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IEVADS

Pētījums izstrādāts pēc biedrības Zemnieku Saeima pasūtījuma, projekta “Kūtsmēslu
apsaimniekošanas

sistēmu

ietekmes

uz

vidi

novērtējums

integrētas

slāpekļa

apsaimniekošanas kontekstā” Latvijā Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma
2014. – 2020. gadam projekta Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS) #R057 ietvaros.
Darba uzdevums:
1.

Izstrādāt metodiku slāpekļa masas bilances aprēķinu veikšanai saskaņā ar OECD,

IPPC, un citu organizāciju sniegtajām rekomendācijām slāpekļa integrētas bilances aprēķiniem.
2.

Sagatavot slāpekļa masas bilances aprēķinu un sniegt konceptuālo shēmu

katrai dzīvnieku grupai atbilstoši dzīvnieku turēšanas apstākļiem, kūtsmēslu apsaimniekošanas
sistēmai un kūtsmēslu iestrādes sistēmām (skat 1.att).

1.

1. attēls Slāpekļa masas bilances izstrādes konceptuālā shēma.

Bilance aprēķinā jāietver vismaz 4 galveno slāpekļa plūsmu informācija, kas iespēju
robežās jāsadala pa apakš-plūsmām atbilstoši 1. attēlā norādītajiem kūtsmēslu
apsaimniekošanas posmiem, kas ļauj identificēt galvenos slāpekļa emisiju avotus lopkopības
sektorā:
•

Ar barību importētais slāpekļa daudzums;

•

Ar produkciju eksportētais slāpekļa daudzums;
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•

Slāpekļa zudumi hidrosfērā;

•

Slāpekļa zudumi ar emisijām atmosfērā.

Bilances aprēķini jāveic šādām dzīvnieku grupām:
•

Slaucamās govis

•

Liellopi

•

Nobarojamās cūkas

•

Sivēnmātes un kuiļi

•

Aitas

•

Kazas

•

Zirgi

•

Dējējvistas

•

Broileri

•

Tītari

•

Pīles

•

Zosis

•

Kažokzvēri

Dzīvnieku grupu slāpekļa bilances jāveido atsevišķi katrai dzīvnieku grupai atbilstošajai
dzīvnieku turēšanas sistēmai (100% kūtī, kūts un ganības; 100% ganības).
Dzīvnieku grupu slāpekļa bilances jāveido atsevišķi katrai dzīvnieku grupai atbilstošajai
kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmai:
•

Šķidrmēsli;

•

Kūtsmēsli;

•

Biogāze.

Kūtsmēslu iestrādes sistēmas jāizvērtē atbilstoši esošajos normatīvajos regulējumos
noteiktajiem ierobežojumiem.
3. Pamatojoties uz detalizētu slāpekļa bilances aprēķinu izveidot kopējo slāpekļa
bilanci lopkopības sektoram Latvijā. Sniegt rekomendācijas slāpekļa plūsmu uz atmosfēru un
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hidrosfēru mazināšanai. Papildus sagatavot informāciju par lopkopības sektora slāpekļa
emisiju samazinošo pasākumu ieviešanas potenciālu, kā arī nacionālo pētījumu
nepieciešamību integrētas slāpekļa apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas kontekstā.
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SLĀPEKĻA

MASAS

BILANCES

APRĒĶINU

VEIKŠANAS

NEPIECIEŠAMĪBA

STARPTAUTISKO REGULĒJUMU KONTEKSTĀ

Slāpekļa izmantošana sniedz ievērojamu labumu sabiedrībai, palielinot kultūraugu
produktivitāti, bet slāpekļa noplūde hidrosfērā un emisijas atmosfērā rada kompleksas vides
problēmas, kas ietekmē cilvēku veselību un vidi. Šīs ar slāpekļa saistītās vides problēmas ir
saistītas ar daudzām zinātnes jomām un politikas un regulējuma jomām. Tas nozīmē, ka ir
nepieciešama integrēta pieeja, lai optimāli pārvaldītu slāpekļa izmantošanu, kas novērš
kompromisus un ļauj pēc iespējas efektīvāk īstenot sabiedrībai un videi pieņemamus slāpekļa
apsaimniekošanas lēmumus. Tā kā lauksaimniecība ir viena no nozarēm, kurā slāpeklis tiek,
izmantots ar nolūku, palielināt kultūraugu ražu, ražas kvalitāti un maksimāli palielināt
finansiālo ieguvumu, tomēr slāpekļa noplūde hidrosfērā un emisijas atmosfērā var ietekmēt
gaisu, ūdeni, klimatu, ekosistēmas un augsnes, tas ir spilgts piemērs tam, kāpēc ir vajadzīga
integrēta slāpekļa apsaimniekošanas stratēģija.
Slāpekļa apsaimniekošanai sabiedrībā ir divējāds mērķis. Viens no mērķiem ir optimizēt
ar pārtikas ražošanu saistīto slāpekļa labvēlīgo ietekmi. Otrs mērķis ir samazināt slāpekļa
noplūdes hidrosfērā un emisijas atmosfērā un ar tām saistīto negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību, ekosistēmu pakalpojumiem, bioloģisko daudzveidību un klimatu. Šajā nodaļā
atspoguļota šī divējādība, jo tajā aplūkoti Eiropā integrētākas lauksaimniecības slāpekļa
apsaimniekošanas politikas galvenie elementi. Nosaukums “ilgtspējīgs” nozīmē, ka slāpekļa
pārvaldības rezultātiem jābūt ilgtspējīgiem un līdzsvarotiem, t. i., videi nekaitīgiem, sociāli
pieņemamiem un ekonomiski izdevīgiem. Integrēta un ilgtspējīga slāpekļa pārvaldība palīdz
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) (skat. 1.att.). Jo
īpaši integrēta un ilgtspējīga slāpekļa pārvaldība tieši vai netieši veicina 1. IAM sasniegšanu
(novērsta nabadzība), 2. IAM (novērsts bads), 3. IAM (laba veselība), 6. IAM (tīrs ūdens un
piemēroti sanitārie apstākļi), 12. IAM (atbildīgs patēriņš), 13. IAM (planētas aizsardzība), 14.
IAM (dzīvība ūdenī) un 15. IAM (dzīvība uz zemes) (Sachs et al, 2019). Integrēta un ilgtspējīga
slāpekļa pārvaldība ietver arī agroekoloģiskos principus, un tā būs jākoncentrē arī uz
ekosistēmu pakalpojumiem kā izejas mērķi, lai to varētu uzskatīt par ilgtspējīgu un integrētu
slāpekļa pārvaldību.

10

1.attēls Ilgtspējīgas attīstības mērķi un Eiropā nepieciešamās pārmaiņas šo mērķu sasniegšanai (pēc Sachs et al, 2019)

Šīs nodaļas mērķis ir ieskicēt integrētas un ilgtspējīgas slāpekļa pārvaldības principus
lauksaimniecībā. Šie principi ir paredzēti, lai veidotu pamatu politikas pasākumiem un labākai
slāpekļa pārvaldības praksei, kuras mērķis ir sasniegt: i) augstu slāpekļa izmantošanas
efektivitāti lauksaimniecībā un ii) zemas slāpekļa noplūdes hidrosfērā un slāpekļa emisijas
atmosfērā.
Pēc šīs ievaddaļas nodaļa turpinās ar apakšnodaļu par piecām svarīgākajām integrēta
un ilgtspējīga slāpekļa pārvaldība dimensijām, kas jāietver jebkuram Eiropas mēroga
integrētam slāpekļa pārvaldības novērtējumam. Otrā apakšnodaļa attiecas uz slāpekļa cikla
aprites pamatprincipiem biosfērā, lai izskaidrotu par slāpekļa cikla raksturu saistībā ar
lauksaimniecības praksi, īpaši akcentējot kūtsmēslu apsaimniekošanu. Trešajā apakšnodaļā ir
aplūkoti slāpekļa pārvaldības principi lauksaimniecībā. Ceturtajā apakš nodaļā ir iekļauts
politikas instrumentu izklāsts integrētai slāpekļa pārvaldībai Eiropas kontekstā.
INTEGRĒTAS UN ILGTSPĒJĪGAS SLĀPEKĻA PĀRVALDĪBAS DIMENSIJAS
Eiropas Savienības politikā arvien vairāk attīstās integrētākas pieejas vides un
ekonomikas jautājumu risināšanā. Daudziem pašreizējām vides politikas regulējumiem, kuru
skaits pārsniedz desmit, joprojām ir šaura darbības joma attiecībā uz slāpekļa pārvaldību (skat.
2.att.), katra normatīvā regulējuma ietvaros tiek izstrādāti slāpekļa negatīvās ietekmes
mazināšanas pasākumi, kas bieži vien nonāk savstarpējā pretrunā, tādējādi radot papildus
spriedzi lauksaimniecības sektorā. Diskusijas par integrētu slāpekļa pārvaldību daļēji ierobežo
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tas, ka trūkst skaidra un visiem pieņemama termina “integrēta” definīcija. Integrācija šeit tiek
definēta kā process atsevišķu elementu un aspektu apvienošanai organizētā veidā tā, lai
veidojamās vienības būtu saistītas un funkcionētu savstarpēji saskaņoti.

2.attēls Dažādu Eiropas regulu un politiku kopsavilkums, kas ietekmē slāpekli un lauksaimniecību (Avots: autoru veidots)

Slāpekļa pārvaldībā ir piecas svarīgas integrācijas dimensijas, proti:
1) Cēloņu un seku kopsakarības;
2) visu slāpekļa formu un avotu integrācija telpā un laikā;
3) vairākas barības vielas un piesārņotāji;
4) dažādas ieinteresēto personu grupas;
5) reģionālā integrācija.
Šīs dimensijas ir definētas jau vairākus gadus, daļēji ar atšķirīgu formulējumu (Oenema
et al., 2011a), un tās ir sīkāk apskatītas turpmāk tekstā.
12

CĒLOŅU UN SEKU KOPSAKARĪBAS
Šī dimensija ir pamats visām pašreizējām slāpekļa politikām Eiropā, jo slāpekļa emisiju
radītā piesārņojuma ietekme uz cilvēku veselību un ietekme uz vidi ir pamatā politikas
pasākumiem

šo

emisiju

samazināšanai.

Ieguvumi

cilvēku

veselībai,

ekosistēmas

funkcionēšanai un bioloģiskajai daudzveidībai tiek vērtēti, ņemot vērā emisiju samazināšanas
potenciālu un ekonomisko izdevīgumu. Izmaksu un ieguvumu analīze padara šo slāpekļa
pārvaldības integrācijas dimensiju pilnīgu. Tomēr pilnīga izmaksu un ieguvumu analīze
joprojām ir sarežģīta, jo ir grūti nodefinēt monetārās vērtības cilvēku veselībai, ekosistēmu
pakalpojumiem un bioloģiskajai daudzveidībai (Hanley and Barbier, 2009; OECD, 2018).
Cēloņu un seku kopsakarības dimensija jeb “avots un ietekme” ir cieši saistīta ar OECD
izstrādāto regulējumu “driving forces, pressures, state, impact and response” (DPSIRframework; see EEA, 1995; OECD, 1991). Šī sistēma sniedz ieskatu cēloņu un avotu ietekmes
attiecībās, kā arī par sabiedrības un valdības iespējamo reakciju (skat.3.att.).

3.attēls DPSIR ietvars lauksaimniecības sektoram (Avots: Eiropas Komisija)

VISU SLĀPEKĻA FORMU UN AVOTU INTEGRĀCIJA TELPĀ UN LAIKĀ
Slāpekļa pārvaldības integrācija telpā un laikā attiecas uz pārvaldības plānā iekļauto
visu slāpekļa formu, slāpekļa avotu un slāpekļa emisiju apvienošanu noteiktā teritoriālā
vienībā un laika skalā. Šāda veida integrācijas veidi daļēji ir iekļauti Gēteborgas protokolā
13

(piemēram, visi antropogēnie NOx avoti un visi NH3 avoti ir iekļauti, bet N2O emisijas gaisā un
slāpekļa izplūde ūdeņos vēl nav iekļauta) un ES Nitrātu direktīvā (lai samazinātu NO3 izplūdi
ūdeņos, jāņem vērā visi slāpekļa avoti lauksaimniecībā, bet NH3 un N2O emisijas gaisā nav
skaidri aplūkotas). Tāpat nevienā no šīm politikām netiek ņemta vērā gāzveida N2 emisija, kas
rodas denitrifikācijas procesā. Lai gan gāzveida N2 emisija tieši nerada nelabvēlīgu ietekmi uz
vidi, tās izplūdi var uzskatīt par Nr ražošanā izmantotās enerģijas izšķērdēšanu, norādot
vajadzību novērst arī N2 emisijas.
Konceptuāli N kaskādes modelis (Galloway et al., 2003; 2004) ir jauks telpiskās
integrācijas piemērs, kas darbojas dažādos laika posmos, bet šis modelis vēl nav izmantots
slāpekļa pārvaldībā. Slāpekļa kaskāde ir konceptuāls modelis cēloņu un seku integrācijas
analīzei, jo īpaši, ja tiek iekļauta izmaksu un ieguvumu analīze (skat.4.att.).

4.attēls Slāpekļa kaskādes ilustrācija, kas parāda secīgos efektus, kādi vienam slāpekļa atomam var būt dažādās vides
komponentēs pēc tam, kad tas no inertas formas ir pārvērsts reaktīvā formā. Saīsinājumi: GH, siltumnīcas efekts; NH3, amonjaks; NO3
nitrāts; NOx, slāpekļa oksīds; N2O, slāpekļa oksīds; PM, cietās daļiņas (Avots: Galloway et al., 2003)

VAIRĀKAS BARĪBAS VIELAS UN PIESĀRŅOTĀJI
Ir divi galvenie iemesli, lai integrētu slāpekļa pārvaldību ar citu elementu (savienojumu)
pārvaldību vides politikā, proti:
i) citi elementi (savienojumi) izraisa līdzīgu ietekmi uz vidi;
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ii) ir liela mijiedarbība starp slāpekļa formām un šiem pārējiem elementiem
(savienojumiem).
No praktiskā viedokļa viedokļa, pārvaldot slāpekli un konkrētus citus elementus
vienlaicīgi, var būt zināmas priekšrocības. Tas attiecas, piemēram, uz slāpekļa un fosfora
pārvaldību lauksaimniecībā un notekūdeņu attīrīšanā, kā arī uz NOx un SO2 (un sodrējiem) no
sadegšanas procesiem.
Šāda veida integrācija ir daļēji iekļauta CLRTAP Gēteborgas protokolā un ES Nacionālo
emisiju samazināšanas direktīvā, kas attiecas uz NOx, NH3 un sēra dioksīda (SO2) emisijām
gaisā, jo šīs emisijas rada samērā līdzīgu ietekmi uz vidi (gaisa piesārņojums, paskābināšanās,
eitrofikācija). Līdzīgi arī Nr un fosfora (P) emisijām virszemes ūdeņos, kas veicina eitrofikāciju
un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un tādējādi ES politika, kas saistīta ar cīņu pret
virszemes ūdeņu eitrofikāciju, vienlaikus pievēršas slāpekļa un fosfora (piemēram, Ūdens
struktūrdirektīvā). Turklāt slāpekļa un oglekļa (C) cikli biosfērā ir cieši saistīti, un šo ciklu
transformācijas palielina CO2, CH4 un N2O emisijas atmosfērā. Klimata pārmaiņu politika
attiecas uz šīm siltumnīcefekta gāzēm vienlaicīgi. Slāpeklis var arī ietekmēt CO2 emisijas,
ietekmējot oglekļa piesaisti biosfērā un mainot atmosfēras ķīmisko sastāvu (Butterbach-Bahl
et al., 2011).
DAŽĀDAS IEINTERESĒTO PERSONU GRUPAS
Jebkurai slāpekļa pārvaldības politikai, neatkarīgi no tā, vai tā ir integrēta vai nē, ir
jābūt:
1) Politiski-būtiskai; t. i., vērstai uz galvenajiem vides un citiem jautājumiem;
2) Balstītai zinātniskajās atziņās;
3) rentablai; t. i., izmaksām ir jābūt proporcionālām vides uzlabošanas vērtībai;
4) politiski leģitīmām; t. i., pieņemamām un taisnīgām lietotājiem.
Ja viens vai vairāki no šiem ierobežojumiem netiks izpildīti, pārvaldības politika būs
mazāk efektīva vai nu tāpēc, ka tiks kavēta īstenošana un/vai slikti veikta īstenošana. Minēto
ierobežojumu

apmierināšanai

nepieciešama

saziņa

starp

politikas,

zinātnes

un

lauksaimniekiem. Ticamība, leģitimitāte un atbilstība zinātnes un politikas prakses
mijiedarbībai lielā mērā ir atkarīga no sadarbības politikas, zinātnes un prakses komunikācijas
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procesa agrīnajā slāpekļa pārvaldības politikas izstrādes posmā (Tuinstra et al 2006; Clark et
al., 2016). Galvenais darbs šeit ir definēts kā praksē samazināt plaisu starp zinātni, politiku un
praksi, tādējādi veidojot un pārveidojot zinātnes, politikas un prakses sadarbību.
Ļoti svarīga ir saziņa ar lauksaimniekiem, kuriem ir jāveic integrētas slāpekļa
pārvaldības ieviešana praksē. Viņu viedoklis ir pēc iespējas ātrāk jāintegrē slāpekļa pārvaldības
plānu un pasākumu izstrādes posmā, jo lauksaimniekiem ir jāīsteno pārvaldības pasākumi.
Lauksaimnieku viedokļu integrēšana var ietvert gan sabiedriskās apspriešanas procedūras,
uzklausīšanu, gan līdzdalības pieejas un mācības; pēdējā pilnībā ņem vērā lauksaimnieki
perspektīvas un dod viņiem iespēju izteikties arī plānošanā un vadībā. Labs šīs pieejas piemērs
ir ES Ūdens struktūrdirektīva (EU, 2000), kas prasa pilnīgu ieinteresēto personu līdzdalību
ūdens baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādē.
Lauksaimnieku viedokļu integrācija ne vienmēr noved pie ātrākas lēmumu
pieņemšanas; gluži pretēji, lēmumu pieņemšanas process bieži prasa vairāk laika. Sabiedriskās
apspriešanas procedūras var būt ļoti ilgstošas, lai gan tādi paņēmieni kā vairāku kritēriju
lēmumu pieņemšana var optimizēt lēmumu pieņemšanu; šīs pieejas mērķis ir izkļūt no
konfliktiem un panākt kompromisu. Lauksaimnieku viedokļu integrācija var uzlabot integrētu
slāpekļa pārvaldības stratēģiju un tādējādi veicināt integrētas slāpekļa pārvaldības stratēģijas
īstenošanu praksē.
REĢIONĀLĀ INTEGRĀCIJA
Reģionālā integrācija jeb “lielāku telpisko mērogu integrācija” ir integrācijas piektā
dimensija. Reģionālās integrācijas mērķis ir uzlabot sadarbību starp reģioniem ainavas
kontekstā. Tas attiecas uz tirgu integrāciju, valdību politiku un iestāžu stratēģijas saskaņošanu
starp reģioniem, izmantojot politiskus nolīgumus, vienošanās un līgumus (Bull et al., 2011).
Reģionālās integrācijas pozitīvie aspekti ir šādi:
1) tirgu uzlabošana,
2) līdzvērtīgu konkurences apstākļu radīšana,
3) vides piesārņojošo vielu pārrobežu pārvaldība,
4) reģionālās politikas un ar to saistīto pārvaldības pasākumu lielāka efektivitāte un lietderība.

16

Attiecībā uz slāpekļa pārvaldību reģionālā integrācija attiecas, piemēram, uz vides
politikas saskaņošanu un standartizāciju visā Eiropas Savienībā un gaisa piesārņojumu
ANO/EEK reģionā (Bull et al., 2011; Oenema et al., 2011b). Ūdens baseins jeb sateces baseinu
apsaimniekošanas plāni, kas izstrādāti ES Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros, ir arī reģionālās
integrācijas forma. Šeit ūdens kvantitātes un kvalitātes aspekti tiek aplūkoti integrētā veidā
attiecībā uz skaidri noteiktu konkrētā ūdensobjekta sateces baseinu.
Tendence uz reģionālo integrāciju pēdējo desmitgažu laikā nebūt nenozīmē, ka vietējās
pārvaldības darbības ir mazāk efektīvas. Vietēji pasākumi var būt specifiski katrai klimatiskajai
un ģeotelpiskajai vienībai, un tādēļ tie bieži vien ir efektīvāki nekā vispārīgi pasākumi. Tas
attiecas gan uz mājsaimniecībām, saimniecībām un uzņēmumiem. Arī motivācija dot
ieguldījumu lokālo vides apstākļu uzlabošanā var būt lielāka nekā ieguldījums vides uzlabošanā
kopumā.
SLĀPEKĻA CIKLISKUMA PRINCIPI
Šajā apakšnodaļā ir aprakstīti slāpekļa cikla biosfērā pamatprincipi, kas ir slāpekļa cikla
pamatā saistībā ar lauksaimniecību. Principi šeit ir saprotami kā “pamata patiesība”, kas jāzina
visiem praktiķiem, slāpekļa pārvaldītājiem un politikas veidotājiem. Šie principi veido pamatu
integrētajiem slāpekļa pārvaldības pasākumiem, kas tālāk apspriesti citās nodaļās.
Turpmāk tekstā ir izdalīti deviņi principi, kas saistīti ar N apriti. Noslēgumā minētie
principi veido sasaisti starp šo apakšnodaļu un nākamo apakšnodaļu, kurā aplūkoti “Integrētas
slāpekļa pārvaldības principi lauksaimniecībā”. Principi ir definēti katras rindkopas pirmajā
teikumā un izcelti treknā slīprakstā.
Slāpeklis dzīvībai ir ļoti svarīgs. Slāpeklis ir hlorofilu veidojošs elements augos un
aminoskābju (olbaltumvielu), veidojošs elements dzīvajos organismos (ieskaitot baktērijas,
augus, dzīvniekus un cilvēkus). Slāpeklis bieži vien ir augu augšanu ierobežojošs faktors. Augu
sugu konkurence attiecībā uz pieejamo slāpekli (un citiem augšanas ierobežojošiem
elementiem) ir galvenais faktors bioloģiskajai daudzveidībai ekosistēmās. Ja slāpekli
lauksaimniecības ekosistēmās ienes kā kūtsmēslus vai minerālmēslojumu, var iegūt nozīmīgu
kultūraugu ražas pieaugumu, jo īpaši, ja pielietojums ir sabalansēts ar citām galvenajām augu
barības vielām un pielietots pareizajā laikā. Ir aprēķināts, ka aptuveni puse no pasaules
iedzīvotāju skaita pieauguma ir saistīta ar pieaugošo slāpekļa mēslojuma piedāvājumu
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pasaules tirgū (Galloway et al., 2008; Sutton et al., 2013). Prognozes liecina, ka tuvāko gadu
desmitu laikā būs vajadzīgs vairāk slāpekļa mēslojuma, jo īpaši Āfrikas un Āzijas reģionā
(Godfray et al., 2010).
Slāpekļa emisijām vidē ir negatīva ietekme, jo īpaši uz cilvēku veselību, ekosistēmu
pakalpojumiem un bioloģisko daudzveidību, un tam ir būtiska ietekme uz klimata
pārmaiņām. Kopējie slāpekļa apjomi, kas cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā ir
emitējusies globālajā biosfērā, pēdējā gadsimta laikā ir ievērojami palielinājušies, un
pārsnieguši kritiskās robežas tā sauktajai “drošai darbības telpai cilvēcei” (Steffen et al., 2015).
Pārmērīgā slāpekļa ietekme uz cilvēku veselību un bioloģisko daudzveidību visvairāk izpaužas
reģionos ar intensīvu lauksaimniecību, jo īpaši intensīvā lopkopībā, pilsētās, kā arī lielajās upēs
un to tuvējās piekrastes teritorijās. Pārāk lielā slāpekļa negatīvā ietekme uz vidi un cilvēku
veselību ir pamatojums slāpekļa emisiju samazināšanas politikas pasākumu ieviešanai.
Slāpeklis pastāv dažādās formās; tas no vienas formas citā tiek pārveidots bioķīmiskos
procesos, ko nodrošina mikroorganismi, augi un dzīvnieki, un ķīmiskos procesos, ko veicina
paaugstināta temperatūra, mitrums, gaisa spiediens un dažādi katalizatori (Smil, 2004;
Hatfield un Follett, 2008; Schlesinger, un Bernhardt, 2013). Slāpekļa transformācijām ir
vairākas būtiskas sekas, kas jāņem vērā politikas veidošanas procesā:
 Lielākā daļa slāpekļa formu ir “reaktīvas”, jo šīs formas, izmantojot bioloģiskos un
fotoķīmiskos procesus, viegli transformējas biosfērā uz citu formu. Reaktīvajā slāpeklī
ietilpst:
o neorganiski reducētas formas (piemēram, amonjaks (NH3) un amonijs (NH4+)),
o neorganiski oksidētas formas (piemēram, slāpekļa oksīds (NO, NO2),
slāpekļskābe (HNO3), slāpekļa skābe (HONO), dislāpekļa oksīds (N2O), nitrīts
(NO3 -) un nitrāts (NO 3 -),
o organiski reducētas slāpekļa formas ir enerģijas avots (piemēram, proteīni),
Reducētas slāpekļa formas ir enerģijas avots, protonu avots un elektronu piesaistītājs.
Oksidētas formas ir protonu piesaistītājs un elektronu avots. Lai gan slāpeklis (N2) ir reducēta
forma, tā ir inerta slāpekļa forma, jo ir nepieciešams daudz enerģijas un katalizators, lai
pārrautu savienojumu starp abiem slāpekļa atomiem.
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 Slāpeklis ir “ļoti mobīls”, jo dažas slāpekļa formas ir gāzveida un viegli transportējamas
atmosfērā (piemēram, slāpeklis (N2), dislāpekļa oksīds (N2O), slāpekļa oksīds (NO,
NO2), amonjaks (NH3)), un citas formas šķīst ūdenī un viegli tiek transportētas
hidrosfērā (piemēram, nitrāts (NO3-), amonija (NH4+), urīnvielas (CO(NH2)2), un
izšķīdušais organiskais slāpeklis (DON).
 Visas reaktīvās slāpekļa formas, ieskaitot olbaltumvielas, ir toksiskas cilvēkiem,
dzīvniekiem un augiem, ja tās tiek pielietotas augstā koncentrācijā. Toksisko
koncentrāciju robežlielumi dažādām slāpekļa formām ievērojami atšķiras.
Slāpeklis biosfērā cikliski pārvietojas no augsnes uz augiem uz dzīvniekiem tiek
emitēts atmosfērā un hidrosfērā. Tas migrē no viena reģiona uz otru ar antropogēno darbību,
atmosfēras un hidrosfēras palīdzību. Dabiskie dzinuļi ir slāpekļa apritei ir:
1) saules starojums, kas nodrošina fotosintēzi, hidroloģisko ciklu un atmosfēras slāņu
pārvietošanos (vēju),
2) gravitācija, kas ietekmē eroziju;
3) zemes tektonika, kas izraisa zemestrīces un vulkānus;
4) Braiena kustība, kas vada difūziju.
Slāpekļa formu aprites ātrums un uzturēšanās laiks, piemēram, atmosfērā, hidrosfērā
un augsnē. Dažas formas (piemēram, NH3, NO, NO2, HONO ir īss uzturēšanās laiks atmosfērā
(dienas, nedēļas), savukārt N2O atmosfērā paliek vairāk nekā gadsimtu un N2 – vēl ilgāk.
Uzturēšanās laika dimensija ir saistīta ar slāpekļa formu ķīmisko aktivitāti.
Cilvēka saimnieciskās darbības ir ievērojami mainījušas dabisko slāpekļa ciklu,
palielinājušas slāpekļa emisiju apjomu. Zemes lietojuma veida maiņa, urbanizācija, sintētiskā
slāpekļa mēslojuma ražošana un pārtikas apgādes sistēmu globalizācija ir vienas no
būtiskākajām pārmaiņām, ko rada cilvēka saimnieciskā darbība (Vitousek et al., 1997; Fowler
et al., 2013). Urbanizācija un pārtikas apgādes sistēmu globalizācija ir palielinājusi pārtikas un
dzīvnieku barības transportēšanu visā pasaulē, kā arī palielinājusi slāpekļa izsīkumu lauku
teritorijās, kur pārtika un dzīvnieku barība ir audzēta, un palielinājusi slāpekļa koncentrāciju,
pilsētās un teritorijās ar mājlopiem kur pārtika un dzīvnieku barība tiek izmantota. Pārtikas un
dzīvnieku barības ražošanas un patēriņa telpiskā segregācija ir arī viens no galvenajiem
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faktoriem, kādēļ slāpekļa lietošanas efektivitāte visas pārtikas sistēmas līmenī pēdējo
desmitgažu laikā pasaulē ir samazinājusies.
Slāpekļa cikla būtība un tā antropogēnās izmaiņas liek pamatu gan aprites
ekonomikas, gan integrētas ilgtspējīgas slāpekļa pārvaldības īstenošanai; aprites
ekonomikas politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji integrēta ilgtspējīga slāpekļa
pārvaldībā var kooperēties un mācīties viens no otra. Daudzi “aprites ekonomikas” un
“aprites sistēmu” principi attiecas arī uz integrētas un ilgtspējīgas slāpekļa pārvaldības
principiem, tostarp principiem, kas paredz:
1) samazināt slāpekļa zudumus,
2) samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt atkritumus,
3) normalizēt un samazināt slāpekļa izmantošanu,
4) samazināt pārmērīgu (olbaltumvielu) patēriņu,
5) mainīt sistēmas, lai tās padarītu mazāk emitējošas un stabilākas.
Aprites jēdziens ir radies no industriālās ekoloģijas (Jurgilevich et al., 2016), kuras
mērķis ir samazināt resursu patēriņu un emisijas vidē, veidojot cirkulāru materiālu un vielu
aprites loku, ieskaitot slāpekli un citas barības vielas. Zinātniskie sasniegumi, kas saistīti ar
apriti pārtikas ražošanā, šobrīd stagnē, jo ir jāpārskata ekonomiskās izaugsmes tempi un
jāpāriet no lineārās uz aprites ekonomikas pamatprincipiem, cilvēku uzturs, kur galvenais
akcents ir pārtikas kvalitāte un nekaitīgums, ES kopējā lauksaimniecības politika un ES
normatīvie regulējumi, kas saistīti ar mēslošanas līdzekļiem un pārtikas atkritumiem (De Boer
un Van Ittersum, 2018).
Lielāko daļu slāpekļa augs saņem no augsnes nitrātu (NO3–) vai amonija (NH4+) veidā,
izmantojot saknes, kas norāda, ka nitrātiem (NO3–) un amonijam (NH4+) jāatrodas augu
sakņu tuvumā, lai tie nodrošinātu efektīvu augu augšanu. Slāpekļa uzņemšana ir atkarīga no
kultūrauga slāpekļa prasīguma, sakņu garuma blīvuma nitrātu (NO3–) vai amonija (NH4+)
koncentrācijas augsnes šķīdumā. Kultūraugu slāpekļa pieprasījums ir atkarīgs no kultūraugu
veida, šķirnes un klimata. Slāpekļa uzņemšanas ātrums augos parasti ir pakļauts Michaelis–
Menten kinētikai, kas nozīmē, ka maksimālo ātrumu slāpekļa uzņemšana sasniedz ar nitrātiem
(NO3–) vai amoniju (NH4+) piesātinātā substrātā. Gan kultūraugu slāpekļa pieprasījumu, gan
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slāpekļa piegādi caur augsni ietekmē augsnes tips, klimatiskie apstākļi un augsnes
apsaimniekošanas prakse. Dominējošie nitrātu (NO3–) vai amonija (NH4+) avoti augsnē ir:
i) organiski saistītā slāpekļa mineralizācija augsnē,
ii) atmosfēras depozīta procesā,
iii) Kūtsmēsli, komposts un organiskās atliekas,
iv) sintētiskā slāpekļa mēslojuma izmantošana (Marschner, 2012).
Tomēr dažas reaktīvā slāpekļa formas (piemēram, NH3 un NO2 no atmosfēras) augi var
uzņemt caur lapām (Sparks, 2009).
Daži kultūraugu veidi spēj augu saknēs pārvērst reaktīvās N formās (amīns, proteīns)
gaisā esošo inerto slāpekli (N2). Šī bioloģiskā slāpekļa fiksācija (BNF) ir svarīgs reaktīvās
slāpekļa avots biosfērā, tostarp lauksaimniecībā. Nozīmīgas kultūras ir pākšaugu dzimta
(Fabaceae vai Leguminosae), piemēram, sojas pupas, zirņi, lucerna, āboliņš un lupīna. To sakņu
sistēmu mezgliņos veidojas simbiotiskas baktērijas, ko dēvē par Rhizobia, kas spēj pārveidot
N2 par amīnu (Herridge et al., 2008). N2 fiksācijas ātrums ir atkarīgs no tā, vai augsnē ir nitrātu
(NO3–) vai amonija (NH4+) joni, fiksācijas pakāpe ir zema, ja nitrātu (NO3–) vai amonija (NH4+)
koncentrācija augsnē ir augsta, un otrādi. Fiksācijas pakāpe ir atkarīga arī no citu būtisku
barības elementu, tostarp fosfora, kalcija un molibdēna, pieejamības augsnē.
Cilvēkiem un dzīvniekiem augšanas, attīstības un funkcionēšanas nolūkā
nepieciešams minimāls proteīna slāpekļa daudzums, un tikai daļa slāpekļa tiek saglabāta
ķermeņa masā un dzīvnieku izcelsmes produkcijā pienā olās u.c.. Atlikusī slāpekļa daļa tiek
izvadīta galvenokārt ar urīnu un fēcēm, un šo N var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Cilvēku
vajadzība pēc proteīna slāpekļa (vai aminoskābes) galvenokārt ir atkarīga no ķermeņa svara,
augšanas ātruma, aktivitātes un reprodukcijas (McDonald et al 2010; Suttle 2010). Dzīvnieku
proteīnu slāpekļa vajadzība (vai aminoskābju nepieciešamība) galvenokārt ir atkarīga no
dzīvnieku kategorijas, ķermeņa svara, augšanas ātruma, piena un olu ražošanas, aktivitātes
(darba, ganībām) un vairošanās. Slāpekļa saglabāšana liopkopībā ir ļoti atkarīga no dzīvnieku
šķirnes, barības kvalitātes, vecuma un ganāmpulka pārvaldības, un tā parasti svārstās no 5 līdz
15% liellopu gaļas ražošanā, 15 līdz 30% piena produktu ražošanā, 25 līdz 40% cūkgaļas
ražošanā un no 40 līdz 50% mājputnu ražošanā. Atlikums ir dzīvnieku kūtsmēslos, parasti pa
pusei amonija (NH4+) un pa pusei organiski saistītā veidā. Kūtsmēsli ir vērtīgs augu barības
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elementu un organiskā oglekļa satura avots dabiskajās un lauksaimniecības sistēmās. Tomēr
lopkopība atkarībā no saimniekošanas prakses un vides apstākļiem ir arī galvenais amonjaka
(NH3) un dislāpekļa oksīda (N2O) emisijas avots gaisā un slāpekļa izskalošanās avots
gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos.
INTEGRĒTĀS SLĀPEKĻA PĀRVALDĪBAS PRINCIPI LAUKSAIMNIECĪBĀ
Slāpekļa pārvaldības mērķis lauksaimniecībā ir palielināt kultūraugu un dzīvnieku
produktivitāti un slāpekļa izmantošanas efektivitāti, kā arī samazināt slāpekļa zudumus
atmosfērā un hidrosfērā līdz pieņemamiem apjomiem, vienlaikus saglabājot rentablu
uzņēmējdarbības modeli lauksaimniekiem.
Lauksaimniecības sektorā ir iesaistīti dažādi spēlētāji, kam katram ir sava loma un
atbildība slāpekļa pārvaldībā. Šie dalībnieki ir:
i) piegādātāji (mēslošanas līdzekļu, lopbarības, sēklas, mašīnas, apdrošināšana u.c.),
ii) konsultanti, grāmatvedības speciālisti, finanšu organizācijas,
iii) lauksaimnieki,
iv) pārstrādes nozare (augkopības produkti, piena produkti, gaļa utt.),
v) mazumtirdzniecības organizācijas,
vi) patērētāji.
Lauksaimniekiem ir galvenā loma slāpekļa pārvaldībā, slāpekļa izmantošanas
efektivitātes uzlabošanā un slāpekļa zudumu samazināšanā atmosfērā un hidrosfērā līdz
saskaņotiem pieņemamiem apjomiem. Tādējādi lauksaimnieki uzņemas izdevumus, ko rada
slāpekļa emisiju samazinošie pasākumi. Vairākos gadījumos izmaksas pārsniedz ieguvumus, un
neto izmaksas vēl ir grūti dalīt ar citiem pārtikas ražošanas tirgus dalībniekiem, proti, patēriņa
ķēdi, jo lauksaimniekiem ir niecīga ietekme uz pārtikas produktu tirgu globalizētā pārtikas
apgādes sistēmā. Tas ir viens no iemesliem lauksaimnieku piesardzībai īstenot dārgus slāpekļa
emisiju samazinošos pasākumus, jo tādējādi lauksaimnieki var zaudēt konkurētspēju
salīdzinājumā ar lauksaimniekiem, kas neīsteno pasākumus. Šajā jomā visiem pārtikas apritē
iesaistītajiem dalībniekiem ir kopīga atbildība samazināt slāpekļa zudumus līdz pieņemamam
līmenim un pārtikas tirgus spēlētājiem dalīt slāpekļa mazināšanas pasākumu izmaksas un
ieguvumus.
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Ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai samazinātu slāpekļa zudumus, kas saistīti ar slāpekļa
transformācijām lauksaimnieciskās darbības rezultātā. Dominējošie slāpekļa zuduma iemesli
lauksaimniecībā ir:
i) amonjaka iztvaikošana,
ii) nitrātu noplūde gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos,
iii) visu slāpekļa formu virszemes plūsma un erozija virszemes ūdeņos,
iv) nitrifikācijas un denitrifikācijas procesi, kas ir iemesls slāpekļa oksīdu (NO2),
dislāpekļa oksīda (N2O) un slāpekļa (N2) gāzveida emisijām.
Šos zudumus ietekmē kontrolējošo faktoru komplekss, tostarp slāpekļa avotu
pieejamība un forma, klimats, augsne un ģeomorfoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, kā arī
apsaimniekošanas prakse. Pasākumiem, kas ir specifiski konkrētiem zudumiem, ir jāņem vērā
specifiski kontrolējošie faktori (Hatfield and Follett, 2008; Bittman et al., 2014; UNEP, 2013).
Iespējamie kompromisi emisiju mazinošo pasākumu ieviešanā prasa noteikt prioritātes,
t. i., tās, kurām vispirms būtu jāpievērš uzmanība un jāievieš emisiju samazinošie pasākumi.
Praksē, kas būs atkarīga no kvantifikācijas – neliela viena veida negatīva ietekme var būt
pieļaujama, ja tiek panākts milzīgs uzlabojums attiecībā uz citu aspektu. Nepieciešams
izstrādāt politikas vadlīnijas par to, kā izvērtēt, piemēram, eitrofikācijas un siltumnīcefekta
gāzu N2O emisijas ar ietekmi ko uz cilvēka veselību rada NH3 emisijas un ar to saistītā putekļu
daļiņas (PM 2.5) (Sutton et al., 2011). Šādas vadlīnijas vēl ir jāattīsta, lai būtu iespējams veikt
slāpekļa emisiju samazinošo pasākumu ranžēšanu pēc būtiskuma.
Slāpekļa izmantošanas kontroles pasākumi ietekmē visus slāpekļa zudumus. Viena
slāpekļa emisijas veida samazināšana rada risku palielināt citas slāpekļa emisijas formas, ko
dažkārt dēvē par “piesārņojuma maiņu”. Pamatprincips, lai no tā izvairītos, ir atzīt, ka viena
piesārņojuma veida samazināšanas pasākumu dēļ lauksaimniecības sistēmā ir pieejams vairāk
slāpekļa, tādējādi ir pieejams vairāk slāpekļa, lai palielinātu ražas un nodrošinātu dzīvnieku
vajadzības. Lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz slāpekļa emisiju samazināšanas pasākums
(un lai izvairītos no piesārņojuma maiņas), tas ir jāsaskaņo ar samazinātu slāpekļa izmantošanu
vai palielinātu slāpekļa iznesi ar lauksaimniecības produkciju. Līdz ar to samazināti, izmantotā
slāpekļa daudzumi vai palielināti ražas apjomi ir neatņemami integrētas slāpekļa pārvaldības
daļa, vienlaikus sniedzot iespēju palielināt ekonomiskos rādītājus (Oenema et al., 2009).
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Slāpekļa bilance ir galvenais slāpekļa pārvaldības rādītājs. No masas nezūdamības
likuma izriet: “tam, kas tiek iekšā, ir jāizkļūst”, vai arī tas tiek īslaicīgi glabāts sistēmā. Tāpēc
izmantotais slāpekļa daudzums ir vienāds ar slāpekli, kas emitēts atmosfērā un hidrosfērā,
īslaicīgi uzglabāts sistēmā un iznests ar lauksaimniecības produkciju (skat. 5.att.). Tas arī
parāda, ka slāpekļa izmantošanas kontrole ir galvenais mehānisms slāpekļa zudumu
samazināšanai. “Caurules” modelis ilustrē slāpekļa noplūdes augkopībā un lopkopībā; tas
parāda slāpekļa izmantošanas lauksaimniecībā galvenās plūsmas. Koncepcija ir piemērojama
lauku, lauku saimniecību, reģionu un pasaules mērogā (Oenema et al., 2009). Šajā darbā šī
kncepcija tiks izmantota kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu izvērtēšanā.

5.attēls Slāpekļa masas bilances konceptuālā shēma (Avots: Oenema et al., 2009)

Slāpekļa izmantošanas pielāgošana augkopības vajadzībām (līdzsvarotā mēslošana) un
mājlopu vajadzībām sniedz iespējas samazināt visus slāpekļa zudumus un vienlaikus palīdz
uzlabot lauksaimniecības uzņēmuma ekonomiskos rādītājus. Turklāt, palielinot produktivitāti,
palielinās slāpekļa lietošanas efektivitāte un samazinās visu veidu slāpekļa zudumi. Tas tieši
izriet no minētā masas nezūdamības likuma. Tam nepieciešama tā sauktā 4R stratēģija (the
right fertiliser source, at the right rate, at the right time, and in the right place), t.i., pareizais
mēslojuma veids, pareizā devā, īstajā laikā un īstajā vietā.
Telpiskās variācijas lauksaimniecības zemes neaizsargātībā pret slāpekļa zudumiem
prasa teritoriāli skaidrus slāpekļa pārvaldības pasākumus. Zemes virskārta bieži vien ir slīpa,
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un augsnes ir neviendabīgas, kas liecina, ka kultūraugu augšanas apstākļi, augsnes slāpekļa
pieejamībā un slāpekļa zudumi telpā un laikā ir mainīgi. Šādi telpiski daudzveidīgi apstākļi ir
jārisina, izmantojot precīzas lauksaimniecības pārvaldības metodes un konkrētu teritoriju
slāpekļa emisiju mazināšanas pasākumus. Šis princips ir pamatojums 4R pieejai un precīzai
lauksaimniecības pieejai.
Teritoriālajām izmaiņām dabisko biotopu tolerancē pret lauksaimniecības radīto
slāpekļa slodzi var būt nepieciešami reģionam raksturīgi slāpekļa pārvaldības pasākumi. Šajā
gadījumā var būt noderīga pieeja, kas vērsta uz emisiju avota ietekmēšanu, īpašiem slāpekļa
zuduma avotiem kas atstāj ietekmi uz specifiskām jutīgām zonām. Tas jo īpaši attiecas uz
dabiskajiem biotopiem, kas ir jutīgi pret slāpekļa slodzi, ko rada intensīvas lopkopības
saimniecības, kas ir NH3 emisiju avots, savukārt dabīgie biotopi, iespējams, ir ļoti jutīgi pret
slāpekļa atmosfēras depozītu. To pašu var teikt pat dzeramā ūdens rezervuāriem, ezeriem un
upēm, kam ir nepieciešama īpaša aizsardzība, lai novērstu slāpekļa piesārņojumu. Šis princips
ir pamatojums tam, ka slāpekļa pārvaldībai ir nepieciešama ainavas pieeja.
Meži un lauksaimniecības zeme var kalpot kā buferzona pret slāpekļa savienojumu
emisijām atmosfērā, un tādējādi var novērst, ka reaktīvā slāpekļa savienojumi sasniedz
slāpekļa jutīgās zonas. Mežsaimniecība un lauksaimniecība ir vienīgās nozares, kurās ir
pietiekama spēja absorbēt un pārstrādāt (izmantot) N emisijas no atmosfēras N depozīta.
Kultūraugu ražas maksimizēšanai un slāpekļa izmantošanas efektivitātei augkopībā
nepieciešams, lai visi augšanu veicinošie, ierobežojošie un samazinošie faktori tiktu ņemti vērā
vienlaicīgi un līdzsvaroti. Kultūraugu ražība, slāpekļa uzņemšanas un slāpekļa izmantošanas
efektivitāte ir atkarīga no
i) ražību noteicošajiem faktoriem (kultūraugu veids un šķirne, klimats),
ii) ražas ierobežojošiem faktoriem (visu 14 būtisko barības elementu un ūdens
pieejamība kā arī augsnes kvalitāte),
iii) ražas samazinošie faktoriem (nezāļu konkurence, kaitēkļu un slimību
sastopamība, augstas šķīstošās sāls un/vai toksisko savienojumu
sastopamība augsnē un gaisa piesārņojums (piemēram, ozons) (Van
Ittersum un Rabbinge, 1997).
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Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas paredz optimālo slāpekļa patēriņu, lielāks efekts
ir tad, kad visi ražību noteicošie faktori ir optimāli un ražas ierobežojošie un samazinošie
faktori tiek samazināti līdz minimumam (De Wit, 1992). Līdz ar to ir nepieciešama integrēta
pieeja, proti:
i) augstas ražas kultūraugu šķirņu izvēle, kas pielāgota vietējiem klimatiskajiem un
vides apstākļiem,
j) augsnes sagatavošana kā arī visu būtisko barības elementu un ūdens (iespējams, ar
laistīšanu) pietiekamība,
k) optimāla nezāļu kontrole, kaitēkļu kontrole un kaitēkļu apkarošana.
Lopkopības produkcijas maksimāla palielināšana un slāpekļa izmantošanas efektivitāte
dzīvnieku audzēšanā nepieciešams, lai visi augšanu veicinošie, ierobežojošie un samazinošie
faktori tiktu risināti vienlaicīgi un līdzsvaroti. Dzīvnieku audzēšana un slāpekļa saglabāšana
dzīvnieku izcelsmes produktos ir atkarīga arī no:
i) produktivitātes, ko nosaka dzīvnieku suga, šķirne, klimats,
j) produktivitāti ierobežojošie faktori (barības kvalitāte, visu 22 būtisko barības
elementu un ūdens pieejamība)
k) produktivitāti

samazinošie

faktori

(slimības,

auglība,

toksiskums,

gaisa

piesārņojums (piemēram, amonjaks, H 2 S, ozons)).
No otras puses, saskaņā ar vides faktoru optimizācijas likumu proteīnu - slāpekļa
pozitīvā ietekme uz dzīvnieku produktivitāti ir vislielākā, ja visi produktivitāti ietekmējošie
faktori ir optimāli, un produktivitāti ierobežojošie un samazinošie faktori tiek samazināti līdz
minimumam. Tā rezultātā slāpekļa izmantošanas efektivitātes palielināšanai lopkopībā ir
nepieciešama integrēta pieeja; vesels apsaimniekošanas pasākumu klāsts:
i) augstas produktivitātes dzīvnieku sugu un šķirņu izvēle, kas pielāgota vietējiem
klimatiskajiem un vides apstākļiem,
j) augstas kvalitātes barības un ūdens pieejamība, laba barošanas pārvaldība un
ganāmpulka pārvaldība,
k) pareiza slimību, veselības, auglības un toksisko vielu kontrole.
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Visi šie lopkopības pasākumi veicina augstu dzīvnieku produktivitāti, slāpekļa
saglabāšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un augstu slāpekļa izmantošanas efektivitāti
(McDonald et al 2010; Suttle 2010).
Amonjaka emisiju samazināšanā ir būtiski novērs ar amonjaku piesātinātu virsmu
(cietu un šķidru) saskari ar gaisu. Tādējādi, samazinot saskarsmes virsmas laukumu un
pārklājot ar amonjaku bagātus kūtsmēslu krājumus (kūtsmēslu krātuves, šķidrmēslu lagūnas
u.c.), samazinās amonjaka emisijas. Pazeminot ar amonjaku piesātinātu kūtsmēslu un
šķidrmēslu pH ≤ 6,5, samazinās arī amonjaka emisijas. Amonija bagātīgo resursu temperatūras
pazemināšana un vēja ātruma samazināšana virs saskarsmes virsmas samazina amonjaka
emisiju daudzumu. Visiem šiem emisiju mazināšanas pasākumiem ir jāņem vērā visa
kūtsmēslu pārvaldības posmu kontrole, lai novērstu to, ka pārvaldības pirmajā posmā
saglabātais slāpeklis tiek zaudēts vēlākos posmos (Bittman et al., 2014).
Veicinot apstākļus, kas palēnina nitrifikāciju, var palielināt slāpekļa izmantošanas
efektivitāti un samazināt slāpekļa zudumus. Amonijs (NH4+) augsnē ir mazāk kustīgs un mazāk
pakļauts noplūdes riskam kā nitrāti. Tāpēc, veicinot apstākļus, kas palēnina NH4+ bioloģisko
oksidēšanos līdz NO3- var veicināt slāpekļa izmantošanas efektivitātes pieaugumu un slāpekļa
emisiju samazināšanos. Sintētiskie nitrifikācijas inhibitori un bioloģiskie nitrifikācijas inhibitori,
ko izdala augu saknes, palēnina nitrifikāciju un palīdz sistēmā saglabāt slāpekli, un tādējādi var
palielināt slāpekļa izmantošanas efektivitāti. Tomēr jāņem vērā iespējamās (ilgtermiņa)
blakusparādības (Medinets, et al., 2015; Lam et al., 2016; Coskun et al., 2017; Norton un Yang,
2019).
Dažas stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt dislāpekļa oksīda (N2O) emisijas, var
samazināt arī slāpekļa (N2) zudumus. Slāpekļa zudumi no lauksaimniecības ar siltumnīcefekta
gāzu dislāpekļa oksīda (N2O) starpniecību ir salīdzinoši nelieli bet aprēķinot CO2 ekvivalentā ir
daudz iespaidīgāki un sastāda lielāko daļu no SEG emisiju apjoma, bet saistītie N2 emisija
atmosfērā ar nitrifikācijas-denitrifikācijas starpniecību ir daudz lielāki slāpekļa resursu zudumi.
Pasākumi, kuru mērķis ir samazināt slāpekļa zudumus no nitrifikācijas-denitrifikācijas
procesiem, vienlaikus var palīdzēt ietaupīt slāpekļa resursus lauksaimniecības sistēmā (UNEP,
2014).
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Stratēģijas, kuru mērķis ir palielināt slāpekļa (N) un fosfora (P) izmantošanas
efektivitāti lauksaimniecībā un samazināt slāpekļa un fosfora zudumus lauksaimniecībā, ir
efektīvākas nekā atsevišķas barības vielu stratēģijas. Mijiedarbība starp slāpekli un fosforu
ietekmē slāpekļa un fosfora izmantošanas efektivitāti augkopībā un lopkopībā, kā arī to
ietekmē virszemes ūdeņu eitrofikāciju. Neoptimāla fosfora pieejamība ierobežo slāpekļa un
fosfora asimilāciju un izmantošanu augkopības un lopkopības sektoros un var ierobežot
slāpekļa eitrofikācijas ietekmi virszemes ūdeņos. Savukārt slāpekļa pieejamība, kas nav
optimāla, ierobežo fosfora asimilāciju un izmantošanu augkopības un lopkopības sektoros un
var ierobežot fosfora eitrofikācijas ietekmi virszemes ūdeņos (Conley un al., 2009). Tomēr
pārāk optimāla slāpekļa un fosfora pieejamība samazina gan slāpekļa, gan fosfora
izmantošanas efektivitāti, ievērojami palielina slāpekļa un fosfora emisiju risku un palielina to
eitrofikācijas ietekmi virszemes ūdeņos. Turklāt gan slāpekļa, gan fosfora kopējie zudumi
sasniedz globālus apmērus, kas norāda, ka gan slāpekļa, gan fosfora zudumiem ir ievērojami
jāsamazinās (Steffen un al., 2015). Tas apliecina to, ka ir vajadzīga integrēta pieeja, kurā būtu
kopīgi jāizvērtē gan slāpekļa, gan fosfora pieejamība lauksaimniecībā.
Stratēģijas, kuru mērķis ir optimizēt slāpekļa (N) un ūdens izmantošanu kopā, ir
efektīvākas nekā vienas slāpekļa mēslojuma un apūdeņošanas stratēģijas pusarīdos un
mākslīgos apstākļos. Mijiedarbība starp slāpekli un ūdeni ietekmē slāpekļa un ūdens
izmantošanas efektivitāti augkopībā, kā arī ietekmē slāpekļa emisiju apjomus. Ūdens
pieejamība, kas nav optimāla, ierobežo slāpekļa uzņemšanu un izmantošanu augkopībā un
ierobežo slāpekļa izskalošanās un denitrifikācijas zudumus; tas var izraisīt nitrātu-slāpekļa
uzkrāšanos augsnē. Lietēšanas un smidzināšanas apūdeņošanas tehnoloģijas var samazināt
slāpekļa zudumus. Savukārt nepietiekama slāpekļa pieejamība ierobežo ūdens izmantošanas
efektivitāti augkopībā. Tomēr pārāk optimāla slāpekļa un ūdens pieejamība samazina gan
slāpekļa, gan ūdens izmantošanas efektivitāti un ievērojami palielina slāpekļa zudumu risku ar
izskalošanos, eroziju un denitrifikāciju. Mērķtiecīga ūdens un slāpekļa daudzuma izmantošana,
izmantojot pilienveida laistīšanas sistēmas pusarīdos reģionos, var ievērojami palielināt
slāpekļa un ūdens izmantošanas efektivitāti vienlaicīgi un samazināt slāpekļa emisijas. Turklāt
augkopību pasaules mērogā galvenokārt ierobežo gan ūdens, gan slāpekļa pieejamība
(Mueller et al., 2012). Tas norāda uz to, ka ir vajadzīga integrēta pieeja, kurā gan slāpekļa, gan
ūdens pieejamība tiek apsvērta kopīgi, jo īpaši tajos pasaules reģionos, kur pārtikas ražošanu
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ierobežo gan ūdens, gan slāpekļa pieejamība, un kur pārtikas ražošanai ir jāpalielinās, lai
apmierinātu pieaugošās iedzīvotāju populācijas vajadzības (Godfray et al., 2010).
Stratēģijās, kuru mērķis ir uzlabot slāpekļa izmantošanas efektivitāti augkopībā un
samazināt slāpekļa zudumus no lauksaimniecības zemes, jāņem vērā iespējamās izmaiņas
augsnes organiskā oglekļa un augsnes kvalitātē laika gaitā un augsnes oglekļa piesaistes
stratēģiju ietekme. Oglekļa-slāpekļa attiecība organiskajās vielās augsnē svārstās aptuveni no
10 līdz 15 (ar galējām vērtībām līdz vairāk nekā 30 organiskajām augsnēm). Šai diezgan
fiksētajai attiecībai ir vairākas konsekvences. Pirmkārt, oglekļa piesaisti augsnē, kuras mērķis
ir samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas atmosfērā un uzlabot augsnes kvalitāti, ir saistīta
ar slāpekļa piesaisti augsnē. Otrkārt, iniciatīvas “4 par 1000” mērķu sasniegšana (četri par
vienu miljonu; https://www.4p1000.org) noved pie slāpekļa masveida piesaistes augsnē, kas
ir gandrīz līdzvērtīgs pašreizējai pasaules slāpekļa sintētiskā mēslojuma ražošanai gadā.
Treškārt, organiskā oglekļa uzglabāšana augsnē nozīmē, ka vispirms ir jāražo organiskais
ogleklis, kam nepieciešama augkopības ražība, kas ievērojami pārsniedz pašreizējo un
prognozēto augkopības ražības. Šie ražības līmeņi, visticamāk, rodas slāpekļa izmantošanas
līmenī, kur slāpekļa izmantošanas efektivitātes ziņā iestājas “peļņas samazināšanās likums”.
Integrētajās slāpekļa pārvaldības stratēģijās jāņem vērā iespējamā oglekļa un slāpekļa
mijiedarbība augsnē un augsnes kvalitātes ietekme uz kultūraugu ražu un slāpekļa
izmantošanas efektivitāti (Cassman et al., 1999). Augsnes organiskās vielas aizsardzībai pret
degradāciju (pārmērīga organiskā slāpekļa mineralizācija) ir jābūt augstai prioritātei, lai varētu
saglabāt lauksaimniecības produktivitāti, jo īpaši reģionos ar zemu slāpekļa ienesi (piemēram,
Āfrikā; Boincean un Dent, 2019).
Stratēģijās, kuru mērķis ir samazināt amonjaka (NH3) emisijas no lopkopības,
izmantojot dzīvnieku barošanu ar zemām olbaltumvielām, jāņem vērā iespējamā ietekme, ko,
veicot manipulācijas ar barību, varētu atstāt uz atgremotāju izcelsmes metāna (CH4) emisijām.
Ar proteīniem bagāts uzturs veicina relatīvi augstu slāpekļa izdalīšanos, un tā rezultātā
iegūtajiem kūtsmēsliem ir augsts NH3 izgarošanas potenciāls. Turpretī diētas ar zemu proteīnu
saturu veicina relatīvi zemu slāpekļa izdalīšanos, un tā rezultātā iegūtajiem kūtsmēsliem ir ar
zems NH3 izgarošanas potenciāls. Tomēr diētām ar zemu proteīnu parasti ir relatīvi augsts
šķiedrvielu saturs, kas veicina metāna emisijas. Metāns ir spēcīga siltumnīcefekta gāze, un
atgremotāji ir viens no galvenajiem CH4 izmešu avotiem atmosfērā pasaulē. Acīmredzot
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mērķis ir atrast optimālu olbaltumvielu līmeni atgremotāju uzturā, lai samazinātu gan NH 3,
gan CH4 emisijas (Bittman et al., 2014; Hristov et al., 2019 Van Gastelen et al., 2019).
Ņemot vērā slāpekļa pašreizējo ietekmi uz gaisa kvalitāti, ūdens kvalitāti un bioloģisko
daudzveidību reģionos, ir jāuzlabo emisiju samazinošo pasākumu efektivitāte lauksaimniecībā.
Nesenie ziņojumi liecina, ka dažos reģionos ir augstas nitrātu koncentrācija gruntsūdeņos un
virszemes ūdeņos, kas pārsniedz robežvērtības, neraugoties uz virkni emisiju samazinošo
pasākumu ieviešanu (SOER, 2015). Tas liecina, ka jāuzlabo emisijas samazinošo pasākumu
efektivitāte, jāuzlabo emisijas samazinošo pasākumu īstenošana vai jāveic papildu emisijas
samazinošie pasākumi.
Slāpekļa pārvaldības prakses un slāpekļa emisijas samazinošo pasākumu īstenošanas
izmaksas lauksaimniekiem, kā arī to efektivitāte un ietekmes ir jāizvērtē precīzāk, ņemot vērā
saimniecības lielumu un veidu un sociāli ekonomiskos apstākļus. Pašlaik salīdzinoši trūkst
precīzu datu par slāpekļa emisijas samazinošo pasākumu efektivitāti un izmaksām; pēc
iespējas ir jāpārbauda efektivitāte un izmaksas praktiskos saimniecību apstākļos.
Rentabilitātes analīzē būtu jāņem vērā arī prakses blakusefekti uz citiem slāpekļa un
siltumnīcefekta gāzu veidiem, lai veicinātu papildu ieguvumus.
INSTRUMENTI INTEGRĒTAI SLĀPEKĻA PĀRVALDĪBAI
Integrēta pieeja slāpekļa pārvaldībai ietver instrumentus, kas ir vienādi piemērojami,
kā arī specifiskākus instrumentus, kas ir piemēroti tikai vienai integrācijas dimensijai. Svarīgi
kopēji instrumenti ir:
i) sistēmu analīze,
j) komunikācija,
k) slāpekļa budžeta veidošana, i
l) integrēta novērtējuma modelēšana un izmaksu un ieguvumu analīze,
m) slāpekļa aprites cikla posmu pārvaldība,
n) ieinteresēto personu dialogs
o) labākās pārvaldības prakse (BMP).
Tie ir līdzekļi integrētai slāpekļa pārvaldības pieejai kopumā, un tie ir īsi apskatīti
turpmāk.
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Integrēto pieeju izstrādes sākumpunkts ir “sistēmu analīze”, jo tā sniedz informāciju,
kas nepieciešama visām integrācijas dimensijām. Sistēmu analīze ļauj identificēt un
kvantitatīvi noteikt komponentus, procesus, plūsmas, dalībniekus, mijiedarbību un
savstarpējās saiknes sistēmās un starp tām, kā arī nodrošina praktisku instrumentu integrētu
pieeju apspriešanai slāpekļa pārvaldībā. Būtībā tas ietver paradigmu, ka izmaiņas vienā
komponentā veicinās izmaiņas visās sistēmas sastāvdaļās. Šāda veida rīkus izmanto jo īpaši
zinātnes un politikas prakses dialogā.
Otrs līdzeklis integrētu pieeju izstrādei ir komunikācija. Komunikācija ir informācijas
nodošana, bet tajā pašā laikā rīks informētības palielināšanai un integrētās pieejas slāpekļa
pārvaldībai nozīmes, mērķa un darbību izskaidrošanai visiem iesaistītajiem dalībniekiem.
Skaidrs izklāsts ir svarīgs, jo bieži vien ir neskaidrība par terminu “integrēts” un “pārvaldība”
izmantošanu un nepietiekama skaidrība par mērķiem un nepieciešamajām aktivitātēm.
Komunikācija var palīdzēt padarīt koncepciju pārredzamu un tādējādi veicināt mērķu
īstenošanu un pasākumu ieviešanu praksē. Komunikācijā būtu jāiekļauj apmācība gadījumos,
kad tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas.
Trešais instrumentu veids ir slāpekļa bilances. Tas ir neaizstājams līdzeklis, jo integrē
slāpekļa avotus un slāpekļa reaktīvās formas skaidri noteiktos slāpekļa aprites cikla apgabalos
un komponentos. Slāpekļa bilance reģistrē visus slāpekļa ieguldījumus un visu slāpekļa iznesi
(pārdotajos produktos), un slāpekļa bilance ir starpība starp kopējo ienesto slāpekli un kopējo
slāpekļa iznesi. Slāpekļa bilance atspoguļo sistēmā uzglabāto (vai sistēmas robežās iegūto)
slāpekļa daudzumu plus slāpekļa zudumus no sistēmas kā emisijas atmosfērā un noplūdes
hidrosfērā. Ražošanas bilances ir viegli izprotams pārvaldības instruments lauksaimniekiem un
politikas veidotājiem (Jarvis et al., 2011) Bilances ir elastīgi instrumenti, bet ir nepieciešamas
vienotas definīcijas un metodikas, lai novērstu neobjektivitāti (Leip et al., 2011).
Ceturtais instruments ir integrēta novērtējuma modelēšana, tostarp ekoloģiskās pēdas
nospieduma analīze, izmaksu un ieguvumu analīze un mērķu noteikšana. Šie rīki ir saistīti ar
cēloņiem un sekām. Integrētā novērtējuma modelēšana var analizēt arī sabiedrības
(dalībnieku) atbildes reakciju iespējamo ietekmi, veicot scenāriju analīzi. “DPSIR” koncepciju
var izmantot kā sākumpunktu, lai konceptuāli analizētu cēloņu un seku attiecības; tas attiecas
uz vides pārmaiņu virzītājspēkiem (piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugumu, ekonomikas
izaugsmi, tehnoloģiju attīstību), uz ietekmi uz vidi (piemēram, slāpekļa emisijas), vides stāvokli
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(reaktīvā slāpekļa gaisā un ūdeņos un slāpekļa atmosfēras depozītu dabiskos biotopos),
ietekmi uz cilvēka veselību, (uz cilvēka veselību, uz bioloģisko daudzveidību, uz ekosistēmām)
sabiedrības spiediens (patērētāju izvēles, politikas maiņa) (EEA, 1995). Integrēto novērtējumu
piemēri ietver Gēteborgas protokola pārskatīšanu, ko veic ANO EEK Konvencijas par pārrobežu
gaisa piesārņojumu lielos attālumos integrētā novērtējuma modelēšanas darba grupa
(TFIAM/CIAM, 2006). Izmaksu un ieguvumu analīze (CBA) iet vēl tālāk, izsakot politikas
pasākumu izmaksas un ieguvumus naudas izteiksmē. Kā noderīgs instruments ir ieteikts arī
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas ir sistemātisks lēmumu pieņemšanas process,
kura mērķis ir nodrošināt, lai politikas, plāna un programmu veidošanā efektīvi tiktu ņemti
vērā vides un, iespējams, citi ilgtspējības aspekti (Fischer 2007; Ahmed et al., 2008).
Piektais iespējamais instruments integrētai pieejai slāpekļa pārvaldībai ir “slāpekļa
aprites cikla posmu pārvaldība”. Tas attiecas uz darbību un informācijas plānošanu un
pārvaldību starp dalībniekiem visā pārtikas ražošanā – patēriņa posmos. Būtībā patēriņa
posmu vadība integrē informācijas un darbību piedāvājumu un pieprasījumu visos ķēdes
posmos un starp tiem. Īpaši jautājumi attiecas uz
i) to, kā ražotāji var apmierināt patērētāju prasības, piemēram, attiecībā uz kvalitāti,
ražošanas metodēm un slāpekļa aprites cikla posmu pārvaldība pēdas nospiedumu,
j) kā ražotāju veikto emisiju samazināšanas pasākumu izmaksas tiek izlīdzinātas starp
pārtikas ķēdes dalībniekiem,
k) kā var samazināt pārtikas atkritumus un zudumus un kā atkritumus var atgriezt
augkopības zemē. Šāda ķēdes pārvaldība joprojām ir vāji attīstīta, izņemot,
iespējams, konkrētas nozares un īpašas pārtikas pārstrādes ķēdes.
Sestais instruments ir ieinteresēto personu dialogs. Šāda veida instruments ir
neaizstājams, lai risinātu slāpekļa aprites cikla posmu pārvaldība pārvaldības dalībnieku
viedokļus. Ieinteresēto personu dialoga nolūks ir panākt, lai cilvēki no dažādām perspektīvām
sāktu uz rezultātu orientētu sarunu. Ieinteresēto personu dialogs ir mijiedarbība starp
dažādām ieinteresētajām personām, lai risinātu konkrētas problēmas, kas saistītas ar
konkurējošām interesēm un konkurējošiem viedokļiem par to, kā N un citi resursi būtu
jāizmanto un jāpārvalda. Tas daļēji saistās ar iepriekš minēto “slāpekļa aprites cikla posmu
pārvaldību”.

32

Septītais veids ir pārvaldības paraugprakse. Labas pārvaldības prakse (BMP) un labākā
sistēmas prakse (BSP) ietver darbību kopumu, kas balstās uz iepriekš minētajiem principiem,
un ir pierādīts, ka tās vidēji sniedz labākos rezultātus praksē. BMP vai labākā sistēmas prakses
(BSP) piemērošana daļēji ir atkarīga no iepriekš minēto integrēto slāpekļa pārvaldības
instrumentu rezultātiem, t. i., sistēmu analīzes, slāpekļa bilancēm, integrētajiem
novērtējumiem. Labas pārvaldības prakses BMP nosaka, ka darbības jānosaka par prioritārām
lauku saimniecībām un jāīsteno darbības. Ir daudz BMP, jo BMP ir atkarīgi no:
i) mērķiem (piemēram, samazinot slāpekļa zudumus, sasniedzot lielu ražu) un
faktiskās/sākotnējās situācijas,
j) saimniecības veida (piemēram, augkopības saimniecības, dārzeņu audzētavas,
jauktas saimniecības, lopkopības saimniecības),
k) sociālekonomiskajiem apstākļiem (piemēram, piekļuve tirgiem, zināšanām un
tehnoloģijām)
l) vides apstākļiem (piemēram, klimats, augsne, hidroloģija).
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METODIKA SLĀPEKĻA MASAS BILANCES APRĒĶINU VEIKŠANAI

Šajā nodaļā sniegts skaidrojums pētījumā izmantotajai metodikai, sniegta pētījuma
konceptuālā shēma un aprēķinu algoritmi, kā arī aprakstīti pētījumā izmantotie dislāpekļa
oksīda N2O un amonjaka NH3 emisiju samazinošo pasākumu apkopojums.
Slāpeklis var izpausties dažādos veidos (att. 6). Reaktīvais slāpeklis (Nr) ietver visas
slāpekļa formas, kas ir bioloģiski un fotoķīmiski aktīvas. Slāpekļa savienojumi, kas ir reaktīvi, ir
šādi: slāpekļa oksīds (N2O), nitrāti (NO3 -), nitrīti (NO2 -), amonjaks (NH3) un amonijs (NH4 +).
Slāpekļa reaktīvās formas ir tās, kas spēj transformēties pa vidē un izraisīt negatīvu ietekmi uz
cilvēku veselību un vidi, kā smogs, skābais lietus, eitrofikācija un bioloģiskās daudzveidības
samazināšanās utt. Lai izstrādātu reaktīvā slāpekļa ietekmes mazināšanas pasākumus, ir
jāizprot procesi, kas ietekmē amonjaka (NH3), slāpekļa oksīda (N2O) un slāpekļa (N2) emisiju
veidošanos.

6.attēls Slāpekļa formas

AMONIJS
Ir labi zināmi amonjaka veidošanās principi un tā ietekmējošie faktori. Organisko vielu
saturoša slāpekļa noārdīšanās izraisa amonija veidošanos (NH4+). Pastāv līdzsvars starp
amoniju un amonjaku:
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H2O + NH3 ⇌ OH− + NH4+
Amonija jonu veidojošā amonjaka pakāpe ir atkarīga no šķīduma pH. Ja pH ir zems,
līdzsvars mainās uz labo pusi: vairāk amonjaka molekulu tiek pārvērstas amonija jonos. Ja pH
ir augsts, līdzsvars mainās pa kreisi: hidroksīda joni iegūst protonu no amonija jonu, ģenerējot
amonjaku.
Amonjaka emisijas nosaka saskares laukums starp šķīdumu un atmosfēru NH3 daļējs
spiediens. Augsta NH3 koncentrācija šķīdumā un zema NH3 koncentrācija apkārtējā atmosfērā
palielina NH3 emisijas. Saskaņā ar Henrija likumu, amonjaka emisijas arī ir atkarīgas no
temperatūras, pieaugot temperatūras emisijām (att. 7).
Denmead et al. (1982) sniedz šādu vienādojumu:
NH3(solution) = (NH3(solution) + NH4 (solution) )/(1 + 100.09018+(2729.92/T)- pH)
where
NH3(solution) = NH3 koncentrācija šķidumā
NH3(solution) + NH4 (solution)

= Summa NH3 un NH4+ šķīdumā

T

= šķīduma temperatūra [K]

pH

= pH vērtība šķīdumā

7.attēls NH3 koncentrācija šķīdumā atkarībā no temperatūras pH 7,0 un pH 7,5 (pēc Denmead ar al. 1982)

N 2 O AND N 2
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Dislāpekļa oksīda N2O un slāpekļa N2 veidošanās principi mikroorganismu ietekmē ir
labi zināmi, un tos aprakstījuši vairāki autori. N2O, NOx un N2 veidojas gan nitrifikācijas, gan
denitrifikācijas procesā. Slāpekļa noplūdes modelis, ko izstrādāja Firestone & Davidson (1989),
parāda N2O, un NOx zudumus kā noplūdes nitrifikācijas un denitrifikācijas procesu laikā (att.
8).

8.attēls Noplūdes modelis N2O un NOx zudumiem nitrifikācijas un denitrifikācijas laikā (pēc Firestone & Davidson, 1989)

Nitrifikācija oksidē amonjaku par nitrītu un nitrātu. Šis process ir stingri aerobisks.
Autotrofiskās nitrifikācijas baktērijas pieder plaši izplatītajai nitrozomonu, nitrospira un
nitrobacter grupai, kas spēj vairoties izmantojot CO2, O2 un NH4+. NH4+ pieejamība ir
ierobežojošais faktors, jo CO2 un O2 ir pieejami lielā daudzumā. Zems pH, fosfora trūkums un
temperatūra zem 5 °C vai virs 40 °C samazina nitrifikācijas aktivitātes. Nitrifikācijas procesam
optimāls ir ūdens saturs 60% no augsnes ūdens ietilpības. Pie zemām pH vērtībām nitrifikāciju
veic baktērijas un sēnes. N2O emisijas nitrifikācijas laikā ir ap 1%, NO emisijas ir robežās no 1
līdz 4%.
Denitrifikācija samazina nitrātus līdz N2O, NO vai N2, ja skābekļa pieejamība ir zema.
NO3-, NO un N2O kalpo kā alternatīvi elektronu avots, kad trūkst O2, un līdz ar to denitrifikācija
notiek tikai stingri anaerobos apstākļos. Molekulārā N2 forma ir denitrifikācijas reakcijas ķēdes
pēdējais posms, un tas ir vienīgais bioloģiskais process, kas var pārvērst reaktīvo slāpekli inertā
formā N2.
PĒTĪJUMA KONCEPTUĀLĀ SHĒMA
Pētījuma konceptuālā shēma veidota pēc idejiskā risinājuma, kas katru kūtsmēslu
apsaimniekošanas posmu uztver kā cauruli, kurā pa lielākiem vai mazākiem caurumiem
veidojas emisijas atmosfērā un noplūde gruntsūdeņos (skat. 9.att.). Šī pētījuma robežas
lopkopības sektorā saražoto kūtsmēslu trīs apsaimniekošanas posmi, kur pirmajā posmā kūtī
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tiek savākti, kūtsmēsli un veidojas emisijas no kūts, otrajā posmā ir kūtsmēslu uzglabāšanas
laikā radušās emisijas un trešajā posmā ir emisijas, kas rodas kūtsmēslu iestrādes laikā.

24,25.,26.vienādojums

24,25.,26.vienādojums

Raža

NH4+ NO3- DON Ndaļ

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

7.,8.,9.,22.,23.,
vienādojums
4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

4.vienādojums

10.,13.,14.,17.,
18., 19., 20.
vienādojums
4.vienādojums

24,25.,26.,27.vienādojums

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+ NO3- DON Ndaļ

NH3 N2O NOx N2

2.,20.,21.vienādojums

2.,20.,21.vienādojums

1.,3.,5.20.,21.vienādojums

2.,20., 21.,27.vienādojums

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

27.vienādojums

15.,16. vienādojums

27.vienādojums

27.vienādojums

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

6.,11.,12.vienādojums

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

9.attēls Pētījuma veikšanas konceptuālā shēma un izmantoto aprēķina algoritmu pielietojums slāpekļa plūsmu aprēķinam

PĒTĪJUMĀ IZMANTOTIE ALGORITMI
Šajā apakšnodaļā ir apkopoti pētījuma veikšanai ir izmantotie divdesmit septiņi
reaktīvā slāpekļa aprēķina vienādojumi, kuri 9. attēlā ir identificēti, pretī atbilstošai emisijai
atmosfērā, vai noplūdei hidrosfērā.
1.vienādojums Tiešā dislāpekļa oksīda emisija no kūtsmēslu apsaimniekošanas

TIEŠĀ N2O EMISIJA NO KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS

Kur:
N2OD(mm) = tiešā N2O emisija no kūtsmēslu apsaimniekošanas ganāmpulkā, kg
N2O yr-1
N(T) = mājlopu skaits no sugas/kategorijas T no visa ganāmpulka
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Nex(T) = vidējā N izdalīšanās gadā uz vienu lopu no attiecīgās sugas/kategorijas T
no ganāmpulka, kg N animal-1 yr-1
MS(T,S) = daļa no gadā izdalītā kopējā slāpekļa, katrā mājlopu sugā/kategorijā T,
kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmā S, visā ganāmpulkā. bezdimensionāls
EF3(S) = emisijas faktors no tiešās N2O emisijas no kūtsmēslu apsaimniekošanas
sistēmas S no visa ganāmpulka, kg N2O-N/kg N no kūtsmēslu apsaimniekošanas
sistēmas S
S = kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēma
T = mājlopu suga/kategorija
44/28 = pārvēršana no (N2O-N)(mm) emisijas uz N2O(mm) emisiju
2.vienādojums Slāpekļa zudumi dēļ iztvaikošanas no kūtsmēslu apsaimniekošanas

N ZUDUMI DĒĻ IZTVAIKOŠANAS NO KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS

Kur:
Nvolatilization-MMS = kūtsmēslu slāpekļa daudzums, kas tiek zaudēts iztvaikošanas
dēļ no NH3 un NOx, kg N yr-1
N(T) = mājlopu skaits no sugas/kategorijas T no visa ganāmpulka
Nex(T) = N vidējā izdalīšanās gadā uz mājlopu skaitu no sugas/kategorijas T
ganāmpulkā, kg N animal-1 yr-1
MS(T,S) = daļa no gadā izdalītā kopējā slāpekļa, katrā mājlopu sugā/kategorijā T,
kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmā S, visā ganāmpulkā, bezdimensionāls
FracGasMS = izgarotais slāpekļa NH3 un NOx daudzums no apsaimniekotajiem
kūtsmēsliem, mājlopu kategorijā T, kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmā S, izteiktu
procentos %
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3.vienādojums Netiešās N2O emisijas no slāpekļa iztvaikošanas kūtsmēslu apsaimniekošanā

NETIEŠĀS N2O EMISIJAS NO N IZTVAIKOŠANAS, KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANĀ

Kur:
N2OG(mm) =

netiešās

N2O

emisijas

no

N

iztvaikošanas,

kūtsmēslu

apsaimniekošanā, ganāmpulkā, kg N2O yr-1
EF4 = N2O emisijas koeficients - slāpekļa emisijas no nokrišņiem, kas nonāk
augsnē un ūdens virsmā, kg N2O-N (kg NH3-N + NOx-N iztvaikošana)-1; EF4 = 0.01 kg
N2O-N (kg NH3-N + NOx-N iztvaikošana)-1.
4.vienādojums Slāpekļa zudumi kūtsmēslu apsaimniekošanas sitēmās izskalošanās dēļ

N ZUDUMI KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS IZSKALOŠANĀS DĒĻ

Kur:
Nleaching-MMS = kūtsmēslu slāpekļa daudzums, kas izskalojas no kūtsmēslu
apsaimniekošanas sistēmas, kg N yr-1
N(T) = mājlopu skaits no sugas/kategorijas T ganāmpulkā
Nex(T) = N vidējā izdalīšanās gadā uz mājlopu skaitu no sugas/kategorijas T
ganāmpulkā, kg N animal-1 yr-1
MS(T,S) = daļa no gadā izdalītā kopējā slāpekļa, katrā mājlopu sugā/kategorijā T,
kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmā S, visā ganāmpulkā, bezdimensionāls
FracleachMS = noteces radītie procenti no pārvaldīto kūtsmēslu slāpekļa zuduma
atkarībā no mājlopu kategorijas T cieto un šķidro mēslu glabāšanas laikā (tipiskās
vērtības 1-20%)
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5.vienādojums Netiešā N2O emisija no noplūdušajiem kūtsmēsliem

NETIEŠĀ N2O EMISIJA NO NOPLŪDUŠAJIEM KŪTSMĒSLIEM

Kur:
N2OL(mm) = netiešā N2O emisija no noplūdušajiem un izskalotajiem kūtsmēsliem,
ganāmpulkā, kg N2O yr-1
6.vienādojums tiešās emisijas no apsaimniekotās augsnes

TIEŠĀS N2O EMISIJAS NO APSAIMNIEKOTĀS AUGSNES

Kur:

Kur:
N2ODirect –N = gada tiešās saražotās N2O–N emisijas no apsaimniekotās augsnes,
kg N2O–N yr-1
N2O–NN

inputs

= gada tiešās N2O–N emisijas no N ievades apsaimniekotajā

augsnē, kg N2O–N yr-1
N2O–NOS = gada tiešās N2O–N emisijas no apsaimniekotās organiskās augsnes,
kg N2O–N yr-1
N2O–NPRP = gada tiešās N2O–N emisijas no urīna un mēsliem ganību augsnē, kg
N2O–N yr-1
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FSN = sintētisko mēslošanas līdzekļu N gada kopējais apjoms augsnē, kg N yr-1
FON = gada kopējie kūtsmēslu, komposta, notekūdeņu dūņu un citu organisko
N papildinājumi augsnē (Piezīme: Ja ieskaita notekūdeņu dūņas, kontrolpārbaude
atkritumu sektorā, lai nodrošinātu, ka nenotiek dubultā N 2O emisiju skaitīšana no N
daudzuma notekūdeņu dūņās, kg N yr-1
FCR = gada kopējais N daudzums no kultūraugu atliekām (virs zemes un zem
zemes), ieskaitot labību, kura mēslota ar N, lopbarības/ganību atjaunošanu atgriežot
N augsnē, kg N yr-1
FSOM =gada kopējais N minerālaugsnēs, kas mineralizējušās, organisko vielu
samazināšanās rezultātā, kas rada izmaiņas zemes lietošanas un apsaimniekošanas
veidā, kg N yr-1
FOS = gada apsaimniekotā/nosusinātā organiskās augsnes platība, ha (Piezīme:
indeksi CG - aramzemes un ganības, F - meža zeme, Temp - mērenā josla, Trop – tropu
josla, NR – uzturvielām bagāts un NP – uzturvielām nabadzīgs)
FPRP =gada kopējais uzkrātais N daudzums no urīna un mēsliem, ko saražojuši
ganību lopi – ganībās un aplokos, kg N yr-1 (Piezīme: indeksi CPP – liellopi, mājutni,
cūkas un SO – aintas un citi dzīvnieki)
EF1 = N2O emisijas faktors no pievadītā N daudzuma, kg N2O–N (kg N input)-1
EF1FR = N2O emisijas faktors no pievadītā N daudzuma rīsiem, kg N2O–N (kg N
input)-1
EF2 = N2O emisijas faktors apsaimniekotām/nosusinātām augsnēm, kg N2O–N
ha-1 yr-1; (Piezīme: indeksi CG - aramzemes un ganības, F - meža zeme, Temp - mērenā
josla, Trop – tropu josla, NR – uzturvielām bagāts un NP – uzturvielām nabadzīgs)
EF3PRP = N2O emisijas no urīna un mēsliem, ko saražojuši ganību lopi – ganībās
un aplokos, kg N2O–N (kg N input)-1; (Piezīme: indeksi CPP – liellopi, mājputni, cūkas
un SO – aitas un citi dzīvnieki)
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7.vienādojums Slāpeklis no organiskā slāpekļa kas novadīts augsnē

11.3
N NO ORGANISKĀ N, KAS NOVADĪTS AUGSNĒ

Kur:
FON = gada kopējais apjoms no organiskā mēslošanas līdzekļa N, ko lieto uz
ganībām, kg N yr-1
FAM = gada kopējais N daudzums dzīvnieku mēslu uz augsnes, kg N yr-1
FSEW = gada kopējā N saturs notekūdeņos, (saskaņota ar atkritumu nozari, lai
nodrošinātu, ka N netiek ieskaitīti divreiz) kas piemērots augsnei, kg N yr-1
FCOMP = gada kopējais komposta N apjoms, kas paliek uz augsnes (nodrošina, ka
kompostā N, kūtsmēslus neieskaita), kg N yr-1
FOOA = gada kopējas apjoms no citām organiskajām vielām, ko izmanto kā
mēslojumu (pie, alus darītavu atkritumi, gvano, attīrīšanas iekārtu gala produkti u.t.t.),
kg N yr-1
8.vienādojums Slāpeklis kas ar kūtsmēsliem novadīts augsnē

11.4
N, KAS AR KŪTSMĒSLIEM NOVADĪTS AUGSNĒ

Kur:
FAM = gada kopējais N, kas ar kūtsmēsliem novadīts augsnē, kg N yr-1
NMMS_Avb = kūtsmēslos pieejamais N daudzums, kas derīgs augsnei, lopbarībai,
kurināšanai vai būvniecībai, kg Nyr-1 (sk. 10.34 vienādojumu, 10. nodaļā)
FracFEED = daļa no apsaimniekotajiem kūtsmēsliem, ko izmanto lopbarībā
FracFUEL = daļa no apsaimniekotajiem kūtsmēsliem, ko izmanto kā kurināmo
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FracCNST = daļa no apsaimniekotajiem kūtsmēsliem, ko izmanto būvniecībā
9.vienādojums Slāpeklis urīnā un mēslos ko saražojuši lopi gaīibās un aplokos

N URĪNĀ UN MĒSLOS, KO SARAŽOJUŠI GANĪBU LOPI – GANĪBĀS UN APLOKOS
(1.PIEMĒRS)

Kur:
FPRP = gada kopējais uzkrātais N daudzums no urīna un mēsliem, ko saražojuši
ganību lopi – ganībās un aplokos, kg N yr-1
N(T) = mājlopu skaits no sugas/kategorijas T ganāmpulkā (sk. 10. Nodaļa)
Nex(T) = N vidējā izdalīšanās gadā uz mājlopu skaitu no sugas/kategorijas T
ganāmpulkā, kg N animal-1 yr-1(sk.10.Nodaļu)
MS(T,PRP) = daļa no kopējā gada N izdalīšanās apjoma, katrā mājlopu
sugas/kategorijas T, kas ir uzkrāts ganībās, zirgu aplokos (skatīt 10 nodaļu)

EF5 = N2O emisijas koeficients – noteces un izskalošanās dēļ, kg N2O-N/kg N
notece un izskalošanās (EF5 = 0.0075 kg N2O-N (kg N izskalošanās/notece)-1.
10.vienādojums Slāpekļa izdalīšanās ātrums gadā

10.30
N IZDALĪŠANĀS ĀTRUMS GADĀ

Kur:
Nex(T) = N izdalīšanās gadā atkarībā no mājlopu kategorijas T, kg N dzīvnieki-1
yr-1
Nrate(T) = N izdalīšanās ātrums, kg N (1000 kg dzīvnieka svars)-1 dienā-1
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TAM(T) = raksturīgā dzīvnieku masa, dzīvnieku kategorijā T,kg dzīvnieki-1
11.vienādojums N2O no apstrādāto zemju izskalotā slāpekļa

N2O NO APSTRĀDĀTO ZEMJU IZSKALOTĀ N

Kur:
N2O(L)–N = gada kopējais saražotais N2O–N no noplūšanas un izskalošanās, no
N mēslošanas un apsaimniekotajām zemēm, kg N2O–N yr-1
FSN = sintētisko mēslojumu N gada apjoms augsnē, kg N yr-1
FON = gada kopējie kūtsmēslu, komposta, notekūdeņu dūņu un citu organisko
N papildinājumi augsnē, kg N yr-1
FPRP = gada kopējais uzkrātais N daudzums no urīna un mēsliem, kg N yr-1 (11.5
vienādojums)
FCR = gada kopējais N daudzums no kultūraugu atliekām (virs zemes un zem
zemes), ieskaitot labību, kura mēslota ar N, lopbarības/ganību atjaunošanu atgriežot
N augsnē, reģionos, kur notiek noplūšana/izskalošanās, kg N yr-1
FSOM = gada kopējais N minerālaugsnēs, kas mineralizējušās, organisko vielu
samazināšanās rezultātā, kas rada izmaiņas zemes lietošanas un apsaimniekošanas
veidā reģionos, kur notiek noplūšana/izskalošanās, kg N yr-1 (11.8vienādojums)
FracLEACH-(H) = daļa no pārvaldāmo zemju pievienotā/mineralizējušā N, kas tiek
zaudēts nopūšanas/izskalošanās rezultātā, , kg N (kg N)-1
EF5 = N2O emisijas koeficients, no izskalotā/noplūdušā N, kg N2O–N (kg N
izskalošanās un notece)-1
12.vienādojums N2O no atmosfēras depozīta dēļ iztvaikojušā slāpekļa daudzuma no apsaimniekotās augsnes

N2O NO ATMOSFĒRAS NOKRIŠŅIEM DĒĻ IZTVAIKOJUŠĀ N DAUDZUMA NO
APSAIMNIEKOTĀS AUGSNES
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Kur:
N2O(ATD)–N = gada kopējais saražotais N2O–N no atmosfēras nokrišņu N
iztvaikošanas apsaimniekotajās augsnēs, kg N2O–N yr-1
FSNi = sintētisko mēslojumu N gada apjoms augsnēs ar dažādiem nosacījumiem
i, kg N yr-1
FracGASFi = daļa no sintētiskā mēslojuma N, kas iztvaiko, kā NH3 un NOx pie
dažādiem nosacījumiem i, kg N iztvaikojušais (kg N)-1
FON = gada kopējie kūtsmēslu, komposta, notekūdeņu dūņu un citu organisko
N papildinājumi augsnē reģionos, kur notiek noplūšana/izskalošanās, kg N yr -1
FPRP = gada kopējais uzkrātais N daudzums no urīna un mēsliem, ko saražojuši
ganību lopi – ganībās un aplokos, kg N yr-1
FracGASM = daļa no organiskā N mēslojuma (FON) un no urīna un mēsliem, ko
saražojuši ganību lopi (FPRP), kas izgaro kā NH3 un NOx, kg N izgarojumi (kg no N
lietojamā vai glabājamā)-1
EF4 = N2O emisijas koeficients - slāpekļa emisijas no nokrišņiem, kas nonāk
augsnē un ūdens virsmā, kg N2O-N (kg NH3-N + NOx-N iztvaikošana)-1; EF4 = 0.01 kg
N2O-N (kg NH3-N + NOx-N iztvaikošana)-1.
Amonjaka emisijas aprēķins slaucamo govju dzīvnieku grupai
13.vienādojums Kūtsmēslu sadalījums pēc izcelsmes avota

KŪTSMĒSLU SADALĪJUMS PĒC IZCELSMES AVOTA
mgraz_N = xgraz × Nex;
mbuild_N = xbuild × Nex;
mgraz_TAN = xTAN × mgraz_N ;
mbuild_TAN = xTAN × mbuild_N.
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Kur
xgraz =kūtsmēslu daļa, kas tiek noglabāta ganībā
Xbuild =kūtsmēslu daļa, kas veidojas dzīvnieku mītnē
Nex =izdalītais slāpekļa daudzums kūtsmēslos
XTAN =slāpekļa daļa, kurai ir potenciāls transformēties par amonjaka gāzveida
emisiju
mgraz_N =ikgadējais slāpekļa daudzums noglabāts ganībās
mbuild_N =ikgadējais slāpekļa daudzums noglabāts dzīvnieku novietnēs
mgraz_TAN = ikgadējais kopējais amonjaka slāpekļa daudzums noglabāts ganībās
mbuild_TAN =ikgadējais kopējais amonjaka slāpekļa daudzums noglabāts
dzīvnieku novietnēs
14.vienādojums Šķidrmēslu un pakaišu kūtsmēslu sadalījums dzīvnieka novietnē

ŠĶIDRMĒSLU UN PAKAIŠU KŪTSMĒSLU FRAKCIJU SADALĪJUMS DZĪVNIEKA
NOVIETNĒ
mbuild_slurry_TAN = xslurry × mbuild_TAN;
mbuild_slurry_N = xslurry × mbuild_N;
mbuild_solid_TAN = (1 – xslurry) × mbuild_TAN;
mbuild_solid_N= (1 – xslurry) × mbuild_N.
Kur
mbuild_slurry_TAN =dzīvnieku mītnē noglabātais kopējais amonjaka slāpeklis
šķidrmēslos
mbuild_slurry_N =dzīvnieku mītnē noglabātais slāpeklis šķidrmēslos
mbuild_solid_TAN =dzīvnieku novietnēs noglabātais kopējais amonjaka slāpeklis
pakaišu kūtsmēslos
mbuild_solid_N= dzīvnieku mītnē noglabātais slāpeklis pakaišu kūtsmēslos
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xslurry =proporcija kūtsmēsliem, kas tiek apsaimniekoti šķidrmēslu veidā
15.vienādojums Slāpekļa zudumu aprēķins novietnēs

ZUDUMU APRĒĶINS NOVIETNĒS
Ebuild_slurry = mbuild_slurry_TAN × EFbuild_slurry;
Ebuild_solid = mbuild_FYM_TAN × EFbuild_solid.
Kur
Ebuild_slurry =NH3-N zudumi no šķidrmēsliem dzīvnieku novietnē
Ebuild_solid = NH3-N zudumi no pakaišu kūtsmēsli dzīvnieku novietnē
EFbuild_slurry =emisiju koeficents šķidrmēsliem dzīvnieku novietnē
EFbuild_solid =emisiju koeficents pakaišu kūtsmēsliem dzīvnieku novietnē
16.vienādojums Pakaišu ietekme uz emisiju apjomu

PAKAIŠU APJOMA IETEKME UZ EMISIJAS LIELUMU
mex-build_solid_TAN = (mbuild_solid_TAN – Ebuild_solid) × (1 – fimm);
mex-build_solid_N = (mbuild_solid_N + mbedding_N + fimm ) – Ebuild_solid.
Kur
mex-build_solid_TAN =kopējā amonjaka slāpekļa daudzums pakaišu kūtsmēsliem,
ievērtējot salmu absorbcijas spēju
mex-build_solid_N = slāpekļa daudzums pakaišu kūtsmēsliem, ievērtējot salmu
absorbcijas spēju
mbedding_N= salmos esošais slāpeklis
fimm= salmu absorbcijas spēja organiskajā daļā
17.Vienādojums Uzglabāto kūtsmēslu kvalitatīvais aprēķins šķidrmēsliem

UZGLABĀTO KŪTSMĒSLU KVALITATĪVAIS APRĒĶINS ŠĶIDRMĒSLIEM
mstorage_slurry_TAN = [mbuild_slurry_TAN – Ebuild_slurry] × xstore_slurry;
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mstorage_slurry_N = [mbuild_slurry_N – Ebuild_slurry] × xstore_slurry;
mspread_direct_slurry_TAN = [mbuild_slurry_TAN – Ebuild_slurry] × (1 – (xstore_slurry + xfeed_slurry));
mspread_direct_slurry_N = [mbuild_slurry_N – Ebuild_slurry] × (1 – (xstore_slurry + xfeed_slurry)).
Kur
mstorage_slurry_TAN =kopējais amonjaka slāpekļa daudzums šķidrmēslos, kas nonāk
kūtsmēslu krātuvē
mstorage_slurry_N = slāpekļa daudzums šķidrmēslos, kas nonāk kūtsmēslu krātuvē
mspread_direct_slurry_TAN = kopējais amonjaka slāpekļa daudzums šķidrmēslos izkliedēts tieši,
neglabājot kūtsmēslu krātuvē
mspread_direct_slurry_N = slāpekļa daudzums šķidrmēslos izkliedēts tieši, neglabājot
kūtsmēslu krātuvē
xstore_slurry =proporcija šķidrmēslu, kas tiek pārvietota uz kūtsmēslu krātuvi
xstore_slurry = proporcija šķidrmēslu, kas tiek pārvietota uz kūtsmēslu krātuvi
xfeed_slurry = proporcija šķidrmēslu, kas tiek izmantoti biogāzes ražošanā
18.vienādojums Uzglabāto kūtsmēslu kvalitatīvais aprēķins pakaišu kūtsmēsliem

UZGLABĀTO KŪTSMĒSLU KVALITATĪVAIS APRĒĶINS PAKAIŠU KŪTSMĒSLIEM
mstorage_solid_TAN = mex-build_solid_TAN × xstore_FYM;
mstorage_solid_N = mex-build_solid_N × xstore_FYM;
mspread_direct_solid_TAN = mex-build_solid_TAN × (1 – (xstore_solid + xfeed_FYM));
mspread_direct_solid_N = mex-build_solid_N × (1 – (xstore_solid + xfeed_FYM)).
Kur
mstorage_solid_TAN = kopējais amonjaka slāpekļa daudzums, kas nonāk kūtsmēslu krātuvē
mstorage_solid_N = slāpekļa daudzums, kas nonāk kūtsmēslu krātuvē
mspread_direct_solid_TAN = kopējais amonjaka slāpekļa daudzums izkliedēts tieši, neglabājot
kūtsmēslu krātuvē
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mspread_direct_solid_N = slāpekļa daudzums izkliedēts tieši, neglabājot kūtsmēslu krātuvē
xstore_FYM = proporcija pakaišu kūtsmēslu, kas tiek pārvietota uz kūtsmēslu
krātuvi
xfeed_FYM = proporcija pakaišu kūtsmēslu, kas tiek izmantoti biogāzes ražošanā
19.vienādojums Šķidrmēslu krātuvju emisijas avota lieluma aprēķins

ŠĶIDRMĒSLU KRĀTUVJU EMISIJAS AVOTA LIELUMA APRĒĶINS
mmstorage_slurry_TAN = mstorage_slurry_TAN + ((mstorage_slurry_N – mstorage_slurry_TAN) × fmin).
Kur
mmstorage_slurry_TAN =modificētai kopējais amonjaka slāpekļa daudzums no šķidrmēslu
uzglabāšanas
fmin = frakcija slāpekļa, kas tiek mineralizēta
20.vienādojums Emisijju apjoma noteikšana no šķidrmēslu uzglabāšanas

EMISIJU APJOMA NOTEIKŠANA NO ŠĶIDRMĒSLU UZGLABĀŠANAS
Estorage_slurry = Estorage_slurry_NH3 + Estorage_slurry_N2O + Estorage_slurry_NO + Estorage_slurry_N2 =
mmstorage_slurry_TAN × (EFstorage_slurry_NH3 + EFstorage_slurry_N2O + EFstorage_slurry_NO +
EFstorage_slurry_N2).
Kur
Estorage_slurry = šķidrmēslu gaisa piesārņojošā emisija
EFstorage_slurry_NH3, EFstorage_slurry_N2O, EFstorage_slurry_NO, EFstorage_slurry_N2 = emisiju koeficenti
21.vienādojums Emisiju apjoma noteikšana no pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas

EMISIJU APJOMA NOTEIKŠANA NO PAKAIŠU KŪTSMĒSLU UZGLABĀŠANAS
Estorage_solid = Estorage_solid_NH3 + Estorage_solid_N2O + Estorage_solid_NO + Estorage_solid_N2 +
Estorage_solid_effluent_N = mstorage_solid_TAN × (EFstorage_solid_NH3 + EFstorage_solid_N2O + EFstorage_solid_NO
+ EFstorage_ solid_N2 + EFstorage_effluent_N).
Kur
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Estorage_solid = pakaišu kūtsmēslu gaisa piesārņojošā emisija
Estorage_solid_effluent_N =šķidrā frakcijas daļa no pakaišu kūtsmēsliem
EFstorage_solid_NH3, EFstorage_solid_N2O, EFstorage_solid_NO, EFstorage_

solid_N2,

EFstorage_effluent_N =

emisiju koeficenti
22.vienādojums Šķidrmēslu avota apjoms iestrādei augsnē

ŠĶIDRMĒSLU IESTRĀDES AVOTA APJOMS IESTRĀDEI AUGSNĒ
mapplic_slurry_TAN = mspread_direct_slurry_TAN + mmstorage_slurry_TAN – Estorage_slurry;
mapplic_slurry_N = mspread_direct_slurry_N + mmstorage_slurry_N – Estorage_slurry.
Kur
mapplic_slurry_TAN =kopējais amonjaka slāpekļa daudzums iestrādei augsnē no
šķidrmēsliem
mapplic_slurry_N = slāpekļa daudzums iestrādei augsnē no šķidrmēsliem
23.vienādojums Pakaišu kūtsmēslu avota apjoms iestrādei agusnē

PAKAIŠU KŪTSMĒSLU AVOTA APJOMS IESTRĀDEI AUGSNĒ
mapplic_solid_TAN = mspread_direct_solid_TAN + mmstorage_solid_TAN -Estorage_solid;
mapplic_solid_N = mspread_direct_solid_N + mmstorage_solid_N – Estorage_slurry_solid.
Kur
mapplic_solid_TAN = kopējais amonjaka slāpekļa daudzums iestrādei augsnē no pakaišu
kūtsmēsliem
mapplic_solid_N = slāpekļa daudzums iestrādei augsnē no pakaišu kūtsmēsliem
24.vienādojums Slāpekļa emisijas apjoma aprēķins iestrādājot kūtsmēslus un to sadalīšanās stadijā

EMISIJAS APJOMA APRĒĶINS IESTRĀDĀJOT KŪTSMĒSLU UN TO SADALĪŠANAS
STADIJĀ
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Eapplic_slurry = mapplic_slurry_TAN × EFapplic_slurry;
Eapplic_solid = mapplic_solid_TAN × EFapplic_solid.
Kur
Eapplic_slurry =emisija no šķidrmēslu iestrādes
Eapplic_solid =emisija no pakaišu kūtsmēslu iestrādes
EFapplic_slurry =emisiju koeficents šķidrmēslu iestrādes
EFapplic_solid =emisiju koeficents no pakaišu kūtsmēslu iestrādes
25.vienādojums Slāpekļa apjoms, kas tiek noglabāts augsnē iestrādājot kūtsmēslus

SLĀPEKĻA APJOMS, KAS TIEK NOGLABĀTS AUGSNĒ IESTRĀDĀJOT KŪTSMĒSLU
mreturned_slurry_TAN = mapplic_slurry_TAN – Eapplic_slurry;
mreturned_slurry_N = mapplic_slurry_N – Eapplic_slurry;
mreturned_solid_TAN = mapplic_solid_TAN – Eapplic_solid;
mreturned_solid_N = mapplic_solid_N – Eapplic_solid.
Kur
mreturned_slurry_TAN =kopējais amonjaka slāpeklis atgriezts augsnē no šķidrmēsliem
mreturned_slurry_N = slāpeklis atgriezts augsnē no šķidrmēsliem
mreturned_solid_TAN = kopējais amonjaka slāpeklis atgriezts augsnē no pakaišu kūtsmēsliem
mreturned_solid_N = slāpeklis atgriezts augsnē no pakaišu kūtsmēsliem
26.vienādojums Emisiju apjoms no ganībām

EMISIJU APRĒĶINS NO GANĪBĀM
Egraz = mgraz_TAN × EFgrazing.
Kur
Egraz = emisija no kūtsmēsliem ganību periodā
EFgrazing.= emisiju koeficents kūtsmēsliem noglabātiem ganībās
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27.Vienādojums Kopējās amonjaka emisijas

AMONJAKA EMISIJA, KG
EMMS_NH3 = (Ebuild_slurry+ Ebuild_solid + Estorage_NH3_slurry+ Estorage_NH3_solid + Eapplic_slurry +
Eapplic_solid + Egraz) × 17/14

REAKTĪVĀ SLĀPEKĻA EMISIJU SAMAZINOŠIE PASĀKUMI
Šajā nodaļā ir apkopoti pētījuma izmantotie reaktīvā slāpekļa emisijas samazinošie
pasākumi, kas izmantoti pētījumā. N2Oemisiju samazinošie pasākumi iedalās trijās
apakšgrupās: laukkopības pasākumi, kūtsmēslu apsaimniekošana un bioenerģijas ražošana.
N2O samazināšanas potenciāls ir atvasināts no IPCC vadlīnijām (skat.1.tab.).
1.tabula Pētījumā analizētie N2O samazinošie pasākumi

Pasākumu kategorija

Pasākumi, ko ievieš zemnieku saimniecības
līmenī

N2O
potenciāls

samazinošais

Laukkopības pasākumi

Slāpekļa piesaiste (tauriņzieži)

10%

Meliorācijas sistēmu uzturēšana

60%

Tieša mēslojuma iestrāde augsnē

10%

Mēslošanas plānošana

50%

Kūtsmēslu
apsaimniekošana

Kūtsmēslu
apsaimniekošanas
sistēmu
uzlabošana (ir kūtsmēslu vai šķidrmēslu krātuve)

100%

Bioenerģijas ražošana

Biogāzes ražošanas veicināšana

100%

Amonjaka emisiju samazinošos pasākumus iedala pēc tā, kurā posmā tiek samazināta
amonjaka emisija: dzīvnieku mītnēs, kūtsmēslu uzglabāšanas sistēmā vai to iestrādes laikā
augsnē. Amonjaka emisiju samazinošie pasākumi ir identificēti, izmantojot ANO Eiropas
Komisijas Ķīmiski aktīvā slāpekļa darba grupas metodiskie norādījumi (Bittman et al., 2014).
Samazinājuma procenti un pasākumu saraksts apkopots Tabulā 2.
2.Tabula Pētījumā analizētie amonjaka emisiju samazinošie pasākumi.

Pasākuma kategorija
Liellopu
izmitināšanas
sistēmas
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Pasākumi, ko ievieš zemnieku
saimniecības līmenī

Piezīmes

CO2 ekv.
samazinošais
potenciāls, %

Rievota grīda

25

Optimāls kūts mikroklimats ar jumta
izolāciju

20

Izplūdes gaisa attīrīšana ar skruberi

70

Pasākuma kategorija
Cūku izmitināšanas
sistēmas

Dējējvistu
izmitināšana
"uzlaboto"
sistēmā

būru

Dējējvistu
izmitināšana bezbūru
sistēmā

Broileru izmitināšana

Liellopu un cūku
šķidro
kūtsmēslu
krātuvju pārsegumi

Šķidro
kūtsmēslu
izkliedēšanas
paņēmieni

Pasākumi, ko ievieš zemnieku
saimniecības līmenī

CO2 ekv.
samazinošais
potenciāls, %

Veic kūtsmēslu virsmas dzesēšanu

45

Peldošas lodītes uz kūtsmēslu virsmas

25

Izplūdes gaisa attīrīšana ar skruberi

70

Daļā grīdas ierīkotas redeles
samazināta zemgrīdas krātuve

un

20

Kūtsmēslus
bieži
vakuumsistēmu

ar

25

Transportieri ar ventilāciju, izvešana 2
reizes nedēļā

30

Transportieri ar ventilāciju, izvešana
biežāk nekā 2 reizes nedēļā

35

Izplūdes gaisa attīrīšana ar skruberi

70

Voljēri, ar laktām, mēslu transportieri
bez ventilācijas

70

Voljēri, mēslu
ventilācijas

80

izvāc

transportieri

bez

Izplūdes gaisa attīrīšana ar skruberi

70

Pakaiši, redeles daļā no grīdas laukuma,
mēslu transportieri

75

Pakaiši ar mēslu piespiedu žāvēšanu

40

Pakaišiem regulāri pievieno alumīnija
sulfātu

70

Novietne ar dabisko ventilāciju vai
novietne
ar
siltumizolāciju
un
ventilatoru, grīdu pilnībā sedz pakaiši,
dzidrināšanas sistēma, kas netek

20

Pakaiši ar mēslu piespiedu žāvēšanu,
izmantojot iekštelpās esošo gaisu

40

Izplūdes gaisa attīrīšana ar skruberi

70

Grīda vairākos līmeņos un piespiedu
žāvēšana ar gaisu

90

Kombinētā sildīšanas un dzesēšanas
sistēma

40

Nojume vai teltsveida konstrukcija

80

Plastmasas plēve (peldošs pārsegums)

60

Dabiska garoza (peldošs pārsegums)

40

Peldošas lodītes (LECA vai Hexa Cover)

30

Kapātu salmu, kūdras, mizas pārsegums

40

Izkliede joslās ar lokanu šļūteni

30

Izkliede joslās
sadalīšanai

ar

Inžekcija atklātās vagās
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Piezīmes

plātni

mēslu

30
70

Pasākuma kategorija

Pasākumi, ko ievieš zemnieku
saimniecības līmenī

CO2 ekv.
samazinošais
potenciāls, %

Piezīmes

Inžekcija slēgtās vagās
Izkliede uz virsmas un iestrāde

Cieto
kūtsmēslu
izkliedēšanas
paņēmieni

Urīnvielas
izmantošana
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Izkliede uz virsmas un iestrāde

Urīnvielas inhibitoru izmantošana

80
Tūlītēja
iearšanu

ar

90

Tūlītēja
kultivatoru

ar

70

4 stundu laikā

45

24 stundu laikā

30

Tūlītēja
iearšanu

ar

90

Tūlītēja
kultivatoru

ar

60

4 stundu laikā

45

12 stundu laikā

50

24 stundu laikā

30

No
urīnvielas

cietas

70

No
šķidras
urīnvielas
un
amonija nitrāta
maisījuma

40

Urīnviela ar polimēru apvalku

30

Inžekcija slēgtās vagās

80

Urīnvielas iestrāde
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SLĀPEKĻA MASAS BILANCES APRĒĶINI

Slāpekļa masas bilances aprēķini veikti izmantojot 2017. gada statistikas datus par
dzīvnieku skaitu katrā no minētajām apakšgrupām, katrai dzīvnieku grupai ir izstrādāts
reaktīvā slāpekļa emisiju modelis, kur sniegta informācija par reaktīvā slāpekļa formu emisijām
no dzīvnieku mītnēm, kūtsmēslu uzglabāšanas sistēmām un kūtsmēslu izkliedes uz lauka (skat
10.-22. attēlu).
SLAUCAMĀS GOVIS

?

0.039 t

3630 t

?

0.003 t

2158 t

u n

157.6 t

236.4 t

2758.4 t

Raža

788.1 t

8.56 t

17.13 t

25.63 t

137.04 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
10.attēls Slaucamo govju slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

55

23.04 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

21.03 t

0.002 t

2109 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

68.39 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

LIELLOPI

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.006 t

?
154.8 t

2709 t

232.2 t

Raža

774.2 t

8.41 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

16.83 t

?

25.63 t

134.6 t

?

2407 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.004 t

1495 t

29.09 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

28.12 t

0.004 t

1487 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

49.00 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

11.attēls Liellopu slāpekļa bilance

NOBAROJAMĀS CŪKAS

?

0.001 t

602.8 t

?

0.001 t

u n

34.12 t

51.15 t

596.85 t

Raža

170.53 t

1.85 t

3.71 t

5.56 t

29.65 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
12.attēls Nobarojamo cūku slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

56

1.69 t

659.0 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

1.71 t

0.002 t

833.6 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

1.38 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

SIVĒNMĀTES UN KUIĻI

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.0003 t

?
6.52 t

9.78 t

114.20 t

Raža

32.62 t

0.35 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

0.71 t

?

1.64 t

5.67 t

?

129.4 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.003 t

0.31 t

170.0 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.29 t

0.001 t

177.9 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.25 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

13.attēls Sivēnmāšu un kuiļu slāpekļa bilance

AITAS

?

0.0004 t

289.079 t

?

0.004 t

u n

15.79 t

23.69 t

276.3 t

Raža

78.96 t

0.858 t

1.717 t

2.575 t

13.73 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
14.attēls Aitu slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

57

0.47 t

230.6 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.46 t

0.003 t

232.29 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.395 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

KAZAS

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.006 t

?
1.788 t

31.28 t

2.681 t

Raža

8.938 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

0.097 t

?

0.194 t

0.291 t

1.55 t

?

32.90 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.0005 t

0.05 t

26.30 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.04 t

0.0005 t

26.54 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.061 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

15.attēls Kazu slāpekļa bilance

ZIRGI

?

0.0006 t

69.19 t

?

0.0005 t

84.08 t

u n

3.603 t

5.404 t

63.04 t

Raža

18.14 t

0.196 t

0.393 t

0.587 t

3.13 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
16.attēls Zirgu slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

58

0.143 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.09 t

0.0004 t

67.76 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.12 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

DĒJĒJVISTAS

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.01 t

?
12.72 t

19.09 t

222.7 t

Raža

63.6 t

0.692 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

1.383 t

?

2.075 t

11.06 t

?

367.0 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.0006 t

0.29 t

135.8 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

1.31 t

0.003 t

674,90 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.68 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

17.attēls Dējējvistu slāpekļa bilance

BROILERI

?

0.002 t

173.7 t

?

0.001 t

86,20 t

u n

7.418 t

11.125 t

129.8 t

Raža

37.09 t

0.403 t

0.806 t

1.209 t

6.450 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
18.attēls Broileru slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

59

0.178 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.410 t

0.002 t

197.36 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.0293 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

TĪTARI

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.0001 t

?
0.047 t

0.871 t

0.074 t

Raža

0.248 t

0.002 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

0.005 t

?

0.008 t

0.433 t

?

0.723 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.0001 t

0.718 t

0.001 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.002 t

0.0002 t

1.61 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.001 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

19.attēls Tītaru slāpekļa bilance

PĪLES

?

0.0003 t

1.201 t

?

0.0001 t

1.191 t

u n

0.032 t

0.488 t

0.569 t

Raža

0.163 t

0.002 t

0.003 t

0.005 t

0.028 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
20.attēls Pīļu slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

60

0.002 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.003 t

0.0001 t

1.581 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.001 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

ZOSIS

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i

u n

0.0001 t

?
0.031 t

0.523 t

0.045 t

Raža

0.149 t

0.002 t

? ?
NO3- DON Ndaļ

0.003 t

?

0.005 t

0.026 t

?

0.139 t

Mēslojums

Kūtsmēsli

NH4+

NH3 N2O NOx N2

?

0.0001 t

0.093 t

0.001 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.002 t

0.0001 t

0.773 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.002 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

21.attēls Zosu slāpekļa bilance

KAŽOKZVĒRI

?

0.0004 t

288.13 t

?

0.0002 t

u n

12.247 t

18.371 t

214.33 t

Raža

61.237 t

0.667 t

1.33 t

1.199 t

10.65 t

NH4+ NO3- DON Ndaļ

G r u n t s ū d e ņ i
22.attēls Kažokzvēru slāpekļa bilance

NH3 N2O NOx N2

Mēslojums

Kūtsmēsli

?
? ? ?
NH4+ NO3- DON Ndaļ

61

0.12 t

65.70 t

Produkti NH3 N2O NOx N2
patēriņam

?

0.561 t

0.0003 t

270.08 t

NH3 N2O NOx N2

Barība

ATMOSFĒRA

ATMOSFĒRA

0.640 t

ATMOSFĒRA

NH4+ NO3- DON Ndaļ

v i rs ze m e s

ū d e ņ i

REKOMENDĀCIJAS

SLĀPEKĻA

PLŪSMU

UZ

ATMOSFĒRU

UN

HIDROSFĒRU

MAZINĀŠANAI

Slāpekļa emisiju mazināšana atmosfērā un hidrosfērā ir komplekss pasākumu kopums,
ko var paveikt, pielietojot sabalansētus un integrētus emisiju samazinošos pasākumus.
Reaktīvā slāpekļa emisiju samazināšana efektivitāte ir prezentēta turpmākajās tabulās 3., 4.
un 5.
3.tabula. Slāpekļa emisiju integrētie samazinošie pasākumi un to efektivitāte liellopiem

Slāpekļa forma

NH 3

N2 O

NO3-

NO

Kopā N
emisijas

N2

Piezīmes

Piena liellopi, piemērotie efektīvie kopproteīna līmeņi
ANO/EEK
kategorija

1

1

3

1

2

1-2

Ietekmes
nozīmīgums



~ -

?

-





NL
lietošanas
pieredze
slāpekļa
ekskrēcijas
gadījumā

Piena lopi, lielāka produktivitāte
ANO/EEK
kategorija

2

2

3

2

2

2

Ietekmes
nozīmīgums



~ -

?

-





Ietekme uz
kg/prod.
Spēcīgākais
efekts līdz 6
–7000
kg
piena/govs;

Piena lopi, paaugstināta ilgdzīvošana
ANO/EEK
kategorija

2

2

3

2

2

2

Ietekmes
nozīmīgums



~ -

?

-





Liellopu gaļa, efektīvais kopējā slāpekļa līmenis
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Šis
pasākums
ļoti
lielā
mērā
ir
atkarīgs no
ražošanas
ekonomikas

Slāpekļa forma

NH 3

N2 O

NO3-

NO

Kopā N
emisijas

N2

ANO/EEK
kategorija

1

1

3

1

2

1-2

Ietekmes
nozīmīgums



~ -

?

-





Piezīmes

Liellopu ganāmpulks, lielāka produktivitāte
ANO/EEK
kategorija

2

2

3

2

2

2

Ietekmes
nozīmīgums



~ -

?

-





4. tabula. Slāpekļa emisiju integrētie samazinošie pasākumi un to efektivitāte cūkām

Slāpekļa
forma

NH 3

N2 O

NO

NO3-

N2

Kopā
N
Piezīmes
emisijas

Cūku novietne, samazināta iekštelpu temp.
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

2

2

1

Ietekmes
nozīmīgums



-

-

-

-



Cūku mītne, samazināt izstarojošo virsmu
ANO/EEK
kategorija

1

3

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums



-

-

-

-



Cūku novietne, samazināt gaisa plūsmu virs virsmām
ANO/EEK
kategorija

1

3

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums



-

-

-

-



Cūku novietne, virsmas tīrīšana
ANO/EEK
kategorija

1

3

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums



-

-

-

-



Cūku mītne, bieža vircas izņemšana
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Nepieciešams
vieži tīrīt lai būtu
efektīva

Slāpekļa
forma

NH 3

N2 O

NO

NO3-

N2

Kopā
N
Piezīmes
emisijas

ANO/EEK
kategorija

1

3

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums



-

-

-

-



Cūku novietne, cietie kūtsmēsli, pietiekama salmu piegāde
ANO/EEK
kategorija

1

2

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums

~ /

~ /

-

-

-

~ /

Pozitīva
mijiedarbība ar
dzīvnieku
labturību

Cūku novietne, gaisa skruberi (skābe)
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums







-

-



Ietekme uz N2O,
NO atkarīgs no
tā, vai tas ir biol.
vai
skābes
skruberis

Cūku korpuss, gaisa skruberi (biol.)
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums







-

-



Atkarīga arī no
skābā/skrubera
ūdens padeves

5. tabula. Slāpekļa emisiju integrētie samazinošie pasākumi un kūtsmēslu uzglabāšanas laikā

Slāpekļa
forma

NH 3

N2
O

NO

NO3-

N2

Kopā
N
Piezīmes
emisijas

Fizikāli, sajaukšana
ANO/EEK
kategorija

3

3

3

3

3

3

Ietekmes
nozīmīgums

~

~

~

~

~

~

Fiziska, atdalīšana
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Iedarbība ir atkarīga no
ātras
noņemšanas/žāvēšanas

Slāpekļa
forma

NH 3

N2
O

NO

NO3-

N2

Kopā
N
Piezīmes
emisijas

ANO/EEK
kategorija

2

3

3

3

3

2

Ietekmes
nozīmīgums



?

?

?

?



Bioloģisks, aerācija
ANO/EEK
kategorija

3

3

3

3

3

3

Ietekmes
nozīmīgums



?

?

?

?



Bioloģisks, kompostēšana
ANO/EEK
kategorija

2

2

3

2

2

2

Ietekmes
nozīmīgums





?



?

~ /

Bioloģiskā, anaerobā šķelšana
ANO/EEK
kategorija

1

2

3

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums





~

~

?



Ķīmiskais, atšķaidīšanas ūdens
ANO/EEK
kategorija

2

3

3

3

3

2

Ietekmes
nozīmīgums



~

~

~

~



Ķīmiskā viela, saskābšana
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

2

1

1

Ietekmes
nozīmīgums





~

~





Ķīmiskie, adsorbenti (māli)
ANO/EEK
kategorija

2

3

3

3

3

2

Ietekmes
nozīmīgums



~

~

~

~



2

1

Uzglabāšana, pagaidu ārpus krātuves
ANO/EEK
kategorija
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1

2

2

2

Ja pievieno pietiekami lielu
māla daudzumu

Slāpekļa
forma
Ietekmes
nozīmīgums

NH 3


N2
O
~
/

NO

NO3-

N2

Kopā
N
Piezīmes
emisijas

~







Uzglabāšana, virca – garoza
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

3

3

1/2

Ietekmes
nozīmīgums



~
/

?

~

~



Krātuve, virca – ciets vāks
ANO/EEK
kategorija

1

2

2

3

3

1

Ietekmes
nozīmīgums



~
/

?

~

~
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SECINĀJUMI

• Slāpekļa apsaimniekošanas mērķu dualitāte praksē ir gan slāpekļa problēmas
pamatā, gan pamats efektīvai slāpekļa emisijas mazināšanas politikai.
• Izpratne par slāpekļa cikla un slāpekļa pārveides procesu virzītājspēkiem un izpratne
par lauksaimniecības sistēmu pastiprināšanas un specializācijas ietekmi uz slāpekļa ciklu ir
priekšnoteikums efektīvākas slāpekļa politikas izstrādei, lai aizsargātu cilvēku veselību, dabu,
bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu un ūdeni.
• Mijiedarbība starp slāpekli un citiem elementiem ir galvenie iemesli un sastāvdaļas
integrētai slāpekļa pārvaldībai.
• Integrēta slāpekļa pārvaldības pieeja, kuras pamatā ir vairāki principi slāpekļa aprites
un pārvaldības jomā, tiek uzskatīta par veidu, kā izstrādāt efektīvāku un lietderīgāku slāpekļa
emisiju mazināšanas politiku.
• Integrētās pieejas slāpekļa pārvaldībai izmanto piecus (cēloņu un seku kopsakarības;
visu slāpekļa formu un avotu integrācija telpā un laikā; vairākas barības vielas un piesārņotāji;
dažādas ieinteresēto personu grupas; reģionālā integrācija) iespējamos integrācijas aspektus.
• Integrēta slāpekļa pārvaldība izmanto vairākus īpašus instrumentus, tostarp sistēmu
analīzi, slāpekļa bilances, integrētu novērtējumu, ieinteresēto personu dialogu un saziņu, kā
arī labāko pārvaldības praksi, ko var izmantot kopā.
• Vislabākās pārvaldības prakses (BMP) pamatā ir iepriekš minētie principi, dimensijas
un rīki; šie pasākumi bieži vien ir specifiski uz vietas, un ir pierādīts, ka tie nodrošina vidēji
vislabākos rezultātus.
REKOMENDĀCIJAS

• Integrēti slāpekļa pārvaldības pasākumi jāievieš pakāpeniski, sākot ar ES Nitrātu
direktīvas II un III pielikuma un Gēteborgas protokola IX pielikuma pasākumu integrēšanu.
• Pasākumu prioritāšu noteikšana, iespējams, jāveic lauku saimniecībām, jo lauku
saimniecību veids un vides apstākļi dažādās saimniecībās var ievērojami atšķirties, un tāpēc
optimālie pasākumu kopumi dažādās saimniecībās var atšķirties.
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• Lai gan lauksaimnieki tiek uzskatīti par slāpekļa pārvaldītājiem uz vietas un arī sedz
slāpekļa emisijas mazināšanas pasākumu tiešās izmaksas (un ieguvumus), visi pārtikas
ražošanas un patēriņa ķēdes dalībnieki ir atbildīgi par integrētas ilgtspējīgas slāpekļa
pārvaldības sasniegšanu un faktisko slāpekļa pārvaldītāju taisnīgu atalgojumu.
PĒTĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBA

Pētījuma rezultāti parādīja, ka detalizētu slāpekļa bilanci kūtsmēslu kontekstā ir
sarežģīti izstrādāt, jo līdzšinējie aprēķini balstās uz IPCC izstrādātajām vadlīnijām un ANO/EEK
izstrādātajam vadlīnijā, kā arī nacionālajiem pētījumiem.
Slāpekļa zudumu samazināšana kūtsmēslu savākšanas, uzglabāšanas un izkliedes laikā
ir viena no prioritātēm ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā un ir būtiska ANO ilgtspējas
mērķu sasniegšanai.
Savukārt saimniecības līmenī slāpekļa zudumi ir saistāmi ne tikai ar vides jautājumiem,
bet arī ar ekonomiskajiem aspektiem.
Ir jāmeklē ceļi kā lauksaimnieki, kas ir gatavi ieviest emisijas samazinošos pasākumus
spēj konkurēt globālajā tirgū ar lauksaimniekiem, kas vides jautājumus neievēro un pat pārkāpj
lielākas peļņas gūšanas nolūkos.
Latvijai ir veiksmīgi pētījumi par kūtsmēslu apsaimniekošanas metodēm un izdalīti
kūtsmēslu apsaimniekošanas tipi, taču nepieciešami papildus pētījumi, slāpekļa zudumu
izvērtēšanā kūtsmēslu aprites ciklu analīzē pilot saimniecībās, kur paralēli visu slāpekļa formu
emisiju izvērtējumam tiktu vērtētas pārējās vides dzīvnieku labturības un pārtikas drošības
dimensijas.
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