3 asis; 

10) puspiekabes izkliedētāji mēdz būt ar 1 asi vai tandēmveida asīm. 

 

Parasti cieto kūtsmēslu izkliedētāji ir puspiekabes tipa un sastāv no šāda aprīkojuma: šasija, 

kravas kaste, mēslu padeves sistēma, mēslu izkliedēšanas sistēma, piedziņa, hidrosistēma un 

elektroierīces.  

 

Visbiežāk tiek izmantoti aizmugures tipa izkliedētāji ar kravas kasti (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., un 

3.5. attēli). 

 



Veltņu piedziņa tiek nodrošināta ar ķēdes pārvadu, kas aprīkots ar drošības sajūgu, lai izvairītos 

no spēka pārvada pārmērīgas noslodzes. Ķēdes pārvada piedziņu nodrošina hidrauliskais dzinējs 

vai kardāna pārvads. 

 

 
3.1. att. Izkliedētājs ar aizmugurē ierīkotiem horizontāliem veltņiem (Pronar, 2016) 

 

Cenas izkliedētājiem ar horizontālajiem mēslu izkliedēšanas veltņiem ir starp 10 600–38 000 € 

(3.1. tabula).  

Visu agregātu  cenas, kuras izmantotas šajā ziņojumā,  ņemtas no Igaunijas mašīnu kataloga un 

tās  uzrādītas bez PVN. 

 

3.1. tabula. Cenas izkliedētājiem ar horizontāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem 

Kravas kastes ietilpība, 

m
3
  

Izkliedētāju skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

4,1–6,0 3 13 500 10 600 12 300 
8,0–10,5 4 20 600 14 000 27 000 

12,0 2 36 500 35 000 38 000 

 

Cenas izkliedētājiem ar vertikāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem ir starp 8 800–68 000 € (3.2. 

tabula). 

 

3.2. tabula. Cenas izkliedētājiem ar vertikāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem 

Kravas tilpnes ietilpība, 

m
3
  

Izkliedētāju skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

5,6–7,9 9 15 100 8 800 27 200 
8,0–10,3 15 22 000 10 000 38 000 

10,5–13,0 15 26 800 13 500 41 000 

13,2–15,9 11 35 800 13 700 54 000 



16,0–19,0 6 40 300 29 300 58 000 

23,0–26,0 3 55 800 34 100 68 000 

 

 
3.2. att. Izkliedētājs ar 4 aizmugurē izvietotiem vertikāliem veltņiem (Foto: R. Vettik) 

 

 
3.3. att. Izkliedētājs ar 2 aizmugurē izvietotiem vertikāliem veltņiem un diskiem (Foto: R. 

Vettik) 

 



Cenas izkliedētājiem ar vertikāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem un diskiem ir no 14 500 līdz 

75 300 € (3.3. tabula). 

 

3.3. tabula Cenas izkliedētājiem ar vertikāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem un diskiem 

Kravas tilpnes ietilpība, 

m
3 

Izkliedētāju skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

7,5–9,5 3 21 300 14 500 26 500 
10,0–12,8 9 28 100 23 700 31 600 

13,0–15,9 10 33 700 15 700 59 000 

16,5–19,0 9 34 100 23 100 41 000 

20,0–22,0 6 40 500 28 000 47 000 

23,0–24,0 5 53 800 37 600 68 900 

26,0–35,0 4 54 900 31 600 75 300 

 

 
3.4. att. Izkliedētājs ar horizontāliem aizmugurē nostiprinātiem mēslu izkliedēšanas veltņiem 

un diskiem (LMR, 2016). 

 

Cenas izkliedētājiem ar horizontāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem ir starp 25 950–115 000 € 

(3.4. tabula). 

 

3.4. tabula Cenas izkliedētājiem ar horizontāliem mēslu izkliedēšanas veltņiem un diskiem 

Kravas tilpnes ietilpība, 

m
3 

Izkliedētāju skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

7,0–10,5 6 28 300 26 000 36 000 
11,0–13,5 7 33 600 18 000 44 000 

14,0–17,5 9 51 200 24 600 80 000 

19,0–22,0 8 62 100 29 100 87 000 

22,5–28,0 6 73 300 38 700 115 000 

 



 
3.5. att. Izkliedētājs ar aizmugurē nostiprinātiem vertikāliem mēslu izkliedēšanas ruļļiem un 

diskiem (HiSpec, 2016a). 

 

Sānu izkliedētājam ir rotors (3.6. attēls), izkliedēšanas disks (3.7. attēls) vai gareniskais veltnis 

ar smalcinātājiem (3.8. attēls).  

 

 
3.6. att. Izkliedētājs ar rotoru, kurš paredzēts mēslojuma izkliedei uz sāniem (Kirhners, 2016). 



 

 
3.7. att. Izkliedētājs ar sviedējratu, kurš paredzēts mēslojuma izvadei uz sāniem (Foto: R. 

Vettik). 

 

 
3.8. att. Izkliedētājs ar garenisko veltni un smalcinātājiem, kurš paredzēts mēslojuma izkliedei  

uz sāniem (HiSpec, 2016b). 

 

 



Izkliedētāja darba ātruma aprēķināšana 

Kūtsmēslu izkliedētāja darba ātrums ir atkarīgs no izkliedētāja darbīgās daļas veiktspējas, 

izkliedēšanas platuma un kūtsmēslu iestrādes devas. 

Braukšanas ātrumu, kas nepieciešams noteiktas devas iestrādei, var aprēķināt pēc formulas  

pb

Q
v

36
 , 

kur Q - izkliedētāja darbīgās daļas veiktspēja (kg s
-1
), p - kūtsmēslu iestrādes deva (t ha

-1
) un b 

- izkliedētāja darba platums (m). 

Darbīgās daļas veiktspēju iespējams izmērīt pēc laika, kas nepieciešams, lai izkrautu noteiktu 

kūtsmēslu daudzumu. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir nosvērt ar kūtsmēsliem piepildītu 

izkliedētāju, veikt mēslu izkliedēšanu, fiksējot izkliedēšanas ilgumu (piemēram, 60 sek.), un 

atkārtoti nosvērt izkliedētāju. Svara atšķirība (kg) tiek dalīta ar sekunžu skaitu, un rezultāts ir 

izkraušanas veiktspēja. 

 

Piemēram, ja iestrādes deva ir 25 t ha
-1
, darba platums 4 m un izkliedēšanas veiktspēja ir 27 kg 

s
-1
, tad nepieciešamais braukšanas ātrums ir (36x27):(4x25)=9.7 km h

-1
. 

 

 

Kopsavilkums par cieto kūtsmēslu izkliedētājiem 

 

 Izkliedētāji ar horizontāliem veltņiem ir piemēroti cieto un pakaišu kūtsmēslu 

izkliedēšanai. Izkliedēšanas platums ir apmēram tāds pats, kā izkliedēšanas iekārtas 

platums. Taču pastāv risks, ka pārāk lieli kūtsmēslu gabali (no pakaišu kūtsmēsliem), 

tiek uzmesti uz lauka, un tāpēc barības vielu sadalījums ir nevienmērīgs, un lielie gabali 

var ieķerties aršanas agregātā. 

 Izkliedētāji ar vertikāliem veltņiem ir izmantojami gan cieto kūtsmēslu izkliedēšanai, 

gan arī pakaišu kūtsmēslu iestrādei. Vertikālie veltņi ir piemērotāki pakaišu kūtsmēslu 

izkliedēšanai, jo veltņi saspiež kūtsmēslu slāņus pirms izkliedēšanas un, salīdzinājumā 

ar horizontālo veltņu izkliedētāju, ir labāks mēslojuma sadalījums. Arī izkliedēšanas 

platums ir lielāks nekā izkliedētājam ar horizontāliem veltņiem. 

 Blīva kravas tilpne un aizmugurējais borts ļauj izkliedēt pusšķidros kūtsmēslus, vai 

cietu, birstošu mēslojumu (sastāv no nelielām daļiņām), piemēram, kompostu vai koka 

pelnus. 

 Izkliedēšanas diski zem veltņiem palīdz sasniegt lielāku darba platumu un uzlabot 

mēslojuma sadalījuma vienmērību uz lauka. 

 Sānu izkliedētāji var izkliedēt dažāda veida cietos mēslojumus, taču to darba kvalitāte 

ir atkarīga no kūtsmēslu viendabīguma un salmu/siena procentuālā daudzuma. Mēslus, 

kuri satur lielu pakaišu daudzumu, var vienmērīgi izkliedēt tikai ar tādiem sānu 

izkliedētājiem, kuriem ir mēslojuma smalcināšanas iespējas. 

 

Laika apstākļiem (skat. 2.6. tabulu) starp kūtsmēslu izkliedēšanu un iestrādi ir liela ietekme uz 

amonjaka emisiju no kūtsmēsliem. Dati par amonjaka emisijām cieto kūtsmēslu izkliedēšanas 

laikā ir sniegti 2.5. tabulā.  Ieteicams šo darbu veikt piemērotos laika apstākļos, un kūtsmēslu 

iestrādāt  tūlīt pēc to izkliedēšanas. 

 

Kūtsmēslu iestrādei ir labvēlīgi mitri, bezvēja, mākoņaini un vēsi laika apstākļi. Turklāt augsne 

nedrīkst būt sasalusi, apsnigusi vai applūdusi. Jāizvairās no kūtsmēslu iestrādes stipra lietus 

laikā, jo var rasties kūtsmēslu izskalošanās. 

 



3.2 Tehnoloģijas un aprīkojums šķidrmēslu iestrādei 
 

3.2.1 Tehnoloģiju pārskats 
Šķidrmēslu transportēšanu, izkliedēšanu un iestrādi var veikt ar tiešo tehnoloģiju (viens un tas 

pats agregāts transportē un izkliedē) vai ar pārkraušanas tehnoloģiju (šķidrmēslu 

transportēšanai un izkliedēšanai tiek izmantoti dažādi agregāti). 

 

Ja šķidrmēslu transportēšanas attālums no krātuves līdz izkliedes vietai ir neliels, tad 

šķidrmēslu transportēšanai un iestrādei izmanto piekabināmus, puspiekabināmus vai 

pašbraucošus izkliedētājus. Savukārt pie lielākiem attālumiem šķidrmēslu ātrākai nogādei uz 

laukiem tiek izmantotas automašīnas ar transportcisternām (3.9. attēls). Transportlīdzekļu 

svars ir ierobežots atbilstoši  likumdošanai . Saskaņā ar Igaunijā esošajiem normatīvajiem 

aktiem maksimālā transportlīdzekļu masa ir ierobežota līdz 40 t un svars uz vienu asi atkarībā 

no šasijas konstrukcijas, ir līdz 11.5 t. Turklāt vietējām pašvaldībām ir atļauts noteikt papildu 

ierobežojumu svaram uz vienu asi. Tas bieži tiek izmantots pavasarī, kad kopējā 

transportlīdzekļa masa ir ierobežota līdz 8 tonnām. 

 

Līdzīgi ierobežojumi transportlīdzekļu maksimālajai masai ir arī Latvijā. 

Transportlīdzekļa veids Parametra nosaukums un vērtība 

 Maksimālā masa, t 

2 asu piekabe 18 
3 asu piekabe 24 
2 asu kravas mašīna un 2 asu piekabe 36 
2 asu kravas mašīna un 3 asu piekabe 40 
Traktors un 2 piekabes 40 

  

 Maksimālā slodze uz asi, t 

2 asu piekabe 20 
3 asu piekabe 24 

  

 Maksimālais garums, m 

Piekabe 12 
Kravas automašīna un puspiekabe 16.5 
Kravas automašīna un piekabe  18.75 
Traktors un 2 piekabes 18.75 

  

 Maksimālais platums, m 

Visi transportlīdzekļi 2.55 

 

 

Lai izvairītos no transportlīdzekļu un izkliedētāju dīkstāves, laukos tiek izmantotas mobilas 

starptilpnes (3.10. un 3.11. attēli). Šādas dīkstāves var rasties, jo ir transportlīdzekļu un 

izkliedēšanas agregāta kravas tilpņu atšķirības  un dažādi  transportlīdzekļu piekraušanas un 

izkraušanas ilgumi . Tādēļ starptilpnes ietilpībai jābūt vismaz tādai pašai kā transportlīdzekļa 

tilpnes un izkliedēšanas agregāta tilpnes ietilpība vai arī lielākai. Tādā gadījumā 

transportagregāts un izkliedētājs var strādāt neatkarīgi viens no otra.  

Lai šķidrmēslus pārkrautu no starptilpnes uz izkliedētāja tilpni, tiek izmantots izkliedētāja 

sūknis (3.12. attēls). Taču pastāv arī risinājums, ka šim nolūkam izmanto sūkni, kura piedziņu 

nodrošina atsevišķs traktors (3.13. attēls). 

 



 
3.9. att. Šķidrmēslu pārsūknēšana no transportcisternas uz starptilpni. (Foto: K. Tamm). 

 

 

 
3.10. att. Šķidrmēslu starptilpne, kuras izgatavošanai izmantots kravas konteiners. (Foto: R. 

Vettik). 

 



 
3.11. att. Starptilpne ar demontējamu sūkni. Priekšplānā redzamā caurule tiek izmantota, lai 

pārsūknētu šķidrmēslus no transportcisternas uz starptilpni, bet no tās šķidrmēslus pa 

cauruļvadu piegādā mēslojuma iestrādes agregātam. (Foto: R. Vettik). 

 

 



 
3.12.att. Pašbraucošs izkliedētājs, kurš aprīkots ar sūkni šķidrmēslu pārsūknēšanai no 

transportcisternas uz savu tilpni. (Foto: K. Tamm). 

 

 
3.13.att. Šķidrmēslu pārsūknēšana no transportcisternas uz iestrādes agregāta tilpni ar 

atsevišķam traktoram uzmontētu sūkni. (Foto: R. Vettik). 



Lai sūknētu šķidrmēslus no krātuves vai starptilpnes līdz izkliedētājam, var izmantot arī 

cauruļvadus (3.14. attēls). Šim nolūkam tiek izmantotas lokanas caurules ar 90 vai 160 mm lielu 

diametru. Tādā gadījumā izkliedētājam nav mēslojuma tilpnes, bet tas saņem šķidrmēslus pa 

apmēram simts metru garu cauruļvadu, kuru agregāts velk aiz sevis. Ja šķidrmēslu piegādes 

attālums pārsniedz 4 km, tiek izmantots papildus sūknis. Vēl tiek izmantoti arī stacionārie 

cauruļvadi, lai transportētu šķidrmēslus  līdz pat 8 km attālumam. Bet, ja attālums  ir lielāks, 

tad šķidrmēslu transportēšanai lieto mobilos transportlīdzekļus un uz lauka novietotu 

starptilpni, no kuras šķidrmēslus pa caurulēm pārsūknē uz izkliedētāju. 

 

Cauruļvadu sistēmas priekšrocība, ka tās lietošana samazina augsnes sablīvēšanu, bet trūkums, 

ka laukam jābūt līdzenam, lai nodrošinātu netraucētu šļūtenes pārvietošanu. Turklāt šī 

tehnoloģija nav ieteicama atsevišķiem nelieliem laukiem, jo pēc katra lauka apstrādes caurule 

ir jāiztukšo un jāsaritina, lai to varētu pārvietot uz citu vietu.  

Cauruļu spoles var būt uzmontētas uz atsevišķa traktora agregāta vai izkliedētāja (3.15. attēls), 

traktora puspiekabes (3.16. attēls) vai pašbraucoša agregāta (3.17. attēls). Ja tiek izmantots 

traktoram uzmontēts izkliedētājs, tad parasti šī spole atrodas uz traktora priekšējās uzkares.  

Pēc šķidrmēslu izkliedēšanas, cauruli var uztīt uz spoles, lai to pārvietotu uz nākamo lauku. Lai 

izvairītos no caurules aizsērēšanas, šķidrmēslu sausnas saturam ir jābūt mazākam par 5%. 

(Vacutec, 2011). 

 

 
3.14. att. Sūknis, kurš tiek izmantots, lai šķidrmēslus sūknētu pa cauruļvadu (Agrometer, 

2016a). 

 

 



 
3.15. att. Traktoram uzkarināts šķidrmēslu izkliedētājs ar balansieri. (Vacutec, 2016). 

 

 
3.16. att. Traktoram piekabināms šķidrmēslu izkliedētājs (Veenhuis, 2016). 

 



 
3.17. att. Pašbraucošs šķidrmēslu izkliedētājs (Agrometer, 2016b). 

 

3.2.2 Šķidrmēslu izkliedētāju pārskats 
 

Šķidrmēslu izkliedētājus, kuriem ir tilpnes, var iedalīt: 

Pēc iekraušanas un izkraušanas paņēmiena: 

1) šķidrmēslu iekraušana/izkraušana ar sūkni; 

2) šķidrmēslu iekraušana/izkraušana ar vakuumu vai spiedienu, kuru tvertnē rada vakuuma 

sūknis vai kompresors, un tādejādi panāk šķidrmēslu plūsmu uz tilpni vai no tilpnes uz 

izkliedētāja darbīgajām daļām.  

 

Pēc izkliedētāja asu skaita: 

1) vienas ass; 

2) divasu; 

3) trīsasu. 

 

Pēc rezervuāra izgatavošanas materiāla: 

1) plastmasas; 

2) plastmasas ar stikla šķiedras armējumu vai bez tā; 

3) metāla. 

 

Šķidrmēslu izkliedētājs sastāv no: 

1) šasijas; taču to var aizvietot šķidrmēslu tilpne, ja tai pievienoti citi izkliedētāja mezgli 

un ierīces; 

2) šķidrmēslu tilpnes, kas var būt izgatavota no karsti cinkota tērauda, alumīnija vai 

plastmasas. Lai nodrošinātu tērauda tilpnes korozijas izturību, tās iekšpuse var būt 

laminēta ar epoksīda sveķiem vai arī apstrādāta citādā veidā; 

3) sūkņa, kas var būt kompresora - vakuuma tipa, centrbēdzes, rotora vai gliemeža tipa; 

4) izkliedētāja ar horizontālu vai vertikālu rotoru (parasti tiek nodrošināts ar smalcinātāju) 

vai gliemezi, lai sadalītu šķidrmēslus pa atsevišķām caurulēm; 

5) izkliedētāja, kurš var būt nokareno šļūteņu tipa, inžekcijas veida, izkliedētājs ar 

atsitējplāksni vai cita veida. 

 

 

Transportcisternām, kuras apgādātas ar sūkņiem, tilpņu ietilpība mēdz būt 6 000–30 000 l un 

cenas 8 800–225 800 € (3.5. tabula), bet vakuuma cisternām tilpņu ietilpība ir 3 000–30 000 l un 

cenas 5 700–252 000 € (3.6. tabula). 

 

 



 

3.5. tabula. Vidējās cenas transportcisternām, kuras aprīkotas ar sūkni. 

Tilpņu ietilpība, l Iekārtu skaits 
Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

6 000 6 12 900 8 800 15 100 
8 000 7 19 500 15 800 31 000 

10 000 7 32 800 11 740 83 900 

12 000 7 38 500 25 500 75 800 

15 000 20 54 400 20 200 139 000 

18 000 13 62 200 38 000 132 000 

20 000 6 96 800 26 430 144 900 

24 000 8 145 400 47 500 171 500 

30 000 5 163 500 51 800 225 800 

 

 

3.6. tabula. Vidējās cenas transportcisternām, kurās šķidrmēslus iesūc ar vakuumu.  

Rezervuāra tilpums, 

l 
Iekārtu skaits 

Cena, € 

vidēji minimālā maksimālā 

3 000 4 5 900 5 700 7 300 
5 000 4 9 500 7 600 10 400 

7 000 6 13 700 9 400 25 400 

8 000 14 19 200 11 900 57 000 

10 000 15 30 000 13 600 62 300 

12 000 12 37 000 19 500 64 300 

16 000 18 50 500 22 700 87 000 

18 000 13 58 900 27 500 117 000 

20 000 7 61 400 35 200 118 800 

24 000 12 99 500 41 400 146 800 

30 000 4 124 500 56 800 252 000 

 

 

Šķidrmēslu izkliedēšanu var iedalīt vienlaidus izkliedēšanā un joslu veida izkliedēšanā. Versijas 

ir šādas: 

 izkliedēšana uz lauka virsmas; 

 izkliedēšana uz lauka virsmas ar vienlaicīgu iestrādi; 

 inžekcija augsnē. 

 

Izkliedēšanu uz lauka virsmas iespējams realizēt divejādi: šķidrmēslus izsviežot pa gaisu (3.20. 

attēls), un izkliedējot joslās, šim nolūkam izmantojot nokarenu šļūteņu sistēmu (3.23. attēls). 

 

Lietojot dažādas šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijas, mainās mēslojuma atrašanās vieta 

aramzemes slāņa šķērsgriezumā (3.18.attēls). Ja tiek izmantota vienlaidus izkliedēšana (A), tad 

virsma, no kuras var notikt amonjaka emisijas, ir vislielākā. Ja savukārt, tiek izmantota 

izkliedēšana ar iestrādi (C), tad šķidrmēsli sajaucās ar augsni, izraisot būtisku amonjaka emisiju 

samazinājumu. 

 



 
3.18. att. Šķidrmēslu izvietojums aramzemes slāņa šķērsgriezumā, lietojot dažādas mēslojuma 

iestrādes tehnoloģijas: A-vienlaidus izkliedēšana, B-izkliedēšana, lietojot nokarenās šļūtenes, 

C-izkliedēšana ar sprauslām, D-izkliedēšana vadziņās ar seklo inžekciju, E-izkliedēšana vadziņās 

ar dziļo inžekciju. 

 

 

3.2.3 Izkliedētāji ar strūklveida izlaistīšanu 
Šādi šķidrmēslu izkliedētāji sastāv no traktoram piekabināta šķidrmēslu cisternas un mēslojuma 

izkliedēšanas ierīces. Praksē tiek izmantoti dažādi mēslojuma izkliedēšanas risinājumi, tomēr 

visbiežāk tiek lietota sprausla un atsitējplāksne (3.19. attēls), kas sašķaida šķidrmēslu plūsmu 

un to novirza uz lauka virsmu. Taču  šāda šķidrmēslu izkliede pastiprina  amonjaka emisijas 

(3.20. attēls). 

 



 
3.19. att. Šķidrmēslu izkliedētājs ar atsitējplāksni. (Fliegl, 2016a). 

 

Lietojot izkliedētājus ar sarežģītāku konstrukciju, var panāk vienmērīgāku šķidrmēslu plūsmas 

sadalījumu. Piemēram, izkliedēšanas iekārtai var būt regulējams izmešanas virziens, šim 

nolūkam izmantojot mehāniski vai elektriski grozāmas sprauslas vai plāksnes, kas ļauj virzīt 

šķidrmēslus uz abām pusēm (3.21.a attēls). Bet svārstveida sprausla nodrošina vēdekļa veida 

izkliedes formu, tādejādi panākot labāku mēslojuma plūsmas viendabīgumu. Savukārt 

šķidrmēslu plūsmas vertikālo virzīšanu izmanto, lai panāktu plūsmas kustību no augšas uz leju, 

tādā veidā samazinot gāzu virzību uz augšu (3.21.b attēls).  

Sadales ierīces ar augšējo novietojumu vai vairāku sadales ierīču izmantošana, nodrošina 

lielāku izkliedes joslas platumu (3.22. attēls). Turklāt, izmantojot vairākas sadales ierīces, tās 

var novietot zemāk, un arī uz strēles, lai samazinātu šķidrmēslu plūsmas attālumu līdz lauka 

virsmai, un tādejādi arī samazinot gāzu emisiju. 

Taču, neraugoties uz dažādiem konstruktīviem pilnveidojumiem, šāda mēslojuma izkliedēšanas 

metode rada ievērojamas amonjaka emisijas. Ja šķidrmēsli paliek uz lauka neiestrādāti, tad tās 

sasniedz līdz pat 70%. Ja šķidrmēslus iestrādā augsnē 12 h laikā pēc to izkliedēšanas, tad šīs 

emisijas ir aptuveni 55% lielas. Tādējādi šķidrmēslu iestrāde būtu jāveic nekavējoties pēc 

mēslojuma izkliedēšanas.  

Mēslojuma izkliedēšanas laikā rodas spēcīga smaka, kas var radīt problēmas, ja izkliedēšana 

notiek  tuvu apdzīvotām vietām vai kopējās lietošanas ceļiem. Ja šādā veidā tiek mēslotas 

pļavas, tad papildus tiek notraipīti augi. Vēl viens trūkums, salīdzinot ar citām izkliedēšanas 

tehnoloģijām, šķidrmēslu izkliedēšana ar izmešanu ir īpaši jutīga pret vēja ietekmi, un, 

izsmidzinātā mēslojuma vēdekļveida izplatīšanas dēļ, ir nevienmērīgs lauka galos izkliedētā 

mēslojuma daudzums. Ja, savukārt, izkliedēšanas laikā vai pēc tam līst lietus, tad nogāzēs ir 

liels mēslojuma noplūžu risks. 

 

Šādu šķidrmēslu izkliedētāju priekšrocība ir to lētums, vienkārša pārslēgšana no izkliedēšanas 

režīma uz transportēšanas režīmu. Tādēļ tas ir labi piemērots šķidrmēslu tiešās transportēšanas 

un izkliedēšanas tehnoloģijas realizācijai, it īpaši mierīgās un miglainās dienās. Tomēr, jebkurā 

gadījumā, izkliedētie šķidrmēsli  nekavējoties jāiestrādā augsnē. 

Šķidrmēslu izkliedes ierīces cena (bez tvertnes) ir no 500 līdz 1 000 €. 



 

 

3.20. att. Ja tiek izmantota šķidrmēslu izkliedēšana, tad, salīdzinājumā ar citām šķidrmēslu 

izkliedēšanas tehnoloģijām, amonjaka emisijas ir augstākas. (Foto: P. Viil). 

 

 
b) a) 



3.21. att. Šķidrmēslu izkliedēšanas ierīce, kas ļauj noregulēt izkliedēšanas virzienu (a) (Möscha, 

2016) un ierīce šķidrmēslu virzīšanai no augšas uz leju (b). (Foto: R. Vettik). 

 

 
3.22. att. Šķidrmēslu izkliedētājs ar atveramiem spārniem, pie kuriem ir piemontētas vairākas 

atsitējplāksnes. (Foto: R. Vettik). 

 

Priekšrocības. Šķidrmēslu izkliedētāji ar strūklveida izlaistīšanu ir lētāki un ērtāk izmantojami 

mēslojuma transportēšanai nekā cita veida izkliedētāji. Cena par vienkāršu izkliedēšanas ierīci 

ir robežās no 500 līdz 1 000 € (bez šķidrmēslu cisternas). Turklāt agregāta komplektēšanai ir 

nepieciešams mazākas jaudas traktors. 

Trūkumi. Šāds mēslojuma izkliedēšanas risinājums izraisa paaugstinātas amonjaka emisijas, 

tādēļ šī metode nav BAT. Lai emisijas mazinātu, ir jānodrošina pēc iespējas tūlītēja šķidrmēslu 

iestrāde augsnē.  

 

3.2.4 Izkliedētāji ar nokarenām šļūtenēm 
 

Šādiem izkliedētājiem ir šķidrmēslu tvertne, kā arī mēslojuma sadales mezgls un nokareno 

šļūteņu (cauruļu) sistēma. Praksē lieto vairākus šādu izkliedētāju veidus, atkarībā no nokareno 

cauruļu risinājuma. 

1) Izkliedētājus ar atveramiem spārniem un tiem piestiprinātām nokarenām šļūtenēm, 

kurām nav speciāla aprīkojuma, lai novirzītu (pašķirtu) augu lapas. 

2) Izkliedētājus ar atveramiem spārniem un tiem piestiprinātām nokarenām šļūtenēm, 

kurām ir cieti uzgaļi, kas novirza augu lapas. Tādēļ šai gadījumā uzgaļi darba laikā slīd 

starp augiem un palīdz samazināt lapu piesārņojumu ar mēslojumu. 

Nokarenās šļūtenes ir piestiprinātas pie spārniem ik pēc 20-30 cm (vienādos attālumos) (3.23. 

attēls). Izkliedētāja darba platums visbiežāk ir 12 m, bet tā maksimālais darba platums var būt 



pat 36 m. Tātad tas ir ievērojami lielāks nekā iepriekš apskatītajiem šķidrmēslu izkliedētājiem 

ar atsitējplāksni. Turklāt mazākas ir arī amonjaka emisijas, jo mēslojuma izkliede  notiek  uz 

lauka virsmas. Ja šķidrmēsli netiek papildus iestrādāti, tad  amonjaka emisijas var sasniegt 24 % 

līmeni, bet ja iestrāde tiek veikta 12 h laikā pēc izkliedēšanas, tad emisijas nepārsniedz 10 %. 

Turklāt šādā veidā ir ieteicams mēslot augus, kas ir augstāki par 8 cm, jo tad pie zemes ir 

mazāks vējš. Taču  šāda mēslojuma izkliedēšana , tāpat kā  strūklveida izkliedēšana , rada 

ievērojamas smakas un lietainā laikā pastāv mēslojuma aizskalošanas risks. 

 

 
3.23. att. Izkliedētājs ar atveramiem spārniem un nokarenām šļūtenēm. (Foto: R. Vettik). 

 

Vislabāk šāda mēslojuma izkliedēšanas metode ir piemērota zālāju un pļavu mēslošanai, kā arī 

graudaugu un rapšu mēslošanai to augšanas laikā. Ja zālājus ir plānots izmantot skābbarības 

gatavošanai vai ganībām, tad pastāv risks, ka šķidrmēsli būs piesārņojuši augus. Vēl jāņem 

vērā, ka lielā platuma dēļ, šīs iekārtas ir grūti izmantot nelielos, neregulāras formas zemes 

gabalos ar stāvām nogāzēm. Izkliedētāju darba platums mēdz būt no 6 līdz 36 m un cenas no 

10 500 līdz 12 8300 € (3.7. tabula). 

 

3.7. tabula. Darba platumi un cenas šķidrmēslu izkliedētājiem ar nokarenām šļūtenēm. 

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

6 3 11 000 10 500 11 500 

9 4 18 700 11 400 24 000 

12 7 24 100 12 100 36 900 

15 7 26 400 15 000 42 000 

18 4 30 100 22 200 39 400 



21 2 43 600 31 000 56 200 

24 2 52 300 40 800 63 700 

27 2 56 400 48 000 64 800 

30 1 66 200 - - 

33 1 78 400 - - 

36 1 128 300 - - 

 

Priekšrocības. Salīdzinājumā ar izkliedēšanu, izmantojot strūklveida izlaistīšanu, šķidrmēslu 

sadale uz augsnes virsmas ir vienmērīgāka, un amonjaka emisijas zemākas. Izkliedētājiem ir 

lielāks darba platums un mazāks jutīgums pret akmeņiem. Tādēļ mēslojumu var  iestrādāt 

akmeņainos laukos un arī tādos, kuros ir smaga augsne. 

Trūkumi. Salīdzinājumā ar izkliedēšanu, lietojot inžekciju, amonjaka emisijas ir augstākas, un 

smaka ir spēcīgāka, it īpaši, ja iestrāde tiek kavēta. Tādēļ arī šai gadījumā  papildus vēlama 

šķidrmēslu iestrāde. 

 

3.2.5 Izkliedētāji ar šķidrmēslu izkliedes sprauslām  
Šādi izkliedētāji ir līdzīgi izkliedētājiem ar nokarenām caurulēm. Galvenā atšķirība ir tā, ka 

caurules ir piestiprinātas pie tērauda stieņiem, kas ierobežo to kustību vertikālā virzienā un 

nodrošina vienādu attālumu starp caurulēm (3.24. attēls).  

Caurules var tikt fiksētas arī uz stikla šķiedras stieņiem, pieļaujot kustību uz sāniem. Cauruļu 

apakšējā daļā ir nostiprinātas sprauslas, kas novirza šķidrmēslus uz lauka virsmas zem augu 

lapām, samazinot augu piesārņojumu ar mēslojumu. Amonjaka emisijas ir līdz 18 %. 

Izkliedētāju darba platums ir no 6 līdz 36 m un cenas no 28 000 līdz 86 900 € (3.8. tabula). Lielā 

platuma dēļ šādas iekārtas  grūti izmantot nelielos, neregulāras formas zemes gabalos ar 

stāvām nogāzēm. Sprauslas var būt izgatavotas no tērauda (3.24 a attēls) vai gumijas. 

 

3.8. tabula Darba platumi un cenas izkliedētājiem ar mēslu izvades sprauslām 

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

6 3 29 800 28 000 32 500 
9 3 32 100 19 300 41 600 

12 4 41 900 20 700 57 000 

15 3 44 800 24 300 60 100 

18 2 48 600 30 500 66 600 

21 1 74 300 - - 

24 1 86 900 - - 

 

Izkliedētāji ar kultivatoru pēc uzbūves ir līdzīgi izkliedētājam ar šķidrmēslu izkliedes  

sprauslām, bet tiem pirms sprauslas ir speciāla uzlika vai kurpe (3.24 b attēls). Kultivators 

iegriežas augsnē 2 cm dziļumā, un tā izveidotajās vadziņās caur sprauslu tiek novirzīti 

šķidrmēsli. Šādā gadījumā riteņu ceļā netiek piesārņoti augi.  Aprīkojums piemērots, lai 

mēslotu aramzemi un pļavas, kā arī graudaugus un rapšus  to augšanas laikā.



  

3.24. att. Cauruļvadu izkliedētājs ar kultivatoru, kurš aprīkots ar sprauslām un uzlikām, lai 

nodrošinātu šķidrmēslu izkliedēšanu šaurā joslā un uz augsnes virsmas. (Foto: R. Vettik). 

 

Priekšrocības. Salīdzinājumā ar izkliedēšanu, lietojot strūklveida izlaistīšanu, šķidrmēslu 

sadalīšanās virs augsnes ir vienmērīgāka, bet amonjaka emisijas - zemākas. Turklāt 

izkliedētājam ir lielāks darba platums un mazāks jutīgums pret akmeņiem. Tādēļ var  apstrādāt 

laukus ar akmeņainu vai smagu augsni. 

Trūkumi. Salīdzinājumā ar inžekciju, amonjaka emisijas ir augstākas, un smaka ir spēcīgāka. 

Tas īpaši izpaužas, ja iestrāde tiek kavēta. Tādēļ arī pēc šādas šķidrmēslu izkliedēšanas ir 

nepieciešama mēslojuma papildus iestrāde augsnē.  

 

3.2.6 Izkliedētāji ar mēslojuma iestrādi 
 

Izkliedētāji, kuri nodrošina mēslojuma iestrādi, sastāv no mobilas, traktoram piekabinātas 

mēslojuma tilpnes ar sūkni, izkliedēšanas mezgla (ar cauruļu komplekta) un mēslojuma 

iestrādes diskiem (3.25. attēls) vai kultivatoru (3.26. attēls). Darba laikā šķidrmēslus novada pa 

caurulēm uz lauka virsmu un tūlīt  iestrādā augsnē 3-10 cm dziļumā, šim nolūkam izmantojot 

diskus vai kultivatoru. Ja attiecīgās darbīgās daļas ir noregulētas pēc vagu platuma, tad šāds 

šķidrmēslu izkliedētājs ir piemērots kultūraugu mēslošanai to veģetācijas laikā. Taču vagu 

platumam ir jābūt pietiekoši lielam (45-100 cm). 

Ja tiek izmantots disku kultivators, tad attālums starp diskiem mēdz būt 25 cm. Šķidrmēslus var   

iestrādāt augsnē pirms vai pēc pirmās disku rindas. Disku kultivators ir piemērots arī rugāju 

apstrādei un vienlaicīgai šķidrmēslu izkliedēšanai. Tādā gadījumā abi darbi notiek vienlaicīgi, 

tostarp nodrošinot arī vienmērīgu augsnes, salmu un šķidrmēslu sajaukšanu visā iestrādes 

dziļumā. Tādējādi izkliedētais šķidrmēslu daudzums var būt lielāks nekā to izlaistot uz lauka. 

Pateicoties mēslojuma tūlītējai iestrādei augsnē, amonjaka emisijas ir salīdzinoši zemas - līdz 

5%. Samazinās arī šķidrmēslu smaka - tā kļūst tikko manāma, kā arī mazāks ir mēslojuma 

noplūdes risks, strādājot nogāzēs. Taču, salīdzinot ar iepriekš apskatītajiem šķidrmēslu 

b) a) 



izkliedes risinājumiem,  nepieciešama lielāka vilces jauda. Turklāt mēslojumu nevar  iestrādāt 

veģetācijas laikā tām kultūrām, kuras tiek audzētas šaurās rindās. 

Izkliedētājiem, kuri aprīkoti ar kultivatoru , darba platums ir 3-7.5 m un cena no 8 700 līdz 

15 100 € (3.9. tabula). 

 

 

 

3.9. tabula. Darba platums un cena šķidrmēslu iestrādes iekārtām, kuras aprīkotas ar 

kultivatoru    

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

3 1 8 700 - - 
6 1 13 000 - - 

7.5 1 15 100 - - 

 

 

 
3.25. att. Šķidrmēslu izkliedētājs, kurš aprīkots ar rugāju kultivatoru. (Fliegl, 2016b). 

 

Izkliedētājiem, kuri aprīkoti ar kultivatoru, darba platums ir 3-7.5 m, bet cena no 19 100 līdz 

51 500 € (3.10. tabula). 

 

3.10. tabula. Darba platums un cena šķidrmēslu iestrādes iekārtām ar diskiem  

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

3 2 19 800 19 100 20 400 
5 4 30 800 22 900 44 200 

6 4 34 100 29 400 40 100 

7.5 5 39 000 30 500 51 500 

 



 
3.26. att. Šķidrmēslu izkliedētājs, kurš aprīkots ar disku kultivatoru. (Foto: K. Tamm). 

 

Priekšrocības. Apvienojot šķidrmēslu izkliedēšanu un iestrādi augsnē, samazinās amonjaka 

emisijas. Vienlaikus samazinās arī šķidrmēslu smaka un mēslojuma noplūdes risks, strādājot 

nogāzēs. Turklāt var iestrādāt augsnē lielāku mēslojuma daudzumu, jo palielinās mēslojuma 

iestrādes dziļums un mēslojums tiek sajaukts ar augsni. 

Trūkumi. Ievērojami palielinās vilces jauda. Tehnoloģija ir piemērota galvenokārt tādiem 

laukiem, kuri mēslojuma izkliedēšanas laikā nav aizņemti ar kultūraugiem. Izņēmums ja  augi 

tiek audzēti rindās un kultivatora darbīgās daļas ir noregulētas atbilstoši kultūraugu rindu 

platumam. Šai gadījumā vēlama arī GPS sistēmas izmantošana. 

 

 

3.2.7 Inžekcijas tipa izkliedētāji 
 

Inžekcijas tipa izkliedētāji aprīkoti ar nažiem vai diskiem, kuri iegriež augsnē 20-60 mm dziļas 

rievas (vadziņas), bet pēc tam šajās rievās tiek ievadīti šķidrmēsli. Visbiežāk šis mēslojums tiek 

virzīts caur gumijas uzgaļiem, un rievas tiek atstātas vaļējas. Attālums starp uzgaļu atverēm 

mēdz būt no 20 līdz 40 cm un izkliedētāja darba platums parasti ir 6 m. Šķidrmēslu plūsmas 

intensitāti noregulē tā, lai šķidrmēsli nepārpludinātu augsnes virsmu. Ieteicamais izkliedēšanas 

daudzums ir 15–20 m
3
 ha

-1
. Ja diski ir biezāki vai aiz tiem virzās kalti, kas veido paplašinātu 

vadziņu, tad maksimālais izkliedēšanas daudzums ir apmēram 30 m
3
 ha

-1
. Ja iestrādes deva ir 

lielāka, tad šķidrmēslu līmenis pārsniedz augsnē izveidotās rievas augšpusi un izplūst arī uz 

lauka virsmas. 

Inžekcijas tipa izkliedētājus var  klasificēt šādi: 

 izkliedētāji ar viendiska darbīgām daļām un mainīgiem disku diametriem, kas sabiezinās 

rotācijas centra virzienā (3.27. attēls) vai slīpiem diskiem (3.28. attēls); 

 izkliedētāji ar divdisku darbīgām daļām, kas iegriež augsnē V-veida vadziņu (3.29. 

attēls); 



 izkliedētāji ar viendiska darbīgām daļām un kaltiem, kas augsnē veido V-veida vadziņu 

(3.30. attēls). 

 

 
3.27. att. Viendiska darbīgās daļas ar diska sabiezinājumu rotācijas centra virzienā. (Foto: R. 

Vettik). 

 

 
3.28. att. Darbīgās daļas ar vienu slīpu disku. (Foto: R. Vettik). 



 

 
3.29. att. Darbīgās daļas ar diviem diskiem. (Foto: R. Vettik). 

 

 
3.30. att. Viendiska darbīgās daļas ar kaltiem. (Foto: R. Vettik). 

 



 

Inžekcijas tipa izkliedētāji ir piemēroti mēslojuma iestrādei aramzemē un pļavās, kā arī 

graudaugus un rapšu sējumos. Ja mēslojuma iestrādes deva ir pareizi noregulēta, tad augus 

nepiesārņo ar šķidrmēsliem. Amonjaka emisijas ir vidēji 10%. Taču laukos ar nogāzēm 

iespējams noplūdes risks, it īpaši, ja vadziņas tiek veidotas nogāzes virzienā.  

Izkliedētāji nav piemēroti akmeņainiem laukiem un smagām augsnēm, kur vadziņas iegriešana 

ir problemātiska vai pat neiespējama. Inžekcijas tipa izkliedētāju darba platums ir 3-6 m, bet 

to cenas ir robežās no 14 500 līdz 76 400 € (3.11. tabula). 

 

3.11. tabula Darba platumi un cenas inžekcijas tipa izkliedētājiem  

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

3 2 15 000 14 500 15 500 
4 2 21 300 18 000 24 500 

5 5 29 500 21 200 38 000 

6 11 32 300 15 500 54 800 

7 7 40 500 33 200 68 100 

8 5 58 700 35 900 76 400 

 

Priekšrocības. Šķidrmēslu izkliedēšana, lietojot inžekciju, ir izmantojama, lai mēslotu augošus 

kultūraugus pļavās un aramzemē. Pateicoties tam, ka šķidrmēslus iepilda vadziņās, kuras 

iepriekš ir izveidotas augsnē, augu piesārņojums un amonjaka emisijas ir mazākas nekā lietojot 

izkliedēšanu ar nokarenām šļūtenēm. 

Trūkumi. Augsnē veiktais iegriezums (vadziņas) paliek atvērts un tādēļ amonjaka emisijas ir 

lielākas, nekā mēslojumu izkliedējot un pēc tam iestrādājot ar aršanu vai kultivēšanu. 

Ieteicamā šķidrmēslu izkliedēšanas deva ir 15-20 m
3
 ha

-1
. Lietojot lielāku devu, pastāv risks, ka 

šķidrmēsli pārplūst pāri vagojuma malām un paliek uz augsnes virsmas. Laukos ar nogāzēm ir 

noplūdes risks, ja vadziņas ir izveidotas nogāzes virzienā. Inžekcijas tipa izkliedētāji nav 

piemēroti akmeņainiem laukiem un smagām augsnēm, kur vadziņas izveidošana ir 

problemātiska vai pat neiespējama. 

 

3.2.8 Augstspiediena inžektori 
Augstspiediena inžektori (3.31. attēls), izsmidzina šķidrmēslus 5 cm dziļumā, attīstot līdz pat 

13 atmosfēru lielu spiedienu. Izsmidzināšanas ierīcei ir kameras, kuras iztur augsto spiedienu. 

Darba laikā šīs kameras slīd pa lauka virsmu, bet transportēšanas laikā tiek paceltas uz augšu. 

Kameru apakšējā daļā ir atveres, caur kurām tiek izsmidzināti augstspiediena sūkņa padotie 

šķidrmēsli. Virs atverēm ir rotējoši naži, kas veido pulsējošu plūsmu un notīra atveri. Šī 

mēslojuma izsmidzināšanas metode var tikt izmantota laukos, ar īsiem augiem un bez 

akmeņiem. 

Priekšrocība ir tā, ka risinājums izmantojams, ja uz lauka virsmas nav redzami akmeņi. 

Trūkums. Šo tehnoloģiju nav ieteicams izmantot augošiem laukaugiem, jo, pēc mēslojuma 

izkliedēšanas, lielākā daļa no tiem tiek bojāti. Turklāt mēslojums daļēji paliek uz lauka 

virsmas, radot amonjaka emisijas.  



 
3.31. att. Augstspiediena inžektors. Darbīgā daļa, kura redzama labajā pusē, ir darba stāvoklī, 

bet pārējās trīs daļas - transporta stāvoklī. (Foto: R. Vettik). 

 

3.2.9 Kultivatora tipa inžektori  
Kultivatora tipa inžektorus var iedalīt pēc darba dziļuma: seklās iestrādes (5-10 cm) un dziļās 

iestrādes (15-20 cm). Seklās iestrādes gadījumā, izsmidzinātie šķidrmēsli nokļūst vagās caur 

gumijas sprauslām. Šīs vadziņas tiek veidotas ar diskiem, un pēc tam tās aizver ar veltnīšiem 

(3.32. attēls). Ja tiek izmantota dziļā inžekcija, tad šķidrmēsli tiek ievadīti augsnē uzreiz aiz 

kultivatora (3.33. attēls). Attālums starp smidzinātājiem ir 25-50 cm. Amonjaka emisija ir tikai 

1 %. Darba laikā šķidrmēslu smaka nav pamanāma, un mēslojuma noplūdes risks ir neliels arī 

laukos ar nogāzēm. 

Dziļās injekcijas gadījumā, augsne tiek izkustināta. Tādēļ šī tehnoloģija tiek izmantota 

galvenokārt mēslojuma iestrādei aramzemē, kurā nav augu, vai laukos, kuros augi atrodas 

platās rindās. Tas tādēļ, ka ir ievērojams risks savainot augošu augu saknes. Šādu inžektoru 

trūkums ir nelielais darba platums un to lielā darbināšanas jauda. Augu barības vielu noplūdes 

risks ir lielāks, ja šķidrmēslus izsmidzina pārāk lielā dziļumā.  Šo tehnoloģiju nevar izmantot 

akmeņainās un smagās augsnēs. Līdzīgi kā citiem inžekcijas tipa izkliedētājiem,  jāievēro 

optimālās šķidrmēslu devas, lai izvairītos no mēslojuma nokļūšanas uz lauka virsmas. Darba 

platums kultivatora tipa inžektoriem ir diapazonā no 3 līdz 8 m un cenas 11 000–35 200 € (3.12. 

tabula). 

 

3.12. tabula. Darba platumi un cenas kultivatora tipa inžektoriem. 

Darba platums, m 
Iekārtu skaits 

katalogā 

Cena, € 

vidējā minimālā maksimālā 

3 3 16 500 11 000 22 000 
4 3 23 200 14 600 33 000 

6 2 25 900 21 900 30 000 



7,5 1 35 200 - - 

 

 
3.32. att. Seklās vagas tiek aizvērtas ar spiediena veltnīšiem. (Pichon, 2016). 

 

 



3.33. att. Dziļās iestrādes inžektoru izvietojums aiz kultivatora zariem (Foto: R. Vettik). 

 

Priekšrocības. Kultivatora tipa inžektoriem ir mazākas amonjaka emisijas. Šķidrmēslu iestrādes 

laikā smakas ir nelielas, un kūtsmēslu aizplūdes risks ir ļoti zems. 

Trūkumi. Darba platums ir neliels, un nepieciešama relatīvi liela piedziņas jauda. Ja realizē 

šķidrmēslu dziļo iestrādi, tad mēslojuma noplūdes risks, salīdzinājumā ar seklo iestrādi, ir 

lielāks, it īpaši, ja šķidrmēsli tiek izkliedēti rudenī, kad augu veģetācija ir samazinājusies. 

Izmantošanu ierobežo augsnes īpašības - šī tehnoloģija nav piemērota smagām un akmeņainām 

augsnēm. Līdzīgi kā citiem inžekcijas tipa izkliedētājiem, arī kultivatora tipa inžektoriem ir 

palielināta vilces jauda, bet darba laikā jāseko mēslojuma plūsmas intensitātei, lai izvairītos no 

šķidrmēslu nokļūšanas uz lauka virsmas.  

 

3.2.10 Joslveida inžekcija 
  

Joslveida inžekcija (3.34. un 3.35. attēls), tiek izmantota augsnes vagošanas - ecēšanas laikā, 

kad tā tiek sagatavota attiecīgajiem kultūraugiem . Šajā gadījumā, atkarībā no paredzētā rindu 

platuma, līdz pat 70% no augsnes virsmas netiek apstrādāta. Tas ne tikai aizsargā augsni pret 

eroziju un izkalšanu, bet arī samazina kultivēšanas izmaksas. Vienlaicīgi ar kultivēšanu, 

šķidrmēsli tiek izsmidzināti joslās. Vēlāk šīs joslas tiek apsētas ar kultūraugiem un atstarpes 

starp joslām tiek noklātas ar augu atliekām no iepriekšējās ražas. Amonjaka emisijas ir zemas - 

apmēram 1%. Šķidrmēslu smaka ir tikko manāma, un mēslojuma noplūdes risks, kurš iespējams 

nogāzēs, ir saistīts tikai ar ecēšu izkustināto augsni.  

Priekšrocības un trūkumi ir tādi paši kā kultivatora tipa inžektoriem. 

 

 
3.34. att. Firmas Vogelsang Xtill S ražotais agregāts vienlaicīgai šķidrmēslu iestrādei un augsnes 

kultivēšanai. (Vogelsang, 2016). 

 

 



 
 

 

3.35. att. Šķidrmēslu josleida inžekcija (Kverneland, 2016). 

 

Kopsavilkums par šķidrmēslu izkliedētājiem 

 

Šķidrmēslu izkliedēšanai ir iespējami dažādi tehnoloģiskie risinājumi. To izvēle ir lielā mērā 

atkarīga no vietējiem apstākļiem . 

 

Iestrāde uz lauka, kurš ir klāts ar augu atliekām vai starpkultūrām 

Veicot pirmo kultivēšanu pēc ražas novākšanas, vēlamā N iestrādes norma ir 20–30 kg ha
-1
 

(Väetamise ABC), jo  augu atlieku sadalīšanai  mikroorganismiem ir nepieciešamas barības 

vielas. Turklāt, jo vairāk ir augu atlieku, jo lielāka  barības vielu nepieciešamība, it īpaši pie 

nevienmērīga N sadalījuma.  

Kūtsmēslu mēslošanas vērtība ir atkarīga no augiem pieejamā amonija slāpekļa daudzuma. Ja 

liellopu kūtsmēsliem amonija N saturs ir 1,3 kg uz m
3
 un to iestrādes laikā rodas 5% lielas 

emisijas, tad, lai panāktu 20 kg amonija N daudzumu, ir jāizkliedē 16.2 t ha
-1
 šķidrie kūtsmēsli 

(20/1.3/(1-0.05)=16.2 m
3
 ha

-1
). Bet, lai sasniegtu 30 kg N, ir jāizkliedē 24.3 m

3
 ha

-1
. Tāpēc 

optimālā šķidrmēslu iestrādes norma ir 15–25 m
3
 ha

-1
. Apstrādājot lauku ar disku ecēšām, tiek 

panākts, ka šķidrmēsli labi sajaucās ar augsni un augu daļām, un tādēļ tie vairs nerada smakas. 

Savukārt sekli  kultivējot  , augu barības vielas netiek iestrādātas pietiekami dziļi, un tās nav 



labi pieejamas augiem. Šie apstākļi ir jāņem vērā, aprēķinot augu barības vielu līdzsvaru 

nākamajam gadam.  

Vēl var  izmantot šķidrmēslu izkliedētājus ar nokarenām šļūtenēm. Bet tad, iestrādājot 

nepaskābinātus šķidrmēslus s, notiks ievērojamas amonjaka  emisijas. Tādēļ   nepieciešama 

tūlītēja  iestrāde augsnē. 

 

Iestrāde pavasarī pirms sējas 

Kultivatoru tipa inžektori ir piemēroti darbam pavasarī, kad lielākā daļa augu atlieku ir 

sadalījusies. Lietojot šo tehnoloģiju, amonjaka emisijas ir nelielas, un tas ir noderīgi tādos 

pavasara laika apstākļos, kuri veicina izgarošanu  (paaugstināta gaisa temperatūra, zems gaisa 

mitrums, vējš). Ja uz lauka ir liels augu atlieku daudzums, tad piemērotāks ir kultivatora tipa 

inžektors ar diskiem, jo jānodrošina pietiekams iestrādes dziļums. 

Cita iespēja ir izmantot izkliedētājus ar nokarenām šļūtenēm, lai šķidrmēslus  izkliedētu slejās. 

Bet tad, lietojot nepaskābinātus  šķidrmēslus, būs  ievērojami amonjaka  zudumi. Tāpēc ir 

nepieciešams tos pēc iespējas ātrāk iestrādāt  augsnē. 

 

Iestrāde pļavās vai laukos ar augiem  

Ja lauks ir klāts ar augošiem augiem, tad jāizmanto nokarenās caurules ar cietiem uzgaļiem vai 

inžekcijas tipa izkliedētāji. Lētāka ir nokareno šļūteņu izkliedētāju izmantošana. Taču šī 

tehnoloģija ir piemērota galvenokārt pavasara laika apstākļiem. Turpretim vasarā mēdz būt 

paaugstināta amonjaka emisija, jo to sekmē palielināta gaisa temperatūra, zems mitrums un 

liels vējš, tādēļ šādos laika apstākļos mēslojuma izkliedēšana uz lauka bez tā tūlītējas iestrādes 

nav ieteicama. Izņēmums ir paskābinātu  šķidrmēslu izmantošana, jo tad samazinās  amonjaka 

izgarošana . 

Ieteicamā mēslojuma iestrādes norma, lietojot inžekciju, ir 15–20 m
3
 ha

-1
. Ja iestrādes agregāts 

veido platākas vadziņas, tad šī norma var būt pat 30 m
3
 ha

-1
. Pļavās ieteicams izkliedēt 

šķidrmēslus ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms to pļaušanas. 

 

Mēslojuma transportēšana līdz laukam 

Šķidro kūtsmēslu izkliedēšanas tehnika ir dārga, un tā būtu jāizmanto tikai mēslojuma 

izkliedēšanai, nevis tā transportēšanai. Ekonomiskāka ir speciālo transportcisternu  lietošana, 

jo tām ir lielāks pārvietošanās ātrums un zemākas cenas. Aprēķini liecina, ka šādā gadījumā 

transportēšanas izmaksas ir par 0.5–0.6 € m
-3
 mazākas, nekā lietojot tiešo mēslojuma izvešanu 

ar izkliedes agregātu. Alternatīvs risinājums ir mēslojuma transportēšana pa cauruļvadiem. 

Taču to var realizēt, ja ir labvēlīgi vietējie apstākļi (uz ceļa  nav ievērojamu šķēršļu, apdzīvotu 

vietu utt.). 

Agregātu dīkstāves var  samazināt ar mobilo starptilpņu izmantošanu. Arī tad   jāapsver 

šķidrmēslu transportēšanas iespēja pa cauruļvadiem, jo citādi mēslojuma pārkraušanas zona ir 

pakļauta lielai transportlīdzekļu slodzei, saistībā  ar daudzo braukšanas reižu skaitu.  

Ja cauruļvadu izmanto šķidrmēslu piegādei arī iestrādes agregātam, tad jāuzmanās no 

dažādiem šķēršļiem, kuri atrodas uz lauka, un akmeņiem ar asām šķautnēm, jo tie var bojāt 

mēslojuma pievades cauruli. Tomēr šādas tehnoloģijas izmantošana var būt izdevīga, jo tā 

ievērojami samazina augsnes sablīvēšanos. 

Kūtsmēslu iestrādes deva 

Jo šķidrmēslu iestrādes deva ir lielāka, jo zemākas ir izmaksas par vienu vienību. Tas tāpēc, ka 

pie lielākām devām, noteikta kūtsmēslu daudzuma iestrādei, ir nepieciešama mazāka platība. 

Vienlaikus samazinās ne tikai mēslojuma transportlīdzekļu braukšanas attālums, bet arī 

mēslojuma transportēšanai un iestrādei nepieciešamais laiks.  



Taču šķidrmēslu iestrādes devu ierobežo spēkā esošie normatīvie akti un agronomiskais 

pamatojums, jo atbilstošais barības vielu līdzsvars ir jāpanāk ar minimālām izmaksām. 

Piemēram, pakaišu kūtsmēsliem barības vielu daudzums ir lielāks, nekā šķidrmēsliem, tāpēc  

iestrādes devas ir mazākas.  

Kūtsmēslu iestrādes pakalpojuma nolīgšana 

Kūtsmēslu izkliedēšanas tehnikas atmaksāšanās laiks ir atkarīgs no gadā veicamā darba apjoma. 

Piemēram, saimniecībā ar 100 govīm gan nokareno cauruļu, gan inžekcijas tipa izkliedētāju 

atmaksāšanās laiks ir aptuveni 50 gadi. Taču , ja saimniecībā ir 900 govis, tad šis atmaksāšanās 

laiks ir 3 gadi.  Pirms attiecīgo investīciju veikšanas , jāveic aprēķini, lai noskaidrotu savas 

(saimniecībā iegādātas) tehnikas izmantošanas izmaksas, un pēc tam iegūtais rezultāts  

jāsalīdzina ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju cenām. Mazās saimniecībās parasti ir izdevīgāka 

kūtsmēslu izkliedēšanas pakalpojumu izmantošana. Tomēr jābūt  uzmanīgiem ar šī pakalpojuma 

pieejamību! 

Aprēķini, kuri veikti saimniecībām ar 100, 300 un 900 slaucamām govīm, liecina par sekojošo: 

* Ja saimniecībā ir 100 govis, tad lietderīgs pilns pakalpojums; 

* ja 300 govis, tad pašu tehnikas lietošana;  

* ja 900 govis, tad pašu tehnika izmantojama šķidrmēslu iestrādei, bet to transportēšanai līdz 

laukam izdevīgāk izmantot pakalpojuma sniedzēja autotransportu. 

 

3.3 Izkliedētāji pusšķidrajiem kūtsmēsliem 
 

Ja pusšķidrie kūtsmēsli ir tik plūstoši, ka tos var  pārsūknēt, tad šādu mēslu transportēšanai un 

iestrādei var  izmantot a šķidro kūtsmēslu izkliedēšanas tehnoloģijas. Tomēr, jāņem vērā, ka 

sūknēšanai nepieciešamā enerģija un darba ražīgums ir atkarīgi no mēslu konsistences (sausnas 

satura). Jo mēsli ir biezāki, jo enerģijas patēriņš ir lielāks, bet darba ražīgums un iespējamais 

sūknēšanas attālums - mazāks. Tādēļ pusšķidro kūtsmēslu iestrādei mēdz izmantot tiešās 

iestrādes tehnoloģiju, jo tad uz lauka nav nepieciešama mēslu pārkraušana no transportlīdzekļa 

uz izkliedētāja tvertni.  

Tiešā tehnoloģija piemērota arī tad, ja pusšķidro kūtsmēslu iestrādei tiek izmantoti cieto 

kūtsmēslu izkliedētāji, jo šāda veida mēslus nevar tik vienkārši pārkraut uz lauka no 

transportpiekabes uz izkliedētāju. Tad  kūtsmēslu sausnas saturam ir jābūt vismaz 15 %. Bet, ja 

sausnas saturs ir līdz 9 %, tad tos var izkliedēt ar nokarenām caurulēm. Taču jāņem vērā, ka 

izkliedētāja darba platums, lietojot nokarenās caurules, ir atkarīgs no pusšķidro kūtsmēslu 

sausnas satura. Jo platāka iekārta un garākas sānu caurules, jo grūtāka ir pusšķidro kūtsmēslu 

sūknēšana.  

Vēl lietderīgāk pusšķidro mēslu transportēšanai un izkliedēšanai izmantot jebkāda veida 

speciālo tehniku ar mēslu padeves gliemežvārpstu tvertnes apakšējā daļā un rotora tipa 

izkliedētāju kravas tilpnes sānu daļā (3.36. un 3.37. attēls).  



 
3.36. att. Pusšķidro kūtsmēslu izkliedētājs ar rotora tipa darbīgo daļu, kura izvietota kravas 

tilpnes sānos pirms riteņa. (Richard Western, 2012). 

 
3.37. att. Pusšķidro kūtsmēslu virzīšanai piemērota mēslu padeves sistēma ar diviem 

gliemežtransportieriem. (Kuhn, 2009). 

 

3.37.attēlā parādīta veserīšu tipa mēslu izkliedēšanas ierīce (tvertnes priekšdaļā, pa kreisi no 

riteņiem). Šeit ir redzams tikai viens veserītis, bet faktiski to ir 12-18 gabali. Lietojot šādu 

risinājumu, mēsli var tikt izkliedēti uz lauka līdz pat 20 m lielā attālumā.  

 

Vēl pusšķidros kūtsmēslus var  izkliedēt ar cieto kūtsmēslu izkliedētāju, kuram kravas tilpnes 

aizmugurē ierīkota atverama izkraušanas lūka un izkliedēšanas diski (3.38. attēls).  Kravas 

tilpnei un izkraušanas vietai ir jābūt ūdensnecaurlaidīgām, lai nebūtu  kūtsmēslu zudumi 



transportēšanas laikā. Iekraujot un transportējot pusšķidros mēslus,  jāņem vērā izkliedētāja 

kravnesība, jo pusšķidriem kūtsmēsliem, salīdzinājumā ar cietiem, ir mazāks sausnas saturs un 

lielāka tilpummasa. Tādēļ, lietojot cieto kūtsmēslu izkliedētājus, tie var tikt pārslogoti. 

Pusšķidrmēslu transportēšanas laikā ir jāizvairās no braukšanas pa nogāzēm, jo, 

transportlīdzeklim sašķiebjoties, var notikt mēslu pārplūšana pāri kravas tilpnes malām. 

 

 
3.38. att. Šķidriem un cietiem kūtsmēsliem piemērots izkliedētājs ar mēslu sviedējdiskiem. 

Attēla augšpusē ir redzama daļa no izkraušanas vietas aizbīdāmā aizvara, kuram ir gumijas 

blīvējums. (Jeantil, 2016). 

 

 

 



3.4 Šķidrmēslu izkliedēšanas tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums  
Kūtsmēslu izkliedēšanas tehnoloģiju izmantošanas ekonomiskais izdevīgums ir novērtēts pēc 

saimniecību lieluma, lauksaimniecības dzīvnieku veida un kūtsmēslu izkliedēšanas risinājuma. 

Aprēķinos noskaidrots, kādos gadījumos izdevīgi lietot pašu saimniecībā iegādātu tehniku un 

kādos ir vēlams izmantot pakalpojuma sniedzēja darbu. 

 

3.4.1 Aprēķina modelis 
Aprēķina modelis ir izmantots, lai noteiktu optimālo šķidrmēslu transportlīdzekļa tilpnes 

ietilpību un veidu, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem saimniecībā . Optimizācijas kritērijs ir 

minimālās šķidrmēslu transportēšanas un izkliedēšanas izmaksas, pie nosacījuma, ka tiek 

ievēroti atsevišķi ierobežojumi.  

Aprēķina modelis ietver vairākus soļus:  
1) šķidrmēslu transportlīdzekļu komplekta izvēle noteiktam darba apjomam, ņemot vērā 
cisternu ietilpību, sūkņu darba ražīgumu, izkliedētāju darba platumu un traktoru jaudas; 
2) izkliedētāju darba ražīguma aprēķins, atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma (no 
šķidrmēslu krātuves līdz mēslojuma iestrādes vietai);  
3) darba izmaksu aprēķināšana atkarībā no saimniecības parametriem (gadā iegūtais šķidrmēslu 
daudzums, vidējais šķidrmēslu transportēšanas attālums), ja šķidrmēsli tiek transportēti ar 
saimniecības iegādātu tehniku, lietojot tiešo tehnoloģiju; 
4) šķidrmēslu iestrādes izmaksas, ja šķidrmēsli tiek transportēti ar speciālām 
transportcisternām, izmantojot pārkraušanas tehnoloģiju;  
5) transportlīdzekļu skaita noteikšana;  
6) lētākā risinājuma konstatēšana. 
 
Tādejādi lētākais risinājums tiek noskaidrots diviem gadījumiem:  

1) lietojot šķidrmēslu tiešo izkliedes tehnoloģiju;  

2) lietojot šķidrmēslu pārkraušanas tehnoloģiju. 

 
Aprēķinu veikšanai tiek lietoti sekojoši ierobežojumi: 

1) gan izkliedētājs, gan traktors ir izvēlēts atbilstoši nepieciešamajam izkliedēšanas 
aprīkojumam; 

2) traktors ir pietiekami jaudīgs, lai nodrošinātu maksimālo šķidrmēslu transportēšanas 
ātrumu; 

3) mēslojuma izkliedēšana turpinās tik ilgi, līdz tvertne ir iztukšota, bet pēc tās piepildes 
izkliedēšana turpinās tajā pašā lauka vietā, kurā tā tika pārtraukta; 

4) izkliedēšanas apjoms tiek noskaidrots pēc kultūraugu platībām, kuras saimniecībā ir 
plānots mēslot ar šķidrmēsliem; 

5) iekraušanas un izkraušanas jaudas ir vienādas;  
6) transportlīdzekļu darba ražīgums ir pietiekams, lai nodrošinātu mēslojuma izkliedēšanu 

bez dīkstāvēm. 
 
Ja aprēķini parāda, ka saimniecībai ir vajadzīgi vairāki izkliedētāji, tad tiek meklēta 
izkliedētāju kombinācija, kura nodrošina mazākās izmaksas un pietiekamu darba ražīgumu. 
Īpatnējās izmaksas (€ m

-3
) tiek aprēķinātas pēc formulas: 

Y

YP

K

n

i

ii
 1  

kur Pi – i-tā šķidrmēslu izkliedētāja izmantošanas izmaksas, € m
-3
; 

 Yi - šķidrmēslu apjoms gadā, kuru saimniecībā izkliedē ar i-to izkliedētāju, m
3
; 

 Y – saimniecībā iegūtais šķidrmēslu daudzums gadā, m
3
; 

n – šķidrmēslu izkliedētāju skaits. 

 



 
Darba ražīguma pietiekamība tiek pārbaudīta ar formulu 





n

i

iwA
1

min , 

kur Amin – minimālais izkliedējamais šķidrmēslu daudzums, lai nodrošinātu šķidrmēslu 

izkliedēšanu pie maksimāli izmantojamo dienu skaita gadā, m
3
 h

-1
; 

 wi – i-tā šķidrmēslu izkliedētāja darba ražīgums, m
3
 h

-1
. 

 

Minimālais darba ražīgums, kas nepieciešams saimniecībā vienā gadā iegūtā šķidrmēslu 

daudzuma iestrādei tiek aprēķināta pēc ASAE standarta (2003), nosakot dienu skaitu gadā, 

kurās darbs būtu jāpaveic.  

DT

Y
A min  

kur  

Amin - minimālais darba ražīgums, kas nepieciešams, lai izkliedētu saimniecībā iegūto 

šķidrmēslu apjomu, m
3
 h

1
; 

D – dienu skaits, kuras var izmantot šķidrmēslu izkliedēšanai;  

T – paredzamais darba ilgums vienā dienā, h dienā
-1
; 

τ – darba laika izmantošanas koeficients, pieņem τ  = 0.8. 

 

Izkliedētāja darba ražīgums w tiek aprēķināts ar formulu 

ct

Q
w

60
  

kur Q – šķidrmēslu transportcisternas tilpums, m
3
; 

 tc - cikla laiks, kas nepieciešams, lai piepildītu transportcisternu, nogādātu šķidrmēslus 

līdz laukam, iestrādātu augsnē un atgrieztos atpakaļ, min. 

 

Cikla laiku var aprēķināt pēc formulas (Bogun &, Jõgeva, 2005): 

rmtwdc tttttt  , 

kur 

td – transportagregāta pārvietošanās laiks no šķidrmēslu uzpildes vietas līdz laukam un 

atpakaļ, min;  

tw – šķidrmēslu izkliedēšanas laiks, min;  

tt – laiks pagriezienu veikšanai joslu galos, min;  

tm – laiks transportlīdzeļa manevrēšanai pie krātuves, min; 

tr – iekraušanas laiks, min. 

Lielākā daļa šo darba parametru vērtības tiek aprēķinātas pēc formulām, kuras dotas 3.13. 

tabulā. 

 

 

 

 

3.13. tabula. Formulas, lai aprēķinātu izkliedētāja darba cikla elementus (Bogun & Jõgeva, 

2005) 

Parametrs Aprēķināšanas formula Definīcijas 

Transportēšanas 

laiks 














pv

pd

roadv

roadd
dt 120  

b – izkliedētāja efektīvais darba platums, m; 

bn – izkliedētāja nominālais darba platums, m; 

dp – attālums no piekļuves laukam līdz joslai, km; 

droad – attālums starp krātuvi un lauku, km; 

h – šķidrmēslu iestrādes norma, m
3
 ha

-1
; 

Izkliedēšanas laiks 

vienā joslā wbhv

Q
wt

600
  



Efektīvais darba 

platums 
nbb 01.0  

l – ceļa garums, km;  

t1t – vidējais laiks vienam pagriezienam, h. 

 vp – vidējais ātrums uz lauka, km h
-1
; 

vroad – vidējais ātrums uz ceļa, km h
-1 

vt – vidējais pagrieziena ātrums joslu galos, km h
-1 

vw – vidējais darba ātrums, km h
-1 

W – iekraušanas darba ražīgums, m
3
 h

-1
; 

Wu – izkraušanas darba ražīgums, m
3
 h

-1
; 

φ – nominālā darba platuma izmantošanas 

koeficients, %. 

Darba ātrums 
bh

uW
wv

10
  

Laiks pagriezieniem 

galos tvhltt
Q

100

14.3
  

Atkārtotas 

iekraušanas laiks W

Q
rt 60  

 

Šķidrmēslu transportagregātu darba ražīgumu ietekmē dažādi mainīgie parametri, tādi kā 

darba platums un ātrums, transportēšanas attālums, laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotos un 

pabeigtu iekraušanu, iekraušanas darba ražīgums un tvertnes tilpums. 

Vidējais braukšanas ātrums ir 25 km h
-1
 pa ceļu un 6 km h

-1 
braukšanai bez kravas pa lauku. 

Laiks transportlīdzekļa manervēšanai pirms un pēc iekraušanas ir 1.93 min (Sørensen 2003). 

Izkliedētāja nominālā darba platuma izmantošanas koeficients φ ir 100%. Izkliedētāja 

kalpošanas ilgums ir 10 gadi. 

Visos gadījumos pieņemtais darba dienas ilgums ir 10 h un darba dienas izmantošanas 

koeficients ir 0.8 (tas nozīmē, ka 80% no plānotā darba laika tiks izmantota lietderīgi). 

 

 

Ekspluatācijas izmaksas traktoram un agregāta komplektā ietilpstošajam izkliedētājam tiek 

aprēķinātas atsevišķi, jo traktora ekspluatācijas izmaksās ierēķina arī patērēto degvielu un 

smērvielas. Vispirms tiek aprēķinātas traktora un izkliedētāja darba izmaksas vienā stundā, bet 

tad tās tiek pārrēķinātas uz m
3
 šķidrmēslu un summētas. 

 

Traktora ekspluatācijas izmaksas stundā, strādājot kopā ar izkliedēšanas iekārtu, tiek 

aprēķinātas pēc šādas formulas: 

hjmfgkiat ccccccccP  , 

kur ca - amortizācijas izmaksas, € h
-1
; 

 ci - piesaistītā kapitāla izmaksas, € h
-1
; 

 ck - apdrošināšanas izmaksas, € h
-1
;  

 cg - uzglabāšanas izmaksas, € h
-1
; 

 cf - degvielas izmaksas, € h
-1
; 

 cm - eļļas izmaksas, € h
-1
; 

 cj - darbaspēka izmaksas,   h
-1
 un 

 ch - tehnisko apkopju izmaksas, € h
-1
. 

 

Amortizācijas izmaksu aprēķināšanai ir izmantota lineārā metode, lietojot formulu 

WT

HH
c

a

r
a


 , 

kur H - mašīnas iegādes cena, €; 

 Hr - mašīnas atlikusī vērtība pie norakstīšanas, €; 

 Ta - mašīnas kalpošanas ilgums, gadi; 

 W - darba ilgums gadā, h gadā
-1
. 

 
Piesaistītā kapitāla izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā vidējo mašīnas kalpošanas laiku: 



WT

O
Hia

c
a

f

pp

i
1002

100
1















  , 

kur ap - aizdevuma perioda ilgums, gadi; 

 ip - procentu likme, % gadā
-1
; 

 Of - pašfinansēšanas likme, % no aizdevuma summas. 

 

Mašīnas uzglabāšanas izmaksas 



















 


200

1 hkp

h

hh
g

ii

TW

AH
c , 

kur Hh - novietnes vienības izmaksas, € m
-2
; 

 Ah - mašīnas uzglabāšanai nepieciešamās novietnes platība, 

m
2
; 

 Th - uzglabāšanas telpas kalpošanas laiks, gadi; 

 ihk - apdrošināšanas likme novietnes telpai, % no cenas. 

 

Traktora apdrošināšanas izmaksas 

W

I
Hi

c
k

vk

k



 200 , 

kur ivk - īpašuma apdrošināšanas likme, % gadā
-1
; 

 Ik - satiksmes apdrošināšanas un tehniskās pārbaudes 

izmaksas, EUR gadā
-1
. 

 
Degvielas izmaksas 

Degvielas patēriņš tiek aprēķināts ar šādu formulu: 



 mNqG  , 

bet degvielas izmaksas ar formulu: 

Grc kf  , 

kur q - īpatnējais degvielas patēriņš, kg (kWh)
-1
; 

 ξ - koeficients, kurš ievērtē vidējo dīzeļdegvielas patēriņu dienā, atkarībā no darba 

veida: smags darbs 0.6-0.7, vidēji smags darbs 0.4-0.5 un viegls darbs 0.3; 

 Nm - traktora vai pašbraucošas mašīnas nominālā motora jauda, kW; 

 ρ - degvielas blīvums, kg l
-1
; dīzeļdegvielai ρ= 0.86 kg l

-1
 un 

 rk - degvielas cena, € l
-1
. 

 

 

Smērvielu izmaksas 

100
2,1

Gur
c m
m  , 

kur u - smērvielu patēriņš, % no degvielas patēriņa un 

 rm - smērvielu cena, € l
-1
. 

 

rm ir motoreļļas cena. Izmaksās km ietvertas arī izmaksas par citām smērvielām, piemēram, 

transmisijas eļļa. Tiek lēsts, ka pārējās smēreļļas ir nedaudz dārgākas nekā motoreļļa un tāpēc 

tiek izmantots koeficients 1,2. 

 



Tehnisko apkopju un remonta izmaksas 

Izmaksas par periodisko tehnisko apkopi un remontu aprēķina sekojoši 

W

sM
c a
h

100
 , 

kur s - Izmaksu koeficients, % no mašīnas cenas; 

 Ma - mašīnas cena, €. 

 

Darbaspēka izmaksas 










 











100
1

100
1

pthsh
j

mmmmp
pc , 

kur p - operatora stundas maksa, € h
-1
; 

 ph - papildus kompensācijas par tehnisko apkopi,  likme % no 

stundas maksas par operatora pakalpojumiem; 

 ms - sociālā nodokļa likme, %; 

 mh - veselības apdrošināšanas likme, %; 

 mt - bezdarba apdrošināšanas likme, %; 

 mp - atvaļinājumu maksas likme, % 

 

Papildus šķidrmēslu izkliedēšanas izmaksām, tiek aprēķinātas arī to pārjaukšanas izmaksas 

kūtsmēslu krātuvē. Pieņem, ka šim nolūkam izmanto elektrisko maisītāju un maisīšanas laiks ir 

vienāds ar mēslojuma izkliedēšanas laiku.  

 

Ja agregāts veic tikai šķidrmēslu izkliedēšanu uz lauka, tad tiek aprēķinātas arī izmaksas par 

lauka kultivēšanu ar diskiem. Tas nepieciešams, lai panāktu salīdzināmus apstākļus ar 

kombinētas darbības agregātiem, kas veic gan kūtsmēslu izkliedēšanu, gan mēslojuma iestrādi. 

 

Ja notiek mēslojuma iestrāde ar kultivēšanu, tad tiek izmantota atsevišķa transportcisterna vai 

transportcisternas šķidrmēslu nogādei no krātuves līdz laukam, un tiek ņemts vērā, ka šie 

transportlīdzekļi ir nomāti no pakalpojumu sniedzējiem. Izmaksas par šķidrmēslu 

transportēšanu ir 1.4 € m
3
 (ietverot arī izmaksas par patērēto degvielu). Ja transportēšanas 

attālums ir lielāks par 7 km, tad tiek pieskaitīts 0.1 € par katru km pie šķidrmēslu m
3
 izmaksas. 

Šķidrmēslu maisīšanas un sūknēšanas izmaksas ir aptuveni 0.5 € m
-3
. Inžekcijas izkliedēšana– 

1.6 € m
-3
. Izkliedēšana ar iestrādi – 1.8 € m

-3
. 

 

3.4.2 Saimniecības un izmantotā tehnika 
 

Salīdzināšanai tika izvēlēti trīs dažāda lieluma saimniecības (3.14. tabula), kuras 

specializējušās piena lopkopībā, cūkkopībā, liellopu gaļas lopkopībā un aitkopībā. 

3.14. tabula. Izvēlēto saimniecību raksturojums. 

Piena lopkopības 

saimniecības 
Cūkkopības 

saimniecības 

Gaļas liellopu 

audzēšanas 

saimniecības 

Aitkopības 

saimniecības 

Govju skaits Nobarojamo cūku 

vietas 

Zīdītājgovis Aitas 

100 2 000 30 50 

300 5 000 50 100 

900 10 000 100 300 



 

Šķidrmēslu Izkliedēšanas agregāta komplektā ietilpst mobila cisterna ar piemērotu 

izkliedēšanas iekārtu un traktors ar atbilstošu dzinēja jaudu. Šķidrmēslu izkliedēšanas aparāts 

ir nokareno šļūteņu tipa, inžekcija vaļējās vadziņās vai inžekcija un iestrāde ar diskiem. 

Komplektējošo iekārtu tehniskie parametri un vidējās cenas (3.15. tabula) ir ņemtas no 

Igaunijas Cenu salīdzināšanas kataloga (2016. gada janvārī). Attiecīgo iekārtu cenas Latvijā ir 

apkopotas 3.16. tabulā. 

 

3.15. tabula. Šķidrmēslu izkliedētāju tehniskie parametri un vidējās cenas (bez PVN) Igaunijā. 

Šķidrmēslu 

transportcisterna 
Traktors 

Izkliedētājs ar 

nokarenām 

šļūtenēm 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 

Inžekcija un 

iestrāde ar 

diskiem 

Tilpums, 

m
3
 

Sūknis, 

l min
-1
 

Cena, 

€ 

Jauda, 

kW 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

5 2 500 12 850 75 53 000 9 18 740 3 15 000 3 19 750 

10 4 000 32 790 102 72 000 12 24 130 4 21 250 4 26 330 

15 5 000 54 420 145 103 000 15 26 350 4.5 25 350 4.5 27 670 

20 6 000 96 800 175 120 000 18 30 050 5 29 450 5 30 750 

25 8 000 145 500 205 170 000 24 52 250 6 32 300 6 34 130 

 

3.16. tabula. Šķidrmēslu izkliedētāju tehniskie parametri un vidējās cenas (bez PVN) Latvijā. 

Šķidrmēslu 

transportcisterna 
Traktors 

Izkliedētājs ar 

nokarenām 

šļūtenēm 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 

Inžekcija un 

iestrāde ar 

diskiem 

Tilpums, 

m
3
 

Sūknis, 

l min
-1
 

Cena, 

€ 

Jauda, 

kW 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

Pla-

tums, 

m 

Cena, 

€ 

5 2 500 7 000 88 44 800 9 10 000 - - - - 

10 4 000 22 000 101 48 400 12 12 000 4 20 000 4 21 000 

16 5 000 34 300 150 84 700 15 16 700 4.5 20 700 4.5 21 700 

20 6 000 55 300 150 84 700 - - 5 21 700 5 22 700 

20 6 000 55 300 180 102 800 18 17 200 6 24 700 6 25 700 

 

Cieto kūtsmēslu izkliedēšanas agregāts sastāv no attiecīgas kravnesības piekabes ar mēslu 

izkliedētāju un atbilstošu traktoru. Komplektā ietilpstošās tehnikas parametri ir doti 3.17. 

tabulā (Igaunijai) un 3.18. tabulā (Latvijai). 

 

3.17. tabula. Cieto kūtsmēslu izkliedētāju tehniskie rādītāji un vidējās cenas (bez PVN) 

Igaunijā. 



Izkliedētāja 

kravnesība, t 

Traktors 
Izkliedētājs ar vertikāliem veltņiem 

un diskiem 

Jauda, kW Cena, € Platums, m Cena, € 

3.5 50 36 000 3 (2–4)
*
 15 000

*
 

5 75 53 000 6 (6–10) 18 000 

8 102 72 000 7 (6–10) 21 500 

10 145 103 000 8 (8–12) 32 700 

15 175 120 000 10 (8–12) 34 100 

20 205 170 000 12 (12–20) 53 800 

*- izkliedētājs ar horizontāliem veltņiem 

 

3.18. tabula Cieto kūtsmēslu izkliedētāju tehniskie rādītāji un vidējās cenas (bez PVN) Latvijā 

Izkliedētāja 

kravnesība, t 

Traktors 
Izkliedētājs ar vertikāliem veltņiem 

un diskiem 

Jauda, kW Cena, € Platums, m Cena, € 

5 88 44 800 6 (6-10) 9 500 

8 101 48 400 7 (6-10) 15 700 

 

Pēc tabulām 3.17. un 3.18. redzams, ka attiecīgās tehnikas cenas Latvijā ir zemākas nekā 

Igaunijā. 

Lai atrastu optimālu kūtsmēslu iestrādes risinājumu izvēlētajām saimniecībām, tika veikti 

attiecīgi aprēķini, ņemot vērā vidējo transportēšanas attālumu, izkliedēšanas dienu skaitu, 

gadā iegūto kūtsmēslu apjomu un izkliedēšanas darba ražīgumu. Ja darba savlaicīgai izpildei 

nepietiek ar viena transportagregāta izmantošanu, tad tika izvēlēts vēl cits, attiecīgi mazāks, 

bet pēc tam abu transportagregātu cenas tika summētas. Iegūtais rezultāts tika izteikts 

dimensijā € t
-1
. 

Aprēķinā izmantotās darbaspēka izmaksas (bez nodokļiem) bija 5 € h
-1
 gan Igaunijai, gan 

Latvijai. Cena par degvielu ir 0.65 € l
-1
 Latvijā un 0.7 € l

-1
 Igaunijā. 

Normatīvais kūtsmēslu daudzums, kuru gada laikā iegūst no viena mītnē turēta 

lauksaimniecības dzīvnieka, ir noteikts Latvijas normatīvajos dokumentos, un tas dots 3.19. 

tabulā.  

 

3.19. tabula. Normatīvais kūtsmēslu daudzums, kuru gada laikā iegūst no viena 

lauksaimniecības dzīvnieka.  

 

Dzīvnieku grupas Cietie kūtsmēsli, t Šķidrmēsli, t 

Piena govs (vidējais izslaukums 6 000 kg gadā) 15.5 30 

Teļš, <6 mēneši 2.6  

Tele, >6 mēneši 8 15 

Jauni buļļi, > 6 mēneši 11.1 20.5 



Cūkas 1 2 

 Pakaišu kūtsmēsli  

Gaļas liellopi (> 24 mēnesis) ar teļu 12  

Teļš, <6 mēneši 2.6  

Tele, >6 mēneši 11.1  

Pieauguši buļļi 14  

Aitas 1.3  

Avots: Latvijas Nacionālais standarts: kūtsmēslu ieguvei un apsaimniekošanai, 

http://www.lad.gov.lv/files/l121nacionalais_standarts_kutsmeslu_ieguve_un_apsaimniekosana

.pdf) 

 

Piena lopkopības saimniecības 

Kūtsmēslu apjomu, kuru viena gada laikā iegūst no kūtī turētiem dzīvniekiem, aprēķināja 

saskaņā ar Igaunijas Lauksaimniecības Ministrijas rīkojumu Nr. 71 (Põllumajandusministri 

määrus nr 71, lisa 3, 2014). 

Aprēķini tika veikti diviem dažādiem ganāmpulku sastāviem: 

A- ietilpst dzīvnieki, kuri vecāki par sešiem mēnešiem, un no tiem iegūst šķidrmēslus, kā arī 

teļi, bet no tiem iegūst cietus kūtsmēslus (galvenokārt šķidrmēslu stratēģija). 

B - ietilpst slaucamās govis, no kurām iegūst šķidrmēslus, kā arī dažāda vecuma jaunlopi, un no 

tiem iegūst cietos kūtsmēslus (šķidrmēslu/cieto mēslu stratēģija). 

Aprēķina rezultāti parādīti 3.20. tabulā (Igaunijai) un 3.21. tabulā (Latvijai). 

 

3.20. tabula. Ganāmpulka lielums un iegūto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Igaunijā. 

Slauca-

mās 

govis 

Jaunlopi 

Iegūto šķidrmēslu un cieto 

kūtsmēslu (teļi) daudzums, 

t gadā (A) 

Iegūto šķidrmēslu un cieto kūtsmēslu 

(jaunlopi) daudzums, t gadā (B) 

Šķidrmēsli Cietie kūtsmēsli Šķidrmēsli Cietie kūtsmēsli 

100 92 3 226 67 2 470 857 

300 276 9 678 201 7 410 2 570 

900 828 29 032 603 22 230 7 710 

 

3.21. tabula. Ganāmpulka izmērs un iegūto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Latvijā. 

Slaucamās 

govis 
Jaunlopi 

Iegūto šķidrmēslu un cieto 

kūtsmēslu (teļi) daudzums, 

t gadā (A) 

Iegūto šķidrmēslu un cieto 

kūtsmēslu (jaunlopi) daudzums, 

t gadā (B) 

Šķidrmēsli 
Cietie 

kūtsmēsli 
Šķidrmēsli 

Cietie 

kūtsmēsli 



100 100 4 110 68 3 000 660 

300 300 12 330 203 9 000 1 979 

900 900 36 990 608 27 000 5 936 

 

Nepieciešamā zālāju platība ir saistīta ar pieņēmumu, ka lopbarību sagatavo no saimniecības 

laukiem un šo platību mēslošanai ir jāizmanto visi gada laikā iegūtie kūtsmēsli (mēslojuma deva 

30 t ha
-1
 šķidrmēsliem un 25 t ha

-1
 cietajiem kūtsmēsliem). Transportēšanas attālumi tiek 

aprēķināti saskaņā ar nepieciešamo platību, un tie ir doti 3.22. tabulā (Igaunijai) un 3.23. 

tabulā (Latvijai). 

Vadoties pēc Igaunijas Lauksaimniecības Izpētes Centra datiem, pie 10% liela S (sausnas satura) 

P daudzums kūtsmēslos ir 0.82 kg t
-1
. Pieņemot, ka vidēji P daudzums var būt 25 kg ha

-1
, 

mēslojuma izkliedēšanas norma ir 30 t ha
-1
. 

Ja kūtsmēslu P-saturs ir mazāks, nekā dots iepriekš, tad var palielināt mēslojuma iestrādes 

normu. Piemērs: ja S ir 5.5% un liellopu kūtsmēsli satur vidēji 0.5 kg t
-1
 fosfora, tad mēslu 

iestrādes norma var būt 50 t ha
-1
. Ja N saturs ir 2.7 kg t

-1
 un maksimālais slāpekļa daudzums ir 

170 kg N ha
-1
, tad pēc slāpekļa daudzuma iestrādes norma var būt pat 63 t ha

-1
. Bet šo mēslu 

daudzumu nevar izkliedēt ar strūklveida inžekcijas sistēmu, jo vadziņas pārplūdīs un uz lauka 

virsmas atstātie kūtsmēsli bojās augus, kā arī veidosies pastiprinātas slāpekļa emisijas. 

Latvijā augsnes mēslošanai lietotais fosfora daudzums nav ierobežots. Tādēļ vidējā šķidrmēslu 

iestrādes norma ir 40 t ha
-1
. 

3.22. tabula. Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamās zemes platība pieņemtajās saimniecībās 

Igaunijā (izkliedēšanas norma šķidrmēsliem 30 t ha
-1
 un cietajiem kūtsmēsliem 25 t ha

-1
) 

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā zemes platība, ha  Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

 

A B 

Šķidrmēsli 
Cietie 

kūtsmēsli 

Kopējā 

platība 
Šķidrmēsli 

Cietie 

kūtsmēsli 

Kopējā 

platība 

108 3 111 82 34 116 2 

323 8 331 247 103 350 4 

968 24 992 741 308 949 7 

 

3.23. tabula. Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamās zemes platība pieņemtajās saimniecībās 

Latvijā (izkliedēšanas norma šķidrmēsliem 40 t ha
-1
 un cietajiem kūtsmēsliem 35 t ha

-1
) 

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā zemes platība, ha Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

 

A B 

Šķidrmēsli Cietie kūtsmēsli Šķidrmēsli Cietie kūtsmēsli 

103 2 75 19 2 

308 6 225 57 4 

925 17 675 170 6 

 

A variants, kad lielākā kūtsmēslu daļa ir šķidrmēsli 



Atbilstoši ECAC pētījumiem, vidējais kūtsmēslu izkliedēšanas ilgums, izmantojot pašu 

saimniecību darbu, bija 62 dienas. Katrai saimniecībai tika izvēlēta lētākā tehnika no 5 

dažādām iespējām (3.15. tabula Igaunijai un 3.16. tabula Latvijai). Aprēķinu rezultāti, lietojot 

izkliedētāju ar nokarenām šļūtenēm, ir parādīti 3.24.-3.26. tabulā, bet inžekcijai vaļējās 

vadziņās - 3.27.-3.28. tabulā. 

 

3.24. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Igaunijā. Iestrādes norma 30 t ha
-1
.  

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Iestrādes dienu 

skaits 
Iestrādes iekārtas* 

Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

3 226 2 62 1 x 10 m
3
  5.20 

9 678 4 62 1 x 15 m
3
  3.71 

29 032 7 62 2 x 20 m
3
 4.03 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

3 226 2 62 1 x 5 m
3
  4.66 

9 678 4 62 1 x 10 m
3
  3.08 

29 032 7 62 1 x 10 m
3
  2.62 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

Aprēķini veikti, lai noskaidrotu mēslojuma iestrādes normas ietekmi uz izkliedēšanas izmaksām, 

ja tā ir 50 t ha
-1
. Šai gadījumā kūtsmēsli tiek izkliedēti mazākā platībā, un vienlaikus samazinās 

arī vidējais transportēšanas attālums (3.25. tabula). 

 

3.25. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Igaunijā. Iestrādes norma 50 t ha
-1
 

Šķidr-

smēslu 

daudzums, 

t 

Šķidrmēslu 

iestrādei 

nepieciešamā 

zemes 

platība, ha 

Vidējais trans-

portēšanas 

attālums, km 

Iestrādei 

nepieciešamais 

dienu skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

3 226 65 2 62 1 x 10 m
3
 5.19 

9 678 194 3 62 1 x 15 m
3
 3.28 

29 032 581 5 62 1 x 20 m
3
 un 1 x 10 m

3
 3.30 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

3 226 65 2 62 1 x 5 m
3
 4.65 

9 678 194 3 62 1 x 10 m
3
 3.06 

29 032 581 5 62 1 x 10 m
3
 2.50 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 



 

3.26. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Latvijai. Iestrādes norma 40 t ha
-1
 

Šķidrmēslu 

daudums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Iestrādei 

nepieciešamais 

dienu skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

4 110 2 62 1 x 10 m
3
 3.60 

12 330 4 62 1 x 16 m
3
 2.76 

36 990 6 62 2 x 20 m
3
 un 1 x 5 m

3
 3.05 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

4 110 2 62 1 x 10 m
3
 3.52 

12 330 4 62 1 x 10 m
3
 2.53 

36 990 6 62 1 x 10 m
3
 2.20 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

  

3.27. tabula. Izkliedēšana ar inžekciju vaļējās vadziņās Igaunijai. Iestrādes norma 30 t ha
-1
. 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Iestrādei 

nepieciešamais 

dienu skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

3 226 2 62 1 x 10 m
3
 5.58 

9 678 4 62 1 x 15 m
3
 4.02 

29 032 7 62 2 x 20 m 4.34 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

3 226 2 62 1 x 5 m
3
 4.96 

9 678 4 62 1 x 10 m
3
 3.32 

29 032 7 62 1 x 10 m
3
 2.82 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

3.28. tabula. Izkliedēšana ar inžekciju vaļējās vadziņās Latvijai. Iestrādes norma 40 t ha
-1
 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Iestrādei 

nepieciešamais  

dienu skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

4 110 2 62 1 x 10 m
3
 3.90 

12 330 4 62 1 x 16 m
3
 2.92 

36 990 6 62 2 x 20 m
3
 un 1 x 10 m

3
 3.03 



Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

4 110 2 62 1 x 10 m
3
 3.82 

12 330 4 62 1 x 10 m
3
 2.70 

36 990 6 62 1 x 10 m
3
 2.33 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Pilna apjoma ārpakalpojums (šķidrmēslu samaisīšana, sūknēšana, transportēšana un 

izkliedēšana uz lauka) pie transportēšanas attāluma līdz 6 km izmaksā 3.5 € t
-1
. Ja 

transportēšanas attālums ir 7 km, tad papildus samaksa ir 0.1 € t
-1
. Tāpēc pilns pakalpojums 

maksā mazāk, ja kūtsmēslu daudzums ir 3 226 t. Savukārt pie 9 678 t un 29 032 t lieliem 

apjomiem šķidrmēslu transportēšana un izkliedēšana pašu spēkiem ir ekonomiskāka. 

Latvijā Inžektoru izmantošana, iestrādei vaļējās vadziņās, maksās 3.5 € m
-3
. 

Ņemot vērā, ka cietie kūtsmēsli netiek izkliedēti no pēdējās sēšanas dienas līdz pirmajai ražas 

novākšanas dienai (aptuveni no 10. maija līdz 10. augustam), tad šim nolūkam ir izmantojamas 

163 dienas (ieskaitot nedēļas nogales). Bet tā kā nedēļā ir 5 darba dienas un 2 brīvdienas, tad 

mēslojuma iestrādei var izmantot 116 dienas. Katrai saimniecībai no sešām iespējamām mašīnu 

izvēlēm (3.17. tabula Igaunijai un 3.18. tabula Latvijai), tika izvēlētas vislētākās. 3.29. tabulā 

ir norādīti ekonomiski izdevīgākie varianti katrai saimniecībai Igaunijā, bet 3.30. tabulā - 

Latvijai. 

 

3.29. tabula. Cieto kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (lietojot tiešo transportēšanu un 

iestrādi) Igaunijai. Iestrādes norma 25 t ha
-1
. 

Cieto kūtsmēslu 

daudzums, 

t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

67 0.5 116 1 x 3.5 t 15.33 

201 1 116 1 x 3.5 t 7.55 

603 2 116 1 x 8 t 5.32 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

3.30. tabula. Cieto kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (lietojot tiešo transportēšanu un 

iestrādi) Latvijai. Iestrādes norma 35 t ha
-1
. 

Cieto kūtsmēslu 

daudzums, 

t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

68 0.5 116 1 x 5 t 9.09 

203 1 116 1 x 5 t 5.18 

608 2 116 1 x 8 t 4.32 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 



B variants, kad iegūst gan šķidrmēslus s, gan cietos kūtsmēslus (šķidro/cieto kūtsmēslu 

stratēģija) 

Katrai saimniecībai tika izvēlēts lētākais variants no 5 mašīnu izvēlēm (3.15. tabula Igaunijai un 

3.16. tabula Latvijai). Nokareno šļūteņu izkliedētāja izmantošanas rezultāti Igaunijas apstākļos 

ir redzami 3.31. tabulā, bet inžekcijai vaļējās vadziņās 3.34. tabulā. Savukārt Latvijai šie 

aprēķinu rezultāti redzami attiecīgi, 3.33. un 3.35. tabulā. 

 

3.31. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Igaunijai. Iestrādes norma 30 t ha
-1
.  

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

2 470 2 62 1 x 10 m
3
  6.30 

7 410 4 62 1 x 15 m
3
 4.19 

22 230 7 62 1 x 20 m
3
 un 1 x 10 m

3
 4.28 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

2 470 2 62 1 x 5 m
3
 5.33 

7 410 4 62 1 x 10 m
3
 3.34 

22 230 7 62 1 x 10 m
3
 2.71 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Veikti arī papildus aprēķini, lai noskaidrotu kūtsmēslu daudzuma ietekmi uz izkliedēšanas 

izmaksām, ja iestrādes norma ir 50 t ha
-1
. Šai gadījumā kūtsmēslu daudzums ir pietiekams 

mazākas platības apstrādei un attiecīgi samazinās arī vidējais transportēšanas attālums (3.32. 

tabula). 

 

3.32. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Igaunijai. Iestrādes norma 50 m
3
 ha

-1
 

Šķidrmēslu 

daudzums, 

t 

Šķidrmēslu 

iestrādei 

nepieciešamā 

zemes platība, 

ha 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

2 470 49 2 62 1 x 10 m
3
 6.28 

7 410 148 3 62 1 x 15 m
3
 3.72 

22 230 445 5 62 1 x 25 m
3
 3.42 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

2 470 49 2 62 1 x 5 m
3
 5.31 

7 410 148 3 62 1 x 10 m
3
 3.32 



22 230 445 5 62 1 x 10 m
3
 2.59 

 

3.33. tabula. Izkliedēšana ar nokareno šļūteņu iekārtām Latvijai. Iestrādes norma 40 t
 
ha

-1
 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

3 000 2 62 1 x 10 m
3
 4.45 

9 000 4 62 1 x 16 m
3
 3.10 

27 000 6 62 1 x 20 m
3
 un 1 x 10 m

3
 3.09 

Transportēšana ar atsevišķu transportagregātu 

3 000 2 62 1 x 10 m
3
 4.07 

9 000 4 62 1 x 10 m
3
 2.71 

27 000 6 62 1 x 10 m
3
 2.26 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

3.34. tabula. Izkliedēšana ar inžekciju vaļējās vadziņās Igaunijai. Iestrādes norma 30 t ha
-1
. 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

2 470 2 62 1 x 10 m
3
 6.74 

7 410 4 62 1 x 15 m
3
 4.52 

22 230 7 62 1 x 20 m
3
 un 1 x 15 m

3
 4.61 

Transportēšana ar atsevišķu transportagregātu 

2 470 2 62 1 x 5 m
3
 5.68 

7 410 4 62 1 x 10 m
3
 3.61 

22 230 7 62 1 x 10 m
3
 2.91 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

Ja transportēšanas attālums nepārsniedz 6 km, tad pilna apjoma ārpakalpojums (šķidrmēslu 

sajaukšana, sūknēšana, transportēšana un izkliedēšana uz lauka) izmaksā 3.5 € t
-1
. Bet 

transportēšanas attālumam palielinoties līdz 7 km, rodas papildus izmaksas 0.1 € t
-1
. Tāpēc 

pilns pakalpojums izmaksā mazāk pie kūtsmēslu daudzuma 2 470 t un 7 410 t. Savukārt pie 

kūtsmēslu apjoma 22 230 t ir ekonomiskāk to transportēt un izkliedēt pašu spēkiem.  

 

3.35. tabula. Izkliedēšana ar inžekciju vaļējās vadziņās Latvijā. Iestrādes norma 40 t ha
-1
 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 



attālums, km 

Transportēšana ar izkliedētāju 

3 000 2 62 1 x 10 m
3
  4.82 

9 000 4 62 1 x 16 m
3
  3.28 

27 000 6 62 1 x 20 m
3
 un 1 x 16 m

3
 3.14 

Transportēšana ar atsevišķu transportlīdzekli 

3 000 2 62 1 x 10 m
3
  4.44 

9 000 4 62 1 x 10 m
3
  2.91 

27 000 6 62 1 x 10 m
3
  2.40 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

Pilns pakalpojums ir lētāks pie 3 000 t liela kūtsmēslu daudzuma. Ja tas sasniedz 27 000 t, tad 

kūtsmēslu transportēšana un izkliedēšana pašu spēkiem ir ekonomiskāka. 

 

Ņemot vērā, ka cietie kūtsmēsli netiek izkliedēti no pēdējās sējas dienas līdz pirmajai ražas 

novākšanas dienai (piem., no 10. maija līdz 10. augustam), šī darba izpildei ir izmantojamas 

163 dienas. Savukārt vienā nedēļā ir 5 darba dienas un 2 brīvdienas. Tādēļ darba veikšanai 

atliek 116 dienas. Katrai saimniecībai no sešām iespējamām mašīnu izvēlēm (3.17. tabula 

Igaunijai un 3.18. tabula Latvijai), tika izvēlēta vislētākā tehnika. 

Aprēķinu rezultāti Igaunijas saimniecībām ir doti 3.36. tabulā, bet Latvijas saimniecībām -  

3.37. tabulā. 

 

3.36. tabula. Cieto kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšanas un izkliedēšanas 

tehnoloģija) Igaunijai. Iestrādes norma 25 t ha
-1
 

Cieto kūtsmēslu 

daudzums, 

t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

857 2 116 1 x 8 t 4.87 

2570 5 116 1 x 8 t 5.44 

7 710 7 116 1 x 8 t 6.07 

 

3.37.tabula Cieto kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšanas un izkliedēšanas 

tehnoloģija) Latvijai. Iestrādes norma 35 t ha
-1
 

Cieto kūtsmēslu 

daudzums, 

t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

660 2 116 1 x 8 t 4.26 

1979 4 116 1 x 8 t 4.28 

5 936 6 116 1 x 8 t 4.77 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 



 

Cūkkopības saimniecības 

 

Šķidrmēslu apjomi tika aprēķināti saskaņā ar Igaunijas Lauksaimniecības Ministrijas rīkojumu 

Nr. 71 (Põllumajandusministri määrus nr 71, lisa 3, 2014). Iegūtie rezultāti apkopoti: Igaunijai 

3.38. tabulā (iestrādes norma 25 t ha
-1
), Latvijai - 3.39. tabulā (iestrādes norma 40 t ha

-1
). 

Ņemot vērā Igaunijas Lauksaimniecības Izpētes Centra datus, aprēķinos pieņemts, ka 

kūtsmēslos ar sausnas saturu (S) 5%, P daudzums ir 1.0 kg t
-1
 un vidējais P daudzums var būt 25 

kg ha
-1
, tādejādi šķidrmēslu izkliedēšanas deva var sasniegt līdz 25 t ha

-1
. 

Latvijā fosfora izmantošana nav ierobežota. Vidējā šķidrmēslu iestrādes norma ir 40 t ha
-1
, un 

tāda tā tika pieņemta arī aprēķinos. 

 

3.38. tabula. Ganāmpulka lielums un saražotais kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Igaunijā. 

Nobarojamo 

cūku vietu 

skaits 

Gadā iegūto 

šķidrmēslu 

daudzums, t  

Kūtsmēslu iestrādei 

nepieciešamā zemes 

platība, ha 

Vidējais transportēšanas 

attālums, km 

2 000 3 200 128 2 

5 000 8 000 320 4 

10 000 16 000 640 6 

 

3.39. tabula Ganāmpulka lielums un saražoto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Latvijā. 

Nobarojamo 

cūku vietu 

skaits 

Gadā iegūto 

šķidrmēslu 

daudzums, t 

Kūtsmēslu iestrādei 

nepieciešamā zemes platība, 

ha 

Vidējais transportēšanas 

attālums, km 

2 000 4 000 100 2 

5 000 10 000 250 3 

10 000 20 000 500 5 

 

Atbilstoši ECAC pētījumiem, vidējais kūtsmēslu izkliedēšanas ilgums cūkkopības saimniecībās, 

lietojot pašu saimniecības darbu, bija 75 dienas.  

Aprēķinu veikšanai, katrai saimniecībai tika izvēlēts lētākais variants no 5 mašīnu izvēlēm 

(3.15. tabula Igaunijai un 3.16. tabula Latvijai). Iegūtie rezultāti, lietojot izkliedētāju ar 

mēslojuma iestrādes diskiem, parādīti 3.40. tabulā (Igaunijai) un 3.41. tabulā (Latvijai). 

 

3.40. tabula. Šķidrmēslu vienlaidus Izkliedēšana un iestrāde ar diskiem Igaunijai. Iestrādes 

norma 25 t ha
-1
. 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-

1
 



Transportēšana ar izkliedētāju 

3 200 2 75 1 x 15 m
3
  4.78 

8 000 4 75 1 x 15 m
3
  4.07 

16 000 6 75 1 x 20 m
3
 3.99 

Transportēšana ar atsevišķu transportagregātu 

3 200 2 75 1 x 10 m
3
 4.66 

8 000 4 75 1 x 10 m
3
 3.56 

16 000 6 75 1 x 10 m
3
 3.20 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Ja šķidrmēslu transportēšanas attālums ir 6 km, tad pilna apjoma ārpakalpojuma (šķidrmēslu 

sajaukšana, sūknēšana, transportēšana un izkliedēšana uz lauka) izmaksas ir 3.7 € t
-1
. Tāpēc 

pilns pakalpojums maksā mazāk pie gadā iegūtā kūtsmēslu daudzuma 3 200 t. Savukārt pie 

8 000 t un 16 000 t lieliem gadā iegūto šķidrmēslu apjomiem lētāka ir pašu tehnikas 

izmantošana. 

 

3.41. tabula. Šķidrmēslu vienlaidus izkliedēšana un iestrāde ar diskiem Latvijai. Iestrādes 

norma 40 t ha
-1
 

Šķidrmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

Transportēšana ar izkliedētāju 

4 000 2 75 1 x 16 m
3
 3.18 

10 000 3 75 1 x 16 m
3
 2.57 

20 000 5 75 1 x 20 m
3
 2.80 

Transportēšana ar atsevišķu transportagregātu 

4 000 2 75 1 x 16 m
3
 3.47 

10 000 3 75 1 x 16 m
3
 2.80 

20 000 5 75 1 x 16 m
3
 2.59 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Šai gadījumā pašu saimniecību tehnikas izmantošana ir ekonomiski izdevīga, ja gadā iegūtais 

šķidrmēslu daudzums ir 4 000 t un 10 000 t. Ja šķidrmēslu apjoms ir 20 000 t, tad kļūst izdevīga 

ārpakalpojuma izmantošana mēslu transportēšanai, bet tā izkliedēšana jārealizē pašu spēkiem. 

 

Gaļas liellopu saimniecības 

Gada laikā Igaunijā iegūtie kūtsmēslu apjomi, audzējot gaļas liellopus, ir aprēķināti saskaņā ar 

Igaunijas Lauksaimniecības Ministrijas rīkojumu Nr. 71 (Põllumajandusministri määrus nr 71, 

lisa 3, 2014), kā arī šī rīkojuma grozījumiem Nr. 71 4, un doti 3.42. tabulā. Savukārt attiecīgie 



kūtsmēslu apjomi Latvijai ir aprēķināti pēc 3.19. tabulā dotajiem datiem un aprēķinu rezultāti 

apkopoti 3.43. tabulā. 

Aprēķinos pieņemts, ka Igaunijā fosfora saturs ir 1,4 kg t
-1 

un valstī noteiktais ierobežojums (5 

gadu laikā 25 kg ha
-1
) netiks pārsniegts. Tādēļ mēslojuma iestrādes norma Igaunijā ir pieņemta 

25 t ha
-1
, bet Latvijā - 35 t ha

-
1, jo  augsnes mēslošanai izmantotais P daudzums nav normēts.  

 

3.42. tabula. Ganāmpulka lielums un saražoto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Igaunijā. Iestrādes norma 25 t ha
-1
 

Zīdītājgovis Jaunlopi 
Gadā iegūtie pakaišu 

kūtsmēsli, t  

Nepieciešamā zemes 

platība, ha 

30 60 455 18 

50 100 758 30 

100 200 1 515 61 

 

3.43. tabula. Ganāmpulka lielums un saražoto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Latvijā. Iestrādes norma 35 t ha
-1
 

Zīdītājgovis Jaunlopi 
Gadā iegūtie pakaišu 

kūtsmēsli, t  

Nepieciešamā zemes 

platība, ha 

30 60 599 17 

50 100 998 29 

100 200 1 995 57 

 

Katrai saimniecībai tika izvēlēts lētākais variants no 5 mašīnu izvēles iespējām (3.17. tabula 

Igaunijai un 3.18. tabula Latvijai). Iegūtie rezultāti parādīti 3.44. tabulā (Igaunijai) un 3.45. 

tabulā (Latvijai). Aprēķinos pieņemts, ka cieto kūtsmēslu iestrāde notiek tādā pat laika periodā 

kā pakaišu kūtsmēsliem. 

 

3.44. tabula Pakaišu kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšana un izkliedēšana) 

Igaunijai. Iestrādes norma 25 t ha
-1
 

Pakaišu 

kūtsmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

455 1 116 1 x 3.5 t 5.17 

758 3 116 1 x 8 t 5.44 

1 515 5 116 1 x 8 t 5.69 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

3.45. tabula. Pakaišu kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšana un izkliedēšana) 

Latvijai. Iestrādes norma 35 t ha
-1
. 

Pakaišu Vidējais Darba dienu Iestrādes Iestrādes 



kūtsmēslu 

daudzums, t 

transportēšanas 

attālums, km 

skaits iekārtas* izmaksas, € t
-1
 

599 1 116 1 x 5 t 4.00 

998 2 116 1 x 5 t 3.50 

1 995 3 116 1 x 8 t 3.78 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Secinājumi. Igaunijā cieto kūtsmēslu iestrāde bija lētāka mazākajās saimniecībās. Tādā 

gadījumā ir īsāks mēslojuma transportēšanas attālums. Turpretim Latvijā kūtsmēslu iestrāde ir 

lētāka lielākās saimniecībās. Tas tādēļ, ka degviela ir par 5 centiem lētāka, un ir lielāka 

kūtsmēslu iestrādes deva uz vienu hektāru, bet tādējādi veidojas mazāka platība, kurā jāveic 

mēslojuma izkliedēšana un īsāki ir transportēšanas attālumi. 

 

Aitkopības saimniecības 

 

Igaunijā iegūtie kūtsmēslu apjomi, kuri rodas nodarbojoties ar aitkopību, ir aprēķināti saskaņā 

ar Igaunijas Lauksaimniecības Ministrijas rīkojumu Nr. 71 (Põllumajandusministri määrus nr 71, 

lisa 3, 2014) un šī rīkojuma grozījumiem Nr. 71 4. Aprēķina rezultāti parādīti 3.46. tabulā. 

Savukārt Latvijā iegūtie kūtsmēslu apjomi ir iegūti pēc 3.19. tabulas datiem, bet aprēķinu 

rezultāti ir doti 3.47. tabulā. 

Aprēķinos pieņemts, ka augsnē esošais fosfora saturs ir 1,8 kg t
-1
 un 5 gadu laikā netiks 

pārsniegs valstī noteiktais P daudzuma ierobežojums 25 kg ha
-1
. Pieņemtā mēslojuma iestrādes 

norma Igaunijā ir 25 t ha
-1
, bet Latvijā 35 t ha

-1
. Tas tādēļ, ka Latvijā netiek ierobežots augsnē 

iestrādātais P daudzums. 

3.46. tabula. Ganāmpulka lielums un saražoto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Igaunijā. Iestrādes norma 25 t ha
-1
 

Aitu skaits 
Gadā iegūtais pakaišu kūtsmēslu 

daudzums, t  

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā 

platība, ha 

50 70 3 

100 140 6 

300 420 17 

 

3.47. tabula. Ganāmpulka lielums un saražoto kūtsmēslu daudzums pieņemtajās saimniecībās 

Latvijā. Iestrādes norma 35 t ha
-1
. 

Aitu skaits 
Gadā iegūto pakaišu kūtsmēslu 

daudzums, t  

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā 

platība, ha 

50 65 2 

100 130 4 

300 390 11 

 



Katrai saimniecībai tika izvēlēts lētākais variants no 6 mašīnu izvēlēm (3.17. tabula Igaunijai un 

3.18. tabula Latvijai). Aprēķinu rezultāti ir parādīti 3.48. un 3.49. tabulā. Aprēķinos pieņemts, 

ka cietajiem un pakaišu kūtsmēsliem ir vienāds izkliedēšanas dienu skaits. 

 

3.48. tabula. Pakaišu kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšana un izkliedēšana) 

Igaunijai. Iestrādes norma 25 t ha
-1
 

Pakaišu 

kūtsmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu skaits Iestrādes iekārtas* Iestrādes 

izmaksas, 

€ t
-1
 

70 0.5 116 1 x 3.5 t 13.03 

140 1 116 1 x 3.5 t 8.50 

420 2 116 1 x 3.5 t 5.89 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

3.49. tabula Pakaišu kūtsmēslu vienlaidus izkliedēšana (tiešā transportēšana un izkliedēšana) 

Latvijai. Iestrādes norma 35 t ha
-1
 

Pakaišu 

kūtsmēslu 

daudzums, t 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums, km 

Darba dienu 

skaits 

Iestrādes 

iekārtas* 

Iestrādes 

izmaksas, € t
-1
 

65 0.5 116 1 x 5 t 9.38 

130 1 116 1 x 5 t 6.36 

390 2 116 1 x 5 t 4.71 

*Pirmais skaitlis norāda nepieciešamo izkliedētāju skaitu, otrais - kravas tilpnes ietilpību. 

 

Secinājums: 

Cieto kūtsmēslu iestrāde bija lētāka lielākajās aitkopības saimniecībās, jo tajā bija lielāks 

iegūto kūtsmēslu daudzums, bet atšķirībām starp transportēšanas attālumiem nebija 

ievērojamas ietekmes uz kūtsmēslu iestrādes izmaksām.   

Kopumā var atzīt, ka, lietojot cieto kūtsmēslu tiešās izvešanas un iestrādes tehnoloģiju, 

lielākas izmaksas ir mazajās saimniecībās, kurās gadā iegūto kūtsmēslu daudzums ir mazs. 

Piemēram, aitu fermās, izmaksas uz kūtsmēslu tonnas ir lielākas tieši mazajās saimniecībās, lai 

gan kūtsmēslu transportēšanas attālumi tajās ir īsāki. 

Savukārt gaļas liellopu saimniecībās izmaksas uz kūtsmēslu tonnu ir nedaudz lielākas tieši 

lielajās saimniecībās. Tas tādēļ, ka lielāka kūtsmēslu daudzumu izkliedēšanai ir nepieciešamas 

lielākas platības un tādēļ palielinās transportēšanas attālumi, kas arī izraisa cieto kūtsmēslu 

iestrādes izmaksu pieaugumu. 

 

3.4.3 Amonjaka emisiju ekonomiskais novērtējums, izkliedējot šķidrmēslus 
 

Ekonomiskais novērtējums realizēts, ņemot vērās gan šķidrmēslu iestrādes izmaksas, gan arī 

izmaksas, kuras rada amonjaka emisijas, lietojot dažādas šķidrmēslu transportēšanas un 

izkliedēšanas tehnoloģijas. 



Aprēķinu izejas dati ir sekojoši: vidējais transportēšanas attālums no krātuves līdz laukam ir  

3 km, šķidrmēslu transportēšanai tiek izmantota pārkraušanas tehnoloģija, gadā iegūtais 

šķidrmēslu daudzums ir 20 000 m
3
, izkliedētāja tilpnes ietilpība ir 15 m

3
, iestrādes norma cūku 

šķidrmēsliem ir 25 t ha
-1
 (NH4-N 2.6 kg t

-1
), bet liellopu šķidrmēsliem 30 t ha

-1
. 

Aprēķinu rezultāti ir parādīti 3.50., 3.51. tabulā, kā arī 3.39., 3.40. attēlos. 

3.50. tabula. Cūku šķidrmēslu iestrādes izmaksas un izmaksas, kas radušās amonjaka emisiju 

rezultātā, lietojot dažādas mēlojuma izkliedēšanas tehnoloģijas. 

Darba izpildes 

tehnoloģijas 

Šķidrmēslu 

iestrādes 

izmaksas, 

€ ha
-1
 

Amonjaka-N 

emisijas*, % 

N 

zaudē-

jumi, 

kg ha
-1
 

Izmaksas, kuras 

rada papildus N 

mēslojums, 

€ ha
-1
 

Kopējās 

izmaksas, 

€ ha
-1
 

Vienlaidus 

izkliedēšana 
56 34–100 22–65 17–51 73–107 

Vienlaidus 

izkliedēšana un 

iestrāde 12 h laikā 

56 + 18 26-79 17-51 13-40 87-114 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm  

70 20–80 13–52 10–41 80–111 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, iestrāde 

12 h laikā 

70 + 18 8-32 5-21 4-16 92-104 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm (augu 

augstums >10 cm) 

70 8-50 5-33 4-26 74-96 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, kurām ir 

uzgaļi (augu 

augstums >10 cm) 

74 5-30 3-20 2-16 76-90 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 
78 1–25 1-16 1-13 79–91 

Inžekcija ar 

iestrādi  
81 2–12 1–8 1–6 82–87 

Inžekcija slēgtās 

vadziņās 

(aramzeme) 

80 0–3 0–2 0–2 80–82 

Inžekcija slēgtās 

vadziņās (pļavas) 
83 0–3 0–2 0–2 83-85 

* (NH4-N) amonjaka zudumi no ES pētniecības projekta ALFAM gala pārskata (ALFAM report, 2001) un Huijsmans 

doktora disertācijas (Huijsmans, J.F.M. 2003) 

 



3.51. tabula Liellopu šķidrmēslu iestrādes izmaksas un izmaksas, kas radušās amonjaka emisiju 

rezultātā, lietojot dažādas mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas. 

Darba izpildes 

tehnoloģijas 

Šķidrmēslu 

iestrādes 

izmaksas, 

€ ha
-1
 

Amonjaka-N 

emisijas*, % 

N 

zaudē-

jumi, 

kg ha
-1
 

Izmaksas, kuras 

rada papildus N-

mēslojums, 

€ ha
-1
 

Kopējās 

izmaksas, 

€ ha
-1
 

Vienlaidus 

izkliedēšana 
66 34–100 13–39 10–30 76–96 

Vienlaidus 

izkliedēšana un 

iestrāde 12 h laikā 

66 + 18 26-79 10-31 8-24 92-108 

Izkliedēšana ar 

nokarenām šļūtenēm 
84 20–80 8–31 6–24 90–108 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, iestrāde 

12 h laikā 

84 + 18 8-32 3-12 2-9 104-111 

Izkliedēšana ar 

nokarenām šļūtenēm 

(augu augstums >10 

cm) 

84 8-50 3-20 2-16 86-100 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, kurām ir 

uzgaļi (augu 

augstums >10 cm) 

88 5-30 2-12 2-9 90-97 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 
92 1–25 1-10 1-8 93–100 

Inžekcija ar iestrādi  95 2–12 1–5 1–4 96–99 

Inžekcija slēgtās 

vadziņās (aramzeme) 
93 0–3 0–1 0–1 93–94 

Inžekcija slēgtās 

vadziņās (pļavas) 
96 0–3 0–1 0–1 96-97 

* (NH4-N) amonjaka zudumi no ES pētniecības projekta ALFAM gala pārskata (ALFAM report, 2001) un Huijsmans 

doktora disertācijas (Huijsmans, J.F.M. 2003) 

 



 
3.39. att. Šķidrmēslu iestrādes un N zudumu izmaksu summa, izkliedējot mēslojumu uz 

aramzemes. 

 

 
3.40. att. Šķidrmēslu iestrādes un N zudumu izmaksu summa, izkliedējot mēslojumu pļavās. 

 

3.4.4 Šķidrmēslu izkliedēšanas tehnoloģiju atmaksāšanās laiks   
Lai aprēķinātu atmaksāšanās laiku, ir salīdzinātas jauno un esošo šķidrmēslu izkliedēšanas 

tehnoloģiju izmaksas. 

Šim nolūkam ir veikti sekojoši pieņēmumi: 

 Saimniecībā iegūst šķidrmēslus, kuri ir jāizkliedē savos laukos, nevis jāpārdod vai 

jāatdod citām saimniecībām.  

Vienlaidus 

izkliedēšana un 

iestrāde 12 h laikā 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, iestrāde 

12 h laikā 

Inžekcija un 

iestrāde ar 

diskiem 
Inžekcija slēgtās 

vadziņās 

Šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijas 

cūku šķidrmēsli, 25 t ha-1 

liellopu šķidrmēsli, 30 t ha-1 

Iz
m

a
k
sa

s,
  

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm, augu 

augstums > 10 cm 

Izkliedēšana ar 

nokarenām šļūtenēm 

caur uzgaļiem, augu 

augstums > 10 cm 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās Inžekcija slēgtās 

vadziņās 

Šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijas 



 Mainoties tehnoloģijām, nemainās ražas līmenis. Tas nozīmē, ka augsnei dotās barības 

vielas ir vienādas visām tehnoloģijām, jo vienāds ir arī iestrādāto kūtsmēslu daudzums. 

Izņēmums ir amonija slāpeklis (NH4
+
), kura daudzumu ietekmē mēslojuma iestrādes 

tehnoloģija.  

 

Tādējādi šajā aprēķinā: 

1. Vecā tehnoloģija, kura izmantota salīdzināšanai, ir šķidrmēslu vienlaidus izkliedēšana. 

2. Jaunā tehnoloģija, kurai tiek aprēķināts atmaksāšanās laiks, ir: (a) šķidrmēslu 

izkliedēšana ar nokarenām caurulēm, (b) inžekcija seklās vadziņās, (c) inžekcija ar 

mēslojuma iestrādi. 

3. Iestrādes norma liellopu šķidrmēsliem ir 30 t ha
-1
, cūku šķidrmēsliem 25 t ha

-1
; 

4. Minerālmēslu izmaksas un izkliedēšanas izmaksas minerālmēsliem tiek pieskaitītas pie 

izkliedēšanas izmaksām. Minerālmēslu apjoms ir aprēķināts tāds, lai kompensētu ar 

amonjaka emisijām zaudēto slāpekli. 

5. Ja aprēķini tiek veikti šķidrmēslu izkliedēšanai ar iestrādi, tad kultivēšanas izmaksas 

pieskaita pie izkliedēšanas izmaksām. 

 

Aprēķinos ir ietverts sekojošais: 

1) A = pašreizējās izkliedēšanas izmaksas + minerālmēslu pievienošanas izmaksas, 

€ gadā
-1
; 

2) B = jaunās tehnoloģijas izmaksas, € gadā
-1
; 

3) Izmaksu samazinājums C=A-B. Tās ir izmaksu atšķirības, kuras rodas izmantojot 

pašreizējo un jauno tehnoloģiju, € gadā
-1
. 

4) Ja cenu atšķirība C ir pozitīva, tad 

 

                                                                 T = M / C, 

kur 

T - atmaksāšanās periods, gadi; 

M - jaunās tehnoloģijas realizācijas izmaksas, €;  

C - izmaksu starpība, € gadā
-1
. 

 

Izkliedētāja amortizācija netiek ņemta vērā - tiek pieņemts, ka mašīna jau ir nolietota. 

Amortizāciju neņem vērā arī jaunai tehnoloģijai, tāpēc var teikt, ka atmaksāšanās perioda 

aprēķins parāda, cik ātri iespējams sakrāt naudu jaunas tehnikas iegādei par tādu pašu cenu. 

 

 

Aprēķina rezultāti A varianta piena lopkopības saimniecībām 

 

Aprēķini tika veikti A varianta situācijai, kad no dzīvniekiem, kuri vecāki par sešiem mēnešiem, 

iegūst šķidrmēslus, bet no teļiem - cietos kūtsmēslus (galvenokārt šķidrmēslu stratēģija) (3.4.2. 

nodaļa)). 

 

3.52. tabula. Izvēlēto piena lopkopības saimniecību dati  

Slaucamo 
govju skaits 

Jaunlopu skaits 
Gadā iegūtais 

šķidrmēslu 
daudzums, t 

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā 
zemes platība, ha 

100 92 3 226 108 
300 276 9 678 323 
900 828 29 032 968 

 

 

Cenas jaunām un vecām tehnoloģiskām iekārtām norādītas 3.53. tabulā. 



 

3.53. tabula  

Cenas jaunām un vecām šķidrmēslu iestrādes iekārtām 

Iekārtas Cena, € 

10 gadus vecs mēslojuma vienlaidus izkliedētājs ar 10 m
3
 lielu tilpnes ietilpību 10 000 

Jauns izkliedētājs ar nokarenām šļūtenēm, darba platums 12 m, tilpne 10 m
3
,  56 920 

Jauns inžektors šķidrmēslu ievadei vaļējās vadziņās, darba platums 4 m, tilpne 

10 m
3
  

54 040 

 

Cena par lietotām  mašīnām tiek atņemta no jauno  cenām. Tādējādi investīcijas par mašīnām 

ir sekojošas: izkliedētājam ar nokarenām šļūtenēm – 46 920 € bet inžektoram – 44 040 €. 

Ja transportēšanas attālumi ir 4 un 7 km, tad abām jaunajām šķidrmēslu izkliedēšanas 

tehnoloģijām tiek izmantota iepriekšējas izvešanas (pārkraušanas) tehnoloģija, un attiecīgās 

izmaksas ir 1.4 € m
-3
 un 1.5 € m

-3
. Izkliedēšanas gadījumā, iepriekšējo izvešanu izmanto tikai 

pie 7 km liela šķidrmēslu transportēšanas attāluma. 

 

Minerālmēslojuma izmaksas. Amonjaka emisijas ir atkarīgas no mēslojuma iestrādes risinājuma 

(skat. 2. nodaļu), un to vidējie lielumi ir šādi: izkliedēšana - 70%, izkliedēšana ar nokarenām 

caurulēm - 24% un izkliedēšana ar inžekciju - 10%. Šķidrmēslu izkliedēšanas norma ir 30 m
3
 ha

-1
 

un liellopu šķidrmēslu slāpekļa saturs ir 1.4 kg m
-3
. Vienlaidus izkliedēšanas gadījumā slāpekļa 

emisijas ir 70 % un N zudumi, kuri rodas amonjaka emisijas rezultātā, ir 0.7 * 30 m
3
 ha

-1 
* 

1.4 kg m
-3
=29.4 kg ha

-1
. Lietojot izkliedēšanu ar nokarenām caurulēm, slāpekļa emisijas ir 24% 

un N zudumi no amonjaka emisijas  ir 0.24 * 30 m
3
 ha

-1 
* 1.4 kg m

-3 
= 10.1 kg ha

-1
. Savukārt 

izkliedēšanai ar inžekciju N emisijas ir 10 % un N zudumi no amonjaka ir 0.1 * 30 m
3
 ha

-1 
* 

1.4 kg m
-3 

= 4.2 kg ha
-1
 (3.54. tabula). Tādējādi N ieguvums, salīdzinājumā ar vienlaidus 

izkliedēšanu, lietojot nokarenās caurules ir 19.3 kg ha
-1
, bet

 
inžekcijas iestrādi  - 25.2 kg ha

-1
. 

 

3.54. tabula.  N ietaupījums un N minerālmēslu izmaksu samazinājums dažādām liellopu 

šķidrmēslu izkliedēšanas tehnoloģijām 

Šķidrmēslu 

iestrādes 

tehnoloģija 

Amonjaka 

emisijas 

aprēķinos 

N zudumi 

amonjaka 

emisijas 

rezultātā, 

kg ha-1 

N ietaupījums  

salīdzinājumā 

ar 

izkliedēšanu, 

kg ha-1 

Amonija nitrāta 

ietaupījums  

salīdzinājumā ar 

izkliedēšanu, 

kg ha-1 

N minerālmēslu 

izmaksu 

samazinājums, 

salīdzinot ar 

izkliedēšanu, 

€ ha-1 

Vienlaidus 

izkliedēšana 

70% 29,4 - - - 

Izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm un 

iestrāde 

24% 10.1 19.3 56 15 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 

10% 4.2 

 

25.2 73 19.6 

 

Slāpekļa saturs amonija nitrātā ir 34.4 %. Amonija nitrāta cena ir 268 € t
-1
 bez PVN 

(http://www.silvaagro.ee/vaetised) [15.02.2016]. 

Lai realizētu minerālmēslu iestrādi, ir jāizpilda vairākas darba operācijas. Minerālmēslu  maisi 

jāiekrauj piekabē un jāaizved līdz laukam, minerālmēsli jāiekrauj izkliedētājā, un tas 

jāizkliedē uz lauka. Aprēķinos tiek ņemtas vērā visas šo darbu izmaksas, kā arī izmaksas par 

izkliedētāja transportēšanu līdz laukam. 



Izmaksu atšķirības un jauno tehnoloģiju atmaksāšanās laiki ir doti 3.55. un 3.56. tabulā.  

 

3.55. tabula. Izmaksu atšķirības un atmaksāšanās periodi, ja šķidrmēslu vienlaidus izkliedēšanu 

aizvieto, lietojot izkliedēšanu ar nokarenām šļūtenēm  

Šķidrmēslu 

daudzums,  

m
3
 

Vidējais 

transportē-

šanas 

attālums,  

km 

Šķidrmēslu 

transpor-

tēšanas 

risinājums 

Izkliedē-

šanas un  

Iestrādes 

izmaksas, 

€ gads
-1
 

Izmaksas, 

lietojot 

nokarenās 

šļūtenes,  

€ gads
-1
 

Izmaksu  

starpība, 

€ gadā
-1
 

Atmak-

sāšanās 

laiks,  

gadi 

3 226 2 Izkliedētājs 6 936 5 897 1 039 52.7 

9 678 4 Pārkrau-

šanas 

tehnoloģija 

24 819 20 637 4 182 13.1 

29 032 7 Pārkrau-

šanas 

tehnoloģija 

79 554 61 356 18 198 3.0 

 

3.56. tabula. Izmaksu atšķirības un atmaksāšanās laiki, ja šķidrmēslu vienlaidus izkliedēšanu 

aizvieto ar inžekciju vaļējās vadziņās. 

Šķidrmēslu 

daudzums,  

m
3
 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums,  

km 

Šķidrmēslu 

transportēšanas 

risinājums 

Izkliedēšanas 

un  

iestrādes 

izmaksas, 

€ gads
-1
 

Izmaksas, 

lietojot 

strūklveida 

inžekciju,  

€ gads
-1
 

Izmaksu  

starpība, 

€ gadā
-1
 

Atmaksāšanās 

laiks,  

gadi 

3 226 2 Izkliedētājs 7 442 6 402 1 040 49.8 

9 678 4 Pārkraušanas 

tehnoloģija 

26 338 22 323 4 015 12.9 

29 032 7 Pārkraušanas 

tehnoloģija 

84 113 66 589 17 524 3.0 

 

Aprēķina rezultāti cūkkopības saimniecībām  

 

 

3.57. tabula. Izvēlēto cūkkopības saimniecību dati. 

Cūku vietu 
skaits 

Gadā iegūtais šķidrmēslu apjoms, 
t 

Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamā zemes 
platība, ha 

2 000 3 200 128 
5 000 8 000 320 
10 000 16 000 640 

 

 

Vecais izkliedētājs ir pārdots. Gan jaunās, gan vecās tehnikas cenas ir norādītas 3.58. tabulā. 

 

5.58. tabula. Cenas jaunajai un vecajai tehnikai 

Tehnika Cena, € 

Šķidrmēslu vienlaidus izkliedētājs 10 gadus vecs, tilpnes ietilpība 10 m
3
  10 000 

Jauns šķidrmēslu izkliedētājs ar iestrādes iespēju, darba platums 4 m, 

tilpnes ietilpība 10 m
3
,  

59 120 



 

Atņemot jaunās tehnikas iegādes cenu no esošās, iegūst, ka investīciju lielums jaunā 

izkliedētāja iegādei ir 49 120 €. 

 

Ja šķidrmēslus transportē 4 un 6 km, tad tiek izmantota iepriekšējas izvešanas (pārkraušanas) 

tehnoloģija, kuras izmaksas ir 1.4 € m
-3
. Vienlaidus izkliedēšanas gadījumā iepriekšējas 

izvešanas tehnoloģija tiek izmantota tikai pie transportēšanas attāluma 6 km. 

 

Minerālmēslojuma izmaksas  

Šķidrmēslu izkliedēšanas norma ir 25 m
3
 ha

-1
 un cūku šķidrmēslu slāpekļa saturs - 2.7 kg m

-3
. 

Vienlaidus izkliedēšanas gadījumā slāpekļa emisijas ir 55%. Ja izkliedētos šķidrmēslus iestrādā 

pēc 12 h, tad N zudumi ar amonjaka emisiju ir 0.55 * 25 m
3
 ha

-1 
* 2.7 kg m

-3 
= 37.1 kg ha

-1
. Ja  

izkliedēto mēslojumu iestrādā tūlīt, tad slāpekļa emisijas ir 5% un N zudumi ar amonjaka 

emisiju ir 0.05 * 25 m
3
 ha

-1 
* 2.7 kg m

-3 
= 3.4 kg ha

-1
 (3.59. tabula). Tādējādi N ieguvums, 

salīdzinot ar vienlaidus izkliedēšanu, veicot arī mēslojuma iestrādi ir 33.7 kg ha
-1
. 

 

3.59. tabula. N ietaupījums  un N minerālmēslu izmaksu samazinājums, lietojot dažādas cūku 

šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijas 

Šķidrmēslu 

iestrādes 

tehnoloģijas 

Amonjaka 

emisijas 

aprēķinos 

N zudumi 

amonjaka 

emisiju 

rezultātā, 

kg ha-1 

N ietaupījums  

salīdzinājumā 

ar 

izkliedēšanu, 

kg ha-1 

Amonija nitrāta 

ietaupījums  

salīdzinājumā ar 

izkliedēšanu, 

 kg ha-1 

N minerālmēslu 

izmaksu 

samazinājums 

salīdzinājumā ar 

izkliedēšanu,  

€ ha-1 

Vienlaidus 

izkliedēšana, 

šķidrmēslus 

iestrādā 12 h 

laikā pēc 

izkliedēšanas 

55% 37.1 - - - 

Vienlaidus 

izkliedēšana ar 

iestrādi 

5% 3.4 33.7 98 26.3 

  

Slāpekļa saturs amonija nitrātā ir 34.4 %. Tādējādi noteiktā laukā iestrādātā mēslojuma 

daudzumam, lietojot izkliedēšanu, jābūt 99 kg ha
-1
. Amonija nitrāta cena ir 268 € t

-1
 bez PVN 

(http://www.silvaagro.ee/vaetised) [15.02.2016]. 

Lai iestrādātu minerālmēslus, mēslojuma maisi ir jāiekrauj piekabē un jātransportē līdz 

laukam. Šeit mēslojumu iekrauj izkliedētājā un izkliedē. Visas šo darbu izmaksas ir ietvertas 

aprēķinos. Papildus ir ņemtas vērā izmaksas izkliedētāja transportēšanai līdz laukam. 

 

Tiek pieņemts, ka iestrāde ir veikta 12 h pēc šķidrmēslu izkliedēšanas. Tas tiek realizēts ar 175 

kW jaudas traktoru, kurš velk 4 m platu disku kultivatoru ar ruļļiem. 

 

3.60. tabula. Izmaksu atšķirības un atmaksāšanās periods, ja mēslojuma vienlaidus izkliedēšana 

tiek aizvietota ar inžekciju un iestrādi. 

Šķidrmēslu 

daudzums,  

m
3
 

Vidējais 

transportēšanas 

attālums,  

km 

Šķidrmēslu 

transportēšanas 

risinājums 

Izkliedēšanas 

un  

Iestrādes 

izmaksas, 

Inžekcija 

un 

iestrāde  

€ gads
-1
 

Izmaksas  

samazinājums, 

€ gadā
-1
 

Atmaksāšanās 

laiks,  

gadi 



€ gads
-1
 

3 200 2 Izkliedētājs 12 328 6 528 5 800 9.8 

8 000 4 Pārkraušanas 

tehnoloģija 

34 395 18 905 15 490 3.7 

16 000 6 Pārkraušanas 

tehnoloģija 

70 586 36 036 34 550 1.6 

 

Secinājumi. Jaunās tehnikas atmaksāšanās periods ir atkarīgs no iepriekš lietoto mašīnu 

tehniskā stāvokļa un izmantotās jaunās tehnoloģijas.  

Īsāks atmaksāšanās laiks ir tad, ja šķidrmēslu daudzums saimniecībā ir lielāks. Nokareno šļūteņu 

izkliedētāja un inžektora atmaksāšanās laiks bija aptuveni 50 gadi saimniecībās ar 100 

slaucamajām govīm, bet saimniecībā ar 900 govīm - 3 gadi. Līdzīga situācija ir cūkkopības 

saimniecībās: jo lielāks šķidrmēslu daudzums, jo mazāks ir mēslojuma iestrādes iekārtu 

atmaksāšanās laiks. Cūku šķidrmēsliem amonjaka saturs ir augstāks nekā liellopu šķidrmēsliem, 

tādēļ amonjaka zaudējumi ir lielāki, ja tiek izmantots vienlaidus izkliedētājs bez mēslojuma 

iestrādes iespējām. Tāpēc cūku fermās jaunās tehnoloģijas atmaksāšanās laiks ir mazāks nekā 

liellopu fermās. 

Ja reālā situācija kādā saimniecībā atšķiras no pētījumā ietvertajām saimniecībām, tad šai 

saimniecībā ir jāveic esošās situācijas analīze un tehnoloģiju atmaksāšanās laika aprēķins ir 

jāveic atbilstoši konkrētajai situācijai. 

 

 

3.5 Kopsavilkums par šķidrmēslu izmantošanu 
 

Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kameras aptaujas rezultāti (4. nodaļa) rāda, ka 60% 

šķidrmēslu tiek izkliedēti ar inžektoriem vai vienlaidus iestrādātājiem , realizējot arī 

mēslojuma iestrādi (4.3. tabula), 35% šķidrmēslu - ar nokareno šļūteņu izkliedētājiem un 5 % ar 

izkliedētājiem bez iestrādes. 3.61. tabulā parādīts, ka izplatītākajām tehnoloģijām ir mazāki 

amonjaka zudumi. Tādējādi var  secināt, ka saimnieki izprot jauno šķidrmēslu iestrādes 

tehnoloģiju nozīmi kultūraugu barības vielu saglabāšanā un amonjaka emisiju samazināšanā.  

3.61. tabula. Kūtsmēslu izkliedēšanas parametri un amonjaka zudumi, atkarībā no šķidrmēslu 

izkliedēšanas tehnoloģijas.  

Iestrādes metode Iestrādes vieta Iestrādes 

dziļums 

Mēslojuma 

deva, m
3
 ha

-1
 

Amonjaka zudumi *, % 

Vienlaidus 

izkliedēšana 

Aramzeme Uz augsnes 

virsmas 

10–80 34–100 

Iestrāde un 

izkliedēšana ar 

nokarenām 

šļūtenēm 

Pļavas,  

augsne bez 

augiem, 

kultūraugu 

dzinumi 

Uz augsnes 

virsmas 

10–50 20–80 

Inžekcija vaļējās 

vadziņās 

Pļavas,  

kultūraugu 

dzinumi 

2–6 15–20*** 1–25 



Augstspiediena 

inžekcija 

Pļavas 3–10 10–40 10–45 

Izkliedēšana ar 

iestrādi 

Aramzeme bez 

kultūraugu 

audzēšanas 

3–8 25–50** 2–12 

Dziļā inžekcija ar 

iestrādes 

kultivatoru 

Pļavas,  

aramzeme 

5–10 10–40 0–3 

* (NH4-N) amonjaka zudumi ņemti pēc ES pētniecības projekta ALFAM gala pārskata (ALFAM report, 2001) un 
Huijsmans doktora disertācijas (Huijsmans, J.F.M. 2003) 
** Kukurūzai ir līdz 80 m3 ha-1 
*** Ja diskam seko ķīlis vai diski ir biezāki, tad maksimālā iestrādes norma ir 30 m3 ha-1. 

Šķidrmēslu vienlaidus izkliedēšanas iekārtas, piemēram, lietojot atsitiena plāksni, ir daudz 

lētākas, nekā cita veida izkliedēšanas iekārtas. To nepieciešamā vilces jauda ir mazāka, un 

izkliedēšanas darba ražīgums ir augstāks. Tomēr šai gadījumā ir palielināti augu barības vielu 

zudumi. Tādēļ šī izkliedēšanas metode nav ieteicama un tā nav pieskaitāma pie Labākajām 

Pieejamajām Tehnoloģijām. 

Izkliedēšana ar nokarenām šļūtenēm ir piemērota mēslojuma iestrādei aramzemē pirms 

ecēšanas. Tā ir mazāk piemērota laukiem ar augošiem augiem, jo nav iespējams šķidrmēslus 

iestrādāt augsnē. Salīdzinājumā ar izkliedēšanu, izmantojot atsitiena  plāksni, izkliedēšana ar 

nokarenām šļūtenēm sadala šķidrmēslus vienmērīgāk, un tai ir mazākas amonjaka emisijas. 

Izkliedēšanai ar nokarenām šļūtenēm ir lielāks darba ražīgums, nekā inžekcijai vai izkliedēšanai 

ar mēslojuma iestrādi, turklāt šāds izkliedētājs ir lētāks un nav jutīgs pret akmeņiem, taču 

augsne jākultivē, tiklīdz tas ir iespējams, lai samazinātu amonjaka emisijas. Kā alternatīvu var 

izmantot paskābinātus šķidrmēslus, kas samazina amonjaka emisijas, salīdzinājumā ar 

nepaskābinātiem šķidrmēsliem. Tas ļauj izmantot nokareno šļūteņu izkliedētāju augošu kultūru 

un zālāju mēslošanai. Izkliedētājiem ar nokarenām šļūtenēm bez sprauslām darba platums ir 6-

36 m un to cenas ir 10 500–128 300 € (3.7. tabula). Savukārt izkliedētājiem ar nokarenām 

šļūtenēm un uzgaļiem darba platums ir 6-24 m, bet cena 28 000–86 900 € (3.8. tabula). Uzgaļi 

un kultivatora zari palīdz samazināt augu piesārņojumu ar kūtsmēsliem un novirzīt šķidrmēslus 

tuvāk pie augsnes.  

Izkliedēšana ar iestrādi ietver kūtsmēslu izkliedēšanu un vienlaicīgu augsnes kultivēšanu. 

Lietojot šo tehnoloģiju, amonjaka emisijas ir zemākas nekā  izkliedējot ar nokareno šļūteņu 

palīdzību. Šķidrmēslu smaka ir gandrīz nemanāma, un to noplūdes risks no nogāzēm ir neliels. 

Jo dziļāk šķidrmēsli tiek iestrādāta, jo lielāku iestrādes normu var izmantot. Trūkums ir 

palielinātā vilces jauda. Turklāt šādi izkliedētāji ir piemēroti galvenokārt kūtsmēslu iestrādei 

tādā augsnē, kurā neaug  kultūraugi . Savukārt iestrāde starp rindām ir iespējama, ja darbīgās 

daļas noregulētas atbilstoši augu rindu platumam un traktori ir aprīkoti ar precīzas braukšanas 

ierīcēm.  

 Izkliedētājs ar iestrādes diskiem ļauj apvienot kūtsmēslu izkliedēšanu un iestrādi vienā 

darbībā. Šķidrmēsli tiek labi sajaukti ar augsni un salmiem visā darba dziļumā. Tas 

sekmē salmu sadalīšanos un nezāļu sēklu sadīgšanu. Šāds izkliedētājs ir piemērots arī 

vienlaicīgai zaļmēslojuma un šķidrmēslu iestrādei. Darbīgās daļas neizrauj akmeņus un 

sekmīgi darbojas arī tad, ja organisko vielu sadalījums uz lauka ir nevienmērīgs. 

Strādājot ar iestrādes diskiem, jābūt nelielam sleju pārsegumam un jāizvairās no 

rezonanses ātruma. Izkliedētāju darba platums mēdz būt 3-7.5 m un cenas no 19 100 

līdz 51 500 €. 

 Iekārtas ar kultivatoru nodrošina šķidrmēslu ievadi augsnē aiz kultivatora zariem, kas 

irdina augsni. Šķidrmēsli netiek izkliedēti tik vienmērīgi, kā ar disku izkliedētāju. 



Augsnes un šķidrmēslu sajaukšanās vienmērīgums ir atkarīgs no kultivatora lemeša 

formas. Kultivatora zari mēdz izraut akmeņus, un tie iesprūst darbīgajās daļās, ja laukā 

ir pārāk daudz augu atlieku. Priekšrocība, ka nav gultņu, kuriem nepieciešams veikt 

tehnisko apkopi, un tie ir vieglāki un lētāki, nekā disku darbīgās daļas. Darba platums ir 

3-7.5 m un cenas starp 8 650 un 76 400 €. 

 

Izkliedēšana ar inžekciju tiek izmantota, lai izkliedētu šķidrmēslus pļavās un aramzemē ar 

augošiem kultūraugiem. Šķidrmēslus ievada ar diskiem iegrieztajās vadziņās. Tāpēc augu 

piesārņojums un amonjaka emisijas ir mazākas, nekā lietojot izkliedētājus ar nokarenām 

šļūtenēm. Tomēr, zemē iegrieztā vadziņa paliek atvērta un tādējādi amonjaka emisijas ir 

augstākas, salīdzinot ar to iestrādi augsnē. Ieteicamā izkliedēšanas norma ir 20 m
3
 šķidrmēslu 

uz hektāru. Tā nav augsta, lai izvairītos no vadziņu pārpildes ar šķidrmēsliem. Īpaši liels 

šķidrmēslu noplūdes risks rodas tad, ja vadziņām ir tāds pats virziens kā nogāzei. Inžektors nav 

piemērots darbam akmeņainos laukos un laukos ar smagu augsni, kur darbīgo daļu iegriešana 

augsnē ir problemātiska vai pat neiespējama. Darba platums ir 3-8 m, bet cenas no 14 500 līdz 

76 400 €. 

Augstspiediena inžektori tiek izmantoti reti. Lai gan šajā gadījumā lielākā šķidrmēslu daļa tiek 

ievadīta augsnē. Tomēr daļa no tiem joprojām paliek uz augsnes virskārtas, un tas izraisa augu 

piesārņojumu un amonjaka emisijas.  

Dziļās iestrādes inžektoriem ar kultivatoru ir zemākās amonjaka emisijas. Šķidrmēslu smaka ir 

gandrīz nemanāma, un noplūdes risks no nogāzēm - zems. Trūkums ir ievērojamas vilces jaudas 

nepieciešamība un neliels darba platums. Ja šķidrmēsli tiek dziļi ievadīti augsnē, tad ir lielāka 

barības vielu noplūdes iespēja. Pielietojumu ierobežo augsnes īpašības - nav piemērots darbam 

akmeņainās un smagās augsnēs. Izvēloties iestrādes devu, ir jāņem vērā kultivatora zaru 

izveidotās spraugas lielums. Citādi var rasties šķidrmēslu pārplūde. Darba platums ir 3-8 m un 

cena no 11 000 līdz 35 220 €. 

 Izkliedētāji ar diskiem un spiediena riteņiem tiek izmantotas pļavās, kur ir neliela 

garuma apaugums.  

 Ja tiek izmantota dziļā inžekcija ar kultivatoru, tad šķidrmēsli tiek iestrādāti 15 cm 

dziļumā. Tas ļauj izmantot lielāku šķidrmēslu devu, bet trūkums ir zems darba 

ražīgums, turklāt šīs iekārtas nevar izmantot laukos, kas klāti ar biezu salmu kārtu vai 

pļavās. Dziļo  inžekciju var lietot  kultūraugiem ar lielu vagu platumu. To var izmantot 

arī kultivējamos laukos, kur kultivēšana tiek veikta vienlaicīgi ar šķidrmēslu 

izkliedēšanu. 

 

Kopsavilkums par šķidrmēslu izkliedētāju izmantošanas ekonomiskumu 

3.62. tabula. Dažādu faktoru ietekme uz šķidrmēslu izkliedēšanas ekonomisko izdevīgumu.  

Rādītāji Ietekme 

Saimniecības 

lielums un veids 

Šķidrmēsli 

Aprēķini piena lopkopībā tika veikti saimniecībām ar 100, 300 un 900 

slaucamajām govīm. Saimniecībās tika izmantots izkliedētājs, lai 

transportētu šķidrmēslus no krātuves un veiktu to izkliedēšanu uz lauka. 

Lētākās šķidrmēslu iestrādes izmaksas bija saimniecībās ar 300 govīm. Tas 

tādēļ, ka šķidrmēslu daudzums saimniecībā ir salīdzinoši liels, bet 

transportēšanas attālums - mazs. Tomēr, ja tiek izmantoti iepriekšējas 

izvešanas pakalpojumi (pārkraušanas tehnoloģija), tad lielākajās 



saimniecībās ir mazākas šķidrmēslu iestrādes izmaksas. Saimniecībai ar 100 

govīm šķidrmēslu iestrādei ir izdevīgāk izmantot pilnu pakalpojumu (3.5 € t
-

1
), kas ietver šķidrmēslu sajaukšanu krātuvē, iesūknēšanu transportlīdzeklī, 

transportēšanu un izkliedēšanu uz lauka. 

Cūkkopībā aprēķini tika veikti saimniecībām ar 2 000, 5000 un 10 000 cūku 

vietām. Konstatēts, ka, lietojot tiešo darba tehnoloģiju, kā arī kūtsmēslu 

iepriekšēju izvešanu (pārkraušanas tehnoloģiju), lētākā šķidrmēslu iestrāde 

bija lielākajā saimniecībās. Ja saimniecībās ir 5 000 un 10 000 cūku vietas, 

un tiek izmantota izkliedēšana ar iestrādi un iepriekšēju transportēšanu 

(pārkraušanas tehnoloģija), tad iestrādes izmaksas bija zemākas, nekā 

pilnam pakalpojumam (3.7 € t
-1
). Citos aprēķinātajos gadījumos, lētāk bija 

izmantot pilnu pakalpojumu. 

Tehnoloģijas atmaksāšanās laiks ir īsāks, ja šķidrmēslu daudzums 

saimniecībā ir lielāks. Saimniecībās ar 100 slaucamajām govīm nokareno 

šļūteņu izkliedētāju un inžektoru atmaksāšanās laiks bija aptuveni 50 gadi, 

bet saimniecībās ar 900 govīm - 3 gadi. 

Līdzīga situācija ir cūku fermās. Jo lielāks šķidrmēslu daudzums, jo īsāks  

mēslojuma iestrādes tehnoloģiju atmaksāšanās laiks. Cūku šķidrmēsliem 

amonjaka saturs ir augstāks nekā liellopu šķidrmēsliem. Tādēļ amonjaka 

zudumi ir lielāki, ja tiek izmantots tikai mēslu izkliedētājs, un tāpēc cūku 

fermās jaunās tehnikas atmaksāšanās laiks ir īsāks nekā liellopu fermās. 

Cietie kūtsmēsli 

Gaļas liellopu audzēšanas saimniecībām aprēķini tika veikti ganāmpulkiem 

ar 30, 50 un 100 zīdītājgovīm. Cieto kūtsmēslu iestrāde ir lētāka mazākajās 

saimniecībās (izmantota tiešās izvešanas tehnoloģija). Šādā gadījumā ir 

īsāks kūtsmēslu transportēšanas attālums un tādējādi arī zemākas 

kūtsmēslu iestrādes izmaksas. 

Aitkopības saimniecībām aprēķini tika veikti ganāmpulkiem ar 30, 50 un 

300 aitām. Aprēķinos konstatēts, ka cieto kūtsmēslu iestrāde ir lētāka 

lielākajās saimniecībās, jo tajās bija lielāks kūtsmēslu daudzums un 

nelielajām transportēšanas attālumu atšķirībām nebija ievērojamas 

ietekmes uz kūtsmēslu iestrādes izmaksām.   

Kopumā var secināt, ka, lietojot cieto kūtsmēslu tiešās izvešanas 

tehnoloģiju, pie neliela kūtsmēslu daudzuma, piemēram, aitu fermās, 

izmaksas uz kūtsmēslu tonnu ir lielākas, ja saimniecība ir mazāka. Lai gan 

transportēšanas attālumi mazākās saimniecībās ir īsāki. 

Ja cieto kūtsmēslu daudzumi ir pietiekami lieli, kā, piemēram, liellopu 

saimniecībās, tad izmaksas uz kūtsmēslu tonnu ir lielākas, jo lielāka ir 

saimniecība. Tas tādēļ, ka lielāka kūtsmēslu daudzuma izkliedēšanai ir 

nepieciešamas arī lielākas platības, bet tā rezultātā palielinās gan cieto 

kūtsmēslu transportēšanas attālumi, gan arī mēslojuma iestrādes izmaksas. 

Šķidrmēslu 

iestrādes deva 

Aprēķini, kuri veikti pēc Igaunijas datiem, liecina, ka realizējot liellopu 

šķidrmēslu iestrādi ar vidējo devu 50 m
3
 ha

–1
,
 
izmaksas uz vienu mēslojuma 

kubikmetru ir zemākas, nekā iestrādājot 30 m
3
 ha

–1
. Tas tādēļ, ka samazinās 

šķidrmēslus izkliedei nepieciešamā platība, izraisot arī transportēšanas 

izmaksu samazinājumu. Taču Latvijā transportlīdzekļu izmantošanas 

izmaksas ir zemākas, tādēļ izdevīgāk ir lietot mēslojuma devu 40 m
3
 ha

–1
. 



Salīdzinājums 

starp valstīm 

Igaunijā kūtsmēslu iestrādes izmaksas bija augstākas nekā Latvijā, un tam ir 

vairāki iemesli.  

1) Lielākā daļa no nepieciešamās tehnikas Latvijā ir lētākas; 

2) Šķidrmēslu apjomi, salīdzināšanai izvēlētajās Latvijas saimniecībās, 

ir lielāki, nekā Igaunijā, jo abās valstīs atšķiras iegūto kūtsmēslu 

daudzuma aprēķināšanas normatīvi. Tāpēc īpatnējās izmaksas tiek 

rēķinātas uz lielāku šķidrmēslu daudzumu. 

3) Kūtsmēslu iestrādes devas Latvijā ir lielākas, ja tās nav ierobežotas 

ar atļauto P daudzumu uz vienu hektāru. Tādējādi mēslojuma 

iestrādi var veikt mazākā zemes platībā un transportēšanas attālumi 

ir īsāki. 

Kūtsmēslu 

Iestrādes 

tehnoloģijas  

Šķidrmēslu izkliedēšanai pļavās vai laukos ar kultūraugiem, piemērotāki ir 

nokareno cauruļu tipa izkliedētāji. Ekonomiskie aprēķini liecina, ka 

vienlaidus izkliedēšana ir izdevīgāka tādos laika apstākļos, kas nesekmē 

amonjaka emisijas. Turpretim amonjaka emisijām labvēlīgos laika 

apstākļos, ir ieteicams izkliedēt ar inžekciju, vienlaikus nodrošinot arī 

mēslojuma iestrādi augsnē. Alternatīvs risinājums ir šķidrmēslu 

paskābināšana. 

Iepriekšējas 

izvešanas 

(pārkraušanas 

tehnoloģijas) 

izmantošana 

Aprēķini parāda, ka iepriekšēja izvešana (pārkraušanas tehnoloģijas 

lietošana) palīdz samazināt šķidrmēslu iestrādes izmaksas. Iepriekšēja 

izvešana ar pakalpojuma sniedzēja transportlīdzekļiem bija apmēram par 

0.5–0.6 € m
-3 

lētāka nekā šķidrmēslu transportēšana ar pašu saimniecības 

izkliedētāju. 

Ja vietējie apstākļi pieļauj (nav traucējošu šķēršļu, lielu ceļu vai apdzīvotas 

vietas), tad, šķidrmēslu transportēšanai no krātuves līdz iestrādes vietai, 

ieteicams izmantot pārsūknēšanu pa cauruļvadiem, šo tehnoloģiju realizējot 

kā alternatīvu mobiliem transportlīdzekļiem. 

Lai mazinātu izkliedētāja un transportlīdzekļu dīkstāves, ieteicams uz lauka 

izmantot šķidrmēslu starptvertni. Tādā gadījumā izkliedētājs var strādāt 

nepārtraukti, kamēr vien starptilpne nav iztukšota. Mazāk sablīvēts ir arī 

lauka gals, kurā parasti notiek izkliedētāja tilpnes uzpilde, jo pa šo vietu 

tehnika mazāk pārvietojas. Vēl racionālāk ir izmantot ar balansiera sistēmu 

aprīkotu izkliedētāju, kuram nav šķidrmēslu tvertnes, jo tad augsne ir 

mazāk sablīvēta visā lauka platībā. 

Kūtsmēslu veids No tehnoloģiskā viedokļa ieteicams izvairīties no pusšķidrajiem kūtsmēsliem 

(sausnas saturs 12-20%) jo tos ir grūti pārsūknēt, nevar uzglabāt kaudzēs un 

tie nav piemēroti izkliedēšanai, ne lietojot šķidro, ne cieto kūtsmēslu 

izkliedētājus. Tāpēc ieteicama pusšķidro kūtsmēslu iepriekšēja sadale 

cietajā un šķidrajā frakcijā. 

Ja pusšķidrie kūtsmēsli netiek sadalīti frakcijās, tad vispiemērotākie ir 

universālie izkliedētāji ar blīvu tilpni un atveramu aizmugurējo malu. 

Ja šķidrmēsliem ir augsts amonjaka saturs, piemēram, cūku šķidrmēsliem 

(salīdzinājumā ar liellopu), tad zemas emisijas izkliedētājiem, tādiem kā 

inžektoriem un citiem izkliedētājiem ar mēslojuma iestrādi augsnē, ir īsāks 

atmaksāšanās laiks. Tas tādēļ, ka šādā gadījumā rodas slāpekļa emisiju 

samazinājums, salīdzinājumā ar mēslojuma izkliedēšanu un tā vēlāku 

iestrādi augsnē. 



Transportlīdzekļu 

tilpņu ietilpība  

Ja kūtsmēslu transportēšanai izmanto pašu saimniecību izkliedētājus, tad 

priekšroka ir transportlīdzekļiem ar lielākām tilpnēm, it īpaši saimniecībās 

ar lielāku mēslu transportēšanas attālumu līdz laukam.  

Ja tiek izmantota kūtsmēslu iepriekšējā izvešana (pārkraušanas 

tehnoloģija), tad transportlīdzekļu nepieciešamie tilpņu izmēri ir mazāki un 

šim tilpnes lielumam nav tik būtiska nozīme. Igaunijā piemērotākais 

transportlīdzekļu tilpnes lielums ir 10 m
3
, bet Latvijā - 16 m

3
.  

 

Ieteikumi 

1. Pirms investīciju veikšanas, nepieciešams izanalizēt konkrēto situāciju. Racionālākā 

tehnoloģija un tehnika ir atkarīga no daudziem faktoriem, un dažādos apstākļos 

iegūtie rezultāti var būt atšķirīgi. Tāpēc katram saimniecības vadītājam, plānojot 

investīcijas jaunam aprīkojumam vai ražošanai, ir jāveic situācijas analīze, vadoties 

pēc saimniecības apstākļiem. Šim nolūkam var izmantot iepriekš lietotās pētījumu 

metodikas. Iegūtos rezultātus vajadzētu kritiski pārskatīt, ņemot vērā šajā darbā 

sniegtās atziņas. 

2. Izvērtējiet ārpakalpojumu izmantošanas izdevīgumu, veicot kūtsmēslu iestrādi. 

Pirms jaunu ieguldījumu realizēšanas, ir jāveic ekonomiskie aprēķini, kuros 

jāsalīdzina pašu iegādātu iekārtu ekspluatācijas izmaksas ar pakalpojuma sniedzēju 

līgumcenām. Ja darba apjoms ir neliels, tad parasti lētāks ir pakalpojums, taču 

jānoskaidro šī pakalpojuma pieejamība optimālajā laikā! Citādi var rasties būtiski 

barības vielu, ražas, kā arī citi zudumi. Tādēļ, izvēloties piemērotāko pakalpojuma 

sniedzēju, ņemiet vērā arī tehnoloģijas, kuras visefektīvāk saglabā barības vielas. 

Pakalpojuma sniedzēja darba noslodze mēdz būt salīdzinoši liela, un tāpēc to 

lietotā tehnika bieži vien ir modernāka un videi draudzīgāka. Tas pats attiecas uz 

strādniekiem, kuri strādā ar šo tehniku, jo tie ir uzkrājuši lielāku pieredzi attiecīgu 

darbu veikšanai. 

3. Šķidrmēslu transportēšanai līdz laukam Izmantojiet speciālo tehniku. Kūsmēslu 

izkliedētāji ir dārgi, un tiem vajadzētu strādāt tikai uz lauka, nevis veikt arī 

kūtsmēslu transportēšanu. Turklāt speciālie transportlīdzekļi ir ievērojami lētāki un 

arī vairāk piemēroti braukšanai lielā ātrumā pa ceļiem. Saskaņā ar aprēķiniem, 

speciālās tehnikas izmantošana ietaupa aptuveni 0.5 € m
-3
, ja salīdzinājumā ar 

mēslojuma transportēšanai izmantoto izkliedēšanas iekārtu. Ja lauku izvietojums ir 

kompakts, un tie neatrodas pārāk tālu (līdz 10 km no šķidrmēslu krātuves), tad var 

izmantot šķidrmēslu transportēšanu pa cauruļvadiem. Taču iepriekš  jānoskaidro, 

vai šie šķidrmēsli ir piemēroti sūknēšanai lielos attālumos. 

4. Vēlams izmantot pārvietojamas kūtsmēslu starpkrātuves, kuras darba laikā novieto 

uz lauka. Tādā gadījumā samazinās mēslojuma iestrādes agregāta dīkstāves, jo šis 

agregāts uzpildās no starpkrātuves. Taču vēlams, lai lauka starpkrātuvē būtu 

iespējams iekraut vairākas transportlīdzekļa atvestās kravas, jo tad abas iekārtas 

(transportiekārta un izkliedētājs) var strādāt savstarpēji neatkarīgi un ar maksimālo 

jaudu.  

Ņemiet vēl vērā augsnes sablīvēšanos! Izkliedēšanas iekārta vairākas reizes brauks 

pa vienu un to pašu maršrutu, un tas var pārmērīgi sablīvēt augsni. Tādēļ labāka ir 

šķidrmēslu piegāde pa cauruļvadiem. Bet tādā gadījumā ir nepieciešami regulāras 

formas lauki bez šķēršļiem, lai varētu netraucēti strādāt.  

Cietos kūtsmēslus var uzglabāt arī kaudzēs uz lauka. Taču jāievēro ierobežojumi, 

kuri noteikti  normatīvajos aktos. Mēslu uzglabāšanas zona jāizvieto tā, lai 

apkārtējai videi netiktu nodarīts  kaitējums. Aprēķiniet  barības vielu zudumus laika 



gaitā un mēģiniet tos samazināt. Šādas uzglabāšanas priekšrocība, ka var nodrošināt 

labāku transportlīdzekļu loģistiku un ir mazāk problēmu ar ceļa lietošanas 

ierobežojumiem pavasara periodā. Taču tiešā izvešana un izkliedēšana bieži vien ir 

ekonomiskāka: jo ir mazāks iekraušanas procedūru skaits un, vērtējot kopumā, arī 

mazāks braukšanas attālums (tas nozīmē, ka samazinās transportēšanas laiks). 

5. Atmaksāšanās laika aprēķināšana. Tehnoloģisko iekārtu atmaksāšanās laikam 

nevajadzētu pārsniegt 10 gadus. Pie lielāka darba apjoma tehnikas atmaksāšanās 

laiks ir mazāks. Piemēram, saimniecībās ar 100 slaucamām govīm gan nokareno 

šļūteņu izkliedētāja, gan inžektora atmaksāšanās laiks ir apmēram 50 gadi, bet 

saimniecībās ar 900 govīm laiks - 3 gadi. Ja tehnikas atmaksāšanās laiks ievērojami 

pārsniedz 10 gadus, tad jāapsver arī citas iespējamās alternatīvas (kūtsmēslu 

izkliedēšana ar ārpakalpojumu, mašīnu kooperatīva izmantošana utt.). Vienmēr ir 

aktuāls jautājums, kāpēc vecākas mašīnas nav piemērotas izkliedēšanai? Ja cieto 

kūtsmēslu izkliedētājus var izmantot ilgāk, tad šķidrmēslu izkliedētāju izmantošana 

nav pieļaujama ilgāk par normatīvo laiku. Tas tādēļ, ka saimniecību īpašnieki vēlas 

sasniegt labāku barības vielu izmantošanas efektivitāti, un arī saudzīgu attieksmi 

pret apkārtējo vidi.  Tirgū ir pieejamas jaunas tehnoloģijas, kas abos šajos aspektos 

spēj nodrošināt labākus risinājumus, nekā vecās tehnoloģiskās iekārtas. Tāpēc, 

strādājot ar jaunām mašīnām, darba rezultāti ir labāki, kaut gan vecās mašīnas 

joprojām var būt labā tehniskā stāvoklī. Taču diemžēl ir reģioni, kuros nav 

iespējams samazināt tehnikas atmaksāšanās laiku periodā, kas mazāks par 10 

gadiem. Lai saudzētu vidi un strādātu šajās teritorijās, valstij jāatbalsta šādas 

saimniecības ar subsīdijām.  

6. Plānojiet augu maiņu un lauku racionālu izmantošanu, lai samazinātu kūtsmēslu 

transportēšanas attālumus. Transporta izmaksas veido ievērojamu daļu no 

kūtsmēslu iestrādes izmaksām. Tādēļ krātuves tuvumā ir jāplāno lauki tādām 

kultūrām, kurām kūtsmēsli ir vairāk nepieciešami. Lai izpildītu ekonomiskās, 

ekoloģiskās un agronomijas prasības, atsevišķās saimniecībās var būt pamatota arī 

vairāku kūtsmēslu krātuvju izmantošana.  

7. Neskatoties uz to, ka lielāks izkliedēšanas apjoms dod lielāku ekonomiju, 

uzmanieties, lai nepārsniegtu ierobežojumus! Igaunijā ir ierobežoti gan N, gan P 

daudzumi, Latvijā ierobežots tikai N daudzums. Esiet uzmanīgi, lai nepārsniegtu šo 

barības vielu daudzumu, jo veģetācijas laikā barības vielu uzņemšanas vajadzība 

augiem ir mainīga. 

8. Izmantojiet barības vielu zudumu samazinošas mēslojuma iestrādes tehnoloģijas, 

ņemot vērā arī saimniecības iespējas. Katra saimniecības atšķiras pēc konkrētajiem 

apstākļiem. Tādējādi optimālais risinājums var atšķirties pat kaimiņu saimniecībās. 

Turklāt mēslojuma iestrādes izmaksas nav vienīgais ierobežojošais faktors, bet tie 

var būt arī citi.  

 

 

  



4 Igaunijas saimniecību pieredze 
 

Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kamera veica saimniecību aptauju par šķidrmēslu 

iestrādi Igaunijā. Aptauja tika realizēta 2016. gada sākumā, un tika savākta informācija no 51 

liellopu un 9 cūku audzēšanas saimniecībām. Ganāmpulku lielumi, iestrādāto šķidrmēslu 

daudzumi un mēslojuma iestrādei nepieciešamo dienu skaits ir norādīts 4.1. tabulā. 

 

4.1. tabula. Gadā iestrādāto šķidrmēslu daudzumi un šim darbam nepieciešamo dienu skaits 

aptaujātajās saimniecībās. 

Dzīvnieku skaits 

saimniecībā 

Saimnie-

cību skaits 

Vienā gadā iestrādāto 

šķidrmēslu daudzums, m
3
 

Šķidrmēslu iestrādei 

nepieciešamais dienu skaits 

mini-

māli 

maksi-

māli 
vidēji 

mini-

māli 

maksi-

māli 
vidēji 

Līdz 200 slaucamām 

govīm 

7 200 8 000 5 957 10 60 36 

200-400 slaucamās 

govis 

10 8 000 20 000 13 000 15 125 56 

400-600 slaucamās 

govis 

19 12 000 35 000 18 737 27 150 63 

600-800 slaucamās 

govis 

6 7 000 35 000 23 333 27 180 87 

800-1000 slaucamās 

govis 

5 17 000 50 000 32 800 22 110 68 

vairāk par 1000 

slaucamās govis 

4 42 000 140 000 78 000 42 145 101 

līdz 750 sivēnmātēm 1 3 000 3 000 3 000 49 49 49 

2 000–5 000 cūkas 4 5 000 12 000 7 900 19 135 69 

5 000–8 000 cūkas 1 8 000 8 000 8 000 39 39 39 

vairāk par 8 000 

cūkām 

3 10 000 120 000 50 667 51 240 162 

 

Šķidrmēslu iestrādei nepieciešamo dienu skaits, atkarībā no saimniecībā esošā dzīvnieku 

daudzuma ir parādīts 4.1.attēlā. No tā redzams, ka iestrādei nepieciešamo dienu skaits ir 

lielāks, ja ir palielināts saimniecībā iegūtais šķidrmēslu daudzums. Tomēr dažas saimniecības, 

ar salīdzinoši nelielu šķidrmēslu apjomu, šim darbam izmanto tikpat daudz dienas, cik lielās 

saimniecības. Acīmredzot iemesls ir zemais darba ražīgums.  

Šķidrmēslu iestrādes ražīgums, atkarībā no saimniecībā iegūtā kūtsmēslu daudzuma, ir parādīts 

4.3. attēlā. Savukārt iestrādei nepieciešamo dienu skaits ir redzams 4.2. attēlā. Saimniecības, 

kuras nodarbojas ar piena lopkopību, šķidrmēslu iestrādi veic vidēji 62 dienās, bet cūkkopības 

saimniecības - vidēji 75 dienās.    

 

 



 

 

4.1.att. Gadā nepieciešamais dienu skaits, lai iestrādātu saimniecībās iegūto šķidrmēslu 

daudzumu (sarkanie punkti attiecas uz cūkkopības saimniecībām, bet zilie - uz piena lopkopības 

saimniecībām).  

 

 

4.2.att. Šķidrmēslu iestrādes dienu skaita sadalījuma biežums, saskaņā ar aptaujas rezultātiem. 
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4.3. att. Šķidrmēslu iestrādes darba ražīgums (m
3 
dienā

-1
) atkarībā no gadā iegūtā kūtsmēslu 

daudzuma (sarkanie punkti attiecas uz cūkkopības saimniecībām, bet zilie punkti uz piena 

ražošanas saimniecībām) 

 

4.2.tabula. Gadā iegūtie kūtsmēslu daudzumi un vienā dienā iestrādātais mēslojuma daudzums 

Iestrādes tehnoloģija 
Saimnie-

cību skaits 

Gadā iegūtais 

šķidrmēslu daudzums, 

m
3
 gadā

-1
 

Dienā iestrādātais 

daudzums, 

m
3
 diena

-1
 

min max min max 

Vienlaidus izkliedēšana 3 200 12 000 20 240 

Izkliedēšana ar nokarenām 

šļūtenēm un iestrāde 

14 5 000 120 000 37 632 

Izkliedēšana ar inžekciju un 

iestrāde 

25 3 000 75 000 61 1 273 

Izkliedēšana ar nokarenām 

šļūtenēm 2 
7 000 

7 000 

7 500 

7 500 
214 311 

Inžekcijas veida izkliedēšana 
2 

4 500 

7 200 

4 800 

10 500 
341 343 

Izkliedēšana ar nokarenām 

šļūtenēm un inžekciju  
9 

1 100 

4 000 

28000 

112000 
114 1 037 

Izkaisīšana, lietojot 

nokarenās šļūtenes un 
5 

2 000 

2 000 

6 750 

18 000 
156 474 
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inžekcijas izkliedēšanu  2 800 33 000 

 

Pārskats par kūtsmēslu izkliedēšanas tehnoloģijām, kuras izmanto aptaujātajās saimniecībās, ir 

dots 4.2. tabulā. No tās redzams, ka lielākā daļa saimniecību lieto inžekcijas un iestrādes 

tehnoloģijas, mazāka daļa - izkliedēšanu ar nokarenām šļūtenēm, bet dažas saimniecības 

joprojām izmanto vienlaidus izkliedēšanu. 

No visiem šķidrmēsliem 5% tiek izkliedēti ar atsitiena plāksni, 35% šķidrmēslu ar nokarenām 

caurulēm, bet vispopulārākā ir inžekcijas un iestrādes tehnoloģijas (4.3. tabula).  

Pēc J.Kažotnieka sniegtajiem datiem, 90% šķidrmēslu Latvijā tiek izkliedēti ar vienlaidus 

izkliedētājiem, pārējais daudzums - galvenokārt ar nokareno šļūteņu izkliedētājiem, bet 

atsevišķos gadījumos tiek izmantoti inžektori. Turklāt Latvijā izmanto ne mazāk kā 10 

šķidrmēslu izkliedēšanas sistēmas ar balansieri. Savukārt Igaunijā balansiera izkliedēšanas 

sistēmas netiek izmantotas. 

 

4.3. tabula. Šķidrmēslu daudzumi, kas tiek iestrādāti ar dažādām tehnoloģijām Igaunijā. 

Iestrādes tehnoloģija 
Kopējais iestrādātais 

šķidrmēslu daudzums, m
3
 

Procentuāli no kopējā 

daudzuma, % 

Vienlaidus izkliedēšana 65 850 5 

Izkliedēšana ar nokarenām 

šļūtenēm un iestrāde  

461 400 35 

Izkliedēšana ar inžekciju un 

iestrāde 

811 050 60 

 

Šķidrmēslu iestrādei 60% no aptaujātajām saimniecībām izmanto pakalpojuma sniedzējus, bet 

18% vispār neizmanto pašu iestrādes tehniku (4.4. tabula).  

Tikai pašu saimniecību tehnika tiek izmantota 40% gadījumu. Turklāt 55% šķidrmēslus iestrādā 

pakalpojuma sniedzēji un 45% tiek iestrādāti ar pašu saimniecību tehniku. 

 

 4.4. tabula. Pakalpojumu izmantošana, iestrādājot šķidrmēslus. 

Pakalpojuma 
veids 

Cūkkopības 
saimniecības 

Piena 
lopkopības 

saimniecības 

Iestrādes 
ilgums, 
dienās, 
vidējais 

(min-max) 

Saimniecībā 
iestrādātais 
šķidrmēslu 

daudzums, m
3
, 

vidēji 
(min-max) 

Kopējais 
saimniecībās 

iegūtais 
šķidrmēslu 
daudzums, 
m

3 
gads

-1
 

Tiek izmantots 
tikai 
pakalpojums 

1 10 
27  

(7–75) 

21 191  

(5 000–50 000) 

369 200 

Tiek izmantoti 
tikai pašu 
saimniecību 
izkliedētāji  
(pakalpojumu 
neizmanto) 

4 20 
64  

(10–145) 

15 383  

(200–55 000) 

 

233 100 



Tiek izmantota 
pašu tehnika un 
pakalpojums 
(pakalpojuma 

daļa 10-90%) 

4 21 
85 

(30–240) 

29 440 

(8 000–
14 0000) 

362 100 
pakalpojums 

373 900 pašu 

 

 

4.5. tabula. Saimniecību skaits, kuras izmanto pakalpojumu sniedzēju šķidrmēslu izkliedēšanai, 

atkarībā no lauksaimniecības dzīvnieku veida un daudzuma 

Lauksaimniecības dzīvnieku veids 

un skaits saimniecībā 

Saimniecību 

skaits 

Saimniecību skaits, kurās attiecīgo šķidrmēslu 
daudzumu iestrādā pakalpojuma sniedzējs  

0% 10–30 % 40–60 % 66–90 % 100 % 

Līdz 200 slaucamās govis 7 5    2 

200-400 slaucamās govis 10 4 1 4  1 

400-600 slaucamās govis 19 7 4 3 2 3 

600-800 slaucamās govis 6 1 2  1 2 

800-1 000 slaucamās govis 5 2  1  2 

vairāk par 1 000 slaucamajām 

govīm 
4 1 1  2  

līdz 750 sivēnmātes 1 1     

2 000–5 000 cūkas 4 3    1 

5 000–8 000 cūkas 1    1  

vairāk par 8 000 cūkām 3   1 2  

Kopā 60 24 8 9 8 11 

 

4.5. tabula parāda, ka 80% mazāko saimniecību dod priekšroku pašu iegādātas tehnikas 

izmantošanai, nevis pakalpojuma sniedzējam. Savukārt lielākās saimniecībās šī attiecība ir 40% 

vai pat mazāka. 

 

Pārskats par šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijām divās Igaunijas saimniecībās. 

Pirmā Igaunijas saimniecība 

Saimniecībā ir 4 000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 2 500 ha tiek mēsloti ar 

kūtsmēsliem. Lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs, kurās izvietotas 2 200 slaucamās govis un 2 

000 jaunlopi, gadā tiek iegūti 130 000 m
3
 šķidrmēslu. Teļi, kuri jaunāki par 6 mēnešiem, tiek 

turēti uz pakaišiem un no tiem iegūst cietos kūtsmēslus. Šķidrmēslus izvāc no kūtīm ar 

transportieriem. Šķidrmēslu skalošanas sistēmas tiek izmantotas tikai priekšslaukšanas laukuma 

un slaukšanas zāles sakopšanai, un šeit iegūtie mēsli tiek novadīti uz separatoru. Skalošanai 

izmantotā ūdens daudzums ir aptuveni 2 200 m
3
 mēnesī. Šīm vajadzībām daļēji tiek lietots 

lietus ūdens, kas tiek savākts no kūts teritorijas apakšzemes rezervuārā. Sausnas saturs 

nesadalītiem šķidrmēsliem ir 5-6%, bet separatorā atdalītajai šķidrajai frakcijai 3.7% un cietajai 

frakcijai 20%. Šķidro frakciju ievada divās krātuvēs, un katrai no tiem ir 50 000 m
3
 liela 

ietilpība. 



Atdalītai šķidrai frakcijai, salīdzinājumā ar nesadalītiem šķidrmēsliem, ir labāka plūstamība un 

vieglāka tās pārsūknēšana (mazāka nepieciešamā enerģija), mazāk noslogota arī šķidrmēslu 

izkliedētājā ierīkotā kūtsmēslu smalcināšanas sistēma, turklāt svešķermeņu atrašanās šķidrajā 

frakcijā un cauruļvadu nosprostošanās iespēja ir ļoti neliela. Šķidrāki šķidrmēsli arī straujāk 

iesūcas augsnē, taču, no otras puses, to barības vielu noplūdes risks ir lielāks, ja šķidrmēsli tiek 

iestrādāti kultivētā slāņa apakšdaļā. 

Tehnoloģiskai iekārtai ir trīs separatori. Cietā frakcija no diviem separatoriem tiek izmantota 

mēslošanai, bet no trešā separatora - kompostēšanai cilindrveida kompostētājā. Tādejādi katru 

stundu 200 kg cietās frakcijas novirza uz kompostētāju. Kompostēšanas laikā cietās frakcijas 

temperatūra palielinās līdz 65 °C, kas sekmē patogēnu iznīcināšanu. Komposts tiek izmantots 

govju pakaišiem, nelietojot kādu citu papildus pakaišu materiālu. Kompostēšanā iegūto siltumu 

izmanto kompostētāja un separatora telpas sildīšanai.  

Ja šķidrmēslus izkliedē  laukaugiem, tad aptuveni iestrādes norma ir 53 m
3 
uz hektāru. Savukārt  

pļavās šķidrmēslu iestrādes norma ir 25 m
3
 ha

–1
. Šķidrmēsli netiek izkliedēti uz augošiem 

augiem. Kūtsmēslu transportēšanas attālums no krātuves līdz laukiem ir līdz 13 km. Cietie 

kūtsmēsli tiek izkliedēti tālākos laukos. Šķidrmēslus nogādā līdz laukiem ar divām saimniecībai 

piederošām automašīnām, kuras aprīkotām ar 20 un 30 m
3
 cisternām. Uz lauka tos pārsūknē 

40 m
3
 lielā starptilpnē. Šķidrmēslu izkliedēšanai tiek lietoti: 

1. kultivatora tipa izkliedētājs ar 20 m
3
 tilpni un 4.5 m lielu darba platumu; 

2. inžektors ar diskiem, kuram ir 20 m
3
 tilpne un 5 m darba platums. 

Izkliedētājs iesūc šķidrmēslus no starptilpnes un veic to izkliedēšanu uz lauka.  

Otrā Igaunijas saimniecība 

Saimniecībā ir 1790 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuriem 800 ha tiek mēsloti ar 

kūtsmēsliem. Kūtīs tiek turētas 618 slaucamās govis un 224 jaunlopi, un no tiem gadā iegūst 

25 000 m
3
 šķidrmēslu. Teļi, kas ir jaunāki par 6 mēnešiem un grūsnas govis atrodas uz dziļiem 

pakaišiem, tādēļ no tiem iegūst 600 t cieto kūtsmēslu. Šķidrmēslus uzkrāj trīs cilindriskās  

šķidrmēslu krātuvēs, kuras izgatavotas no betona. Tās ir vaļēja tipa ar kopējo ietilpību 

15 000 m
3
. Cietie kūtsmēsli tiek uzglabāti 4 000 t ietilpības krātuvē. 

Šķidrmēslu iestrādes norma ir apmēram 30 m
3 
uz hektāru. Šķidrmēsli tiek izkliedēti laukos, kas 

atrodas līdz 7 km no krātuves. Savukārt cieto kūtsmēslu iestrādes norma ir aptuveni 40 t uz 

hektāra, un tos izmanto galvenokārt pļavu mēslošanai. Lielāko šķidrmēslu daļu izkliedē 

pakalpojuma sniedzēji, izmantojot inžekcijas tipa tehniku ar mēslojuma iestrādes iespējām, kā 

arī šķidrmēslu transportēšanai paredzētas autocisternas. Papildus izmanto arī saimniecībā 

iegādātu agregātu ar 12 m
3
 transportcisternu un 12 m platu nokareno cauruļu tipa izkliedētāju 

No kopējā gadā iegūtā šķidrmēslu daudzuma 20 000 m
3
 iestrādā pakalpojuma sniedzējs, to 

veicot pavasarī un vasarā. Savukārt 5 000 m
3
 šķidrmēslu izkliedē ar saimniecības tehniku, 

strādājot 166 h (14 dienas).  

2015. gada martā saimniecība veica šķidrmēslu paskābināšanu, izmantojot koncentrētu 

sērskābi. Šim nolūkam vienā krātuvē tika ievadīts 3,2 kg skābes, rēķinot uz vienu kubikmetru 

šķidrmēslu, otrā krātuvē - 3,8 kg skābes. Paskābināšanas mērķis bija iegūt lētāku sēru augsnes 

mēslošanai un samazināt amonjaka emisijas. Šķidrmēslu smaku aizstāja skābes smaka. 

Mēslojuma iestrādes laikā netika konstatētas atšķirības paskābināto šķidrmēslu īpašībās, kā arī 

kultūraugu augšanā. 

  



5 Inovatīvas ārzemju tehnoloģijas un to izmantošanas 
iespējas  

 

5.1 Šķidrmēslu paskābināšana 
 
Amonjaka zudumi no  kūtsmēsliem notiek mājlopu novietnēs, kūtsmēslu uzglabāšanas vietās un 

uz lauka, kūtsmēslu iestrādes laikā. Ganāmpulka apsaimniekošanai lieto dažādas Labākās 

pieejamās tehnoloģijas (Best Available Techniques - BATs), lai samazinātu emisijas, piemēram, 

gaisa attīrīšanas sistēmas dzīvnieku novietnēs, pārsegumus uz šķidrmēslu krātuvēm un šķidro 

kūtsmēslu inžekciju, tos iestrādājot uz lauka.  Dānijā ir izstrādātas šķidrmēslu paskābināšanas 

tehnoloģijas. Dānijas Vides Aizsardzības Aģentūra tās ir apstiprinājusi kā BAT (Best Available 

Techniques), kuras var izmantot Dānijas saimniecības, lai samazinātu amonjaka zudumus līdz 

pat 70 %.  

Iepriekšējie BJR Programmas projekti, tostarp Baltic MANURE un Balti DEAL, atzina šķidrmēslu 

paskābināšanas tehnoloģijas kā inovatīvas, kuras varētu samazināt slāpekļa zudumus 

lauksaimniecībā BJR. Tomēr šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģiju komerciāla izmantošana 

nav plaši izplatījusies ārpus Dānijas. 

2016. gada martā aizsākās Starpreģionu Baltijas Jūras Reģiona projekts “Baltijas šķidrmēslu 

paskābināšana” ar pilnu nosaukumu “Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, 

veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu Baltijas jūras reģionā”. Šajā 

projektā ir iesaistītas arī  Igaunijas un Latvijas organizācijas. 

Šī projekta mērķis ir papildināt Baltic MANURE pētījumu rezultātus un veicināt šķidrmēslu 

paskābināšanas tehnoloģiju izmantošanu visās BJR valstīs. Tādēļ šī projekta mērķis ir  

pilotprojektu izveide visās BJR valstīs, lai realizētie praktiskie izmēģinājumi un demonstrējumi 

radītu uzticību šīm paskābināšanas tehnoloģijām. Projekta uzdevums ir arī sistemātiski uzlabot 

sabiedrības attieksmi, veicot detalizētu vides priekšizpēti un ekonomiskās analīzes šķidrmēslu 

paskābināšanas tehnoloģiju ieviešanā. Izmantojot šos rezultātus, kopā ar tirgus analīzi un 

nacionālo likumdošanu, projekts sekmēs attiecīgu rekomendāciju izstrādi jauno tehnoloģiju 

integrēšanai esošajā likumdošanā un lauksaimniecības atbalsta shēmās. Paredzamā projekta 

realizācija sekmēs gaisa eitrofikācijas samazināšanos, kā arī lauksaimniecības nozares 

konkurētspējas un ilgtspējības attīstību. 

 

5.1.1 Paskābināšanas tehnoloģija 
Amonjaka emisijas var notikt visos kūtsmēslu apsaimniekošanas etapos: kūtsmēslu savākšanā un 

izvākšanā no lauksaimniecības dzīvnieku mītnēm, kūtsmēslu krātuvēs un tos iestrādājot augsnē. 

Amonjaks iztvaiko no atklātās kūtsmēslu virsmas, un tādēļ šo nevēlamo emisiju samazināšanai 

var lieto tādus pasākumus, kas samazina virsmas laukumu, no kura notiek amonjaka emisijas, 

un pasākumus, kas var nodrošināt emisiju samazinošus vides apstākļus (vides temperatūru, 

gaisa plūsmas ātrumu utt.). Būtiska nozīme ir arī kopproteīna daudzuma samazināšanai 

lopbarībā, jo arī šis apstāklis ievērojami samazina amonjaka emisijas no lauksaimniecības 

dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm. 

Šķidrmēslos amonjaks (NH3) un amonijs (NH4
+
) ir ķīmiskā līdzsvarā, un to daudzums lielā mērā ir 

atkarīgs no pH vērtības. Ja pH palielinās, tad lielāka amonjaka daļa kļūst par amoniju, kas var 

tikt zaudēts gāzveida emisiju rezultātā. Ja pH pazemina, tad līdzsvars mainās, palielinās 

amonija daudzums, kas šķīst ūdenī un neiztvaiko, tādejādi samazinot emisiju risku. Sasniedzot 

pH aptuveni 4,5, brīvais amonjaks ir gandrīz nenosakāmā daudzumā. Tādēļ šķidrmēslu 



paskābināšana ir efektīga tehnoloģija, kura samazina amonjaka emisijas vairākos kūtsmēslu 

apsaimniekošanas posmos. 

Sērskābe (H2SO4) ir iedarbīga šķidrmēslu pH lieluma samazināšanas līdzeklis, un šobrīd tiek 

uzskatīta par ekonomiski izdevīgāko šķidrmēslu paskābināšanas piedevu. Ir pierādīts, ka ar 

sērskābi paskābināti šķidrmēsli ievērojami samazina amonjaka emisijas ne tikai dzīvnieku 

novietņu sistēmās, bet arī to uzglabāšanas laikā un izkliedējot uz lauka bez īpašas iestrādes 

augsnē. Ir pierādīts, ka šķidrmēslu paskābināšana, lietojot sērskābi, samazina arī metāna (CH4) 

emisijas no šķidrmēslu krātuvēm. 

Taču sērskābei ir ļoti zems pH saturs, tāpēc tā var apdraudēt cilvēku veselību. Šī iemesla dēļ, 

strādājot ar sērskābi, vienmēr ir jāievēro strikti drošības pasākumi: jāizmanto aizsargapģērbs 

un jāievēro droša darba prakse. 

 

5.1.2 ŠĶidrmēslu paskābināšana lauksaimniecības dzīvnieku fermā 
Šķidrmēslu paskābināšana dzīvnieku fermā samazina amonjaka emisijas no lauksaimniecības 

dzīvnieku novietnēm, kūtsmēslu krātuvēm, kā arī no laukiem, kurus mēslo ar šķidrmēsliem. Lai 

to realizētu, ir jāsamazina šķidrmēslu pH vērtība no vairāk par 7 līdz apmēram 5.5. Sērskābes 

nepieciešamā deva ir aptuveni 5 kg skābes uz vienu tonnu šķidrmēslu. Pievienojot sērskābi pie 

šķidrmēsliem, rodas liels CO2 daudzums, veidojot putas, un tādēļ šis darbs ir jāveic labi 

vēdināmā vietā, vislabāk ārpus dzīvnieku novietnes, piemēram, speciālā tvertnē (5.1. attēls).  

Šķidrmēsli vispirms jāizvada (jāizsūknē) no kūtsmēslu kanāliem uz ārpusē esošo apstrādes 

tvertni, kur tiem pievieno sērskābi. Šī darba laikā ir nepārtraukti jāmēra pH līmenis, un 

sērskābes pievienošana jāregulē. Attiecīgās iekārtas mēdz aprīkot arī ar trauksmes 

signalizāciju, kura iedarbojas pie paaugstināta sērūdeņraža daudzuma.  

Pēc nepieciešamā pH līmeņa sasniegšanas, daļa no šķidrmēsliem tiek sūknēta atpakaļ uz 

dzīvnieku novietnē esošajiem kūtsmēslu kanāliem, bet pārējais - uz šķidrmēslu krātuvei (5.1. 

attēls). Šķidrmēslu sūknēšana atpakaļ uz kūtsmēslu kanāliem izraisa pH līmeņa samazināšanos 

arī šajos kanālos. Tādēļ samazinās arī amonjaka emisiju daudzums dzīvnieku mītnē. 

 

5.1. att. Šķidrmēslu paskābināšanas process lauksaimniecības dzīvnieku fermā (Eriksen and 

Sørensen, 2006). 

Lauksaimniecības 

dzīvnieku 

novietne 

Sajaukšanas 

tilpne 

Šķidrmēslu krātuve 



 
Investīcijas, kuras nepieciešamas liellopu fermai ar 6 400 m

3
 lielu gadā iegūto šķidrmēslu 

daudzumu, ir aptuveni 85 000 €. Ekspluatācijas izmaksas ietver galvenokārt izmaksas par 
sērskābi, elektrību un speciālā aprīkojuma ekspluatāciju, un tās mēdz būt aptuveni 6 000 € 
gadā. Amortizācija tiek aprēķināta 5 000 € gadā. Savukārt amonjaka emisiju samazinājums ir 
51% liellopu kūtsmēsliem un 64% cūku kūtsmēsliem.  

Jāpiezīmē, ka virs paskābinātiem šķidrmēsliem slikti veidojas dabīgā segkārta, un tāpēc, 
saskaņā ar rekomendācijām, paskābināto šķidrmēslu krātuves jānosedz ar mākslīgi veidotu 
segumu (segkārtu). 

Paskābināšanas tehnoloģijas priekšrocība ir uzlabotā N apsaimniekošana, kuru izraisa 
palielinātais amonjaka N saturs šķidrmēslos. Turklāt uzlabojas arī gaisa kvalitāte cūku 
novietnēs, un, vairumā gadījumu, tur nav nepieciešama sērskābes papildus pievienošana. 

 

5.1.3 Šķidrmēslu paskābināšana krātuvē 
Šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģija, kura izmantojama mēslojuma izkliedēšanas laikā, ir 
aprakstīta 5.1.3. nodaļā. Tā samazina amonjaka emisijas mēslojuma izkliedēšanas laikā, bet 
nenovērš tā zudumus tālākajos posmos. Savukārt šķidrmēslu paskābināšanai novietnēs, skat. 
5.1.1. nodaļu, ir priekšrocība, ka tās izmantošana samazina amonjaka emisijas gan no dzīvnieku 
novietnēm, gan krātuvēs, gan mēslojuma izkliedēšanas laikā, taču to var izmantot tikai tad, ja 
šķidrmēsli tiek uzkrāti kanālos vai attiecīgās krātuvēs zem redeļu grīdām. Saskaņā ar Dānijā 
veiktajiem pētījumiem, paskābināšana samazina amonjaka emisijas par vairāk nekā 80% 
krātuvē bez pārseguma un par 67% šķidrmēslu izkliedēšanas laikā, kamēr vien pH ir vismaz 6,0. 

Kūtsmēsliem ir augsta buferkapacitāte, un tādēļ, lai samazinātu pH līmeni, tiem ir jāpievieno 
relatīvi liels skābes daudzums. Vienā pētījumā par cūku šķidrmēslu paskābināšanu Dānijā, 
skābes patēriņš bija 4–8.5 litri sērskābes uz vienu m

3 
šķidrmēslu. Ja nebūtu šīs bufera 

kapacitātes, tad šī sērskābes pievienošanas daudzuma rezultātā rastos sērskābes pārsātinājums.  

Šobrīd ir izstrādātas vismaz divas tehnoloģijas šķidrmēslu tiešai paskābināšanai krātuvēs 
(rezervuāros). Abās tehnoloģijās sērskābe tiek pievienota šķidrmēslu pārjaukšanas laikā, bet ar 
nedaudz atšķirīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem (5.2. un 5.3. attēls). Izmantojot 
1.tehnoloģiju, sērskābi pievieno no standarta IPC rezervuāriem (tilpums 1 m

3
), bet pēc 

2.tehnoloģijas, sērskābe tiek pievienota tieši no transportcisternas. Taču abos gadījumos 
paskābināšana tiek veikta tikai pirms mēslojuma izkliedēšanas, tādējādi netiek iegūts emisiju 
samazinājums šķidrmēslu savākšanas un uzglabāšanas laikā.  

 



 

5.2. att. Firmas Harsø Maskiner šķidrmēslu maisīšanas un paskābināšanas tehnoloģija (Harsø 

Maskiner, 2016). 

 

Šķidrmēslu skābināšanas pieredze Igaunijas saimniecībās 
 

Igaunijā šobrīd ir atsevišķas piensaimniecības, kuras skābina lagūnās uzkrātus šķidrmēslus. 
Piemēram, vienā saimniecībā šādu tehnoloģiju praktizē jau četrus gadus. Šī saimniecība 
nodarbojas ar piena lopkopību, un gadā iegūst aptuveni 40 000 m

3
 šķidrmēslu, kuri visi tiek 

skābināti ar koncentrētu sērskābi. Lauksaimnieks pasūta sērskābi iepildītu 25 t cisternā un lieto 
2 kg sērskābes uz 1 m

3
 šķidrmēsliem. Skābes izmaksas ir 130 € par tonnu (nerēķinot PVN un 

transportizmaksas). Galvenais skābināšanas stimuls ir sērskābes lētums, salīdzinot ar 
minerālmēsliem. Vēl tika atzīmēti samazinātie N zudumu, bet tas bija sekundārs ieguvums. 
Paskābinātu šķidrmēslu pH saturs netika mērīts. Šķidrmēslu izkliedēšanas deva - 30 m

3
 uz 

hektāru. Pēc izkliedēšanas, tos ar diskiem iestrādātāja laukos, kas paredzēti graudaugu 
kultūrām un zālājiem. 

Darba izpildes tehnoloģija ir sekojoša. Vispirms tiek samaisīti krātuvē esošie šķidrmēslu, un tad 
tiem pievieno sērskābi, vienlaikus turpinot maisīšanu. Paskābināšanas laikā veidojas putas, bet 
to kārtas biezums nav lielāks par 15–20 cm. 

Citā Igaunijas saimniecībā sērskābe tiek pievienota lagūnā, kas līdz pusei piepildīta ar liellopu 
kūtsmēsliem. Lagūnas turpmākās uzpildes laikā, kūtsmēsli un sērskābe sajaucas. Parasti skābes 
pievienošana notiek rudenī, bet piepildītā krātuve tiek iztukšota pavasarī, kūtsmēslu iestrādes 
sezonas laikā. 



 

5.3. att. Firmas Ørum TF-12 šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģija (Ørumsmeden A/S, 
2016). Augšā pa kreisi - skābes smidzinātāji, kuri uzstādīti uz firmas Ørum GMD šķidrmēslu 
maisītāja. Augšā pa labi - maisīšanas un paskābināšanas procesa norise. Apakšā - uzstādīts 
traktora aizmugurē (aprīkots ar drošības dušu un priekšpusē esošu ūdens tvertni). 
Automobilis ar sērskābes tvertni atrodas aiz traktora.  
 

5.1.4 Cūku šķidrmēslu paskābināšana to izkliedēšanas laikā. 
 

 

5.4. att. Firmas SyreN šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģija (BioCover, 2016) 
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izkliedētāju 



 

Šai gadījumā šķidrmēslu paskābināšana notiek uz lauka pirms to iestrādes augsnē (5.4. attēls). 
Sērskābe tiek sajaukta ar šķidrmēsliem, izmantojot maisītāju, kas ierīkots pie šķidrmēslu 
tilpnes. Šāds maisītājs nodrošina efektīvu mēslojuma sajaukšanu ar skābi dažu sekunžu laikā  
(5.5. attēls). 
 

 

5.5. att. Skābes izsmidzinātājs un maisītājs, kas ir uzmontēti šķidrmēslu tvertnes aizmugurējā 
daļā (Agrotech, 2012). 
 
Apstrādātie šķidrmēsli nokļūst nokareno šļūteņu tipa izkliedētājā, kur notiek šķidrmēslu 
papildus sajaukšanās. Cauruļvada galā ir novietots sensors, kas nepārtraukti seko pH līmenim un 
automātiski regulē pievienojamās skābes daudzumu. Tehnoloģisko iekārtu darbība atbilst 
ISOBUS standartiem. 
Vēl lieto šķidrmēslu paskābināšanas sistēmu SyreN, kas uzmontēta uz šķidrmēslu izkliedēšanas 
agregāta. Šai sistēmai ir trīs galvenās sastāvdaļas (5.6. attēls). 
1. Priekšējā tvertnes sērskābei, dzelzs sulfātam un mazgāšanas ūdenim.  
2. Termināla programmatūra sērskābes un dzelzs sulfāta dozēšanai. 
3. Sūkņi sērskābes un dzelzs sulfāta pievienošanai šķidrmēslu tvertnē.  

 

  

5.6. att. Šķidrmēslu paskābināšana sistēma SyreN. Tai ir trīs tvertnes, kuras nostiprinātas 
traktora priekšpusē: 1- tvertne dzelzs sulfātam; 2 - tvertne sērskābei; 3 - tvertne ūdenim, kuru 
izmanto sistēmas mazgāšanai. (BioCover, 2016). 
 



Lietojot šo sistēmu, paskābinātiem šķidrmēsliem ir iespējams vēl pievienot dažādas piedevas, 
piemēram, mikroelementus vai citas piedevas, kuras mazina smakas. Tā, piemēram, var 
pievienot dzelzs sulfātu (FeSO4), lai samazinātu sērūdeņraža (H2S) un amonjaka smakas. Šai 
gadījumā dzels sulfāts reaģē ar sērūdeņradi, izveidojot FeS nogulsnes un sērskābi (H2SO4).  
 
SyreN sistēmai ir GPS/GMS datu savākšanas aprīkojums, kas atbilst CANbus/ISOBUS 
standartiem. Tas automātiski vada šķidrmēsliem pievienojamās skābes plūsmu, šim nolūkam 
kontrolējot pH līmeni pirms un pēc paskābināšanas, kā arī ņemot vērā skābes devu, iestrādes 
vietas parametrus un citus rādītājus. Tas padara šo sistēmu piemērotāku pakalpojuma 
sniedzēju prasībām un apliecina tās atbilstību vides aizsardzības normatīviem. 
 
Ņemot vērā, ka šķidrmēslu paskābināšanu un iestrādi veic pakalpojuma sniedzējs, zemniekam 
nav nepieciešamas nekādas investīcijas speciālās tehnikas iegādei, kā arī jānodrošina šīs 
tehnikas ekspluatācijas izmaksas. Attiecībā uz amonjaka emisiju ierobežošanu, atbilstoši 
vietējo institūciju prasībām, kā alternatīvu paskābināšanai var izmantot šķidrmēslu inžekciju. 
Taču, lietojot iestrādi ar mēslojuma inžekciju, ir samazināts darba platums, kas palielina 
šķidrmēslu iestrādes izmaksas, salīdzinājumā ar nokareno cauruļu izmantošanu.  
 

5.2 Latvijā lietotās šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijas 
Pārskats par balansiera sistēmām ir sniegts 3.2.1. nodaļā. 

Latvijā ir viens uzņēmums, kas sniedz šķidrmēslu izkliedēšanas pakalpojumus ar balansiera 

sistēmu. 

Ja šķidrmēslu transportēšanas attālums ir līdz 3 km (viena sistēma), tad darba samaksa ir 1.8 € 

m
-3
 plus PVN, plus samaksa par izlietoto dīzeļdegvielu (maksā 0.36 l m

-3
). 

Ja transportēšanas attālums ir 3–5.5 km (divas sistēmas), tad cena ir tāda pat, kā transportējot 

līdz 3 km, plus 1 € m
3
 par iestrādāto šķidrmēslu m

3
. 

 

5.7. att. Pakalpojuma sniedzējs izmanto šķidrmēslu iestrādes sistēmu ar balansieri. (Foto: 

Aragro). 

 

 



5.3 Šķidrmēslos esošo barības vielu noteikšana 
 

Lai noteiktu šķidrmēslos esošo barības vielu daudzumu, no katras piepildītas šķidrmēslu 

krātuves ir jānoņem paraugs. Šī darba atvieglošanai var izmantot firmas D-TEC šķidrmēslu 

paraugu noņemšanas ierīci MMA. Tā darbojas automātiskā režīmā, un dod iespēju sekot spēkā 

esošo normatīvo aktu izpildes prasībām.  

 

 

5.8. att. Šķidrmēslu paraugu ņemšanas ierīce MMA, kura montējama uz izkliedētāja, un 

automātiski paņem šķidrmēslu paraugus, kurus iepilda plastmasas maisiņos. (D-Tec, 2016). 

 

Ierīces MMA trūkums ir tāds, ka zemnieks saņem informāciju vairākas dienas pēc mēslojuma 

izkliedēšanas. Tāpēc tagad lielākā daļa šķidrmēslu tehnikas ražotāju piedāvā vēl sensoru NR, 

kurš iebūvēts paraugu ņemšanas caurulē. Sensora dati tiek reģistrēti reizi sekundē. Tāpēc 

kūtsmēslos esošo barības vielu daudzumus (kopējo slāpekli, amoniju, fosfātu, kāliju), kā arī 

sausnas saturu, ir iespējams noteikt momentāni. Šķidrmēslu sensoru var pievienot arī mēslu 

iekraušanas sūknim vai starptvertnei. Ja sensors ir uzstādīts uz izkliedētāja, tad šo informāciju 

par barības vielu daudzumu var izmantot, lai kontrolētu šķidrmēslu izkliedēšanas normu, 

tādejādi sekmējot precīzās lauksaimniecības ieviešanu.  

Šobrīd sensoru ražotāji nesniedz drošu informāciju par veikto mērījumu precizitāti. Taču pēc 

firmas D-TEC datiem, iespējamā novirze P ir 15 % un N ir 10 %. Lai šos datus precizētu, Vācijas 

sabiedrība DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) šobrīd izstrādā testēšanas standartu, 

kas paredzēts praksē lietoto šķidrmēslu sensoru sertificēšanai. 

 
 

5.9. att. Sensors NIR - (Z), kurš uzstādīts uz šķidrmēslu izkliedētāja (pa kreisi), vai sūkņu 

stacijas (pa labi), lai veiktu tūlītēju barības vielu daudzuma mērījumus. (Zunhammer, 2016). 



 

Lai šķidrmēsliem varētu pievienot šķidrus minerālmēslus, firma Veenhuis piedāvā izmantot 

papildus tvertni, kuru nostiprina uz traktora priekšējās sakabes. Minerālmēslus pievieno uz 

lauka, ņemot vērā šķidrmēslos un augsnē esošo barības vielu daudzumu, kā arī kultūraugu 

vajadzības. Šķidrmēslos esošo barības vielu daudzumu iespējams noteikt tvertnes iepildes un 

mēslu izkliedēšanas laikā.  

 

5.10. att. Traktora agregāts, kura priekšdaļā piemontēta šķidru minerālmēslu tvertne. 

(Veenhuis, 2016). 

 

5.4 Šķidrmēslu sadalīšana cietajā un šķidrajā frakcijā 
 

Šķidrmēslu sadalīšanai cietajā un šķidrajā frakcijā var būt dažādi iemesli: mēslu 

transportēšanas iespēju uzlabošana, kompostēšanas nepieciešamība utt. Šķidrmēslu sadalīšana 

var samazināt šķidrās frakcijas apjomu par 15-30%, salīdzinājumā ar neapstrādātiem 

šķidrmēsliem (atkarībā no separatora tipa un darba efektivitātes).  

Iegūtajai šķidrajai frakcijai, pirms izkliedēšanas ir nepieciešama neliela pārjaukšana vai arī tā 

nav vispār vajadzīga. Ja šķidrā frakcija tiek izkliedēta zālājā, tad mazāks ir augu lapu 

piesārņojums. Turklāt, pateicoties tās samazinātajam sausnas saturam, pēc izkliedēšanas tā 

ātrāk iesūcas augsnē, un samazina amonjaka emisijas, salīdzinājumā ar neapstrādātu 

šķidrmēslu iestrādi (Hansen et al., 2005; Amon et al., 2006). Tomēr kopējās amonjaka emisijas 

(gan no sausās, gan šķidrās frakcijas) mēslu uzglabāšanas un izkliedēšanas laikā var būt lielākas 

nekā no neapstrādātajiem šķidrmēsliem, jo tās ir atkarīgas galvenokārt no cieto kūtsmēslu 

uzglabāšanas risinājuma (Hansen et al., 2005). Tāpēc, uzglabāšanas laikā, šie frakcijās sadalītie 

šķidrmēsli jānosedz ar emisiju necaurlaidīgu pārsegumu.  

Atkarībā no sadalīšanai izmantotās tehnoloģijas, šķidrajai frakcijai var būt zemāks P saturs, jo 

lielākā daļa P ir saistīta ar organiskajām vielām un koncentrēta cietajā frakcijā. Tādējādi rodas 

līdzsvarotāka N:P attiecība šķidrajā frakcijā un rodas iespēja šķidrmēslu iestrādes devu noteikt 

vadoties pēc N prasībām, nepārsniedzot P ierobežojumus. Savukārt cietajai frakcijai ir daudz 

mazāks ūdens saturs, kas samazina tās transportēšanas izmaksas uz attālākajiem laukiem. 

Turklāt, pateicoties vienkāršajai transportēšanai, cieto frakciju iespējams transportēt uz citām 

saimniecībām kā augsnes uzlabotāju. 

Kūtsmēslu sadalīšanai cietajā un šķidrajā frakcijā ir pieejamas dažādas tehnoloģijas. Parasti tās 

ietver “rupju” sadalīšanu, jo sausnas atdalīšanas pakāpe var ievērojami atšķirties (Hjorth et 

al., 2009). Sadalīšanas tehnoloģijas var būt pasīvas vai mehāniskas. Pasīvās tehnoloģijas ietver 

sedimentāciju, kuru iespējams izmantot šķidrmēsliem. Efektīvākas ir mehāniskās sadalīšanas 

tehnoloģijas, bet tām nepieciešamas lielākas investīcijas un ir augstākas ekspluatācijas 

izmaksas. Mehāniskās sadalīšanas tehnoloģijās kā darbīgās daļas izmanto sietus, siksnas presi, 



skrūves presi, centrifūgas, bet dažkārt lieto arī flotāciju vai aerāciju. Lai palielinātu šķidrās 

frakcijas atdalīšanas efektivitāti, iespējams izmantot ķīmiskās piedevas, kuras izraisa biomasas 

koagulāciju un flokulāciju. 

Avots: Baltic manure 2013. Kūtsmēslu apstrādes tehnoloģiju piemēri saimniecību līmenī. 

Zināšanu pārskats. 

Lasiet par šķidrmēslu sadalīšanu frakcijās arī 4. nodaļā, “Pārskats par šķidrmēslu iestrādes 

tehnoloģijām divās Igaunijas saimniecībās”, 1.saimniecība. 

 

5.5 Kūtsmēslu kompostēšana 
Kompostēšana ir aerobs un termofīls (40–65 °C) mikrobu izraisīts kūtsmēslu sadalīšanās process, 
kas pārveido organiskus substrātus stabilākā organiskā materiālā, kuru sauc par kompostu. 
Kompostēšana piemērota galvenokārt cietām organiskām vielām, lai gan pastāv arī mitrās 
kompostēšanas tehnoloģijas. Liela substrātu daudzuma kompostēšanai ir nepieciešama 
biomasas bagātināšana ar skābekli, mitruma regulēšana, substrātu sajaukšana ar pietiekamu 
oglekļa un N daudzumu, lai nodrošinātu efektīvu procesa norisi un iegūtā komposta kvalitāti. 
Liela kūtsmēslu daudzuma kompostēšanu mēdz realizēt speciālos kompostēšanas reaktoros 
(kompostēšana tvertnēs) vai ierīkojot garas kaudzes. Kompostēšanai rektorā (tvertnē ar lielu 
rotējošu cilindru) ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar kompostēšanu kaudzēs, jo process 
notiek kontrolētā vidē. Lietojot tvertņu sistēmu, iespējams, arī saglabāt gāzes (galvenokārt 
NH3, NOx un N2O), kuras veidojas kompostēšanas procesā, un attīrīt izvadīto gaisu, pirms tas 
tiek novadīts apkārtējā vidē. 
Kompostēšanu izmanto arī no šķidrmēsliem atdalītās cietās frakcijas apstrādei. Pateicoties 
termofīlajiem procesiem, kompostēšana palīdz iznīcināt kūtsmēslos esošos patogēnus un 
likvidēt nezāļu sēklu dīgtspēju. Kompostētiem cietiem kūtsmēsliem nav smakas, tādēļ tos var 
iestrādāt pie apdzīvotajām vietām. Kompostēto cieto frakciju var izmantot arī kā pakaišu 
materiālu liellopu mītnēs (skat. 4.nodaļu. Pārskats par šķidrmēslu iestrādes tehnoloģijām divās 
Igaunijas saimniecībās). 
 
Avots: Baltic manure 2013. Kūtsmēslu apstrādes tehnoloģiju piemēri saimniecību līmenī. 

Zināšanu pārskats. 

 

5.6 Siltuma atgūšana no šķidrmēsliem 
Pirmās šķidrmēslu kanālu atdzesēšanas sistēmas Somijas cūku fermās tika uzbūvētas 2005. 

gadā. Lietojot siltumsūkni, no šķidrmēsliem var atgūt ievērojamu siltuma daudzumu, kas 

noderīgs mikroklimata uzlabošanai cūku novietnē. Papildus šķidrmēsliem, kā siltuma avoti var 

tikt izmantota augsne, dziļas akas un iekštelpu gaiss. 

Atgūto siltumu var lietot, lai apsildītu ēkas, uzsildītu dzeramo ūdeni vai iegūtu sadzīves 

vajadzībām nepieciešamo karsto ūdeni. Galvenais ieguvums ir apkures degvielas ietaupījums, 

lai gan kopējais elektrības patēriņš šai gadījumā parasti palielinās. Mēdz uzskatīt, ka ar 1 kW 

elektroenerģijas var iegūt 2–4 kW apkures enerģiju.  

Papildus enerģijas ietaupījumiem, šķidrmēslu kanālu dzesēšana samazina amonjaka, metāna un 

oglekļa dioksīda emisijas. Bet, pateicoties samazinātajām emisijām, gaisa apmaiņas apjoms 

dzīvnieku mītnē var tikt samazināts, kas nozīmē arī mazākus siltuma zudumus un samazinātas 

smakas apkārtējā vidē. 

Somijas klimatiskajos apstākļos, dzesējot šķidrmēslus, var atgūt tikai daļu no dzīvnieku mītnē 

nepieciešamās siltuma enerģijas. Tādēļ aukstākajos ziemas periodos, papildus siltuma enerģija 

jāiegūst no augsnes, akām vai iekštelpu gaisa. Kritiskajās situācijās vēl izmanto degvielas, vai 

koksnes  apkures sistēmas.  

Vienā no Somijas cūku fermām, šķidrmēslu kanālos ierīkota 600 m gara siltuma atguves 

cauruļvadu sistēma, ar kopējo platību 670 m
2
.
 
Tādejādi, rēķinot uz m

2
 šķidrmēslu kanāla 



platības, iemontēts 0.9 m garš cauruļvads. Šajā saimniecībā (ar 1 000 nobarojamo cūku vietām) 

gadā iegūst 2 000 m
3
 šķidrmēslu, un tie tiek atdzesēti līdz 12 °C. Tādejādi no šiem 

šķidrmēsliem siltumsūknis var saražot 40 kW siltuma enerģijas. Sistēmā ietilpst arī 200 m dziļas 

akas, kuras lieto kā siltuma avotus, bet vasarā tās izmanto liekā siltuma novadīšanai. Saimnieks 

lēš, ka bez siltuma atgūšanas sistēmas, degvielas patēriņš būtu 15 000 litri gadā, bet, lietojot 

šo sistēmu, degvielas patēriņš ir apmēram 2 000 litri gadā. 

Līdzīgi rezultāti iegūti citā Somijas cūkkopības fermā, kurā izmanto tikai no šķidrmēsliem 

atgūto siltumu, (http://www.environment.fi/download.asp?contentid=139566&lan=fi).  

Šajā fermā vienā gadā iegūst aptuveni 2 500 m
3
 šķidrmēslu (fermā ir 900 nobarojamo cūku 

vietas), un, pēc siltumapgādes pilnveidošanas, degvielas patēriņš samazinājies no 6 000 litriem 

līdz nepilniem 1 000 litriem. Ņemot vērā, ka apkures periods ir apmēram 4 mēneši (no 

decembra līdz martam), siltumsūkņa elektrības patēriņš apkures sezonas laikā ir aptuveni 8000 

kWh. Zemāka šķidrmēslu temperatūra nozīmē arī mazākas amonjaka, metāna un oglekļa 

dioksīda emisijas novietnes gaisā. Bet tas nozīmē, ka gaisa apmaiņas daudzums var būt 

ievērojami mazāks. Tādējādi nepieciešams mazāk elektroenerģijas gaisa apmaiņas 

nodrošināšanai un tiek zaudēts mazāks siltuma daudzums. Taču jāpiezīmē, ka šķidrmēslu 

atdzesēšana paildzina šķidrmēslu sasalšanas periodu ziemas laikā. Tomēr, vadoties pēc šīs 

saimniecības pieredzes, tas neaizkavē šķidrmēslu izkliedēšanu, sagatavojot augsni pavasara 

sējai. Investīciju izmaksas sistēmai ar dziļurbumu bija apmēram 80 000 EUR. Subsīdijas 

sastādīja 15% no kopējām investīcijām, bet 70% sedza ar procentu likmi garantēts aizdevums. 

Siltuma atgūšanas sistēma no šķidrmēsliem 2010.gadā izmaksāja aptuveni 20 000 €, bet 

apmēram 50% no šīm izmaksām tika segtas no dzīvnieku labturības subsīdijām. 

Avots: Baltic manure 2013. Kūtsmēslu apstrādes tehnoloģiju piemēri saimniecību līmenī. 

Zināšanu pārskats. 

 

Secinājumi par inovatīvajām tehnoloģijām.  

Lauksaimnieki ir ieinteresēti izmantot visas kūtsmēslos esošās barības vielas, lai tās izmantotu 

augsnes mēslošanai kultūraugiem nepieciešamā daudzumā. Šim nolūkam tiek piedāvātas 

dažādas tehnoloģijas un iekārtas, kuras sekmē šī mērķa efektīvu realizāciju. Tādēļ šajā nodaļā 

ir sniegts īss pārskats par inovatīvajām tehnoloģijām, kuras saistītas ar kūtsmēslu iestrādi, lai 

varētu īstenot dažādas idejas kūtsmēslu apsaimniekošanas pilnveidei Igaunijas un Latvijas 

saimniecībās. 

  



6 Ierosinājumi efektīvai un videi draudzīgai kūtsmēslu 
iestrādei.  

 

Šķidrmēslu iestrāde 

Aramzeme ar rugājiem vai zaļmēslojumu 

Pēc ražas novākšanas, rugāju kultivēšanas laikā, ieteicams iestrādāt 20-30 kg ha
-1
 slāpekļa 

(Väetamise ABC), jo arī augu atlieku sadalīšanās mikroorganismiem ir nepieciešamas 

uzturvielas. Turklāt, pie lielāka augu atlieku daudzuma, palielinās arī N nepieciešamība. 

Kūtsmēslos jāņem vērā tikai augiem pieejamais amonija slāpeklis. Ja liellopu kūtsmēsliem ir 

1.3 kg amonija N vienā m
3
 un, tos izkliedējot rodas 3% lielas emisijas, tad, lai panāktu 5 kg 

amonija N daudzumu, ir jāizkliedē 20 t šķidrmēsli (30/1.3)/(1-0.05)=16.2 m
3
 ha

-1
. Lai sasniegtu 

30 kg N, nepieciešams izkliedēt 24.3 m
3
 ha

-1
. Tāpēc optimālā šķidrmēslu iestrādes norma ir 15-

25 m
3
 ha

-1
. Lai apvienotu rugāju vai zaļmēslojuma kultivēšanu ar to mēslošanu, vēlams 

izmantot izkliedētājus, kuri aprīkoti ar mēslojuma iestrādes diskiem. Tādā veidā var panākt 

vienmērīgu augsnes, kūtsmēslu un augu atlieku sajaukšanos. Ja šķidrmēsli ir sajaukti ar augsni 

un augu atliekām, tad amonjaka un citu smaku emisijas ir zemas. Turklāt šķidrmēslu iestrāde 

nav pārāk dziļa, un pēc dažām nedēļām iesētie augi var sākt izmantot barības vielas no augsnes 

augšējā slāņa. 

Alternatīvs veids ir izmantot tiešās izkliedēšanas tehnoloģijas. Tomēr tās rada lielākas 

amonjaka emisijas, it īpaši, ja šķidrmēsliem nav veikta paskābināšana. Tādēļ nepieciešama  

tūlītēja mēslojuma iestrāde (ar ecēšām vai citādā veidā). 

Aramzeme pirms pavasara kultūraugiem 

Pirmajai šķidrmēslu iestrādei pēc ziemas ir piemērots inžektors ar kultivatora zariem. Šajā 

laikā lielākā augu atlieku daļa jau ir sadalījusies, un nepieciešama lielāka šķidrmēslu deva, 

rēķinot uz hektāru, lai izveidotu barības vielu bāzi augu augšanas sezonai. Ar kultivatoru 

aprīkota inžektora izmantošana, samazina amonjaka emisijas, un, amonjaka emisijām 

labvēlīgos laika apstākļos, šīs iekārtas ir visefektīvākās. 

Ja lauks ir klāts ar lielu augu atlieku daudzumu un pastāv risks, ka kultivatora zari piesērēs, tad 

disku kultivatoru var izmantot arī pavasarī. 

Alternatīvs veids -  tiešā šķidrmēslu izkliedes tehnoloģija, kad mēslojumu transportēšanu un 

izkliedēšanu veic viens agregāts. Bet tad rodas lielākas amonjaka emisijas, it īpaši, ja 

šķidrmēsliem nav veikta paskābināšana. Tādēļ jānodrošina tūlītēja mēslojuma iestrāde augsnē.  

Zālāju vai kultūraugu audzēšana 

Šim gadījumam ir piemērots izkliedētājs ar nokarenām šļūtenēm. Kā liecina ekonomiskie 

aprēķini, nokareno šļūteņu sistēma ir īpaši izdevīga tad, ja pastāvošie laika apstākļi nav 

labvēlīgi amonjaka emisijām. Bet ja laika apstākļi veicina amonjaka emisijas, kā, piemēram, 

karstajās vasaras dienās, tad ieteicams izmantot izkliedēšanu ar inžekciju, vienlaikus realizējot 

arī mēslojuma iestrādi augsnē. Ieteicamā šķidrmēslu deva, lietojot inžekciju, ir 15-20 m
3
 ha

-1
. 

Ja iekārtai ir platāku vadziņu veidošanas iespēja, tad šī norma var sasniegt 30 m
3
 ha

-1
. Vēl 

lielāks šķidrmēslu apjoms nav ieteicams, jo var neietilpt vadziņā un izšļākties uz zemes, kā arī 

uz augiem. Alternatīvs veids ir šķidrmēslu paskābināšana, kura būtiski samazina amonjaka 

emisijas. Jāievēro, ka pļavās ieteicams šķidrmēslus izkliedēt ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms zāles 

pļaušanas.  

 

Transportēšana uz lauku 



Šķidrmēslu izkliedēšanas iekārtas ir dārgas, un tās ir jāizmanto pēc iespējas efektīvi. Tādēļ 

šķidrmēslu transportēšanai no krātuves līdz laukam vēlams izmantot speciālu nomātu 

transportu, kas var pārvietoties ātrāk nekā izkliedētājs. Šāds risinājums ir par 0.5–0.6 € m
-3 

lētāks, nekā šim nolūkam izmantojot izkliedētāju (lietojot tiešās iestrādes tehnoloģiju). 

Ja transportēšanas attālums un apvidus reljefs ir atbilstoši (nav traucējošu šķēršļu vai 

apdzīvotas vietas), tad var realizēt šķidrmēslu pārsūknēšanu līdz mēslojuma iestrādes vietai pa 

cauruļvadiem, tādejādi aizstājot speciālā autotransporta izmantošanu. 

Lai samazinātu izkliedētāja un transportlīdzekļu dīkstāves, ieteicams uz lauka izmantot 

šķidrmēslu starptvertni. Savukārt mēslojuma iestrādei var lietot izkliedētāju ar balansiera 

sistēmu, kuram šķidrmēslus pievada no starptvertnes pa lokanu cauruli, kuru darba laikā 

izkliedētājs velk aiz sevis. Tādējādi šāds izkliedētājs var strādāt nepārtraukti, kamēr vien 

starptvertne nav iztukšota. Šādā gadījumā lauka gals, kurā parasti notiek izkliedētāja tilpnes 

uzpilde, ir mazāk sablīvēts. Turklāt ar balansiera sistēmu aprīkotais izkliedētājs ir bez 

šķidrmēslu tilpnes un tāpēc augsne ir mazāk sablīvēta arī visā lauka platībā. 

Šķidrmēslu iestrādes norma 

Aprēķini liecina, ka lētāk ir izkliedēt 50 m
3
 ha

-1
 nekā 30 m

3
 ha

-1
. Tas tādēļ, ka visu šķidrmēslu 

izkliedēšanai ir nepieciešama mazāka zemes platība, un mazāks ir arī attālums no krātuves līdz 

laukam. Turklāt uzlabojas darba laika izmantošanas efektivitāte, jo samazinās nepieciešamais 

apgriešanās manevru skaits lauka galos.  

Taču visos gadījumos ir jāievēro vides ierobežojumi. Ja tiek izmantota mēslojuma izkliedēšana 

ar inžekciju, tad uz lauka virsmas mēsliem nevajadzētu būt. 

Tas pats attiecas uz cietajiem un pakaišu kūtsmēsliem. Ņemot vērā, ka tajos augu barības vielu 

saturs ir augstāks, salīdzinot ar šķidrmēsliem, to iestrādes norma ir attiecīgi mazāka.  

 

Pakalpojuma sniedzēja izmantošana 

Jo saimniecībā ir lielāks šķidrmēslu daudzums, jo izkliedēšanas iekārtu atmaksāšanās laiks ir 

īsāks. Piemēram, saimniecībā, kurā ir 100 slaucamas govis un lieto izkliedētāju ar nokarenām 

šļūtenēm, izkliedētāja atmaksāšanās laiks ir ilgāks par 50 gadiem. Ja savukārt saimniecībā ir 

900 govis, tad šis atmaksāšanās laiks nepārsniedz 4 gadus. 

Ja zemnieks plāno iegādāties kūtsmēslu izkliedēšanas iekārtas, tad ieteicams iepriekš aprēķināt 

šādu iekārtu izmantošanas iespējamās izmaksas, kā arī tās salīdzināt ar pieejamo izkliedēšanas 

pakalpojuma izmaksām. Piemēram, pilna servisa ārpakalpojuma (ietver šķidrmēslu sajaukšanu 

krātuvē, iesūknēšanu transortcisternā, transportēšanu un izkliedēšanu uz lauka) izmaksas, ja 

attālums līdz laukam nepārsniedz 6 km, ir 3.5 € m
-3
. Savukārt nelielām saimniecībām, 

pakalpojuma sniedzēja piedāvātā cena bieži vien ir mazāka nekā pašas saimniecības iegādātu 

iekārtu izmantošana. 

Salīdzinot šķidrmēslu transportēšanas un iestrādes izmaksas saimniecībām ar 100, 300 un 900 

slaucamajām govīm, konstatēts, ka, tiešās iestrāde tehnoloģija, kad izkliedētājs tiek izmantots 

arī šķidrmēslu transportēšanai, visizdevīgākā ir saimniecībai ar 300 slaucamajām govīm. Ja 

saimniecībā ir lielāks govju skaits, tad atmaksājas šķidrmēslu transportēšanai izmantot 

pakalpojumu sniedzēja transportlīdzekļus. Bet, ja saimniecībā ir tikai 100 govis, tad šķidrmēslu 

transportēšanai un iestādei ir izdevīgs pilns ārpakalpojums.  

 

Pusšķidro kūtsmēslu iestrāde 

No tehnoloģiskā viedokļa ieteicams izvairīties no pusšķidrajiem kūtsmēsliem. Vadoties pēc 

Igaunijas normatīviem, to sausnas saturs ir 12-20%. Tādēļ tos ir grūti sūknēt, nevar uzglabāt 



kaudzēs un tie nav piemēroti transportēšanai un izkliedēšanai ne ar šķidro, ne cieto kūtsmēslu 

izkliedētājiem. Tāpēc pusšķidros kūtsmēslus ieteicams iepriekš sadalīt cietajā un šķidrajā 

frakcijā. 

Ja pusšķidrie kūtsmēsli netiek sadalīti frakcijās, tad to iestrādei vispiemērotākie ir universālie 

izkliedētāji ar blīvu kravas tilpni, no kuras mēslus var izkliedēt caur tilpnes  aizmugurējo daļu.  

 

Cieto kūtsmēslu iestrāde 

Cietos kūtsmēslus Ieteicams izkliedēt ar mobilu iekārtu, kas aprīkota ar vertikāliem veltņiem un 

izkliedēšanas diskiem. Tas nodrošina plašāku un vienmērīgāku kūtsmēslu izkliedēšanu, 

salīdzinājumā ar tādiem izkliedētājiem, kuriem ir horizontāli veltņi un nav sviedējdisku. 

Turklāt kravas tilpnei ir jābūt ar apmalēm, lai izvairītos no kūtsmēslu mehāniskiem zudumiem 

transportēšanas laikā. 

 

Laika apstākļi 

Kūtsmēslu iestrādei ir labvēlīgi mitri, bezvēja, mākoņaini un vēsi laika apstākļi. Tomēr augsne 

nedrīkst būt sasalusi, apsnigusi vai applūdusi. Jāizvairās no kūtsmēslu iestrādes stipra lietus 

laikā, jo tad var notikt kūtsmēslu aizskalošanās.  

 

Ieteikumi kūtsmēslu paraugu ņemšanai 

Kūtsmēslu paraugi jāņem no izkliedēšanai sagatavotās mēslu masas, piemēram, pēc šķidrmēslu 

sajaukšanas krātuvē. Tie jāņem vismaz no 5 dažādām vietām un slāņiem, bet pēc tam tie 

jāsamaisa. Līdz analīžu veikšanai, kopējais paraugs ir jāuzglabā hermētiski noslēgtā traukā, kas 

novietots vēsā vietā. Tas nodrošina reprezentatīvu analīžu rezultātu ieguvi. 

 

Moderno tehnoloģiju izmantošanas veicināšana ar likumdošanu un valsts atbalstu  

Tiesību aktiem un valsts atbalstam jāsekmē videi draudzīgu kūtsmēslu iestrādes tehnoloģiju 

izmantošana. Tas nozīmē, ka jānodrošina izkliedēto kūtsmēslu tūlītēja iestrāde augsnē, un šim 

nolūkam saimniecībām ir jābūt atbilstošai tehnikai, kas spētu kūtsmēslus izkliedēt pietiekoši 

ātri, nepieciešamajos daudzumos un piemērotākajā laikā. Tad augi var labāk izmantot 

kūtsmēslos esošās barības vielas, un samazinās to noplūdes (emisijas) apkārtējā vidē. Īpaši 

efektīvas ir šķidrmēslu inžekcijas tehnoloģijas, un tādēļ tās vajadzētu plaši izmantot. 

Jāveicina kūtsmēslu transportēšanas un izkliedēšanas pakalpojumu pieejamība, lai palīdzētu 

mazākajām saimniecībām izmantot pilnu kūtsmēslu efektivitātes potenciālu, vienlaikus 

samazinot nelabvēlīgo faktoru ietekmi uz apkārtējo vidi. 
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