
  

Seminārs – diskusija 

Starp mežu un lauku. Ātraudzīgie koki – papildus ekoloģiskais un 
ekonomiskais ieguvums lauksaimniekam.

Datums: 27.02.2018.
Norises vieta: LVMI Silava, Rīgas iela 111, Salaspils 



  

Ne visi koki ir mežs

 Mežs
 Ieaudzēts mežs

 Ilggadīgie kokaugu 
stādījumi

 Alejas
 Parki
 Kokaugu joslas
 ???



Likuma izpratnē daudz koki

Lauksaimniecības un lauku 
attīstības likums:

10) kokaugu stādījumi  
ilggadīgi stādījumi (izņemot dekoratīvos 
kokaugus, augļu dārzus un 
stādaudzētavas), 

kuri īpašiem mērķiem un regulārā 
izvietojumā ierīkoti lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē un 

kuru maksimālais audzēšanas cikla 
ilgums ir līdz 15 gadiem, pēc kura kultūru 
atjauno vai turpina zemi izmantot citu 
lauksaimniecības kultūru audzēšanai.

Meža likums:

34) mežs — ekosistēma visās tās 

attīstības stadijās, 

kur galvenais organiskās masas ražotājs ir 
koki, 

kuru augstums konkrētajā vietā var 
sasniegt vismaz piecus metrus un 

kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga 
projekcija ir vismaz 20 procentu no 
mežaudzes aizņemtās platības.

39) plantāciju meži — ieaudzētas, 

īpašiem mērķiem paredzētas un Meža 
valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes.



Kokaugu stādījumi

(5) Lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu 
stādījumu ierīkošana, ja tā atbilst teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu prasībām un ja:

1) attiecīgā teritorija nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā iekļauta 
kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības 
nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne;

2) meliorētajās platībās tie tiek ierīkoti atbilstoši Meliorācijas 
likuma prasībām.

(Lauksaimniecības un lauku attīstības likums)



Meliorācija
• Meliorācijas likums 4.pants. (1) Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi" izdod tehniskos noteikumus šādām darbībām 
meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm:

...3) meža ieaudzēšanai;

   4) kokaugu stādījumu ieaudzēšanai lauksaimniecībā 
izmantojamā meliorētajā zemē...



Kritērijs (iekļaušanai standartā PEFC)

Kokaugu stādījums ierīkots teritorijā, kas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā 
valsts reģistrā nav iekļauta kā īpaši aizsargājams biotops (tai 
skaitā Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops) vai īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotne. Stādījuma ierīkošanā izmantots 
reproduktīvais materiāls ar zināmu izcelsmi.

Kokaugu stādījumi meliorētajās platībās tiek ierīkoti atbilstoši 
Meliorācijas likuma prasībām



Ilggadīgie stādījumi Eiropas Savienības izpratnē

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

(2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem 
paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009

Kombinētā nomenklatūra (KN)
6. NODAĻA - VEĢETĒJOŠI KOKI UN 
CITI AUGI; SĪPOLI, SAKNES UN 
TAMLĪDZĪGAS AUGU DAĻAS; GRIEZTI 
ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUM

0602 90 41 ----- meža koki



"Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 
lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126  (64) Tiešos 
maksājumus var saņemt par platību, kurā stāda un audzē viena vecuma 
īscirtmeta atvasāju sugas – apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni 
(Alnus incana) – ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku un kurā saskaņā 
ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. jūlijā nav reģistrētas 
meliorācijas sistēmas, kā arī pēc 2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidota 
meliorācijas sistēma.

(67) Ilggadīgo stādījumu platība ir uzturēta kultūraugu audzēšanai piemērotā 
stāvoklī, ja rindstarpas, kuru platums pārsniedz vienu metru, tiek izpļautas vai 
mehāniski apstrādātas un nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi aizvākti 
līdz kārtējā gada 15. septembrim.

(68) Atbalsttiesīgajā platībā var iekļaut grāvjus, dzīvžogus un koku rindas, kas 
nav platākas par diviem metriem.



Meža sugas – MRM 
(MK not.308.1.pielikums)



  

Lauksaimnieciskā mežsaimniecība 
EU kontekstā

https://www.researchgate.net/publication/275647662_Preliminary_stratification_and_quantification_of_agroforestry_in_Europe/figures?lo=1



Agromežsaimniecība
• Nav definēta Meža un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumos.

• Definīcija dota Eiropas savienības dokumentos:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. 
decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005



ES un koku stādīšana LIZ
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1305/2013 (2013. 
gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005



  

Pasaulē



  

Citur pasaulē - Īrija

http://www.medpartnership.com/wp-content/uploads/2016/01/Silvopastoral-agroforestry-combines-the-growing-of-trees-with-
livestock-grazing.jpg



  

Lielbritānija

SOLID Technical Note: Agroforestry for livesstock systems 

Jo Smith, Organic Research Center, UK:

Agroforestry: Integrated livestock and trees

http://farmadvice.solidairy.eu/wp-content/uploads/2016/05/SOLID_technical_note12_agroforestry.pdf
http://www.solidairy.eu/index.php/2014/05/21/agroforestry-integrating-livestock-and-trees/


  

Citur pasaulē ASV - Kalifornija

http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/research-initiatives/are/ecosystem/agroforestry-1

https://www.hobbyfarms.com/agroforestry-plan-promotes-land-stewardship/



  

Citur pasaulē -  Kanāda

https://www.topcropmanager.com/other-crops/benefits-from-tree-based-intercropping-20026



  

Kanāda
http://www.agr.gc.ca/eng/science-and-innovation/agricultural-practices/agroforestry/?
id=1177431400694



  

Citur pasaulē  - Latīņamerika

http://blog.rootcapital.org/back-roads-to-
boardrooms/shade-grown-coffee-whats-the-big-
deal



  

Citur pasaulē - Itālija

http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/research-initiatives/are/ecosystem/agroforestry-1/pastured-poultry-under-tree-and-vine-crops



  

Citur pasaulē - Francija

http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/agroforestry-agriculture-of-the-future-the-case-of-montpellier

ww1.montpellier.inra.fr/safe/english/agroforestry.php



  

Citur pasaulē - Nīderlande 
http://www.louisbolk.org/sustainable-agriculture/agriculture-and-
nature-conservation/agroforestry-2

https://www.agforward.eu/index.php/en/agroforestry-for-poultry-
systems-in-the-netherlands.html



  

Eiropā - European Agroforestry 
Federation (EURAF)

http://www.eurafagroforestry.eu/

http://www.eurafagroforestry.eu/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen



  

Daži projekti
https://www.agforward.eu/index.php/es/inicio.html

Strategies for organic and low-input farming to mitigate and adapt to climate 
change (SOLMACC)

http://solmacc.eu/about-us/

Pēc 25 gadiem



  

Labās prakses piemēri

Zviedrija

© Kjell Sjelin Hånsta Östergärde – Apples and combiner – First harvest in the alley cropping system

https://photos.app.goo.gl/mxdno86BUqXkY4fx1
https://photos.app.goo.gl/2RAHdFMTKPxpUDCd2

l

Latvija -2011-2015



  

Gūstamo labumu ilustrācijas no 
dažādām pasaules malām

Innovative agroforestry for environmental security in India

https://www.yumpu.com/en/document/view/28
536273/agroforestry-definition-classification

http://www.purprojet.com/agroforestry-and-reforestation/

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation

http://www.world-agriculture.net/article/innovative-agroforestry-for-environmental-security-in-india


  
Attēli: T. Sarkanabols; www.db.lv;  

Potenciālās zemes - Latvija

http://www.db.lv/


  

Ekonomiku ietekmējošie faktori

Photo: http://boltakarachi.blogspot.com. www.agroforestrylatvia.com; www.bauskasdzive.diena.lv; www.vzd.lv  

http://boltakarachi.blogspot.com/
http://www.bauskasdzive.diena.lv/


  

Agromežsaimniecības sistēmas -Inter – 
Cropping - starprindu  sējumi - stādījumi

Foto: S. Rancāne; agroforestry.com 

● Hibrīdās apses

● Daudzgadīgie zālāji

● Zālaugu rotācija – 5 gadi 



  

 Agromežsaimniecības sistēmas - 
Latvija

Auzeņairane
(x Festulolium pabulare)

Galega
(Galega orientalis)

Miežabrālis
(Phalaris arundinacea)

Hibrīdā apse
(Populus tremuloides x Populus tremula)Photo: seklas.lv; agroforestry.lv



  

Agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana 
un uzturēšana

Pakalpojumi Cena, EUR M.v. Pakalpojumi Cena, EUR M.v.

Aršana 50.21 ha Sēklu žāvēšāna 0.04 kg

Diskošana 31.47 ha Transports 1,5 - 10 t 0.79 km

Kultivēšana 28.09 ha Transports > 10 t 0.91 km

Sēšana 27.78 ha Herbicīdi 30.00 ha

Pļaušana 36.53 ha Mēslojums 200.00 ha

Smalcināšana 58.87 ha Apses stādīšana 120.00 ha

Sēklu tīrīšana (Galega) 0.11 kg Sēklu tīrīšana (Mieža 
brālis)

0.12 kg

Agrotehniskā kopšana 70.00 ha Sēklu tīrīšana (Auzene) 0.09 kg

Mēslojuma 
izkliedēšana

20.00 ha Apses stādi 512.00 ha

VPM 61.00 ha



  

Daudzgadīgo zālaugu sēklu ražas 
agromežsaimniecības sistēmās  1. un 2. gadā,

 kg ha-1

Mēslojums Miežabrālis Miežabrālis Auzeņairene Auzeņairene Galega Galega

1. gads 2. gads 1. gads 2. gads 1. gads 2. gads

Kontrole 129 197 1176 202 142 427

Minerālmēsli 225 436 1539 278 185 535

Notekūdeņu 
dūņas

304 373 1451 191 276 444

Pelni 241 282 1296 220 372 568

Vidējais 
rādītājs

225 322 1365 223 244 493



  

Agromežsaimniecības sistēma ar Galegu un 
hibrīdo apsi dažādos mēslojuma veidos



  

Agromežsaimniecības sistēmas ar hibrīdo 
apsi un daudzgadīgajiem zālaugiem 



Pļavas auzene
Festuca pratensis 
Huds.

Parastā smilga
Agrostis tenuis Sibth.

Pļavas timotiņš
Phleum pratense L.

Dabiski ieaugušie zālaugi



Pļavas āboliņš
Trifolium pratense L.

Ložņu āboliņš
Trifolium repens 
L.

Vanagu vīķis
Vicia cracca L.



Zāļlapu virza
Stellaria 
graminea L.

Parastais pelašķis
Achillea 
millefolium L.

Parastā māllēpe
Tussilago farfara 
L.

Ārstniecības pienene
Taraxacum ifficinale 
F.H.Eigg.s.l.



Krēsliņa V., Štikāne K., Bebre I., Lazdiņa D., Brūmelis G. 2017. Herbaceous plant diversity in energy tree crop plantations. Acta Biol. 
Univ. Daugavp., 17 (2): 199 – 209. 

Pucka, I., Lazdina, D. & Bebre, I. 2016. Ground flora in plantations of three years old short rotation willow coppice. Agronomy 
Research, 14(4):1450-1466. 

Saimnieciski izmantojamo dominējošo dabiski ieaugušo lakstaugu 
sastopamība ātraudzīgo koku stādījumā



  

Latvijā – Silvopastoral systems – 
lopu ganības ar kokiem, krūmiem

http://www.laimigagovs.lv/special-orders/

http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/dabas-parks-dvietes-paliene



  

Koku grupas un joslas kā vējlauzes un 
noēnojums – agromežsaimniecība 
lopkopībā

http://www.agr.gc.ca http://www.agr.gc.ca

https://www.flickr.com/photos/1399
38511@N02/30720895333



  

http://www.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/Bo
ok%2006/html/8.9_trees_as_wind.htm?n=90



  

Kokaugu joslas kā ūdensteču ražojošas 
ātraudzīgo koku biobuferjoslas (šķelda vai 
malka, filtrācijas lauks, bišu ganības)

Latvijas variantsLatvijas variants



Ūdens



  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-
veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-

pasakumi/16-2-atbalsts-jaunu-
produktu-metozu-procesu-un-

tehnologiju-izstradei-287





  

Kārklu plantāciju 
apsaimniekošanas modeļi

Available: http://www.esf.edu/willow/download.htm



  

Kārklu plantāciju modelis  

Ieguldījums

Vispārējā informācija CSUNY608

Platība ha 10 10

Plantācijas mūža ilgums gadi 20 22

Vidējais biomasas pieaugums sausnas 
t.1/ha/gadā 

8 12

Aprites cikls gadi 4 5

Tehnikas apgriešanās un 
pārvietošanās ceļi

% no platības 8% 8%

Zemes izmaksas (nodokļi, noma) un 
apdrošināšana

EUR/ha/gadā 6 85

Platību maksājumi EUR/ha/gadā 61 0

Platību maksājumu saņemšanas 
ilgums

gadi 20 0

Biomasas iepirkuma cena EUR/m3 7 15



  

Rezultāts



  

Šķeldas tirgus

Šķelda - 178 000 t/sausnas

Malka - 56 000 t/sausnas

Šķeldas patērētāji

Šķeldas kvalitāte



  

Paldies par atsaucību!

dagnija.lazdina@silava.lv
kristaps.makovskis@silava.lv


