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Brošūras mērķis ir sniegt īsu, uz pētījuma rezultātiem balstītu, pārskatu par
Baltijas jūras reģionā izmantotajām kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijām, atspoguļojot to plusus un mīnusus saistībā ar
tehnoloģiskajiem, ekonomiskajiem un
vides aspektiem. Brošūrā atspoguļotās
izmaksas ir balstītas uz Latvijas un Igaunijas iekārtu tirgotāju datiem par 2016.
gada sākumu, visas cenas ir norādītas
bez PVN.

Virca
sausna < 2%;
Šķidrie kūtsmēsli
sausna 2–10%;
Pusšķidrie kūtsmēsli sausna 10–15%;
Pakaišu kūtsmēsli
sausna > 15%.

Kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģiju izvēle atkarīga no tajos esošā sausnas
satura – tos iespējams sūknēt (sausnas
saturs līdz 15 %) vai pārkraut (sausnas
saturs virs 15 %).
Pārskats par sausnas un augu barības elementu saturu Latvijā saražotajos kūtsmēslos dots 1. tabulā. (2. pielikums Ministru
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.834.)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumiem Nr. 829 Latvijā kūtsmēsli tiek klasificēti pēc sausnas
satura:

1. tabula. Kūtsmēslu sausnas saturs, NPK saturs un vērtība naudas izteiksmē Latvijā
Sausna
%

N
kg t-1

P
kg t-1

K
kg t-1

Vērtība naudas
izteiksmē, € t-1

Slaucamo govju (izslaukums
mazāks par 6000 kg gadā)
šķidrmēsli

10

4,1

1,4

2,8

5,59

Slaucamo govju (izslaukums
mazāks par 6000 kg gadā)
cietie kūtsmēsli

20

5,4

2,6

3,9

7,99

Slaucamo govju (izslaukums
no 6000-8000 kg gadā)
šķidrmēsli

10

4,2

2,1

2,9

5,75

Slaucamo govju (izslaukums
virs 8000 kg gadā) šķidrmēsli

10

4,4

2,2

3,3

5,95

Nobarojamo cūku šķidrmēsli

8

3,4

2,3

1,6

4,95

Aitu dziļo pakaišu kūtsmēsli

25

5,4

3,7

7

10,38

Vistu (broileru) kūtsmēsli

55

27,6

12,1

13,8

36,75

Kūtsmēslu tips
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Kūtsmēslu apsaimniekošanas
likumdošana Latvijā
Brošūrā norādītie normatīvie akti bija spēkā 2016. gada augustā.
Tomēr aktuālās redakcijas ieteicams pārbaudīt vietnē www.likumi.lv

Ministru kabineta noteikumi
Nr.834 (23.12.2014) „Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar
nitrātiem” nosaka:

•

• ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums
vienā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes hektārā gadā nedrīkst pārsniegt
170 kilogramu, ieskaitot bioloģiskās
saimniecībās iegūtos kūtsmēslus.
• Ja saimniecībā saražotais slāpekļa daudzums ar kūtsmēsliem un fermentācijas
atliekām pārsniedz 170 kilogramu uz
vienu lauksaimniecībā izmantojamās
zemes hektāru gadā, operators dokumentāri pierāda saražotā kūtsmēslu
un fermentācijas atlieku pārpalikuma
nodošanu citām saimniecībām vai to izmantošanu citā veidā.
• Teritorijās ar sasalušu, sniegiem klātu,
pārmitru vai periodiski applūstošu augsni nedrīkst izkliedēt nekāda veida kūtsmēslus. Īpaši jutīgajās teritorijās laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam
neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un
fermentācijas atliekas, bet uz zālājiem –
no 5. novembra līdz 15. martam.
• Īpaši jutīgajās teritorijās slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj

•

•

•
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no 5. oktobra līdz 15. martam, pārējiem
kultūraugiem un zālājiem – no 15. septembra līdz 15. martam.
Minerālmēslu maksimāli pieļaujamās
normas īpaši jutīgajās teritorijās tiek
noteiktas saskaņā ar ražības rādītājiem un kultūraugu šķirnes īpatnībām
(piemēram, ziemas kviešiem ar ražību
7 t ha-1 – 220 kg N ha-1).
Pakaišu kūtsmēsli pēc izkliedēšanas
jāiestrādā augsnē ne vēlāk kā 24 stundu laikā, šķidrmēsli – 12 stundu laikā.
Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu var neiestrādāt, ja tos lieto
kā papildmēslojumu.
Rudenī šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu lauku mēslošanai
lieto tikai kopā ar augu pēcpļaujas atliekām, iestrādājot tos augsnē.
Ierobežojumi kūtsmēslu izkliedēšanai
nogāzēs īpaši jutīgajās teritorijās:
kūtsmēslus atļauts izkliedēt ar tūlītēju
iestrādāšanu augsnē, ja nogāzes slīpums ir no 5 līdz 7 grādiem un garums
pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai
ūdenstilpes pusi;
ja nogāzes slīpums ir no 7 līdz 10 grādiem un garums pārsniedz 100 metrus
uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi,
augsni apstrādā šķērsām nogāzei un
mēslošanas līdzekļus izkliedē tikai tad,

ja lauku klāj augu sega vai mēslošanas
līdzeklis nekavējoties tiek iestrādāts
augsnē;
kur ir melnā papuve un kur nogāzes slīpums ir virs 7 grādiem, izkliedēt un iestrādāt kūtsmēslus aizliegts;
ja nogāzes slīpums ir virs 10 grādiem,
izkliedēt un iestrādāt kūtsmēslus
aizliegts;
ja nogāzes garums pārsniedz 20 metrus un slīpums ir virs 10 grādiem, ieteicams saglabāt veģetāciju vai pēcpļaujas
atliekas.

spējamiem mehāniskiem bojājumiem
pildīšanas vai iztukšošanas laikā.
• Izņēmuma gadījumā, ja tiek būvēta
jauna kūtsmēslu krātuve vai pārbūvēta
esošā, ne ilgāk kā piecus mēnešus – no
1. maija līdz 30. septembrim – pakaišu
kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu atļauts ierīkot ārpus dzīvnieku novietnes,
kūtsmēsliem nodrošinot sausnas saturu
virs 30 %, lai tos varētu sakraut kaudzē
un no tiem neplūstu virca. Šādi izņēmumi obligāti jāsaskaņo ar Valsts vides dienesta reģionālajām vides pārvaldēm un
tiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:
» kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu
ierīko uz lauka, kura platība nav
mazāka kā mēslošanai uzkrājamais
kūtsmēslu daudzums gada laikā;
» kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu
neierīko vietā, kur nogāzēs slīpums
ir lielāks par pieciem grādiem, lai
reljefs nesekmētu virszemes noteces
veidošanos un noplūdi;
» kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu
neierīko pārmitrās un applūstošās
teritorijās;
» kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu
ierīko vismaz 50 metru attālumā no
virszemes ūdens objektiem un no
akas, kurā tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai, un vismaz 30 metru
attālumā no novadgrāvja krotes un
meliorācijas sistēmas būves (akas,
virszemes noteces uztvērēja);
» kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma
pamatni veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklāj vismaz 30 centimetrus biezu šķidrumu
absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas), lai uzsūktu kūtsmēslos
esošo šķidrumu un pasargātu no
noteces. Absorbējoša materiāla pa-

Ministru kabineta noteikumi
Nr.829 (23.12.2014) ”Īpašās
prasības piesārņojošo darbību
veikšanai dzīvnieku novietnēs“
nosaka:
• Pakaišu kūtsmēslus uzglabā pie dzīvnieku novietnes tam piemērotās krātuvēs
līdz to tālākai izmantošanai, ja dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai ja tā atrodas īpaši jutīgā teritorijā, – mazāk par 5 dzīvnieku
vienībām. Vircu uzkrāj speciāli ierīkotā
krātuvē (tvertnē).
• Kūtsmēslu uzglabāšanas vietās ir nepieciešams nodrošināt iespēju uzglabāt
kūtsmēslus (lietus un sniega ūdeni) ne
mazāk kā astoņus mēnešus. Ja kūtsmēslu daudzums pārsniedz krātuves tilpumu, daudzumu, kas pārsniedz krātuves
tilpumu, atļauts nodot citai personai.
• Šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas
krātuves ir slēgta tipa vai ar pastāvīgu
dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni,
kas samazina iztvaikošanu. Peldošajam
segslānim pilnībā jānosedz krātuves
virsma visu uzglabāšanas laiku.
• Visām kūtsmēslu krātuvēm un dziļajām
kūtīm jābūt izturīgām pret noteci un ie6

matni veido divu metru platumā apkārt kūtsmēslu kaudzes perimetram.
Kūtsmēslus nosedz ar vismaz 20
centimetrus biezu absorbējoša materiāla aizsargslāni (salmu, kūdras,
skaidu) vai ūdensnecaurlaidīgu materiālu, lai mazinātu atmosfēras nokrišņu iedarbību, novērstu noteci un
gaistošo vielu iztvaikošanu;

» kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu
tajā pašā vietā nav atļauts ierīkot
biežāk kā reizi trīs gados.

Detalizētāka informācija un
specifiskas likumdošanas
prasības ir pieejamas vietnē
www.likumi.lv.
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Pakaišu kūtsmēsli
Pakaišu kūtsmēslu apsaimniekošanai lielākoties izmanto divus tehnoloģiskos risinājumus: tiešo vai ar pārkraušanu. Tiešo
metodi lieto, ja attālums starp krātuvi un
lauku nav lielāks par 3 km. Tomēr atkarībā no katras konkrētās situācijas un vietējiem apstākļiem attālums var arī atšķirties.

5. uzglabāšana uz lauka kaudzēs;
6. pārkraušana no kaudzes izkliedētājā;
7. izkliede.
Izvēloties piemērotāko tehnoloģiju, jāņem vērā, ka kaudžu izvietošana uz lauka
palīdz uzlabot izkliedēšanas darba ražīgumu, jo izkliedēšanas reizē mēsli vairs nav
jāved no kūts, bet jau atrodas uz lauka.

Tehnoloģiskā secība tiešajai metodei ir
šāda:
1. uzglabāšana;
2. pārkraušana no krātuves izkliedētājā;
3. pārvešana no krātuves uz lauku;
4. izkliedēšana.

Uzglabājot kūtsmēslus kaudzēs, obligāti
jāņem vērā arī iepriekš minētie likumdošanas ierobežojumi un ievērojamie barības vielu zudumi, kas slāpekļa gadījumā
var sasniegt pat 80 %.

Ja lauks atrodas tālāk no krātuves un lauksaimnieka rīcībā nav pietiekoši daudz
izkliedētāju, racionālāk izmantot tehnoloģiju ar pārkraušanu. Tā kā pārkraut pakaišu kūtsmēslus no transporta piekabes
izkliedētājā ir problemātiski, tos ieteicams
uzglabāt kaudzēs uz lauka. Kaudzes uz
lauka vislabāk veidot, kad ir vispiemērotākie laikapstākļi pārvadāšanai, savukārt
izkliedēšanu veicot tai piemērotākajā laikā.

Pakaišu kūtsmēslu pārvadāšana
Pakaišu kūtsmēslus no krātuvēm uz laukiem visbiežāk pārvadā ar kūtsmēslu izkliedētājiem. Kūtsmēslu transportēšanai
var izmantot arī kravas automobiļus. Tie
būs piemērotāki gadījumos, ja kūtsmēsli
jāpārvadā tālāk un pa ceļiem, kur auto būs
ievērojamas ātruma priekšrocības. Tomēr,
ja transportēšanai izvēlas kravas auto, tiem
jāspēj pārvietoties pa apstrādes laukiem un
jāņem vērā arī papildu laika patēriņš, kas
rodas pārkraujot. Lai ietaupītu laiku gan
pārvadāšanai, gan pārkraušanai, kā arī padarītu agregātu universālāk lietojamu, daži
kūtsmēslu izkliedētāju ražotāji ir uzstādījuši izkliedētājus tieši uz kravas auto šasijām
(1. attēls).

Tehnoloģiskā secība metodei ar pārkraušanu ir nedaudz komplicētāka:
1. uzglabāšana;
2. pārkraušana no krātuves transporta
piekabē;
3. pārvešana no krātuves uz lauku;
4. kaudžu veidošana uz lauka;
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1. attēls. Kūtsmēslu izkliedētājs uzstādīts uz kravas auto šasijas (Bergmann).

Pakaišu kūtsmēslu izkliedētāji
traucējot kvalitatīvai mēslojuma iestrādei. Galvenais šo izkliedētāju trūkums ir
ļoti nevienmērīgā mēslojuma izkliede.
• Vertikālo rotoru izkliedētāji ir piemēroti
gan pakaišu kūtsmēslu, gan arī komposta izkliedei. Šie izkliedētāji labāk
der dziļo pakaišu kūtsmēslu izkliedei,
jo vertikālie rotori daudz efektīvāk sasmalcina šo kūtsmēslu blīvos slāņus,
ievērojami uzlabojot barības vielu sadalījumu. Izkliedēšanas platums ir lielāks
nekā horizontālajiem izkliedētājiem, un
barības vielu sadalījums daudz vienmērīgāks.
• Izkliedētāji ar šķidrumu necaurlaidīgām kravas kastēm un pirms rotoriem
esošu aizvaru dod iespēju izkliedēt arī
pusšķidros kūtsmēslus vai cietus materiālus ar smalkām daļiņām, piemēram,
labi sadalījušos kompostu vai koksnes
pelnus.
• Zem rotoriem esošie izkliedēšanas diski
palīdz iegūt ievērojami lielāku izkliedēšanas platumu, kā arī uzlabot barības
vielu sadalījuma vienmērīgumu uz lauka visā izkliedēšanas platumā.

Lielākā daļa pakaišu kūtsmēslu izkliedētāju ir aprīkoti ar izkliedēšanas ierīcēm,
kurām ir horizontālie vai vertikālie izkliedēšanas rotori. Klasificējot izkliedētājus
pēc izkliedēšanas iekārtas tipa, izšķir:
1. izkliedētājus ar horizontāliem rotoriem
(2. attēls);
2. ar horizontāliem rotoriem un diskiem
(3. attēls);
3. ar vertikāliem rotoriem (4. attēls);
4. ar vertikāliem rotoriem un diskiem
(5. attēls).
Izkliedētāja izvēle ir atkarīga no izkliedējamā materiāla īpašībām. Ieteikumi, kas
var noderēt, izvēloties atbilstošu pakaišu
kūtsmēslu izkliedētāju:
• Horizontālo rotoru izkliedētāji ir piemēroti gan pakaišu kūtsmēslu, gan arī komposta izkliedei. Izkliedēšanas platums ir
aptuveni tāds pats kā izkliedes iekārtas
platums. Pastāv risks, ka uz lauka tiks
izkliedēti nepilnīgi sasmalcināti un pārlieku lieli mēslojuma gabali (no dziļo
pakaišu kūtsmēsliem), tādējādi radot
nevienmērīgu barības vielu izkliedi un
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2. attēls. Divu horizontālo rotoru
izkliedētājs (Pronar).

3. attēls. Divu horizontālo rotoru un
disku izkliedētājs (LMR-Āzene).

5. attēls. Divu vertikālo rotoru un disku
izkliedētājs (Joskin).

4. attēls. Četru vertikālo rotoru
izkliedētājs (Mengele).

2. tabula. Pakaišu kūtsmēslu izkliedētāju ar vertikālajiem rotoriem un diskiem cenas
Latvijā
Izkliedētāja kravnesība, t

Platums, m

Cena, €

5

6 (6-10)

9 500

8

7 (6-10)

15 700
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Šķidrmēsli
Šķidrmēslu pārvadāšana

Bufertvertnes. Lai izvairītos no transportētāju un izkliedētāju dīkstāves, kā arī
nodrošinātu nepārtrauktu darba procesu,
tiek izmantotas mobilās bufertvertnes (7.
attēls). Tās tilpumam vajadzētu būt tik
lielam, lai tajā satilptu vismaz divu izkliedētāja tvertņu saturs.

Šķidrmēslu un vircas transportēšanu, izkliedi un iestrādāšanu augsnē var veikt,
izmantojot:
• tiešo tehnoloģiju (viena un tā pati
tehnika pārvadāšanai un izkliedēšanai) vai
• pārkraušanas tehnoloģiju (pārvadāšanai un izkliedēšanai tiek izmantotas dažādas tehnikas vienības).
Ja lauki atrodas netālu no kūtsmēslu
krātuvēm, šķidrmēslu pārvadāšanai un
izkliedei tiek izmantoti piekabināmi,
puspiekabināmi vai pašgājēji izkliedētāji.
Lielākiem attālumiem un ātrākai pārvadāšanai izmanto kravas auto ar tvertnes
tilpumu līdz pat 30 m3 (6. attēls). Transportlīdzekļu masa tiek ierobežota saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un ceļu nestspējas īpašībām.

7. attēls. No kravas konteinera izgatavota
bufertvertne. (Foto: Vettik R.)
Šķidrmēslu pārsūknēšanai no bufertvertnes vai pārvadāšanas tvertnes uz izkliedētāja tvertni tiek izmantots izkliedētāja
sūknis (8. attēls). Viens no risinājumiem ir
izmantot atsevišķu lieljaudas sūkni, kura
piedziņu nodrošina ar atsevišķu traktoru.

6. attēls. Autocisterna tiek uzpildīta
šķidrmēslu transportēšanai.
(Foto: Tamm K.)

8. attēls. Pašgājēja izkliedētāja sūknis
tiek izmantots arī izkliedētāja tvertnes
uzpildīšanai. (Foto: Tamm K.)
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Izmantošanas priekšrocības:
• mazāk sablīvē augsni uz lauka;
• netiek bojāti ceļi;
• nepieciešami traktori ar mazāku jaudu – ietaupījums degvielas ekonomijas ziņā;
• augsts darba ražīgums – strādājot 10
stundas dienā, var izkliedēt aptuveni
1200 m3 šķidrmēslu aptuveni 30 ha
platībā.

Cauruļvadu izkliedēšanas sistēmas
Kā alternatīvu transportlīdzekļiem šķidrmēslu pārvietošanai no krātuves uz laukiem var izmantot arī cauruļvadu sistēmas.
Šķidrmēsli no krātuves vai bufertvertnes uz
kūtsmēslu izkliedētāju tiek sūknēti ar sūkņa
palīdzību, izmantojot speciālus cauruļvadus. Izkliedētājam nav tvertnes, un mēslu
plūsmas nodrošināšanai izkliedēšanas laikā tas izmanto uz traktora frontālās uzkares
uzmontētās spoles uztīto aptuveni 100 metrus garo šļūteni. Ja lauki atrodas tālāk, cauruļvadu var pārvadāt, bet, ja sūknēšanas
attālums pārsniedz 4 km, tiek izmantots papildu sūknis vai arī speciālas starpkrātuves.
Mēslu pārsūknēšanai līdz 8 km tiek izmantoti arī stacionārie cauruļvadi, bet tā jau ir
ievērojami dārgāka sistēma, jo bez būvdarbiem neiztikt. Ja transportēšanas attālums ir
vēl lielāks, pārvadāšanai līdz bufertvertnēm
izmanto transporta cisternas, tālāk šķidrmēslus sūknējot uz izkliedētāju pa cauruļvadiem. Jāatceras, ka katra sūkņa piedziņai
nepieciešams savs traktors. Tāpēc sistēma
ir īpaši izdevīga, ja var izmantot tikai vienu
traktoru un sūknēšanas attālums (tālākie
lauki) nepārsniedz 3 km.

Trūkumi:
• lai nodrošinātu vienmērīgu šļūtenes
pārvietošanu, lauka virsmai jābūt līdzenai;
• metode nav piemērota maziem, attāliem laukiem, jo pēc katras izmantošanas reizes šļūtene jāiztukšo un jāsatin pārvadāšanai;
• sūknēšanas attālums starp krātuvi
un lauku ir ierobežots;
• lai izvairītos no šļūtenes aizsprostošanās, sausnas saturam šķidrmēslos
jābūt zem 5 %, tāpēc ieteicams veikt
cietās frakcijas separāciju;
• šļūtenes ar laiku sadilst.

9. attēls. Cauruļvadu sistēmas izkliedētājs uzmontēts uz traktora (Vacutec).
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Šļūtenes uztīšanas spole tiek montēta vai
nu uz traktora (9. attēls), vai arī uz paša
izkliedētāja (10. attēls). Ja tiek izmantots
traktoram uzkarināms izkliedētājs, parasti spole tiek montēta uz frontālās uzkares,
lai šļūteni varētu ērti uztīt transportēšanai

uz nākamo lauku vai atpakaļ uz saimniecību. Puspiekabināmiem vai pašgājējiem
izkliedētājiem spole parasti ir lielāka, un
tā tiek izmantota, lai izkliedētāja pārvietošanās laikā šļūteni notītu un uztītu atpakaļ, neļaujot tai vilkties pa lauku.

10. attēls. Cauruļvadu sistēmas pašgājējs izkliedētājs (Agrometer).

Vienlaidus izkliedētāji

mi. Vienkāršākās iekārtas bez tvertnes
maksā 500–1000 € ;
• Nepieciešama mazāka vilces jauda, ērtāk manevrējami.

Vienlaidus izkliedētāji sastāv no tvertnes
un ļoti primitīva izkliedes mehānisma.
Tie izkliedē mēslojumu vienlaidus joslās,
kas parasti nav platākas par pašu izkliedētāju. Šīs mašīnas klasificē pēc izkliedēšanas aparāta uzbūves:
1. izkliedētāji ar deflektorplati (11. attēls);
2. apgrieztās deflektorplates izkliedētājs
(12. attēls);
3. deflektorplates izkliedētājs ar maināmu izkliedēšanas virzienu (13. attēls);
4. vairāku deflektorplašu stieņa izkliedētājs (14. attēls).

Trūkumi:
• Visintensīvākās slāpekļa (NH3) emisijas izkliedēšanas laikā;
• Izkliedēšanas laikā rodas ļoti intensīva
un nepatīkama smaka;
• Nepieciešama papildu mēslojuma
iestrāde – aršana vai diskošana;
• Izkliedējot uz zālāja, pļaušana vai ganīšana nav pieļaujama ātrāk kā pēc 6
nedēļām;
• Veidojas ļoti nevienmērīgs barības vielu sadalījums (izņemot stieņa izkliedētājam).

Izmantošanas priekšrocības:
• Salīdzinājumā ar citām izkliedes iekārtām lētāki un vieglāk transportēja-
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11. attēls. Izkliedētājs ar deflektorplati
(Fliegl).

12. attēls. Apgrieztās deflektorplates izkliedētājs. (Foto: Vettik R.)

13. attēls. Izkliedētājs ar maināmu izkliedēšanas virzienu (Möscha).

14. attēls. Vairāku deflektorplašu stieņa
izkliedētājs. (Foto: Vettik R.)
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Lentveida izkliedētāji

• Slāpekļa (NH3) emisijas ir zemākas
nekā izkliedējot vienlaidus ar deflektorplati.
• Iespēja lietot pa augošiem augiem, nenosmērējot tos ar mēslojumu.
• Izmaksā lētāk nekā tiešās iestrādes izkliedētāji.
• Lielāks izkliedes darba ražīgums un ērtāka manevrētspēja nekā tiešās iestrādes izkliedētājiem.
• Mazāk prasīgi salīdzinājumā ar tiešās
iestrādes izkliedētājiem. Tos var izmantot arī akmeņainos laukos vai laukos ar
īpaši smagu augsni.

Lentveida izkliedētāji sastāv no tvertnes,
cauruļvadiem, sadalītāja – smalcinātāja
un stieņa, pie kā tiek montētas izkliedes
caurulītes. Šie izkliedētāji mēslojumu izkliedē lentveidā, visa stieņa platumā pa
katru caurulīti izkliedējot vienādu mēslojuma devu. Lentveida izkliedētājus klasificē pēc izkliedēšanas aparāta uzbūves:
1. lentveida izkliedētājs (15. attēls) ar uz
stieņa montētām nokarenām caurulēm
bez papildu aprīkojuma augu šķiršanai;
2. lentveida izkliedētājs (16. attēls) ar nokarenajām caurulēm piestiprinātiem
izkliedes uzgaļiem augošo augu masas
pašķiršanai. Uzgaļi pašķir augus un
ļauj izkliedēt mēslojumu tieši uz augsnes, praktiski nenosmērējot augus;
3. lentveida izkliedētājs (17. attēls) ar nokarenajām caurulēm piestiprinātiem
kaltiņiem augsnē iegriež aptuveni 2 cm
dziļu vadziņu mēslojuma iestrādei caur
izkliedes uzgaļiem. Šādā veidā augi paliek tīri un slāpekļa emisijas samazinās.

Trūkumi:
• Salīdzinājumā ar tiešās iestrādes izkliedētājiem slāpekļa (NH3) emisijas ir
nedaudz augstākas un smaka intensīvāka.
• Strādājot ar lentveida izkliedētājiem
tīrumos bez augošiem augiem, mēslojumu nepieciešams iestrādāt atsevišķi.
• Izkliedētājam ar kaltiņiem ir salīdzinoši lielāka vilces pretestība, tāpēc arī lielāks degvielas patēriņš.
• Nedaudz grūtāk manevrēt.
• Salīdzinoši dārgi.

Izmantošanas priekšrocības:
• Mēslojums tiek izkliedēts ar ļoti augstu
vienmērības pakāpi.

15. attēls. Lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm. (Foto: Vettik R.)
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16. attēls. Nokarenās caurules ar izkliedes uzgaļiem.

17. attēls. Nokarenās caurules ar kaltiņiem un uzgaļiem. (Foto: Vettik R.)

Lentveida izkliedētāju darba platums ir
robežās no 6 līdz 36 m un aptuvenās cenas dotas 3. tabulā. Katra konkrētā izkliedētāja cena gan lielā mērā atkarīga no tā
komplektācijas.

izkliedētāja caurules. Šie izkliedētāji mēslojumu iestrādā tieši augsnē iegrieztās
vadziņās ar vai bez vadziņas aizvēršanas.
Izkliedētājus klasificē pēc iestrādes aparāta uzbūves:

3. tabula. Lentveida izkliedētāju darba
platums un cenas Latvijā

1. izkliedētājs ar diskveida iestrādes lemesīšiem (18. attēls);
2. izkliedētājs ar S-veida zariem (19. attēls).

Darbības platums,
m

Cena, €

9

10 000

12

12 000

15

16 700

18

17 200

Izmantošanas priekšrocības:
• Tiešā iestrāde apvieno mēslojuma izkliedi un iestrādāšanu, kā arī aramkārtas
rušināšanu.
• Ļoti laba izkliedes vienmērība.
• Zemas slāpekļa (NH3) emisijas, jo mēslojums tiek iestrādāts tieši augsnē.
• Praktiski nav smakas.
• Jo dziļāka apstrāde, jo lielāku mēslojuma devu iespējams iestrādāt.

Tiešās iestrādes izkliedētāji
Tiešās iestrādes izkliedētāji sastāv no
tvertnes, cauruļvadiem, sadalītāja –
smalcinātāja un parasti no kāda augsnes
apstrādes agregāta, kam piestiprinātas
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Trūkumi:
• Vislielākā vilces pretestība un degvielas patēriņš.
• Grūti manevrējams.
• Nav piemērots tīrumos ar augošiem
augiem, jo var tos traumēt.
• Iespējams izmantot rušināmkultūrām, ja rindstarpu attālums saskaņots
ar iestrādes agregāta darbīgo daļu
starprindu attālumu, kā arī stūrēšanai
tiek izmantota GPS navigācija.
• Dārgākais izkliedētājs ar dārgāko ekspluatāciju, jo daudz dilstošo daļu.

18. attēls. Tiešās iestrādes izkliedētājs ar
disku kultivatoru. (Foto: Tamm K.)
4. tabula. Darba platums un cenas izkliedētājiem ar diskiem Latvijā

Disku iestrādes agregāts
1. Ļauj apvienot rugaines kultivēšanu
un mēslojuma izkliedi vienā apstrādes
reizē. Mēslojums tiek vienmērīgi sajaukts ar augsni un augu atliekām visā
apstrādes dziļumā un platumā. Tas
veicina augu atlieku un mēslojuma sadalīšanos, kā arī nezāļu un iepriekšējo
kultūraugu sēklu dīgšanu.
2. Piemērots arī zaļmēslojuma un šķidrmēslu apvienotai iestrādei.
3. Neizceļ akmeņus un strādā kvalitatīvi
(nenosprūst) arī tad, ja augu atlieku/
nezāļu sadalījums uz lauka ir nevienmērīgs.
4. Jārēķinās, ka apstrādes gaitā iespējami pārsegumi un darba ātrumam nevajadzētu būt mazākam par 10 km/h.
5. Disku iestrādes izkliedētāju darba platums parasti ir 4 – 6 m.

Darbības platums, m

Cena, €

4

21 000

4.5

21 700

5

22 700

6

25 700

Iestrādes agregāts ar S-veida zariem
1. Mēslojums tiek izkliedēts pirms augsni
irdinošajiem un jaucošajiem S-veida
zariem. Mēslojums netiek izkliedēts tik
vienmērīgi, kā strādājot ar disku izkliedētāju. Augsnes un mēslojuma sajaukšanās intensitāte atkarīga no kalta formas.
2. S-veida zari mēdz izcelt akmeņus, un
kultivators var nosprūst, ja priekšaugu
atlieku daudzums uz lauka ir pārāk liels.
3. Nav gultņu, nepieciešama mazāka apkope, lētākas rezerves daļas.
4. Vieglāki un lētāki par disku iestrādes
agregātiem.
5. Iestrādes agregātu ar S-veida zariem
darba platums parasti ir 3–7,5 m.
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19. attēls. Tiešās iestrādes izkliedētājs ar rugaines kultivatoru (Fliegl).

Vaļējās vadziņas tiešās
iestrādes izkliedētāji

augošo daļu, un arī slāpekļa (NH3) emisijas ir zemākas salīdzinājumā ar vienlaidu un lentveida izkliedētājiem.
• Var izmantot kombinācijā ar cauruļvadu sistēmām, samazinot augsnes blīvēšanu.

Vaļējās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētāji ir konstrukcijas ziņā līdzīgi parastajam
tiešās iestrādes izkliedētājam, tikai šiem
agregātiem mēslojuma iestrāde tiek veikta vienīgi ar diskveida lemesīšu palīdzību.
Mēslojums tiek ievadīts tieši ar disku iegrieztajā vadziņā, kas pēc mēslojuma ievadīšanas netiek aizspiesta ciet. Šos izkliedētājus
klasificē pēc iestrādes aparāta uzbūves:
1. viena diska iestrādes agregāts ar dziļuma ierobežotāju (20. attēls) vai ieslīpi
novietotiem diskiem (21. attēls);
2. dubultu disku iestrādes agregāts ar
V-veidā montētiem diskiem (22. attēls);
3. viena diska iestrādes agregāts ar kaltu, kas augsnē veido V-veida vadziņu
(23. attēls).

Trūkumi:
• Vadziņas augsnē paliek atvērtas, un
slāpekļa (NH3) emisijas ir augstākas
nekā tiešās iestrādes izkliedē.
• Ieteicamā izkliedes deva 15-20 m3 ha-1.
Izmantojot lielākas devas, pastāv risks,
ka mēslojums plūdīs pāri vadziņu malām, paliks uz augsnes un palielinās
slāpekļa (NH3) iztvaikošanas intensitāti (zudumus).
• Noteces risks pastāv arī uz slīpiem laukiem, ja mēslojumu izkliedē paralēli
nogāzei.
• Tehnoloģija nav izmantojama laukos ar
akmeņiem vai smagu māla augsni.
• Liela vilces pretestība un palielināts
degvielas patēriņš kombinācijā ar salīdzinoši nelielu darba ražīgumu.
• Grūti manevrējama tehnika.
• Dārgs izkliedētājs daudz dilstošo detaļu.

Izmantošanas priekšrocības:
• Izcila izkliedes vienmērība.
• Piemēroti izmantošanai pirmssējas pamatmēslojuma iestrādei un zālāju platībām.
• Mēslojums tiek iestrādāts augsnē augiem/sēklām labi pieejamā dziļumā.
• Mēslojums nenonāk kontaktā ar augu
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20. attēls. attēls. Viena diska iestrādes
agregāts ar dziļuma ierobežotāju.
(Foto: Vettik R.)

22. attēls. Divu disku iestrādes agregāts.
(Foto: Vettik R.)

21. attēls. Viena diska iestrādes agregāts
ar ieslīpi novietotiem diskiem.
(Foto: Vettik R.)

23. attēls. Viena diska iestrādes agregāts
ar kaltu. (Foto: Vettik R.)

Vaļējās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētāju darba platums parasti ir 3–6 m.

Slēgtās vadziņas tiešās
iestrādes izkliedētāji

5. tabula. Vaļējās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētāju darba platums un cenas
Latvijā

Slēgtās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētāji iestrādā mēslojumu augsnē vadziņās,
tajā pašā agregāta gājienā tās aizspiežot
ciet. Šos izkliedētājus arī klasificē pēc izkliedēšanas aparāta uzbūves:

Darbības platums, m

Aptuvenie
izcenojumi, €

4

20 000

4.5

20 700

5

21 700

6

24 700

1. izkliedētāji ar diskiem un blīvētājriteņiem (24. attēls) tiek izmantoti zālaugu
platībām, kamēr zāle salīdzinoši īsa;
2. izkliedētāji ar čīzeļkultivatora zariem
un mēslojuma iestrādes caurulēm aiz

19

tiem (25. attēls) tiek izmantoti aramzemē, iestrādājot pamatmēslojumu pirms
sējas.
Izmantošanas priekšrocības:
• Izcila izkliedes vienmērība.
• Rada viszemākās slāpekļa (NH3) emisijas.
• Izkliedes laikā praktiski nerodas smakas.
• Mēslojuma virszemes noteces risks ir
minimāls.
• Papildus mēslojuma izkliedēšanai augsne arī tiek uzirdināta, izmantojot čīzeļkultivatoru.
• Mēslojums tiek iestrādāts augsnē augiem/sēklām labi pieejamā dziļumā.
• Mēslojums nenonāk kontaktā ar augu
augošo daļu.
• Iespējams izmantot kombinācijā ar
cauruļvadu sistēmām, samazinot augsnes blīvēšanu.

24. attēls. Seklās vadziņas tiek aizspiestas ciet ar blīvētājriteņiem (Pichon).

25. attēls. Čīzeļkultivatora zari dziļajai
mēslojuma iestrādei. (Foto: Vettik R.)

Trūkumi:
• Slāpekļa (NH4) izskalošanās risks, strādājot ar čīzeļkultivatoru, ir daudz augstāks, jo īpaši, ja izkliede notiek vēlā
rudenī, kad veģetācija nav aktīva.
• Limitēta mēslojuma izkliede – maksimāli 20 m3 ha-1.
• Tehnoloģija nav izmantojama laukos ar
akmeņiem vai smagu māla augsni.
• Vislielākā vilces pretestība un lielākais
degvielas patēriņš kombinācijā ar vismazāko darba ražīgumu.
• Grūti manevrējama tehnika.
• Dārgākā tehnoloģija, daudz dilstošo detaļu.

Slēgtās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētāju darba platums parasti ir 3–8 m. Cenas
līdzīgas kā 5. tabulā.
Tiešās iestrādes izkliedētāja modifikācija,
saliekot to kopā ar rindstarpu apstrādes
agregātu, derīga vienlaicīgai rušināmkultūru apstrādei un mēslošanai (26. attēls).
Tādējādi tiek panākts efekts, ka mēslojums nonāk maksimāli tuvu auga saknēm,
kur augs to var visefektīvāk uzņemt.
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Ieteikumi organiskā mēslojuma
izkliedētāju izvēlei
Kas jāņem vērā, izvēloties organiskā mēslojuma izkliedētāju:
• saimniecības vajadzības un iespējas;
• nepieciešamās izkliedētāja funkcijas;
• izmaksas un ieguvumi;
• vai šī tehnoloģija ir videi draudzīga;
• izvērtēt sava izkliedētāja iegādi pretstatā pakalpojumu sniedzēju piedāvātajai tehnikai;
• izkliedētāja darbināšanai nepieciešamā traktora jauda un saderība ar
saimniecībā jau esošo tehniku;
• darba apstākļi saimniecībā;
• darbinieku/lietotāju prasmes.

nav izšķirošas nozīmes, un, iespējams, ir
daudz ekonomiskāk un videi draudzīgāk
slēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem, kam pieejama daudzpusīga un moderna tehnika ar augstu darba ražīgumu.
Kā ekonomisko pamatojumu var minēt
mazākas izmaksas uz vienu kūtsmēslu
vienību, bet vides ietekmes pamatojumu
veido mazāks piesārņojums no kopējā
kūtsmēslu daudzuma, precīzāka dozēšana un cilvēciskais faktors – vairāk pieredzējis izpildītājs. Kā mīnusus šāda veida
kontraktētam darbam var minēt nepieciešamību saplānot darbus ilgākam laika periodam, ņemot vērā nepastāvīgu laikapstākļu riskus. Ja plānotajā darba izpildes
laikā ir slikti laikapstākļi, var pasliktināties darba kvalitāte un, iespējams, darbu
izpildi pat nāksies atcelt. Kontraktoru pakalpojumu tirgus gan Latvijā pagaidām
ir maz attīstīts, līdz ar to konkurences
praktiski nav. Jāizvērtē jebkurš piedāvājums, konsultējoties ar saimniekiem,
kuri šos pakalpojumus jau izmantojuši.

Tirgus piedāvājumā ir plašs kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnikas klāsts. Kura no
šīm tehnoloģijām būs piemērotākā konkrētajai saimniecībai, atkarīgs no katra
individuālajām vajadzībām un iespējām.
Ja tehnikas iegādes laikā tā netiek pilnībā nokomplektēta, pievienot nepieciešamo papildaprīkojuma elementu vēlāk
var izrādīties pārāk dārgi vai pat tehniski
neiespējami. Tomēr, ja izkliedēšanas iekārta tiek iegādāta ar noderīgām papildu
funkcijām, tās noteikti jāizmanto, citādi
to var uzskatīt par izšķērdētu investīciju.

Informācija par izkliedētāju darbināšanai nepieciešamo traktora jaudu jāprasa
tehnikas tirgotājiem, jāmeklē internetā
vai jāapjautājas saimniekiem, kuri līdzīgu tehniku jau izmantojuši. Jo vairāk
informācijas avotu, jo precīzāk varēs izdarīt secinājumus. Sarežģītos apstākļos
(sablīvēta vai mitra augsnes virskārta,
nogāzes) dzinēja jaudas patēriņš var būt

Vispirms pašiem vai ar konsultantu
palīdzību jāizvērtē organiskā mēslojuma izkliedētāja iegādes ekonomiskais pamatojums. Izkliedes laikam bieži
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ievērojami lielāks. Ja laukam ir ievērojamas nogāzes (> 5%), traktora riepu saķerei var izrādīties lielāka nozīme nekā
izkliedētāja vilces jaudai. Riepu saķere
var tikt uzlabota ar dažādu regulēšanas
sistēmu palīdzību, mainot spiedienu
traktora riteņu riepās, kā arī izmantojot

izkliedētājus ar visu riteņu stūrēšanu. Tomēr ar kūtsmēslu izkliedēšanu pārmitros
laukos nevajadzētu aizrauties, jo tā tiek
radīts barības elementu izskalošanās
(arī noskalošanās) risks, piesārņojot apkārtējo vidi un radot zaudējumus saimniecībai.

Dažādu izkliedētāju vilces jaudas parametri doti 6. tabulā.
6. tabula. Jaudas patēriņš dažāda veida vircas izkliedētājiem
Izkliedētāja tips

Jaudas patēriņš,

Komentāri

Pakaišu kūtsmēslu
izkliedētājs

10 kW uz katru
kravnesības t

Labos apstākļos, kur nav būtiski traucēta riteņu
saķere.

Vienlaidus izkliedētājs 8 kW uz katru
tvertnes m3

Labos apstākļos, kur nav būtiski traucēta riteņu
saķere.

Lentveida izkliedētājs
ar nokarenām
caurulēm

10 kW uz katru
tvertnes m3

Labos apstākļos, kur nav būtiski traucēta riteņu
saķere.

Tiešās iestrādes
izkliedētājs ar S-veida
zariem

>25 kW uz katru
darba platuma m

Jaudas patēriņš galvenokārt atkarīgs no iestrādes
dziļuma un augsnes blīvuma. Iestrādes dziļums
savukārt atkarīgs no augu atlieku daudzuma uz
lauka un kultivatora caurlaides spējas (tā, lai
nenosprūstu).

Tiešās iestrādes
izkliedētājs ar
diskveida iestrādes
lemesīšiem

>35 kW uz katru
darba platuma m

Jaudas patēriņš galvenokārt atkarīgs no iestrādes
dziļuma un augsnes blīvuma. Darba kvalitātes
nodrošināšanai minimālais izkliedes ātrums 10
km/h.

Vaļējās vadziņas
tiešās iestrādes
izkliedētāji

>20 kW uz katru
darba platuma m

Jaudas patēriņš galvenokārt atkarīgs no iestrādes
dziļuma un augsnes blīvuma.

Slēgtās vadziņas
tiešās iestrādes
izkliedētāji ar diskiem

>15 kW uz katru
darba platuma m

Jaudas patēriņš galvenokārt atkarīgs no iestrādes
dziļuma un augsnes blīvuma.

Slēgtās vadziņas
tiešās iestrādes
izkliedētāji ar
čīzeļkultivatoru

>45 kW uz katru
darba platuma m

Jaudas patēriņš vislielākais no visiem, jo
apstrādes dziļums vislielākais.

Lauksaimniekam jāpārzina vietējās vides apstākļi ap kūtsmēslu krātuvēm, uz
laukiem un ceļiem, kas tos savieno. Tā

kā šīs ir vietas, kur kūtsmēsli tiek pārkrauti, pārvadāti un izkliedēti, tehnikas
izmēriem, masai un jaudai vajadzētu būt
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atbilstošai apkārtējās vides un darba
apstākļiem. Pārvietojoties pa pašvaldības vai valsts ceļiem, noteikti jāievēro
uz tiem izvietotās masu un gabarītus ierobežojošās ceļa zīmes, ja nepieciešams,
vēršoties attiecīgajās iestādēs pēc atļaujas.

Aprīkojuma izvēle jāizvērtē kritiski. Sarežģītas kontroliekārtas un automatizētas vadības sistēmas dod iespēju veikt
precīzus pielāgojumus un nodrošina
labu sniegumu, bet šādam darbam nepieciešama pieredze un drosme izmantot
datortehnoloģijas. Tomēr, rēķinot papildaprīkojuma izmaksu īpatsvaru kopējā
tehnikas cenā un tā piedāvātās funkcijas, sniegtās priekšrocības un ērtību (arī
papildus darba ražīgumu), iespējams,
tomēr ir vērts ieguldīt, piemēram, precīzās stūrēšanas sistēmās? Piemērots būtu
labi aprīkots izkliedētājs, bet, ja tas nav
iespējams, būtu jāizmanto kontraktoru
palīdzība.

Ja saimniecībai jau pieder traktori, kūtsmēslu izkliedētājs jāizvēlas, ņemot vērā
potenciālā vilcēja jaudu un darbības
īpatnības. Ja dažu kūtsmēslu izkliedētāju
vienīgais darba kvalitāti ierobežojošais
faktors ir darba ātrums, piemēram, tiešās
izkliedes disku izkliedētājs ar minimālo
ātrumu 10 km/h to nevarēs realizēt, ja
traktora dzinēja jauda būs nepietiekoša.
Tādējādi, plānotā izkliedētāja izmērs jāizvēlas, ņemot vērā gan potenciālo darbu
apjomu, gan arī traktoru “spējas”. Piekabināmajiem izkliedētājiem svarīgi izvēlēties atbilstošu kravnesību un tilpumu.

Katrā ziņā laba aprīkojuma funkcijas
pilnībā iespējams izmantot vienīgi tad,
ja operators ir pietiekami kvalificēts šīs
funkcijas pielāgot konkrētas tehnikas vajadzībām. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, uzsākot darbu ar tehniku,
ir precīzas un skaidras instrukcijas un
darbinieku apmācība. ISOBUS sistēmas
ienākšana tirgū padarījusi vienkāršāku
dažādas tehnikas pielāgošanu katram
konkrētam traktoram, tā ievērojami atvieglojot operatora darbu.

Svarīgi zināt izvedamo kūtsmēslu apjomu un tam veltāmo darba dienu skaitu,
ierēķinot arī rezervi sliktiem laika apstākļiem. Jārēķina, ka darba diena ir 10
stundas gara, bet darba ražīgums atkarīgs no izmantojamās tehnoloģijas un
transportēšanas attāluma. Ļoti labos
apstākļos, izmantojot cauruļvadu sistēmu, dienā var izkliedēt aptuveni 1200
m3 šķidro kūtsmēslu. Izmantojot vienu
cisternu, jārēķina, ka stundas laikā var
izkliedēt maksimums 4 cisternas. Zinot
dienu skaitu un ražīgumu, var aprēķināt
nepieciešamo cisternu skaitu un tilpumu.

Optimāli aprīkota un teicami noregulēta tehnika strādās kvalitatīvi tikai tad,
ja ar to precīzi un apzinīgi strādās labi
apmācīts un pieredzējis operators. Kontrolierīču nepārtraukta attīstība nodrošina ļoti precīzu stūrēšanu, tomēr šķēršļu
apbraukšana vēl joprojām ir vadītāja atbildībā.
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Ieteikumi efektīvai un
videi draudzīgai kūtsmēslu
apsaimniekošanai
Izmaksu aprēķini kūtsmēslu izkliedes
tehnikas izmantošanai atkarībā no saimniecības lieluma, ražošanas veida un
izkliedēšanas tehnoloģijas atspoguļoti
Igaunijas-Latvijas sadarbības projekta pilotprogrammas ziņojumā. Aprēķini tika
veikti paraugsaimniecībām atbilstoši trīs
izmēru kategorijām ar dažādiem ražošanas veidiem: piensaimniecība, cūkkopība, liellopu audzēšana un aitkopība.
Pētījumā arī tika izvērtēts ekonomiskais
izdevīgums savas tehnikas izmantošanai
un pakalpojuma iegādei kā alternatīvai.

drošinātu 20 kg N proporciju, hektārā
nepieciešams izkliedēt 16,2 t šķidrmēslu
(20/1,3/95%=16,2). Lai nodrošinātu 30
kg N, vienā hektārā jāizkliedē attiecīgi
24,3 m3 šķidrmēslu. Tātad optimālais
daudzums ir starp 15-25 m3 ha-1. Izkliede ar tiešās iestrādes diskveida agregātu
ir piemērota, lai apvienotu rugaines vai
zaļmēslojuma iestrādāšanu un mēslojuma izkliedi vienā darba piegājienā, kā arī
vienmērīgi sajauktu augsni, augu atliekas
un mēslojumu, tādējādi slāpekļa (NH3) un
smaku emisijas ir visai zemas. Mēslojums
tiek iestrādāts aptuveni 5 - 7 cm dziļi, līdz
ar to kultūras, kas tiek sētas pēc dažām
nedēļām, var efektīvi izmantot augsnes
virsējos slāņos esošās barības vielas.

Šķidrmēsli
Aramzeme ar rugaini vai zaļmēslojumu
Rugaines apstrādes laikā pēc ražas novākšanas augsnē ieteicams iestrādāt
papildu slāpekli. Tā kā barības vielas
nepieciešamas arī augu atlieku sadalīšanas mikroflorai, pēc ražas novākšanas
kopā ar kultivāciju ieteicams iestrādāt
20-30 kg N ha-1 (Väetamise ABC). Jo lielāks augu atlieku daudzums, jo augstāks
barības vielu patēriņš. Šķidrmēslos būtu
jāņem vērā tikai augiem uzreiz pieejamais
amonija formas slāpeklis. Ja liellopu kūtsmēslu kubikmetrā ir aptuveni 1,3 kg N
un izkliede ar tiešās iestrādes izkliedētāju nodrošina 5 % iztvaikošanu, lai no-

Kā alternatīvu var izmantot lentveida
izkliedētāju ar nokarenajām caurulēm.
Tomēr šajā gadījumā jārēķinās ar intensīvākām slāpekļa (NH3) emisijām un
smaku, kā arī nepieciešamību pēc papildu augsnes apstrādes, lai pēc iespējas
drīzāk iestrādātu izkliedēto mēslojumu.
Aramzemē pirms vasarājiem
Ja priekšaugu atliekas ir satrūdējušas
un nepieciešamas lielākas mēslojuma
devas, lai ar to pietiktu veģetācijas sezonai, augsnes apstrādei pēc ziemas perio-
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da ir piemērots tiešās iestrādes slēgtās
vadziņas izkliedētājs ar čīzeļkultivatoru.
Šis agregāts nodrošina ļoti zemas slāpekļa (NH3) emisijas, un tieši pavasarī, kad
emisijas ir visintensīvākās, šāda tehnoloģija ir īpaši noderīga un ekonomiski
izdevīga.

(NH3) emisijai nelabvēlīgos (skatīt sadaļu
Laikapstākļi) laika apstākļos. Citos gadījumos, kad laikapstākļi slāpekļa (NH3)
emisijai labvēlīgi, kā tas visbiežāk arī ir
siltās vasaras dienās, mēslojumu ieteicams izkliedēt ar tiešās iestrādes vaļējās
vadziņas iestrādes agregātiem. Diemžēl ar tiešās iestrādes vaļējās vadziņas
iestrādes agregātiem sekmīgi var iestrādāt vien 15-20 m3 ha-1. Iestrādājot lielākas devas, vadziņas pārplūdīs un mēslojums izšļakstīties uz zemes un augiem.
Kā alternatīvu var izmantot arī šķidrmēslu paskābināšanu.

Ja lauku klāj pārāk daudz priekšaugu atlieku un pastāv čīzeļkultivatora nosprūšanas risks, arī pavasarī ieteicams izmantot tiešās iestrādes diskveida izkliedes
agregātu.
Arī šajā gadījumā kā alternatīvu var izmantot lentveida izkliedētāju ar nokarenajām caurulēm (labāk ar kaltiņiem).
Tomēr tad jārēķinās ar intensīvākām slāpekļa (NH3) emisijām un smaku, kā arī
nepieciešamību pēc papildu augsnes apstrādes, lai pēc iespējas ātrāk iestrādātu
izkliedēto mēslojumu.

Tā kā šķidrmēslos ir skābbarības sagatavošanai un govju veselībai nedraudzīgas
baktērijas klostrīdijas, zālaugu platībās
šķidrmēslus ar lentveida izkliedētājiem
ieteicams izkliedēt vismaz 6 nedēļas
pirms pļaušanas vai ganīšanas.
Ja mēslojumu paredzēts izkliedēt jau paaugušos augos, vienīgais izkliedēšanas
veids ir lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm.

Zālaugu platībās vai augošās kultūras
Šādu platību mēslošanai ir piemēroti
lentveida izkliedētāji ar nokarenām caurulēm (ar vai bez kaltiņiem) un viena
vai divu disku vaļējās vadziņas tiešās
iestrādes agregāti. Ekonomiskie aprēķini rāda, ka šķidrmēslu izkliedēšana ar
nokarenām caurulēm ir lētāka slāpekļa

Vidējie slāpekļa zudumi amonjaka emisijas rezultātā atkarībā no izmantotās
izkliedēšanas tehnoloģijas ir atspoguļoti
7. tabulā.
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7. tabula. Vidējie slāpekļa (NH3) zudumi dažādu izkliedēšanas tehnoloģiju rezultātā
Izkliedes tehnoloģijas

Slāpekļa (NH3)
zudumi, %

Šķidrmēsli
Vienlaidus izkliedētājs ar deflektorplati (bez iestrādes)

70

Vienlaidus izkliedētājs ar deflektorplati, iestrāde 12 h laikā

55

Lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm (bez iestrādes)
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Lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm, iestrāde 12 h laikā

10

Lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm (augi 10–30 cm)

20

Lentveida izkliedētājs ar nokarenām caurulēm un lemesīšiem (augi >8 cm)

18

Vaļējās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētājs (zālaugu platības)

10

Tiešās iestrādes izkliedētājs

5

Slēgtās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētājs (zālaugu platības)

1

Slēgtās vadziņas tiešās iestrādes izkliedētājs (aramzeme)

1

Pakaišu kūtsmēsli
Vienlaidus izkliedētājs, tūlītēja iestrāde

15

Vienlaidus izkliedētājs, iestrāde pēc 4 stundām

30

Vienlaidus izkliedētājs, iestrāde pēc 24 stundām

50

Lai samazinātu dīkstāves laiku, kas rodas kūtsmēslu pārvadāšanas rezultātā,
uz lauka ieteicams uzstādīt bufertvertni.
Šādā variantā izkliedētāja nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ieteicams
izmantot cauruļvadu sistēmu. Tādējādi
izkliedētājs var darboties, kamēr vien
bufertvertne nav tukša. Izmantojot šo paņēmienu, lauka malas, kur parasti tiek
veikta kūtsmēslu tvertnes uzpildīšana,
ir mazāk izbraukātas un augsne nav tik
ļoti sablīvēta. Tā kā cauruļvadu sistēmas
izkliedētājs nav aprīkots ar šķidrmēslu
tvertni, arī augsnes virskārtas sablīvējums visā lauka platībā ir ievērojami mazāk intensīvs.

Transports līdz laukam
Šķidrmēslu izkliedētāji ir salīdzinoši dārgi, tāpēc tie jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Pārvadāšanai no mēslu krātuves uz
lauku izdevīgāk izmantot parastas auto
puspiekabes bez izkliedēšanas agregātiem – tas ir ātrāk un lētāk. Pēc aprēķiniem, šāds risinājums bija par 0,5–0,6 €
m-3 lētāks nekā paša izkliedētāja izmantošana šķidrmēslu pārvadāšanai.
Saprātīgu attālumu un apkārtējās vides
gadījumā (bez traucējošiem šķēršļiem,
ceļiem vai apdzīvotām vietām), ir vērts
apsvērt cauruļvadu sistēmas izveidi kā
transportēšanas alternatīvu.

26

Daudzums uz hektāru
Neraugoties uz to, ka lielākam izkliedes
daudzumam uz vienu vienību ir lētākas
izmaksas, jāņem vērā vides likumdošanas ierobežojumi. Izmaksu samazinājums
veidojas galvenokārt tāpēc, ka esošajam
kūtsmēslu daudzumam (ar augstāku N
saturu) nepieciešama mazāka izkliedes
platība, tādējādi arī transportēšanas
attālums ir salīdzinoši mazāks. Mazāk
braucienu nozīmē arī mazāk nelietderīgo
pagriezienu. Vēl viens ierobežojošais faktors ir agronomiskā pamatotība, jo pienācīgu barības vielu bilanci nepieciešams
iegūt ar minimālām izmaksām.

tāja atmaksāšanās periods būtu mazāks
par 4 gadiem.

Atkarībā no dzīvnieku veida, produktivitātes, turēšanas veida un mēslu glabāšanas veida mēslos ir vairāk vai mazāk
augu barības elementu. Lai augus pienācīgi pabarotu, vienlaicīgi nepiesārņojot
apkārtējo vidi, mēslojuma devai jābūt
sabalansētai ar potenciālo ražu. Lai to
izdarītu, jāveic kūtsmēslu analīzes un
jāsastāda mēslošanas plāns, nevis jāizkliedē viss, kas krātuvēs atrodas pēc
iespējas tuvāk glabātuvei. Papildus, protams, jāņem vērā tehnikas spēja iestrādāt konkrētu mēslojuma devu, kaut gan
šeit problēmām nevajadzētu rasties, jo
mēslojumu var izkliedēt arī vairākos paņēmienos.

Mēslojuma transportēšanai un izkliedēšanai, izmantojot izkliedētāju, vislētākais izkliedes process bija saimniecībā
ar 300 slaucamām govīm. Izmantojot
pakalpojumu mēslojuma transportēšanai ar autocisternu, spēkā ir sakarība:
jo lielāka saimniecība, jo mazākas mēslojuma izkliedes izmaksas. Mēslojuma
izkliedes izmaksas saimniecībā ar 100
slaucamām govīm (nemaz nerunājot par
mazākām saimniecībām) ir tik ļoti augstas, ka viennozīmīgi izdevīgāka ir pilna servisa pakalpojuma izmantošana.
Papildus ekonomiskajam izdevīgumam,
kontraktora gadījumā, nav arī jādomā
par tehnikas glabāšanu, apkopēm, remontiem, apdrošināšanu un regulārām
pārbaudēm – to visu par lētāku naudu
un kvalitatīvāk izdara profesionāļi.

Ja plānojam investēt kūtsmēslu izkliedes
aprīkojumā, ieteicams aprēķināt visas paredzamās izmaksas un salīdzināt tās ar
pakalpojuma piedāvātāju izcenojumiem.
Piemēram, pilna servisa kūtsmēslu izkliedes izmaksas (sajaukšana, pārsūknēšana, pārvadāšana cisternās un izkliede uz
lauka) ar attālumu līdz 6 km šobrīd pakalpojumu tirgū izmaksā 3,5 € m-3. Mazākām
saimniecībām visbiežāk būs izdevīgāka
līguma slēgšana ar pakalpojuma sniedzējiem, nevis sava aprīkojuma iegāde.

Pakalpojuma sniedzēju izmantošana
Jo vairāk kūtsmēslu saimniecībā tiek saražots, jo ātrāk atmaksāsies izkliedes
tehnoloģiju iegāde. Piensaimniecībai ar
100 slaucamām govīm nokareno cauruļu
lentveida izkliedētāja iegāde atmaksātos
aptuveni 50 gados, bet saimniecībai ar
900 slaucamām govīm tā paša izkliedē-

Pusšķidrie kūtsmēsli
No tehnoloģiskā viedokļa raugoties, no
pusšķidro kūtsmēslu (sausna 12-20 %) izmantošanas vajadzētu izvairīties, jo tos
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nav īsti iespējams ne pārsūknēt, ne sakraut
kaudzēs. Tos nevar kvalitatīvi izkliedēt ne
ar pakaišu, ne šķidrmēslu izkliedētājiem.
Lai situāciju uzlabotu, ieteicams atdalīt
(separēt) pusšķidro kūtsmēslu cieto un
šķidro frakciju. Uz tālākiem laukiem ved
cieto frakciju, bet tuvākos mēslo ar šķidro,
tādā veidā ievērojami samazinot transporta izmaksas un uzlabojot darba ražīgumu.

sasalusi, pārklāta ar sniegu vai pārlieku
mitra. Tāpat arī jāizvairās no kūtsmēslu
izkliedes lietusgāžu laikā, kad pastāv noteces un izskalošanās risks. Uzskatāma
laika apstākļu un tehnoloģijas izvēles ietekme uz augu barības vielu zudumu intensitāti ir šajā saitē: http://www.biocover.
dk/counseling/the-alfam-model. Tajā apkopoti dati no vairāk nekā 2000 dažādiem
mērījumiem, tāpēc ticamība ir augsta.

Cietie kūtsmēsli
Ieteikumi kūtsmēslu paraugu
ņemšanai

Cieto kūtsmēslu izkliedei visieteicamāk
izmantot izkliedētājus ar vertikāliem izkliedētājrotoriem un diskiem. Šie izkliedētāji salīdzinājumā ar horizontālo rotoru
analogiem nodrošina plašāku un vienmērīgāku kūtsmēslu izkliedi. Lai samazinātu kūtsmēslu zudumus pārvadāšanas laikā, kā arī nepiesārņotu ceļus, ieteicams
izmantot izkliedētājus ar paceļamu aizmugures vāku.

Kūtsmēslu paraugi jānoņem no izkliedēšanai jau gatava materiāla. Ja kūtsmēsli
krātuvē vēl tiks jaukti, paraugi noteikti
jāņem pēc sajaukšanas. Lai analīzes būtu
ticamas, no dažādām krātuves vietām
un dažādiem kūtsmēslu slāņiem jāievāc
vismaz 5 paraugi. Atsevišķie paraugi jāsajauc tam piemērotā traukā, piemēram,
plastmasas spainī. Tālāk no kopējā apjoma jāatdala laboratorijā analizējamais
parauga daudzums. Lai paraugs saglabātu savas īpašības līdz analīžu veikšanas
brīdim, to ieteicams glabāt slēgtā traukā
vēsā vietā.

Laikapstākļi
Mēslojuma izkliedei vislabvēlīgākais ir
mitrs, bezvēja, mākoņains un vēss laiks.
Tomēr jāņem vērā, ka augsne nedrīkst būt
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