Latvijas lauksaimniecība un AAL
Maira Dzelzkalēja-Burmistre
ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece

Latvijas lauksaimniecība šodien
• Šodien apsaimniekojam
gandrīz 2 milj. ha un
saražojam pārtiku 6 milj.
cilvēku
• Mūsu saražotā produkcija
pēc EFSA datiem ir viena
no tīrākajām attiecībā uz
AAL
atliekvielām
((EFSA) https://www.efsa.europa.eu/en/efsa
journal/pub/6491)
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Citās valstīs redzētā pieredze
Vācija

Ne mazāk kā 5m no mazāk
aizsargātām teritorijām (sabiedriskie
parki un dārzi, kapsētas, sporta un
atpūtas centri, skolas un rotaļu
laukumi, veselības aprūpes iestādes,
sociālo pakalpojumu un veselības
aprūpes iestādes vai kultūras nami, kā
arī dzīvojamos rajonus)

Somija

Lauksaimnieka
īpašnieka
vienošanās

Šveice

un zemes
savstarpēja
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Citu valstu pieredze
• Polijā nav īpašu ierobežojumu attiecībā uz AAL un apdzīvotām vietām.
Ir noteikumi, kas nosaka attālumu līdz:
o koplietošanas ceļiem – 3 m
o ūdenim un nelauksaimnieciskām zemēm (1 m – kultūraugi, 3 m –
augļudārzi)

• Lietuva
o 2 m – līdz ceļmalai, dzīvojamām, sabiedriskajām, atpūtas vietām
o 5 m – izmantojot AAL lietošanas iekārtu ar ventilatoru
o 10 m – ja riska novērtējuma rezultāti to nosaka, atspoguļo AAL marķējumā
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Latvijā
• AAL lieto, ievērojot marķējumu un
lietošanas aizsargjoslas piem.:
frāze SPe3 par aizsargjoslu līdz
blakus laukam un lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei. Atkarībā
no AAL aizsargjosla var sasniegt 120 metrus;
• 10 m līdz ūdenstilpnēm un
ūdenstecēm
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Pieredze komunikācijā ar lauku iedzīvotājiem
• Saimniecība apsaimnieko 95 laukus, kuri robežojas ar 52 apdzīvotām lauku
mājām:
o Līdz šim bija tikai divas mājas, kuru iedzīvotāji (tikai brīvdienās ierodas lauku mājā) ir
lūguši informēt, kad lietosim AAL
o Šovasar pēc «suņa sāgas» vēl viens satraucies pilsētnieks, kurš lauku māju apdzīvo tikai
atvaļinājuma laikā, piezvanīja

• Pēdējos gadus bieži saņemam zvanus no lauku māju īpašniekiem ar lūgumu
«padalīties ar kukaiņu indēm» lapušu, kolorado vaboļu un kailgliemežu
apkarošanai;
• Saimnieks lūdza nemiglot joslu ap savu māju. Nākamajā gadā lūdza tomēr
miglot un ja var tad paķert vēl platāku joslu uz mājas pusi, jo nespējot cīnīties
ar nezālēm.
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Pieredze komunikācijā ar lauku iedzīvotājiem
• Katru gadu rapsi audzējam aptuveni 500 ha (20-25 lauki) un ir veiksmīga
līdzāspastāvēšana ar biškopjiem;
• Šogad reaģējot uz LAD sistēmā ievietoto informāciju par bišu novietnēm 3 km
rādiusā ap mūsu rapšu laukiem, nosūtījām saimniekiem īsziņas
o Neviens no informētajiem saimniekiem nekādi nenoreaģēja uz ziņu/brīdinājumu
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Pieredze šogad
Savā
dārzā
varu
atļauties gadu bez
ražas!
Kaimiņu augļkopības
saimniecība to nevar
atļauties,
jo
ir
saistības
pret
veikaliem, bankām un
bērniem,
kas
jāizaudzina!
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Pieredze šogad
Latvijā vairs nav reģistrēts neviens sistēmas
iedarbības insekticīds
• Pupas pārtikai nevaram izaudzēt! Šādas
pupas nevaram ne paši pārstrādāt augstas
pievienotās vērtības produktos ne
eksportēt.
Tai pat laikā visās politikās ir definēts, ka
zaļā kursa un SEG emisiju mērķus
sasniegsim ar pākšaugu audzēšanu;
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Fungicīdi ir augu zāles, kuras nereti glābj arī cilvēku veselību
• Melnie
graudi
(Claviceps
purpurea) ne tikai būtiski
samazina graudaugu ražu, bet
nonākot
pārtikā
izraisa
ergotismu
–
masveida
asinsvadu saspiešanu, kura var
novest cilvēku līdz nāvei.
Viduslaikos to sauca par
Sv.Antonija uguni.
• Aflatoksīni veidojas Fusarium
ģints sēnes attīstības rezultātā.
Izraisa smagas saindēšanas
cilvēkiem un dzīvniekiem.
• Dažādas Alternaria ģints sugas,
kuru sporas izraisa alerģiskās
reakcijas cilvēkiem.
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Ko lauksaimnieki jau dara, lai mazinātu AAL lietošanu
• Strādā
ar
integrētās
audzēšanas
metodēm (lieto AAL īstajā laikā, īstajā
devā un vietā);
• Investē jaunā un precīzā tehnikā;
• Ierīko buferjoslas gar ūdenstecēm
• Rūpējas par ainavu elementiem
• Iekārto ziedošo augu joslas vai vēli pļautu
augu joslas gar ceļiem
• Iekārto kukaiņu viesnīcas
• Izvieto putnu būrīšus
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Aizsargjoslu ap lauku mājām ieviešanas aspekti
• Invazīvo sugu un kaitēkļu savairošanās:
o Nekoptās joslas aizaugs ar krūmiem,
zeltslotiņa, latvānis;
o Garajā zālē vairosies ērces un kailgliemeži;
o Veidosies kūla.

vairosies

• Ekonomiskie zaudējumi:
o Zemniekam, ja tā ir viņa īpašuma zeme;
o Lauku/pilsētas iedzīvotājam, ja viņš
zemniekam.

zemi

izīrē

• Ainavas degradācija
• Lielāks spiediens uz vidi
platībās, kas paliks ražošanā
• Lielākas SEG emisijas, jo daļu
šo joslu intensīvi mehāniski
apstrādās
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Vai problēma nav «uzpūsta»?
• Lai ar smidzinātāju apbrauktu ap lauku māju, kas izvietota uz 1 ha zemes,
miglotājam ir nepieciešamas 2 minūtes!
• Ja pieņemam, ka vienu lauku smidzina vidēji 4x gadā – tās ir 8 minūtes!!!
• Vissliktākā scenārija gadījumā smaka no AAL būtu jūtama vien pāris
stundas gadā!!!
• Podu tīrīšanas līdzeklis arī ir pesticīds! Cik minūtes gadā mēs tīram podu?
• Cik mēnešus gadā mūsu suņi un kaķi staigā ar insekticīdu siksniņām?
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Iespējamie risinājumi:
✓Brīvprātīga vienošanās starp diviem zemes īpašniekiem, vai starp īpašnieku un
nomnieku (tas jau šobrīd ir iespējams un notiek);

✓Valsts

kompensācijas par zaudējumiem/neiegūtajiem ieņēmumiem
gadījumos, ja lēmumu pieņēmēji ievieš saimniekošanas aprobežojumus;

✓Lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju informēšana par pareizu AAL lietošanu;
✓Lauksaimnieki no 2023 gada brīvprātīgi piesakās agrovides pasākumu «Zaļās
joslas» 4m platumā;

✓Ja turpinās sabiedrību tracināt, tad nekādas kaimiņattiecības neizveidosim. Ar
likumiem nenoregulēsim šos jautājumus. Jo laukos vienam otram jāpalīdz!!!!
Citādi nevar izdzīvot.
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Paldies!
Maira Dzelzkalēja-Burmistre
+371 29483894
maira@zemniekusaeima.lv
zemniekusaeima.lv

