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• Darba mērķis ir veikt amonjaka emisiju mērījumus lauka 

apstākļos pie dažādām digestāta un šķidrmēslu iestrādes 

tehnoloģijām. 

PĒTĪJUMA MĒRĶIS 



• Lauksaimniecība rada 75% no globālajām amonjaka emisijām atmosfērā 

un līdz ar to, tā ir galvenais amonjaka emisiju avots. 

• Puse no lauksaimniecības emisijām nāk no augšņu mēslošanas. 

• Amonjaka emisijas negatīvi ietekmē ekosistēmas un cilvēku veselību, jo 

tās spēj uzkrāties gan kā cietās daļiņas, gan kā skābo lietu sastāvdaļa. 

IEVADS 

https://www.gov.uk/government/publications/code-of-good-agricultural-practice-for-reducing-
ammonia-emissions/code-of-good-agricultural-practice-cogap-for-reducing-ammonia-emissions 

• Amonjaka emisiju 

samazinošos pasākumus var 

iedalīt trijās lielās grupās:  

1. amonjaka samazinošie 

pasākumi dzīvnieku mītnēs; 

2. amonjaka samazinošie 

pasākumi kūtsmēslu 

uzglabāšanas laikā; 

3. amonjaka samazinošie 

pasākumi mēslojuma 

iestrādes laikā, pie kuras 

pieder skābināšanas 

pasākumi. 
 



Mērījumi tika veikti trijos piegājienos: 

• Ziemas rapša sējumos, kas atrodas Jaunbērzes pagastā 2018. 

gada 30. aprīlī un 1. maijā. 

• Kviešu sējumos, kas atrodas Īles pagastā, 2018.gada 16.maijā 

un 17.maijā.  

• Kukurūzas sējumos, kas atrodas Bēnes pagastā,  2018.gada 

15. jūnijā un 16. jūnijā 
 

MATERIĀLI UN METODES  



• Picarro G2508 vienlaikus 
var noteikt piecas gāzes 
dislāpekļa oksīdu (N2O), 
metānu (CH4), ogļskābo 
gāzi (CO2), amonjaku 
(NH3) un ūdeni (H2O) 
tvaika formā.  

• Amonjaka mērījumi ar šo 
multispektometru kopā 
ar ūdens tvaika 
mērījumiem ir sarežģītāk 
interpretējami nekā CO2, 
NH4 un N2O. 

• Amonjaks NH3 var 
nogulsnēties gan 
caurulītēs, gan uz citām 
instrumenta virsmām. 

MATERIĀLI UN METODES 

Amonjaka mērījumi ar Picarro G2508 un  

60 l čemberi. 



• Skābināšanai tiek 
izmantots traktors ar 
piemontētu viena 
kubikmetra tilpuma 
konteineru, kas pildīts ar 
sērskābi.  

• Šī sistēma ir pieslēgta pie 
digestāta cisternas, uz 
kuras atrodas skābes 
iestrādes maisītājs, kas 
iestrādā skābi digestātā.  

• Sērskābe kopā ar digestātu 
tiek novadīta uz 
mēslojamās platības ar 
izkliedētāju, kuram ir 
nokarenās caurules. 

MATERIĀLI UN METODES 

http://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2018/06/BSA-Lauka-diena-

%C4%AAl%C4%93-20180620.pdf 



MATERIĀLI UN METODES 

Amonjaka koncentrāciju mērījumu transformācijas aprēķina algoritma shematisks 

attēlojums. 



REZULTĀTI I 

Amonjaka emisijas uzreiz pēc digestāta izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes tehnoloģijām. 

• Visaugstākā emisija 4500 g h-1 ha-1 tika konstatēta parauglaukumā bez 

veģetācijas. Paaugstinātā amonjaka emisija izskaidrojama ar augsto pH 

7.9 līmeni digestātā. 

• Zemākā amonjaka emisija 710 g h-1 ha-1 tika konstatēta parauglaukumā, 

kur tika izkliedēts skābināts digetāts un bija ziemas rapša sējumi, kas 

izskaidrojams ar pazemināto pH 6.4 un ziemas rapšu spēju absorbēt 

amonjaku. 



• Visaugstākā emisija 3160 g h-1 ha-1 tika konstatēta parauglaukumā bez 

veģetācijas.  

• Zemākā amonjaka emisija 718 g h-1 ha-1 tika konstatēta parauglaukumā, 

kur tika izkliedēts skābināts digestāts un bija ziemas rapša sējumi. 

REZULTĀTI I 

Amonjaka emisijas divas stundas pēc digestāta izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes 

tehnoloģijām. 



• Četras stundas pēc digestāta iestrādes amonjaka emisiju apjoms ir 

samazinājies visās tehnoloģijās, tomēr saglabājas būtiskas atšķirības 

starp iestrādes tehnoloģijām.  

• Divdesmit četru stundu laikā amonjaka emisijas bija samazinājušās 30 

kārtīgi, bet šo faktu var izskaidrot ar spēcīgu lietu nakts laikā starp 

mērījumiem. 

REZULTĀTI I 

Amonjaka emisijas četras stundas pēc digestāta 

izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes 

tehnoloģijām. 

Amonjaka emisijas divdesmit četras stundas pēc 

digestāta izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām 

iestrādes tehnoloģijām. 



• Amonjaka emisijas digestātam bez veģetācijas 24 stundu laikā sasniedz 

13 kg ha-1 skābinātam digestātam bez veģetācijas sasniedz 8.5 kg ha -1, 

savukārt skābināts digestāts ar veģetāciju 24 stundu laikā sasniedz 2.5 kg 

ha -1 amonjaka emisiju, kas ir piecas reizes zemāka kā digestātam bez 

veģetācijas. 

 

REZULTĀTI I 

Amonjaka kumulatīvās emisijas divdesmit četru stundu laikā pēc digestāta izkliedes kg ha-1 pie 

dažādām iestrādes tehnoloģijām. 



• Tūlīt pēc šķidrmēslu izkliedes visaugstākās emisijas ir šķidrmēsliem bez 

sērskābes piedevas 3174 g h-1 ha-1, savukārt viszemākā amonjaka 

emisija 394 g h-1 ha-1 šķidrmēsliem ar 3 litriem uz tonnnu sērkābes 

piedevu. 

REZULTĀTI II 

Amonjaka emisijas pēc šķidrmēslu izklides g h-1 ha-1 pie dažādām sērskābes devām uz 

tonnu šķidrmēslu. 



• Pēc 24 stundām amonjaka emisija parauglaukumā bez 

skābes ir samazinājusies trīs reizes. 

REZULTĀTI II 

Amonjaka emisijas divdesmit četras stundas pēc šķidrmēslu izklides g h-1 ha-1 pie dažādām 

sērskābes devām uz tonnu šķidrmēslu. 



• Šķidrmēsliem bez sērskābes kumulatīvā emisija 24 stundu laikā ir 12,5 kg 

ha -1 savukārt kumulatīvā emisija 24 stundu laikā no parauglaukuma ar 

šķidrmēsliem, kam pievienoti 3 litri uz tonnu sērskābes 1,75 kg ha -1 

REZULTĀTI II 

Amonjaka kumulatīvās emisijas divdesmit četru stundu laikā pēc šķidrmēslu izklides g h-1 ha-

1 pie dažādām sērskābes devām uz tonnu šķidrmēslu 



• Pēc šķidrmēslu izkliedes visaugstākās emisijas bija 

šķidrmēsliem bez veģetācijas un viszemākās amonjaka 

emisijas ir skābinātos šķidrmēslos ar veģetāciju.  

REZULTĀTI III 

Amonjaka emisijas pēc šķidrmēslu izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes tehnoloģijām 



• Pēc šķidrmēslu izkliedes visaugstākās emisijas bija 

šķidrmēsliem bez veģetācijas un viszemākās amonjaka 

emisijas ir skābinātos šķidrmēslos ar veģetāciju.  

REZULTĀTI III 

Amonjaka emisijas pēc šķidrmēslu izkliedes g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes tehnoloģijām 



Šķidrmēsli diennakts laikā rada 10,0 kg ha -1 amonjaka emisiju, savukārt 

skābināti šķidrmēsli rada aptuveni 1,0 kg ha -1 amonjaka emisijas. 

REZULTĀTI III 

Amonjaka kumulatīvās emisijas divdesmit četru stundu laikā pēc šķidrmēslu izklides  

g h-1 ha-1 pie dažādām iestrādes tehnoloģijām 



• Amonjaka emisiju mērījumiem ir iespējams izmantot 

iekārtu Picarro G2508 ar nosacījumu, ka mērījumu 

kameras rādiusa un augstuma attiecība ir vismaz 1:20. 

• Skābināšanas pasākumi sniedz būtisku amonjaka emisiju 

samazinājumu no 40-90% atkarībā no mēslojuma veida 

(digestāts u.c.) audzētās kultūras, klimatiskajiem un 

augsnes agroķīmiskajiem apstākļiem. 

• Lai iegūtu skābināšanas tehnoloģijas ietekmi uz 

amonjaka emisiju, samazinājumu nepieciešams veikt 

papildus pētījumus, kur tiek testētas dažādas augsnes un 

dažādas skābināšanas tehnoloģijas. 
 

SECINĀJUMI 




