Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ievads

Datu lapa Nr.

Augšņu degradācijas procesu,
augsni saudzējošu lauksaimniecības
paņēmienu un ar augsni saistītu
politikas pasākumu sasaiste

(Avots: Geertrui Louwagie)

L

auksaimniecības zemju platības aizņem
ievērojamu daļu no Eiropas sauszemes
teritorijas. Tādēļ lauksaimniecībai ir būtiska
nozīme dabas resursu un kultūrainavu
saglabāšanā, un tā ir priekšnoteikums citām
cilvēku darbībām lauku apvidos. Gadsimtiem
ilgi lauksaimniecība ir devusi ieguldījumu
ainavu un dzīvotņu dažādības veidošanā un
uzturēšanā. Tomēr lauksaimniecības prakse var
arī nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Vietējiem apstākļiem
nepiemērota lauksaimniecības prakse var izraisīt
augsnes degradāciju, augsnes, ūdens un gaisa
piesārņojumu, dzīvotņu fragmentāciju un savvaļas
dabas bojāeju.
Atzīstot ekoloģiskās problēmas, ko rada
zemes izmantošana lauksaimniecībā, Eiropas
Parlaments ir pieprasījis Eiropas Komisijai
īstenot pilotprojektu ”Ilgtspējīga lauksaimniecība
un augsnes saglabāšana ar vienkāršotu
audzēšanas metožu palīdzību” (SoCo). Projektā
sadarbojas Lauksaimniecības un lauku attīstības
ģenerāldirektorāts (DG AGRI) un Kopīgais
pētniecības centrs (JRC).

Šī ir pirmā datu lapa no desmit datu lapu
sērijas, kurā ir apkopoti galvenie SoCo projektā
konstatētie fakti. Trīs datu lapas veltītas
augsnes degradācijas procesiem, trīs – augsni
saudzējošiem lauksaimniecības paņēmieniem,
bet vēl trīs – ar augsni saistītiem politikas
pasākumiem. Šajā datu lapā ir savstarpēji
sasaistīti pārējās datu lapās izklāstītie jautājumi
(datu lapa Nr. 1).
Augsne sastāv no minerālu daļiņām, ūdens un
organiskās vielas, tostarp dzīviem organismiem.

(Avots: Geertrui Louwagie)
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Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības

paņēmienu un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste

Tā ir komplekss, dinamisks un dzīvs resurss,
kas nodrošina daudzas svarīgas funkcijas –
pārtikas un biomasas ražošanu, tādu vielu kā
ūdens, ogleklis un slāpeklis akumulāciju, filtrāciju
un transformāciju. Augsne ir arī dzīvotne un
genofonds; tā ir pamats cilvēka darbībai, ainavai
un kultūrvēsturiskajam mantojumam, un tā
nodrošina izejvielas.
Augsne ir pakļauta dažādiem degradācijas
procesiem. Daži no šiem procesiem ir cieši
saistīti ar lauksaimniecību: ūdens, vēja un
augsnes apstrādes izraisīta erozija; augsnes
sablīvēšanās; augsnes organiskā oglekļa
satura un augsnes bioloģiskās daudzveidības
samazināšanās; sasāļošanās un sodifikācija;
augsnes piesārņojums (ar smagajiem metāliem
un pesticīdiem vai ar augu neizmantoto nitrātu un

fosfātu atliekām). Nākamajās datu lapās vairāk
pievēršamies šādām tēmām: ūdens erozija un
augsnes sablīvēšanās (datu lapa Nr. 2), augsnes
organiskās vielas satura samazināšanās (datu
lapa Nr. 3) un augsnes sasāļošanās un sodifikācija
(datu lapa Nr. 4). Aplūkota degradācijas
procesu un vides jautājumu (piemēram, ūdens
kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības un ainavu
saglabāšanas) savstarpējā saistība.
Lai ierobežotu augsnes degradācijas procesus,
ir jāveic augsnes aizsardzības, tās auglības
saglabāšanas un paaugstināšanas pasākumi.
Augsnes degradācijas pakāpe ir atkarīga no
augsnes īpašībām un tādiem augsni veidojošiem
faktoriem kā klimats, zemes izmantošanas veids
un augsnes apstrādes paņēmieni. Noteiktas
lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni samazina

Lauksaimniecības paņēmienu
(vēlama/nevēlama) ietekme uz
augsnes degradācijas procesiem,
ar šo ietekmi saistītie vides un
ekonomikas jautājumi, un to
risināšana, izmantojot LLVS prasību
un/vai agrovides maksājumus

Au

Ūdens erozija

s

Saudzējošā lauksaimniecība
Augsnes
apstrādesneizmantošana vai
samazināšana*

-/+

Augu zemsedze*

+

Augsekas*

+

Augsni saudzējoši augsnes apstrādes paņēmieni
Starpkultūru audzēšana

+

Augsnes zemaramkārtas
irdināšana

(Avots: Stephan Hubertus Gay)
Apzīmējumi: *: šie papildinošie lauksaimniecības paņēmieni ietilpst
saudzējošajā lauksaimniecībā; +: novērota labvēlīga ietekme; -:
novērota nevēlama ietekme; [x]: paredzamā ietekme; (x): ierobežota
(piemēram, īstermiņa) vai netieša ietekme; neaizpildīta aile: dati nav
pieejami;
: paredzēta saskaņā ar LLVS prasību;
: agrovides
maksājumu atbalsts;
: paredzēta saskaņā ar LLVS prasību, un
pieejams agrovides maksājumu atbalsts

Kontūrlīniju lauksaimniecība

+

Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktū
Aizsargjoslas

+

Terases

+

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ievads

vienu vai vairākus augsnes degradācijas procesu
intensitāti, tādējādi ļaujot nodrošināt labāku
augsnes resursu aizsardzību un saglabāšanu.
Šādi paņēmieni ir izklāstīti datu lapās par
saudzējošo lauksaimniecību (datu lapa Nr. 5),
augsni saudzējošiem augsnes apstrādes
paņēmieniem (datu lapa Nr. 6) un lauksaimniecības
infrastruktūras elementiem (datu lapa Nr. 7).
Politikas veidotāji var atbalstīt noteiktus
lauksaimniecības paņēmienus (vai sistēmas),
īstenojot konkrētu politiku, vai pat noteikt šādu
paņēmienu un sistēmu obligātu izmantošanu.
Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir būtiska
nozīme augsnes degradācijas procesu novēršanā
un to ietekmes mazināšanā. Šis jautājums ir
sīkāk izklāstīts datu lapā par prasību saglabāt
lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un

ugsnes degradācijas procesi

Augsnes
sablīvēšanās

Datu lapa Nr.

vides stāvoklī (LLVS) (datu lapa Nr. 8), datu lapā par
agrovides pasākumiem (datu lapa Nr. 9) un datu lapā
par konsultāciju pakalpojumiem (datu lapa Nr. 10).
Augsnes degradācijas procesi, augsni saudzējoši
lauksaimniecības paņēmieni (vai sistēmas) un ar
augsni saistīti politikas pasākumi ir savstarpēji
saistīti. Turpmākajā tabulā ir sniegts pārskats par
saistību, kas ir izklāstīta nākamajās datu lapās.
Uzsvērta augsni saudzējošu lauksaimniecības
paņēmienu ietekme uz ekonomiku un vidi. Detalizēta
informācija ir pieejama datu lapās Nr. 2–9.

Papildu informatīvie
materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Saistītie vides jautājumi

Organiskās
Sasāļošanās/
Siltumnīcefekta
Bioloģiskā
vielas satura
Ūdens kvalitāte
sodifikācija
gāzu emisijas daudzveidība
samazināšanās
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+

+
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[+]
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+
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+
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+

+
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Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības

paņēmienu un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.
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Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.

Ūdens erozija un augsnes
sablīvēšanās
Kas ir erozija?
Erozija ir augsnes virskārtas nonešana vai
noskalošana. Lietus lāsēm krītot uz zemes, tās
atdala augsnes daļiņas. Šīs ietekmes pakāpe ir
atkarīga no krītošo lietus lāšu lieluma un krišanas
ātruma. Atdalītās augsnes daļiņas aiztek lietus
radītajā ūdens straumē. Daļa šo daļiņu aizpilda
augsnes poras, noblīvējot augsnes virsmu. Erozija
rodas, ja nokrišņu intensitāte pārsniedz ūdens
infiltrācijas ātrumu augsnē.

(Avots: Agenzia per i Servizi nel Settore
Agroalimentare delle Marche, Itālijā)

Kas ir augsnes sablīvēšanās?

(Avots: Stephan Hubertus Gay)

Spiežot uz augsnes virsmu, notiek augsnes
sablīvēšanās. Sablīvēšanās rezultātā samazinās
augsnes porainība un caurlaidība. Augsnes poras tiek
noslēgtas, traucējot ūdens un gāzu apmaiņu augsnē,
un tādējādi radot ūdens un skābekļa trūkumu augsnē.
Tiek traucēta sakņu augšana.

Kādēļ ir būtiski apkarot eroziju un sablīvēšanos?
Erozija noārda augsni ievērojami ātrāk nekā tā spēj atjaunoties. Augsnes virskārtas nonešana vai
noskalošana samazina augsnes auglību, tādējādi samazinot arī ražu. Pārvietotās augsnes masas veicina
arī ūdensceļu piesārņošanu un aizsērēšanu.
Augsnes sablīvēšanās samazina augsnes spēju uzsūkt ūdeni un piegādāt skābekli augu saknēm. Ja
samazinās augsnes ūdens uzsūkšanas spēja, samazinās raža, palielinās ūdens virszemes notece,
pieaugot augsnes erozijas riskam.

Kas izraisa eroziju vai sablīvēšanos?
Ūdens erozija ir dabīgs process; galvenie eroziju veicinošie faktori ir spēcīgas lietusgāzes, reljefa īpatnības,
zems augsnes organiskās vielas saturs, augu veidotās zemsedzes īpatsvars un veids. Tomēr erozija
pastiprinās un paātrinās cilvēka darbības rezultātā, piemēram, nepiemērotu kultūru un audzēšanas
paņēmienu izmantošana, hidroloģisko apstākļu pārmaiņas, mežu izciršana un zemes pienācīga
neapsaimniekošana vai pamešana novārtā.
Konkrētajiem apstākļiem nepiemērota zemes apsaimniekošana ir galvenais augsnes sablīvēšanās cēlonis.
Piemēram, pārāk liela mājlopu skaita turēšana konkrētajā zemes platībā, nepiemērotas smagās mašīnu tehnikas
izmantošana lauksaimniecībā un augsnes apstrāde laikā, kad tā nav pietiekami nožuvusi. Slapjas augsnes
mehāniskā izturība nav pietiekama, lai tā spētu noturēt tehnikas svaru, un tas izraisa augsnes sablīvēšanos.
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Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās

Kāds ir erozijas radītais kaitējums?
Tiešais ūdens erozijas kaitējums

Netiešais ūdens erozijas
kaitējums

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Organiskās vielas zudums
Augsnes struktūras degradācija
Augsnes virskārtas sablīvēšanās
Samazinās infiltrācijas spēja
Samazinās gruntsūdeņu
daudzuma papildināšanās
Augsnes virskārtas nonešana
Augu barības vielu zudumi
Augsnes rupjo daļiņu frakcijas
īpatsvara palielināšanās
Erozijas izskalojumu un gravu
veidošanās
Augu bojāeja
Augsnes auglības
samazināšanās

Ūdens piesārņojums
Ūdens eitrofikācija
Plūdi
Infrastruktūras
iznīcināšana
• Drenāžas tīklu
aizsērēšana
• Ūdenstilpju formas
pārmaiņas
• Ūdensceļu un ostu
aizsērēšana

Nogulsnes rašanas Vidusjūrā sakara
ar augsnes daļiņu kustību no erozijai
pakļautiem iekšzemes laukiem (Itālijā)
(Avots: Agenzia per i Servizi nel
Settore Agroalimentare delle Marche,
Itālijā)

Skartās teritorijas un platība
Z

Erozijas risks,
izteikts t/ha gadā
0 - 0.5
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2.0 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 20.0
20.0 - 50.0

Strūklveida erozijas piemērs un
izgulsnēšana nogāzes pamatnē (Avots:
Soil Atlas of Europe)
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Augšņu ūdens erozijas risks
27 Eiropas Savienības
dalībvalstīs

Ūdens erozijas iedarbībai ir pakļauti aptuveni 115 milj. ha jeb astotā daļa no Eiropas kopējās sauszemes
teritorijas, bet vēja erozijai – 42 milj. ha. Jo īpaši erozija ir novērojama Vidusjūras reģionā, kad ilgstoša
sausuma periodam seko spēcīgas lietusgāzes.
Novērtēts, ka augsnes apakškārtas sablīvēšanās risks ir ļoti augsts trešajā daļā Eiropas augšņu platību, bet
vidēji augsts – platību piektajā daļā. Augšņu sablīvēšanās risks ir atkarīgs no augsnes mehāniskā sastāva;
tas palielinās šādi: smilts augsnes (viszemākais risks), mālsmilts augsnes, vieglas smilšmāla augsnes,
smilšmāla, smagas smilšmāla un māla augsnes (visaugstākais dabīgās sablīvēšanās risks).
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Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.

Z

Augsnes dabīgās
sablīvēšanās risks
Nav augsnes
Zems
Vidējs
Augsts
Ļoti augsts
Nav novērtēts

Cukurbiešu kombains
(Avots: Soil Atlas of Europe)
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map shows the natural susceptibility of agricultural soils to compaction if they were to be exposed to
Natural susceptibility This
The evaluation of the soil’s natural susceptibility is based on the creation of logical connections
Augšņu
dabīgās compaction.
sablīvēšanās
risks
27 Eiropas
between
relevant parameters (pedotransfer rules).
The input parameters
for these pedotransfer rulesSavienības
are
to
compaction
taken from the attributes of the European soil database, e.g. soil properties: type, texture and water regime,

dalībvalstīs
No soil
Low
Medium
High
Very high

depth to textural change and the limitation of the soil for agricultural use. Besides the main parameters auxiliary
parameters have been used as impermeable layer, depth of an obstacle to roots, water management system,
dominant and secondary land use. It was assumed that every soil, as a porous medium, could be compacted.
MAP INFORMATION
Spatial coverage: 27 Member States of the
European Union where data available
Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
Input data - source
Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION
Author: Beata Houšková
For more information:
Beata Houšková, European Commission,
Institute of Environment and Sustainability,
Land Management and Natural Hazards Unit,
Ispra, Italy.
Email: beata.houskova@jrc.it

Sablīvēta augsne
(Avots: Soil Atlas of Europe)

Saistība ar citiem augsnes degradācijas procesiem un/vai vides
jautājumiem
No evaluation

Digital datasets can be downloaded from
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

© European Communities, 2008

Augsnes noturība pret eroziju veicinošiem meteoroloģiskajiem apstākļiem (piemēram, vēju, lietu, ūdens
noteci) ir atkarīga galvenokārt no augsnes struktūras un organiskās vielas satura, kas nosaka augsnes
spēju saistīt ūdeni un veidot daļiņu agregātus vai augsnes garozu. Notiekot erozijai, augsnes virskārtas
noārdīšanās samazina augsnes auglību un piesārņo ūdens ekosistēmu. Augsnes auglības samazināšanās
un tās struktūras noārdīšanās galarezultāts ir dezertifikācija – tuksnešu veidošanās.
Augsnes sablīvēšanās var izraisīt vai veicināt citus augsnes degradācijas procesus, piemēram, eroziju
vai zemes nogruvumus. Sablīvēšanās dēļ samazinās ūdens infiltrācijas ātrums augsnē, tādējādi palielinot
virszemes noteci reljefa slīpajos nogabalos. Turklāt, ja augsnē ir slānis ar zemu ūdens caurlaidību, pastāv
iespēja, ka augsnes virskārta pilnīgi piesātinās ar ūdeni, un tādējādi kļūst smagāka. Šī augšējā daļa var
slīdēt un izraisīt zemes nogruvumus. Līdzenumos sablīvēšanās var izraisīt applūšanu, iznīcinot augsnes
struktūru veidojošo daļiņu agregātus un radot zemes garozas veidošanos. Augsnes struktūru uzlabo ar
augsnes organisko vielu, kas samazina augsnes sablīvēšanās, kā arī erozijas un zemes nogruvumu risku.

Papildu informatīvie materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.

Organiskās vielas satura
samazināšanās
Kas ir organiskās vielas
samazināšanās?
Augsnes organiskajai vielai pieder visi augsnē dzīvojošie
organismi un mirušo organismu atliekas dažādās to
sadalīšanās stadijās. Augsnes organiskais ogleklis ir
oglekli saturošu vienkāršu un saliktu vielu heterogēns
maisījums. Organisko vielu veido augu atliekas,
dzīvnieku mēsli un zaļmēsli, komposts un citi organiskie
materiāli. Organiskās vielas satura samazināšanos
izraisa trūdošu organismu atlieku daudzuma
samazināšanās augsnē, vai to sadalīšanās ātruma
palielināšanās dabas vai antropogēno faktoru izmaiņu
rezultātā. Organiskā viela uzskatāma par auglīgas
augsnes svarīgu sastāvdaļu; tās satura samazināšanās
izraisa augsnes degradāciju.

Organiskām vielām bagāta augsne
(Avots: Soil Atlas of Europe)

Kādēļ augsnes organiskā viela/ogleklis ir svarīgs?
Augsnes organiskā viela ir augsnes faunas barības avots, un tā veicina augsnes bioloģisko daudzveidību,
nodrošinot augu barības vielu, piemēram, slāpekļa, fosfora un sēra, krātuves funkciju; augsnes auglība
ir galvenokārt atkarīga no augsnes organiskās vielas. Augsnes organiskais ogleklis nostiprina augsnes
struktūru, uzlabojot sakņu augšanas fizisko vidi augsnē.
Organiskā viela absorbē ūdeni – tā spēj saistīt ūdeni, kura masa sešas reizes pārsniedz pašu organisko
vielu masu, nodrošinot veģetāciju dabīgi sausās un smilšainās augsnēs. Organisko vielu saturošām
augsnēm ir labāka struktūra, kas veicina ūdens infiltrāciju un samazina augsnes sablīvēšanās, erozijas,
pārtuksnešošanās un zemes nogruvumu risku.
Pasaules augsnēs kopumā ir aptuveni divas reizes vairāk oglekļa nekā atmosfērā, un trīs reizes vairāk
oglekļa nekā visā augu valstī. Eiropas augsnes ir milzīga oglekļa krātuve, kurā ir aptuveni 75 mljrd. t
organiskā oglekļa. Augsnes organiskajai vielai sadaloties, augsne izdala atmosfērā oglekļa dioksīdu (CO2);
savukārt organisko vielu veidošanai vajadzīgo CO2 augi uzņem no atmosfēras.
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Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās

Kas izraisa organiskās vielas satura samazināšanos?
Augšņu organiskā oglekļa saturu ietekmē galvenokārt to mehāniskais sastāvs, klimatiskie un hidroloģiskie
apstākļi, kā arī zemes izmantošanas veids un veģetācija.

Klimats
Organiskā viela straujāk sadalās augstākā temperatūrā, tāpēc siltākos klimatiskajos apstākļos augsnes
organiskās vielas saturs parasti ir zemāks nekā augsnēs vēsāka klimata apstākļos.

Augsnes mehāniskais sastāvs
Augsnēs, kas satur vairāk sīko augsnes daļiņu, organiskās vielas saturs parasti ir augstāks nekā augsnēs
ar rupju struktūru; tās labāk satur augu barības vielas un ūdeni, tādējādi nodrošinot augu augšanai
piemērotus apstākļus. Augsnēs, kas satur vairāk rupjo daļiņu, ir labāka aerācija, un skābekļa klātbūtnē
paātrinās organiskās vielas sadalīšanās.

Augsnes hidroloģiskie apstākļi (drenāža)
Jo mitrāka augsne, jo mazāk skābekļa ir pieejams organiskās vielas noārdīšanai, tāpēc notiek organiskās
vielas uzkrāšanās.

Zemes izmantošana (apstrāde)
Apstrādājot augsni, augsnē tiek ievadīts skābeklis, un paaugstinās augsnes vidējā temperatūra, veicinot
organiskās vielas straujāku noārdīšanos. Organiskās vielas saturs samazinās arī tāpēc, ka erozija aizskalo
augsnes virskārtu un humusu. Kopumā, audzējot kultūraugus, augsnē atpakaļ nonāk mazāk organiskās
vielas nekā dabīgas veģetācijas apstākļos.

Veģetācija
Saknes būtiski papildina organiskās vielas daudzumu augsnē. Zālaugiem ir ļoti dziļas saknes, kas sadalās
dziļi augsnē. Turpretī meža augšņu organiskā viela galvenokārt rodas no meža nobirām. Kultūraugu
virszemes biomasa ir lielāka par to sakņu masu. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes organiskās
vielas saturs ir atkarīgas no saimniekošanas paņēmieniem, tostarp no tā, vai kultūraugu pēcpļaujas atliekas
tiek savāktas vai atstātas uz lauka.

Teritorijas un platība
Jaunāko zemes izmantošanas tendenču un klimata
pārmaiņu dēļ augsnes organiskā oglekļa satura
samazinājums ir ekvivalents 10 % fosilā kurināmā
izmantošanas radītās oglekļa kopējās emisijas Eiropā.
Parasti augsnes ar zemu organiskā oglekļa saturu ir
sastopamas reģionos ar siltu un sausu klimatu, savukārt
augsnes ar augstāku organiskā oglekļa saturu ir reģionos
ar vēsāku un mitrāku klimatu. Gandrīz pusē Eiropas
augšņu ir zems organiskā oglekļa saturs, galvenokārt
Eiropas dienvidu reģionos, arī Francijā, Apvienotajā
Karalistē un Vācijā.

Augsnes organiskā oglekļa satura telpiska
mainīguma piemērs
(Avots: Soil Atlas of Europe)

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.
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This map shows the actual carbon content of mineral soils in agricultural areas. The actual soil organic carbon
content (Act SOC) refers to the amount of carbon (kg/m2 or t C/ha) derived by pedotransfer rule for the Soil
Typological Units. The Act SOC (in %) is calculated from the equation: The pedotransfer rule (Jones et al. ,
2004) provides its results in four classes: very low < 1.0 %, Low 1.1-2.0 %, medium 2.1-6.0 % and high > 6 %.
The actual amount of soil organic carbon (kg/m2 or t C/ha) can then be calculated for each within a bioclimatic
region using Act SOC = C*BD*Depth*(1-Frag), where C is the percentage of SOC content, BD is the bulk density
of soil (in kg/m3 or t/ha), Depth is the thickness of a soil layer (in m) and, (1-Frag) is the content of stones (in %).
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27 Eiropas Savienības
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MAP INFORMATION

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Spatial coverage: 27 Member States of the
European Union where data available

Authors: Vladimir Stolbovoy, Brechje Maréchal

Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area
Input data - source
Soil data - European Soil Database v2
Land use - CORINE Land Cover 2000
Climatic areas - Soil regions map of Europe

For more information:
Vladimir Stolbovoy, European Commission,
Institute of Environment and Sustainability,
Land Management and Natural Hazards Unit,
Ispra, Italy.
Email: vladimir.stolbovoy@jrc.it
Digital datasets can be downloaded from
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Augsnes organiskā oglekļa satura samazināšanās
var vājināt augsnes spēju nodrošināt augu barības
vielas ilgtspējīgai kultūraugu audzēšanai. Tādēļ
var samazināties ražība, un tas var ietekmēt
pārtikas nodrošinājuma drošību. Zemāks
organiskā oglekļa saturs nozīmē arī mazāk
barības augsnes organismiem, tādējādi samazinot
augsnes bioloģisko daudzveidību.
Augsnes organiskās vielas satura samazināšanās
dēļ vājinās augsnes spēja uzsūkt ūdeni, kas
veicina ūdens virszemes noteces palielināšanos
un erozijas pastiprināšanos. Erozija savukārt
samazina organiskās vielas saturu, aizskalojot
auglīgo augsnes virskārtu. Daļēji sausa klimata
apstākļos tā var izraisīt arī pārtuksnešošanos.

Tiek prognozēts, ka globālā sasilšana paātrinās
augsnes organiskās vielas noārdīšanos, atbrīvojot
lielāku CO2 daudzumu un tādējādi veicinot
klimata pārmaiņas. Globālās sasilšanas dēļ
pārtuksnešošanās procesi var paplašināties ziemeļu
virzienā. Oglekļa krātuves, kuru pastāvēšanu
nodrošina vēss un mitrs klimats, siltāka klimata
apstākļos izdalīs atmosfērā ievērojamu CO2 un
metāna (CH4) daudzumu. Šādu procesu izraisa
arī pārmitro zemju nosusināšana un kūdras
ieguve. Piemēram, atlikušo Eiropas kūdras purvu
nepārtraukta nosusināšana katru gadu atbrīvotu
30 milj. t oglekļa, kas ir daudzums, ko radītu papildu
40 milj. automobiļu uz Eiropas ceļiem.
© European Communities, 2008

Papildu informatīvie
materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.

Sasāļošanās un sodifikācija
Kas ir sasāļošanās un
sodifikācija?
Sasāļošanās ir ūdenī šķīstošu sāļu uzkrāšanās
augsnē. Šie sāļi satur kāliju (K+), magniju (Mg2+),
kalciju (Ca2+), hloru (Cl-), sulfātus (SO42-), karbonātus
(CO32-), bikarbonātus (HCO3 -) un nātriju (Na+). Nātrija
uzkrāšanos augsnē sauc par sodifikāciju. Ūdenim
paceļoties augsnes virskārtā, pārvietojas arī tajā
izšķīdušie sāļi. Ūdenim no augsnes iztvaikojot, tajā
paliek sāļi.
Primārā sasāļošanās ir saistīta ar sāļu uzkrāšanos
dabīgos procesos augsta sāļu satura dēļ cilmiežos vai
gruntsūdeņos. Sekundāro sasāļošanos izraisa cilvēka
darbība, piemēram, apstākļiem nepiemēroti irigācijas
paņēmieni, izmantojot ūdeni ar augstu sāļu saturu un/
vai nenodrošinot pietiekamu drenāžu.

ugsnes struktūras iznicināšana pārmērīgas
nātrija klātbūtnes rezultātā
(Avots: Soil Atlas of Europe)

Kādēļ ir būtiski novērst sasāļošanos un sodifikāciju?
Sāļu (jo īpaši nātrija sāļu) uzkrāšanās ir viens no galvenajiem ekosistēmu fizioloģiskajiem apdraudējumiem.
Ierobežojot barības vielu uzņemšanu un samazinot augiem pieejamā ūdens kvalitāti, sāļi kavē augu
attīstību. Tas ietekmē augsnes organismu metabolismu, būtiski samazinot augsnes auglību. Augsts
augsnes sāļums izraisa augu bojāeju, jo sāļi paaugstina osmotisko spiedienu un tiem ir toksiska iedarbība.
Pārlieku augsts nātrija saturs augsnē grauj augsnes struktūru, kura vairs nespēj nodrošināt augu augšanu
un augsnes faunas eksistenci skābekļa trūkuma dēļ.
Sasāļošanās palielina dziļo augsnes slāņu necaurlaidību, un zemi nav iespējams izmantot lauksaimniecībā.

Cēloņi
Faktori, kas izraisa pārmērīgu dabīgo vai antropogēno sāļu uzkrāšanos augsnē.
Vides (dabas) faktori, kas izraisa sasāļošanos vai sodifikāciju:
• ģeoloģiskie procesi, kas var paaugstināt sāļu koncentrāciju gruntsūdenī un līdz ar to arī augsnē;
• dabiskie faktori, kas var izvadīt gruntsūdeņus ar augstu sāļu saturu tuvu virszemei vai horizontos, kas
atrodas virs gruntsūdens līmeņa;
• gruntsūdeņu infiltrācija apgabalos, kas atrodas zem jūras līmeņa, t.i., mikrodepresijās ar vāju drenāžu vai
bez tās;
• ūdens, kas plūst no apgabaliem, kuru ģeoloģiskais substrāts izdala daudz sāļu;
• noteiktu sāļu daudzumu iekšzemē var atnest ar vēju no piekrastes apgabaliem.
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Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija

Dabas faktori, kas ietekmē augšņu sasāļošanos, ir klimats, augsnes cilmiezis, zemsedze, veģetācijas veids
un reljefs.
Cilvēka darbības radīti faktori, kas izraisa sasāļošanos vai sodifikāciju:
• irigācija, izmantojot ūdeni ar augstu sāļu saturu;
• gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās cilvēka darbības dēļ (infiltrācija no kanāliem vai ūdenskrātuvēm
bez gultnes vai pamatnes oderējuma, nevienāda irigācijas ūdens pievadīšana, apstākļiem nepiemēroti
irigācijas paņēmieni, nepietiekama drenāža);
• minerālmēslu un citu materiālu lietošana – jo īpaši gadījumos, ja lauksaimniecībā intensīvi izmantojamo
augšņu caurlaidība ir zema un izskalošanās iespējas ir ierobežotas;
• irigācija, izmantojot notekūdeņus ar augstu sāļu saturu;
• notekūdeņus ar augstu sāļu saturu novadīšana augsnē;
• augsnes piesārņojums, ko rada ūdeņi ar augstu sāļu saturu un rūpniecības blakusprodukti.
Visietekmīgākie cilvēka darbības radītie faktori ir zemes izmantošana, lauksaimniecības sistēmas, augsnes
apstrāde un augsnes degradācija. Sasāļošanos var izraisīt gan apstākļiem nepiemēroti augšņu irigācijas
paņēmieni (piemēram, irigācija, izmantojot ūdeni ar augstu sāļu saturu), gan to nepietiekama drenāža.
Sasāļošanās un sodifikācija parasti novērojama apūdeņojamās teritorijās, kurās ir zems nokrišņu
daudzums, augsta iztvaikošana, vai kurās augsnes struktūras īpatnību dēļ ir traucēta sāļu izskalošanās,
kas uzkrājas augsnes augšējos slāņos. Irigācija, izmantojot ūdeni ar augstu sāļu saturu, šo problēmu
ievērojami saasina.
Piekrastes apgabalos sasāļošanās var būt saistīta ar gruntsūdeņu pārmērīgu izmantošanu augošo pilsētu,
ražošanas un lauksaimniecības vajadzībām. Gruntsūdens pārmērīga ieguve var pazemināt normālo
gruntsūdens līmeni un izraisīt jūras ūdens pieplūšanu.

Skartās teritorijas un platība
Sasāļošanās ir viens no visizplatītākajiem
augsnes degradācijas procesiem uz Zemes.
Eiropā sasāļotas augsnes ir Ungārijā, Rumānijā,
Grieķijā, Itālijā un Spānijā Ibērijas pussalā.
Ziemeļvalstīs vietēja rakstura augšņu sasāļošanos
var izraisīt sāls izmantošana ceļu kaisīšanai pret
apledojumu.
Novērtēts, ka ES sasāļošanās skar 1–3 milj.
ha augšņu platību. Sasāļošanās tiek uzskatīta
par galveno pārtuksnešošanās cēloni, tāpēc
tā ir nopietns augšņu degradācijas veids.
Pēdējos gados, paaugstinoties temperatūrai un
samazinoties nokrišņu daudzumam, sasāļošanās
problēma Eiropā ir saasinājusies.

Sāls nogulsnēšana augsnes profilā (Ungārijā)
(Mollic Solonetz ‑ World Reference Base for Soil
Resources 2006) (Avots: Gergely Tóth)
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Augšņu degradācijas procesi

Datu lapa Nr.

Z

Sasāļošanās/sodifikācija
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agricultural areas on a scale of 1:1 000 000. To produce an overview of most significant
salt-affected regions the most appropriate is to use 3 main classes (saline soils, sodic or
sodification
alkali soils and potentially salt-affected soils).

Saline >50 % of the area

MAP INFORMATION

Sodic >50 % of the area

Spatial coverage: 27 Member States of the
European Union where data available

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Saistība ar
citiem augsnes degradācijas procesiem un/vai vides
Saline <50 % of the area
jautājumiem
Sodic <50 % of the area
Pixel size: 1 km
Projection: ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area

Input data - source
Map of salt affected soils in Europe (Szabolcs (1974))
Soil data - European Soil Database
Land use - CORINE Land Cover 2000

Authors: Gergely Tóth, Kabindra Adhikari,
Vladimir Stolbovoy and Katalin Bódis
For more information:
Gergely Tóth, European Commission,
Institute of Environment and Sustainability,
Land Management and Natural Hazards Unit,
Ispra, Italy.
Email: gergely.toth@jrc.it

Digital datasets can be downloaded from
Potentially affected
areasaugsnes kvalitāti un augu segu.
Sasāļošanās ievērojami
pasliktina
Sasāļotām un sodificētām
augsnēm
ir
© European Communities,
2008
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
noārdījusies augsnes struktūra, tāpēc tās ir vairāk pakļautas ūdens un vēja erozijai. Augšņu degradācija
apgabalos ar sausu, daļēji sausu un daļēji mitru klimatu tiek dēvēta par pārtuksnešošanos. Sasāļošanās
izraisa tādas pārtuksnešošanās sekas kā augsnes auglības samazināšanos, augsnes struktūras sairšanu
un sablīvēšanos, augsnes garozas veidošanos.

Papildu informatīvie materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/
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Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Saudzējošā lauksaimniecība
Kas ir saudzējošā lauksaimniecība un kāpēc tā ir noderīga?
Saudzējošajā lauksaimniecībā ietilpst šādi savstarpēji papildinoši lauksaimniecības paņēmieni:
• augsnes apstrādes samazināšana (minimālā apstrāde vai izmantošana bez apstrādes), lai saglabātu
augsnes struktūru, augsnes faunu un organisko vielu;
• pastāvīga zemsedze (segkultūras, pēcpļaujas atliekas un mulča), lai aizsargātu augsni un nomāktu
nezāles;
• daudzveidīgas augseku un kultūraugu kombinācijas, kas veicina augsnes mikroorganismu attīstību un
nomāc augu kaitēkļus, nezāles un slimības.
Saudzējošās lauksaimniecības mērķis ir pilnveidot lauksaimniecisko ražošanu, optimizējot lauksaimniecības
resursu izmantošanu un veicinot plaši izplatītās augšņu degradācijas samazināšanos, augsnes, ūdens
un bioloģisko resursu kompleksai apsaimniekošanai izmantojot arī ārējos faktorus. Augšņu mehāniskā
apstrāde tiek aizstāta ar augsnes bioloģisku apstrādi, augsnes apstrādes funkciju un augu barības vielu
līdzsvaru augsnē nodrošinot ar augsnes mikroorganismu, augu sakņu un augsnes faunas darbību. Augsnes
auglība (augu barības vielas un ūdens) tiek nodrošināta, kopjot augu zemsedzi, izmantojot augsekas un
apkarojot nezāles.

Šķīvju ecēšas kurus lieto samazinātas aršanas darbībām (Vācijā)
(Avots: Stephan Hubertus Gay)
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Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība

Īstenošana

Ieguvumi

Saudzējošo lauksaimniecību parasti ievieš šādos
posmos, no kuriem katrs ilgst vismaz divus gadus.

Saudzējošās lauksaimniecības izmantošanai
ir vairākas priekšrocības, no kurām dažas
(paaugstinās ražība, palielinās bioloģiskā
daudzveidība u. c.) ir jūtamas tikai pēc sistēmas
nostabilizēšanās.

• Pirmais posms. Pārtrauc augsnes aršanu,
tās vietā ieviešot minimālās apstrādes
paņēmienus vai izmantošanu bez apstrādes.
Vismaz vienai trešdaļai no augsnes virsmas
ir jābūt pārklātai ar augu atliekām, un pēc
pamatkultūras ražas novākšanas ir jāsēj
starpkultūras. Izmanto šķīvju, tapu vai
rotācijas ecēšas (vai sēj tieši rugainē, ja
augsni izmanto bez apstrādes). Raža var
samazināties.
• Otrais posms. Novērojama augsnes
stāvokļa un auglības dabiska uzlabošanās
organiskās vielas ietekmē, kas rodas atlieku
sadalīšanās procesā. Palielinās nezāļu
un kaitēkļu daudzums, kas ir jāierobežo ar
ķimikālijām vai citiem paņēmieniem.
• Trešais posms. Var dažādot audzēšanas
sistēmas (augsekas). Kopējā sistēma
pakāpeniski stabilizējas.
• Ceturtais posms. Lauksaimniecības
sistēma sasniedz līdzsvaru, un ražas var
uzlaboties salīdzinājumā ar tradicionālo
lauksaimniecību. Tas samazina vajadzību
izmantot ķimikālijas nezāļu un kaitēkļu
apkarošanai vai mākslīgi paaugstināt
augsnes auglību.
Lauksaimnieki ir jāapmāca par katru iepriekš
minēto posmu. Pieredzi var iegūt praktiskā
darbībā, taču ražība un ienākumi īstermiņā
var samazināties. Šī sistēma nav piemērota
sablīvētām augsnēm, kuras vispirms jāirdina.

• Lielāks organiskā oglekļa krājums,
paaugstināta bioloģiskā aktivitāte, lielāka
bioloģiskā daudzveidība virs zemes un
augsnē, augsnes struktūras uzlabošanās.
Paaugstināta bioloģiskā aktivitāte veicina
labi savienotu, galvenokārt vertikālu
augsnes bioloģisko makroporu veidošanos,
kuras palielina ūdens infiltrāciju augsnē
un uzlabo izturību pret sablīvēšanos.
Augsnes degradācija – jo īpaši augsnes
erozija un virszemes notece – ir ievērojami
samazināta, bieži vien ļaujot iegūt augstākas
ražas. Samazinās augsnes un augu barības
vielu zudumi, notiek straujāka pesticīdu
noārdīšanās un to labāka adsorbcija
(palielinoties augsnes organiskās vielas
saturam un tās bioloģiskajai aktivitātei), kā
arī uzlabojas ūdens kvalitāte. Samazinot
tehnikas izmantošanu un organiskā
oglekļa uzkrāšanās palielināšanās dēļ
samazinās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas.
Izmantojot saudzējošās lauksaimniecības
paņēmienus, katru gadu Eiropas augsnēs
būtu iespējams saistīt 50–100 milj. t oglekļa,
kas ir līdzvērtīgs daudzums emisijai, ko rada
70–130 milj. automobiļu.
• Ievērojami samazinās augsnes apstrādei
un nezāļu apkarošanai ieguldītais darba un
enerģijas patēriņš.
• Samazinās mēslošanas un augsnes
auglības uzturēšanas pasākumu vajadzība.

Trūkumi
• Parasti saudzējošās lauksaimniecības
sistēmas stabilizācijai ir nepieciešams 5–7
gadus ilgs pārejas posms. Pirmajos gados
ražas var būt zemākas.

Rindsējmašīna (bez aršanas aprīkojuma)
darbībā (Avots: Jana Epperlein, Gesellschaft für
konservierende Bodenbearbeitung e.V., Vācijā)

• Ja netiek ievēroti klimatiskie faktori,
nepareiza ķimikāliju izmantošana var
paaugstināt izskalošanās risku ūdens
straujās pārvietošanās dēļ pa bioloģiskajām
porām.

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Kukurūza, kas ir kultivēta bez aršanas: iepriekšējas ražas paliekas joprojām redzamas zem
kukurūzas lapotnes nosedzot augsni (Vācijā) (Avots: Jana Epperlein, Gesellschaft für konservierende
Bodenbearbeitung e.V., Vācijā)
• Ja augsekas, augsnes sega un/vai
kultūraugu šķirnes nav optimālas, nezāļu
un kaitēkļu apkarošanai var būt vajadzīgs
lielāks ķimikāliju patēriņš.
• Pārejas periodā paaugstinās slāpekļa
monoksīda (N2O) emisija.
• Lauksaimniekiem ir jāveic sākotnējas
investīcijas speciālās augsnes apstrādes
mašīnās, un par samērīgu samaksu tiem
ir jābūt pieejamai vietējiem apstākļiem
piemērotu augsnes eroziju kavējošu
kultūraugu sēklai.
• Lauksaimniekiem ir jābūt pieejamai plašai
apmācībai un kvalificētiem konsultāciju
pakalpojumiem. Salīdzinot ar tradicionālo
lauksaimniecību, ir vajadzīga fundamentāla
pieejas maiņa.

Veiksmes stāsti
Somijā un Grieķijā bez apstrādes izmanto
desmito daļu no lauksaimniecībā izmantojamo
zemju platībām, bet Čehijas Republikā,

Slovākijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē – līdz
5 % lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību.
Augsnes minimālā apstrāde tiek veikta gandrīz
pusē no lauksaimniecībā izmantojamo zemju
platībām Somijā un Apvienotajā Karalistē, bet
Portugālē, Vācijā un Francijā – ceturtajā daļā
lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību.
Viduspireneju reģionā (Francijā) 2006. gadā
vidēji trīs ceturtdaļas ziemāju un viena ceturtdaļa
vasarāju tika audzēti ar augsnes minimālās
apstrādes paņēmienu. Tajā pašā laikā augsnes
eroziju kavējošie kultūraugi aizņēma piekto daļu
vasarāju sējumu platības, kas bija trīs reizes
lielāka platība nekā 2001. gadā.

Papildu informatīvie
materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
www.fao.org/ag/ca/
www.fao.org/ag/catd/
www.ecaf.org/First.html
http://kassa.cirad.fr/
www.sowap.org/
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Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Augsni saudzējošas
apstrādes paņēmieni
Augsni saudzējošu augsnes apstrādes paņēmienu izmantošana veicina efektīvāku augsnes resursu
aizsardzību. Turpmāk ir izklāstīti trīs galvenie paņēmieni – kultūru savietošana, augsnes apakškārtas
irdināšana un kontūrlīniju lauksaimniecība.

Kultūru savietošana

Ko nozīmē kultūru savietošana un kāpēc tā ir noderīga?
Kultūru savietošana ir divu vai vairāku kultūraugu audzēšana vienā zemes gabalā pārmaiņus blakus esošās
dažāda platuma rindās vai dažādos līmeņos (sējot pasējas kultūraugus zem virsauga) vienā veģetācijas
periodā. Tādējādi tiek veicināta dažādu augu sugu vai šķirņu pozitīva mijiedarbība.

Ieguvumi
Konkurence un komplementaritāte starp pareizi izraudzītiem, saderīgiem savietotā kultūrā audzētiem
kultūraugiem veicina sistēmas kopējo stabilitāti, tostarp ievērojami izturību pret kaitēkļiem, slimībām un
nezāļu ietekmi. Šis paņēmiens uzlabo augsnes porainību, veicina bioloģisko daudzveidību, barības vielu
apriti un paaugstina ražību. Kopumā tas ļauj efektīvāk izmantot pieejamos resursus.

Trūkumi
Rūpīgi jāizraugās savietošanai piemērotas kultūraugu kombinācijas. Kultūru savietošana var radīt pārāk lielu
augu konkurenci par pieejamajiem resursiem, tāpēc salīdzinājumā kultūraugu atsevišķu audzēšanu ražība var
būt zemāka. Diezgan augstas var būt arī izmaksas par sēklas iegādi un augsnes sagatavošanu sējai.

Veiksmes stāsti
Kultūru savietošanas izmantošana Svratkas
upes baseinā (Čehijas Republikā)
Šajā reģionā pastāv augsts augsnes degradācijas risks. Kultūru
savietošana (pasējas kultūraugu izmantošana) ir viens no
galvenajiem šī riska mazināšanas veidiem, un to plaši izmanto
šajā reģionā, jo īpaši organiskajā lauksaimniecībā. Pasētie
kultūraugi (piemēram, stiebrzāles vai lucerna) tiek pasēti virsauga
(piemēram, kviešu) augšanas laikā. Šie kultūraugi spēj novērst
augsnes eroziju un augu barības vielu zudumus pēc virsauga
novākšanas, un tie uzlabo arī bioloģisko daudzveidību virs
zemes. Kopumā pasējas izmantošana samazina ūdens un vēja
eroziju, organiskās vielas satura samazināšanos, difūzo augsnes
piesārņojumu un netiešo kaitējumu reģionā. Šis paņēmiens tiek
atbalstīts agrovides pasākumos, motivējot lauksaimniekus to
izmantot.

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Labības, kukurūzas un linu
savietošana nogāzē (Francijā)
(Avots: Solagro, Francijā)
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Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni

Augsnes zemaramkārtas irdināšana

Kas ir augsnes zemaramkārtas irdināšana un kāpēc tā ir
noderīga?
Ilgstoša aršana un smagās mašīnu tehnikas izmantošana var radīt dziļi sablīvētu slāņu veidošanos
zemaramkārtā. Tie var traucēt sakņu augšanu, augu barības vielu uzņemšanu un ūdens infiltrāciju augsnē.
Augsnes apakškārtas irdināšanas mērķis ir augsnes zaudēto īpašību atjaunošana, un to veic, irdinot
sablīvētos augsnes slāņus zem aramkārtas, to neapvēršot. Augsnes apakškārtas irdinātāja darba dziļumu
nosaka atkarībā no zemaramkārtas sablīvēšanās pakāpes un augsnes mitruma zemaramkārtā.

Ieguvumi
Augsnes zemaramkārtas irdināšana veicina augu sakņu augšanu, ūdens un augu barības vielu infiltrāciju.
Tādējādi tā palīdz samazināt virszemes noteci un paaugstināt ražību.

Trūkumi
Augsnes zemaramkārtas irdināšanai ir jāpatērē daudz enerģijas. Šis ir korektīvs paņēmiens: ja netiek
likvidēti augsnes sablīvēšanās un sliktas augsnes struktūras cēloņi, augsnes slāņi neilgi pēc to irdināšanas
sablīvējas atkārtoti. Augsnes apakškārtas irdināšana ir mazāk efektīva seklu virsmas sablīvējumu
samazināšanā, ko izraisa nepareiza mājlopu ganīšana.

Veiksmes stāsti

Augsnes apakškārtas
irdināšana Belozemas ciematā
(Dienvidbulgārija)
Sasāļošanās ir viens no galvenajiem augsnes
degradācijas procesiem Dienvideiropā. Bulgārijā
vairāk nekā 35 000 ha ir ar paaugstinātu sāļu
saturu. Belozemā sasāļošanās ir skārusi 40 %
zemju platību. Regulāra augsnes zemaramkārtas
irdināšana (līdz 40–45 cm dziļumā) samazina
smago augšņu sablīvēšanos un sasāļošanos. Tā
uzlabo ūdens infiltrāciju un samazina augšupejošo
kapilāro kustību pazemes ūdeņiem ar augstu sāļu
saturu. Tā uzlabo arī augsnes drenāžu, kas var
veicināt sāļu izskalošanos no augsnes virskārtas.
Tomēr, ja netiek veikti augsnes ielabošanas
pasākumi, šā paņēmiena ietekme ir īslaicīga.

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Mašīna augsnes zemaramkārtas irdināšanai
(Avots: Roger Langohr, Universiteit Gent, Beļģija)

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Kontūrlīniju lauksaimniecība

Kas ir kontūrlīniju lauksaimniecība un kāpēc tā ir noderīga?
Kontūrlīniju lauksaimniecība ir lauksaimniecības darbību, piemēram, aršana, vagu dzīšana un stādīšana
paralēli kontūrlīnijām (perpendikulāri noteces virzienam, nevis augšup un lejup pa nogāzi). Tādējādi
augsnes virskārtā tiek veidota ūdens aizturēšanas sistēma, kas samazina noteces ātrumu, ļaujot ūdenim
iesūkties augsnē.

Ieguvumi
Kontūrlīniju lauksaimniecība uzlabo augsnes infiltrācijas spēju un samazina ūdens zudumus un augsnes
apstrādes izraisīto eroziju.

Trūkumi
Nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 10 %, kontūrlīniju aršana ir jāapvieno ar citiem paņēmieniem,
piemēram, ar terašu veidošanu un joslu sējumiem. Kontūrlīniju lauksaimniecības efektivitāte ūdens un
augsnes saglabāšanā ir atkarīga gan no sistēmas plānojuma, gan no tādiem faktoriem kā konkrētā lauka
augsne, klimats, slīpums pret debesu pusēm un zemes lietošanas veids.

Veiksmes stāsti
Kontūrlīniju lauksaimniecība Gvadalentinas baseinā (Murkija, Spānija)
Šajā reģionā ūdens erozija tiek uzskatīta par galveno augsnes degradācijas procesu. Galvenie preventīvie
pasākumi, kas ir noteikti šī procesa apkarošanai, ir kontūrlīniju augsnes apstrāde, rindu stādījumu ierīkošanas
ierobežojumi stāvās nogāzēs un augsnes apstrādes ierobežošana. Kontūrlīniju augsnes apstrāde tiek plaši
izmantota kopš tās iekļaušanas Labas lauksaimniecības prakses kodeksā (2001. gads), un kopš 2005. gada
tā ir obligāta šajā reģionā saskaņā ar savstarpējo atbilstību. Kontūrlīniju augsnes apstrāde ļoti efektīvi
samazina ūdens eroziju.

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Papildu informatīvie materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/lw8e.pdf
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Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Augsni saudzējoši
lauksaimniecības infrastruktūras
elementi
Lauksaimniecības infrastruktūras elementi var
palīdzēt nodrošināt augsnes resursu labāku
aizsardzību. Turpmāk aprakstīti tādi elementi kā
aizsargjoslas (to dažādie veidi) un terases.

Aizsargjoslas

Kas ir aizsargjoslas un kāpēc
tās ir noderīgas?
Aizsargjoslas ir zemes zonas vai joslas ar
pastāvīgu veģetācijas segu. Tās var izmantot gar
strautiem, ezeriem, kontūrlīnijām, lauku robežām
vai pat uz lauka. Turpmāk sniegti aizsargjoslu
piemēri.
• Zālāju joslas ir ar zālaugiem klātas zonas,
ko izmanto sedimentu un piesārņojuma
uztveršanai no blakus esošajiem laukiem,
pirms tie sasniedz ūdensceļus vai jutīgās
zonas.
• Dzīvžogi ir krūmveidīgu augu joslas, kas
iezīmē īpašuma robežas vai nodrošina
mājlopiem piemērota iežogojuma
funkcijas. Tie var arī uztvert sedimentus un
piesārņojumu no blakus esošajiem laukiem
vai novērst pesticīdu aizpūšanu, jo īpaši, kad
tiek migloti gara auguma kultūraugi.
• Ar zālāju klāti ūdensceļi ir plaši sekli
kanāli ar plakanu dibenu, kas ir paredzēti
virszemes ūdens novadīšanai pa
lauksaimniecības zemi, neizraisot augsnes
eroziju. Zālaugi palēnina ūdens plūsmu
un aizsargā kanāla virsmu pret zemes
izskalojumiem un gravu eroziju, jo īpaši, ja
sateces baseina platība ir salīdzinoši liela.
• Vēja aizsargjoslas ir koku vai krūmu
stādījumi rindās. To mērķis ir samazināt vēja
ātrumu un vēja eroziju, tādējādi aizsargājot
jaunos kultūraugu dzinumus un samazinot
sniega un augsnes daļiņu pārvietošanos.
• Krastmalas aizsargjoslas ir ūdenstilpēm
piegulošas zālaugu, koku vai krūmu zonas,
kas uztver piesārņojumu.

Buferis (aizsargjosla) gar aramzemi (Somerset,
Apvienota karalistē) (Avots: Geertrui Louwagie)

Ieviešana
Aizsargjoslu veidošana var būt saistīta ar zāles
joslu, dzīvžogu vai koku rindu stādīšanu; tajās
var apvienot arī vairākus no šiem elementiem.
Parasti aizsargjoslām ir nepieciešama uzturēšana,
lai nodrošinātu uztveršanas efektivitāti vai
ierobežotu to pārmērīgu augšanu, kas var
apdraudēt kultūraugu ražu. Dažās Eiropas valstīs
aizsargjoslas ir obligāti jāizveido gar laukiem, kas
robežojas ar ūdenstilpēm.

Ieguvumi
Aizsargjoslas var samazināt ūdens erozijas un
vēja erozijas ietekmi. Attiecīgi tās var ievērojami
samazināt sedimentu un to augu barības vielu
daudzumu, kas no tīrumiem tiek aizskalotas uz
ūdenstilpēm, vai arī novērst pesticīdu nokļūšanu
no laukiem ūdenstilpēs, uz ceļiem vai citās
zonās. Vēja aizsargjoslas var samazināt vēja
ātrumu uz pusi attālumā, kas divdesmit reizes
pārsniedz koka augstumu, un apturēt gaisa
piesārņotāju un augsnes daļiņu kustību pa
gaisu. Tādējādi tie palīdz samazināt attīrīšanas
pasākumu (piemēram, sedimentu attīrīšanas)
izmaksas. Aizsargjoslas var mainīt ainavu.
Pakāpeniski tās var kļūt par dzīvotnēm, kas dod
patvērumu dažādiem uz lauksaimniecības zemēm
dzīvojošiem savvaļas dzīvniekiem, nodrošinot
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Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi

Terases

Kas ir terases un kāpēc tās ir
noderīgas?

Tradicionālais dzīvžogs, kas kalpo kā koridors
savvaļas dzīvnieku kustībai (County Sligo, Īrijā)
(Avots: Geertrui Louwagie)
floras un faunas pārvietošanās koridoru tīklu.
Aizsargjoslas ir visefektīvākās, ja tās tiek plānotas
kā daļa no vispārējās resursu aizsardzības
sistēmas. No aizsargjoslām var iegūt arī preču
produkciju (augļus, koksni, lopbarību u. c.),
tādējādi papildinot lauku saimniecības ražotās
produkcijas klāstu.

Trūkumi
Dažos apstākļos aizsargjoslas var samazināt
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību.
Aizsargjoslas augi var konkurēt ar kultūraugiem
par pieejamajiem resursiem (jo īpaši, ja vēja
aizsargstādījumos izmanto kokus), un tie
samazina tehnikas manevrēšanai vajadzīgo
vietu. Aizsargjoslām ir vajadzīga uzturēšana, kas
rada papildu izmaksas. Visbeidzot, izmantojot
aizsargjoslas, tiek mazināta augsnes degradācijas
ietekme, nevis novērsti tās cēloņi; piemēram,
aizsargjoslas aiztur ar virszemes noteci aiznestās
augsnes daļiņas, taču nenovērš ūdens eroziju.

Veiksmes stāsti
Eiropā tiek plaši izmantoti daži aizsargjoslu
veidi. Īrijā un Apvienotajā Karalistē ir biezākais
dzīvžogu tīkls no visām 27 ES dalībvalstīm. Vēja
aizsargjoslu stādījumi ir izplatīti Eiropas plašajos
līdzenumos, savukārt ar zālaugiem klātus ūdens
ceļus plaši izmanto Francijā.

Akmens pakāpienveida terases ar
olīvkokiem Les Garrigues (Cataluña,
Spānijā) (Avots: Geertrui Louwagie)

Pakāpienveida terases sastāv no horizontālām vai
gandrīz horizontālām platformām, kas izvietotas
pa kontūrlīnijām pienācīgos intervālos un parasti
ir nostiprinātas ar akmens sienām. Terases
parasti tiek izmantotas, lai ar lauksaimniecību būtu
iespējams nodarboties nogāzēs, kurās kultūraugu
kultivēšana citādi nav iespējama to dabiskā
krituma un nepietiekama augsnes slāņa biezuma
dēļ, un lai ierobežotu noteci vai uzlabotu augsnes
spēju saglabāt ūdeni.

Ieviešana
Nogāze tiek sadalīta pa kontūrlīnijām, un tiek
norakta augsne, lai izveidotu horizontālas platības
augu audzēšanai. Terašu malas parasti tiek
nostiprinātas ar akmens sienām. Tā kā jāveic
ievērojams rakšanas un pildīšanas darbs uz
platības vienību, terašu izmantošana var nebūt
piemērota viegli erodējamām augsnēm. Terases
kādreiz tika plaši izmantotas, un dažos reģionos
tās tiek saglabātas kā daļa no kultūrvēsturiskā
mantojuma.

Ieguvumi
Terases atvieglo kultūraugu kultivēšanu nogāzēs,
un tās samazina virszemes noteci un uzlabo
augsnes spēju saglabāt ūdeni. Vecu terašu
uzturēšana labā stāvoklī novērš eroziju un
nodrošina tradicionālās ainavas saglabāšanu.

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni

Datu lapa Nr.

Trūkumi
Jaunu terašu būvniecībai ir jāizlieto ievērojams
darba un enerģijas patēriņš. Terašu veidošana
ir saistīta arī ar ievērojama augsnes daudzuma
pārvietošanu, un tādējādi tā būtiski ietekmē
ainavu un vidi kopumā. Terasēm ir vajadzīga
ļoti laba uzturēšana, jo pretējā gadījumā tās var
skart erozija. Turklāt terases bieži vien atrodas
attālos vai nepieejamos apgabalos, kurus ir
atstājis kvalificēts darbaspēks un lauku iedzīvotāji.
Terases parasti nav piemērotas lauksaimniecībai,
kurā tiek izmantota smaga lielizmēra tehnika.

Veiksmes stāsti
Terases ir plašos apgabalos Vidusjūras reģionā
(Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Itālijā, Francijas
dienvidos, Kiprā, Maltā), kur tajās parasti izveido
vīnogulāju stādījumus un olīvu audzes. Daudzu
valstu lauku attīstības programmās terases tiek
aizsargātas kā svarīga kultūras mantojuma daļa.

Vīna dārzu terases
(Avots: Agripublications European
Commission)

Papildu informatīvie materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Aizsargjoslas
http://www.fao.org/docrep/W2598E/W2598E00.htm

Terases
http://www.fao.org/docrep/T0321E/T0321E00.htm
http://www.fao.org/docrep/T1765F/T1765F00.htm
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Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

Maijs 2009

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Prasība saglabāt lauksaimniecības
zemi labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī (LLVS)
Vispārīga informācija
Savstarpējā atbilstība ir daļa no Kopējās lauksaimniecības politikas, un tā daudzējādā ziņā attiecas
uz augsnes aizsardzību. Savstarpējā atbilstība ir kontroles un sankciju mehānisms tiešā atbalsta
samazināšanai, ja netiek nodrošināta atbilstība standartiem, kas noteikti vides, sabiedrības, dzīvnieku un
augu veselības un dzīvnieku labturības jomās. Turklāt savstarpējā atbilstība attiecas uz prasību saglabāt
zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī (LLVS). Šīs prasības saturu dalībvalstis nosaka valsts vai
reģionālajā līmenī atbilstīgi vienotai sistēmai.
Savstarpējo atbilstību piemēro tiešajiem maksājumiem, kā arī lielākajai daļai vides maksājumu, kas
tiek veikti saskaņā ar lauku attīstības programmām. Savstarpējā atbilstība attiecas uz ‘sākumlīmeni’
jeb ‘robežlīmeni’, kas noteikts brīvprātīgiem agrovides pasākumiem (datu lapa Nr. 9), un saskaņā ar to
maksājumi tiek piešķirti tiem lauksaimniekiem, kuri uzņemas tādas saistības vides jomā, kas pārsniedz
obligātās prasības, tostarp savstarpējās atbilstības standartus.

Ietekme uz augsnes degradācijas procesiem
LLVS prasība attiecas uz standartu kopumu, kas ir saistīti ar aizsardzību pret augsnes eroziju,
augsnes organiskās vielas un struktūras saglabāšanu, dzīvotņu pasliktināšanās novēršanu un ūdens
apsaimniekošanu. Neapstādītas augsnes platības samazināšana un terašu saglabāšana tieši veicina
augsnes erozijas novēršanu, turpretī kultūraugu atlieku iestrāde augsnē un augsekas palīdz saglabāt
augsnes organisko vielu. Atbilstība apsaimniekošanas prasībām attiecībā uz dzīvotņu un ūdens kvalitāti,
piemēram, prasībai par ainavas elementu saglabāšanu, aizsargjoslu izveidošanu gar ūdenstilpēm vai
izskalojumu novēršanu, var veicināt ūdens
erozijas ierobežošanu un augsnes bioloģisko
daudzveidību. Pastāvīgo ganību saglabāšanas
papildu priekšrocība augsnes organiskās vielas
saglabāšana. Visbeidzot irigācijas ūdens pareiza
izmantošana rada iespējas ierobežot sasāļošanos
un sodifikāciju.
Kopumā savstarpējā atbilstība ir uzlabojusi
lauksaimnieku informētību gan par augsnes
degradāciju, gan arī par vides apsvērumiem
standartu ieviešanā, lai novērstu augsnes
degradāciju.

Apsegs starp vīna stādu rindām,
kas ir izmantots arī kā mēslojums
(Rheinland-Pfalz, Vācijā)
(Avots: Geertrui Louwagie)
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Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un

vides stāvoklī (LLVS)

Vienotā sistēma LLVS noteikšanai (Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009
III pielikums)
Jautājums

Obligātie standarti

Izvēles standarti

Augsnes erozija:
augsnes aizsardzība, veicot
attiecīgus pasākumus

Minimālais augsnes pārklājums

Terašu saglabāšana

Augsnes organiskā viela:
augsnes organiskās vielas
saglabāšana, izmantojot piemērotu
praksi

Aramās rugaines
apsaimniekošana

Minimāla zemes
apsaimniekošana, kas atbilst
vietas specifiskajiem apstākļiem
Augsekas standarti

Augsnes struktūra:
augsnes struktūras saglabāšana,
veicot piemērotus pasākumus
Minimālais saglabāšanas līmenis:
minimālā saglabāšanas līmeņa
nodrošināšana un dzīvotņu
kvalitātes pasliktināšanās novēršana

Atbilstošu iekārtu izmantošana

Ainavas īpašību, tostarp,
attiecīgos gadījumos dzīvžogu,
dīķu, grāvju (rindās, grupās vai
atsevišķi augošu) koku vai koku
rindu vai grupu un laukmaļu
saglabāšana

Minimālais ganāmpulka blīvums
vai/un atbilstoši režīmi

Dabiskās vides izveide un/vai
saglabāšana
Nevēlamas veģetācijas izplatības Aizliegums izrakt olīvkokus
novēršana lauksaimniecības
zemēs
Pastāvīgo ganību aizsardzība

Ūdens aizsardzība un
apsaimniekošana:
ūdens aizsardzība pret
piesārņojumu un noteci, ūdens
izmantojuma pārvaldība

Olīvu audžu un vīnogulāju
uzturēšana labā veģetācijas
stāvoklī

Buferjoslu izveidošana gar
ūdenstilpēm
Apūdeņošanā izmantotā
ūdens apstiprināšanas atļauju
procedūru ievērošana, ja tā
noteikts.

Rugāju dedzināšanas aizliegums (Somijā) (Avots:
Geertrui Louwagie)

Koku rinda gar zaļajiem (County Sligo, Īrijā)
(Avots: Geertrui Louwagie)

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Veiksmes stāsti
Turpmāk izklāstīti pasākumi (saistīti ar LLVS standartiem), kas ir veiksmīgi izmantoti dažādu augsnes
degradācijas aspektu novēršanā.

Pasākumi attiecībā uz ūdens eroziju
• Samazināt neapstādītās augsnes platību.
Laika posmā no 15. novembra līdz 1. martam lauksaimniecības zemei un meža zonām ar apakšaugiem
ir jābūt pārklātām ar augu segu (speciāli stādītu vai dabīgu), izņemot laikā, kad augsne tiek sagatavota
jaunu kultūraugu audzēšanai (Portugāle).
• Zemju apsaimniekošana, kas piemērota konkrētās vietas apstākļiem.
Zemes gabalos ar augstu augsnes erozijas risku, izņemot terases vai palienēs iekļautos gabalus, nav
atļauta viengadīgo kultūru sējumu vai jaunu ganību ierīkošana. Dabīgo pastāvīgo ganību uzlabošana
ir atļauta vienīgi tad, ja netiek veikta augsnes apstrāde. Jaunu ilggadīgo kultūru stādījumu ierīkošana
ir atļauta tikai tad, ja atbildīgā iestāde to ir atzinusi par tehniski pieņemamu risinājumu (Portugāle).
Uz nogāzēs ar skaidrām erozijas pazīmēm (piemēram, ar lielu izskalojumu daudzumu) uzreiz pēc
sējas darbu pabeigšanas ir jānodrošina virszemes noteces novadīšana, izveidojot šim nolūkam
paredzētas vagas (Itālija, jo īpaši Bolzano/Bozen autonomā province un Kalabrija).

Pasākumi attiecībā uz augsnes organiskās vielas satura un augsnes
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos
• Aramzemes rugāju apsaimniekošana
Dažas dalībvalstis ir paplašinājušas šo standartu, attiecinot to ne tikai uz aramzemi, un arī aizliegušas augu
atlieku (rugāju, salmu, kūlas un siena) dedzināšanu (dabīgo vai sēto) zālāju platībās un ganībās (Itālija, jo
īpaši Bolzano/Bozen autonomā province un Kalabrija), vai visā lauksaimniecības zemju platībā (Igaunija).

Aramzemes augsnes kvalitātes uzlabošanas paņēmieni
• Lauksaimniekiem katru gadu ir jāaizpilda ”Augsnes aizsardzības pārskats”, kas sastāv no vienkārša
augsnes struktūras bojājumu, organiskās vielas satura samazināšanās un erozijas riska novērtējuma
un nosaka īstenojamos korektīvos pasākumus (Anglija, Apvienotā Karaliste). Augsnes aizsardzības
pārskats ļauj izvēlēties piemērotus apsaimniekošanas paņēmienus, kas atbilst vietējiem apstākļiem,
un tas ir jāaktualizē katru gadu, lai atspoguļotu mainīgos apstākļus.

Avots: SoCo apsekojums par ES politikas īstenošanu un SoCo gadījumu izpēte.

Papildu informatīvie
materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Piekrastes aizsargjosla (County Sligo, Īrijā)
(Avots: Geertrui Louwagie)
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Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un

vides stāvoklī (LLVS)

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

Maijs 2009

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Agrovides pasākumi
Vispārīga informācija
Eiropas Savienības lauku attīstības politika
paredz finansējumu plašam pasākumu lokam, ko
dalībvalstis vai reģioni piemēro, lai veicinātu savu
lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Dalībvalstis
izveido savas lauku attīstības programmas
valsts vai reģionu līmenī atbilstīgi to vajadzībām
un valsts stratēģijas plāniem. Lauku attīstības
programmas līdzfinansē ES un dalībvalstis.
Lauku attīstības pasākumi ietilpst vienā no
trīs politikas tēmām, kas tiek dēvētas par
tematiskajām asīm: konkurētspēja, vide un
lauku teritorijas, dzīves kvalitāte un ekonomiskā
dažādošana. Lauksaimniecības zemju augsnes
degradācijas novēršanas pasākumi var
ietilpt jebkurā no trīs tematiskajām asīm. Šie
pasākumi var būt apmācība, lauku saimniecību
modernizācija, maksājumi par nelabvēlīgiem
dabas apstākļiem, agrovides maksājumi,

neproduktīvās investīcijas, agromežsaimniecība
un apmežošana.
Agrovides pasākumi jo īpaši motivē
lauksaimniekus aizsargāt, uzturēt un uzlabot vides
kvalitāti savās lauksaimniecības zemēs. Agrovides
pasākumi var tikt izstrādāti valsts, reģionu vai
vietējā līmenī, un tie tiek pielāgoti konkrētām
lauksaimniecības sistēmām un noteiktiem vides
apstākļiem. Atbalstot darbības, kas pārsniedz
normatīvās un obligātās prasības, agrovides
pasākumi papildina LLVS pieeju (sk. datu lapu
Nr. 8).
Īstenošanas iestāde noslēdz līgumus ar
lauksaimniekiem uz termiņu no pieciem līdz
septiņiem gadiem, vienojoties par konkrētu
agrovides pasākumu īstenošanu. Agrovides
maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz
izmaksām un ienākumiem, kas rodas, īstenojot
noteiktos agrovides pasākumus.

Erozijas dīķis (Somerset, Apvienota Karalistē) (Avots: Geertrui Louwagie)
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Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi

Tradicionālie dzīvžogi starp eļļas sēklu rapša laukiem (Schleswig-Holstein, Vācija) (Avots: Stephan Hubertus Gay)

Ietekme uz augsnes degradācijas procesiem
Agrovides pasākumi augsnes aizsardzības, saglabāšanas vai uzlabošanas jomā jo īpaši risina jautājumus,
kas saistīti ar ūdens un vēja eroziju, augsnes piesārņojumu vai noteiktām augsnes fiziskajām, ķīmiskajām
un bioloģiskajām īpašībām. Programmas, kas galvenokārt veltītas ūdens aizsardzībai, bioloģiskajai
daudzveidībai vai ainavai, var tikt īstenotas, izmantojot augsnes aizsardzības paņēmienus. Agrovides
pasākumi var būt vērsti ne tikai uz augsnes aizsardzības paņēmienu piemērošanu, bet arī uz tādu videi
draudzīgu lauksaimniecības sistēmu ieviešanu kā saudzējošā lauksaimniecība un organiskā lauksaimniecība.

Pasākumi attiecībā uz ūdens eroziju
• Saudzējošās augsnes apstrādes paņēmieni, piemēram, aršanas neizmantošana jo īpaši zonās ar
augstu bioloģisko daudzveidību, lai veicinātu augsnes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos,
sēšana zem mulčas kombinācijā ar augsnes minimālo apstrādi vai bez augsnes apstrādes, t.i.,
atstājot kultūraugu pēcpļaujas atliekas (galvenokārt salmus) uz lauka (parasti ziemas mēnešos); vai
arī sēj tieši rugainē un izmanto augsnes apstrādi bez apvēršanas.
• Zaļie augsnes eroziju kavējošie kultūraugi ziemas laikā.
• Zālāju aizsargjoslu, zālāju koridoru vai erozijas dīķu un dambju ierīkošana un uzturēšana.
• Augsnes saglabāšanas konstrukciju, piemēram, terašu vai balsta sienu būve un pārbūve uz nogāzēs
ar irigāciju izveidoto lauku robežām.

Pasākumi organiskās vielas satura un bioloģiskās daudzveidības
samazināšanās novēršanai
• Eksogēnas organiskās vielas, piemēram, kūtsmēslu, augu segas, salmu u. c., izmantošana
aramzemju platībās.
• Saudzējošās lauksaimniecības paņēmieni, piemēram, augsnes mehāniskās apstrādes neizmantošana
viengadīgo kultūru audzēšanai zonās ar augstu bioloģisko daudzveidību.
• (Pievēršanās) organiskajai lauksaimniecībai, jo īpaši izejmateriālu patēriņa samazināšana, augseku
izmantošana un pāreja uz mājlopu ekstensīvu audzēšanu. Sagaidāmais pozitīvais blakusefekts ir
vietējā un difūzā augsnes piesārņojuma samazināšanās.

Avots: SoCo apsekojums par ES politikas īstenošanu

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Veiksmes stāsti
Organiskās lauksaimniecības agrovides programma (Murkija, Spānija)
Šā pasākuma mērķis ir ekosistēmu aizsardzība, augsnes auglības un organiskās vielas satura saglabāšana
un paaugstināšana, ķīmisko vielu atliekas nesaturošas lauksaimniecības produkcijas audzēšana un
lauksaimniecības avotu radītā ķīmiskā piesārņojuma samazināšana. Spānijā šis pasākums tiek īstenots
kopš 1992. gada, bet Murkijā tā īstenošana tika uzsākta 2001. gadā. Pašreizējā programmā (2007.–
2013. gads) lauksaimnieki paraksta līgumu uz 5 gadiem, un dažādiem kultūraugiem tiek noteikti atšķirīgi
maksājumi. Tā ir svarīgākā agrovides programma reģionā, kurai izlieto 57 % budžeta; tajā ir paredzēts
atbalsts 1500 lauku saimniecībām vai 30 000 ha ar mērķi par 25 % palielināt organiskās lauksaimniecības
platību reģionā, un tā ir veltīta aizsargājamajām dabas teritorijām.
Programmas priekšrakstus attiecībā uz konkrētiem pasākumiem izstrādā reģiona pašvaldība, apspriežoties
ar organiskās lauksaimniecības reglamentācijas reģionālo padomi un lauksaimniecības organizācijām.
Lauksaimniecības organizācijām ir būtiska nozīme palīdzības sniegšanā lauksaimniekiem pasākuma
pārvaldībā, un tās pilda arī padomdevēja funkcijas.
Šim pasākumam piemīt ievērojams augsnes degradācijas problēmu risināšanas potenciāls reģionā, un
tas galvenokārt attiecas uz platībām ar irigāciju. Citas pozitīvas iezīmes ir pasākuma piemērotība reģiona
apstākļiem un tā nepārtrauktība noteiktā laika posmā; pasākuma lielā nozīme garantē tā turpināšanu arī
nākotnē. Lauksaimniekiem šis pasākums ir labi zināms, un tie to ir diezgan iecienījuši, lai arī administratīvais
slogs ir liels un dalībniekiem pieejamais finansējums ierobežots.

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Ir apstiprināta agrovides pasākumu labvēlīgā ietekme uz augsni, piemēram:
• dzīvžogu stādīšanas pasākumi Pjemontā Itālijā ir būtiski ietekmējuši augsnes eroziju;
• Austrijā kukurūzas sēšana, izmantojot tiešās sējas paņēmienu rugainē, ir par 40 % samazinājusi
augsnes eroziju;
• organiskās lauksaimniecības paņēmieni Umbrijā Itālijā ļāva samazināt augsnes eroziju vidēji par
6.8 t/ha gadā;
• kā liecina aprēķini, Flandrijā (Beļģija) augu sega samazina augsnes eroziju par aptuveni 50 %.

Avots: Vidēja termiņa novērtējums RDP 2000. – 2006. gads.

Papildu informatīvie
materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu

Feromonu izmantošana vīnkopība,
kas atļauj samazinātu pesticīdu
izmantošanu (Rheinland-Pfalz, Vācijā)
(Avots: Geertrui Louwagie)
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Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība

© Eiropas Kopienas 2009. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.
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Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Konsultāciju pakalpojumi
Vispārīga informācija
Konsultāciju pakalpojumu nolūks ir palīdzēt lauksaimniekiem uzlabot savu saimniecību darbību. Tie
var veicināt arī augsnes aizsardzību, saglabāšanu un uzlabošanu. Kopējā lauksaimniecības politikā
dalībvalstīm ir noteikts pienākums izveidot lauksaimniecības konsultācijas sistēmu. Konsultāciju
pakalpojumu izstrādāšanu un izmantošanu var atbalstīt saskaņā ar ES Lauku attīstības politiku; šādas
iniciatīvas var būt atbalstītas arī valsts un reģionālajās programmās.

Ietekme uz augsnes degradācijas procesiem
Lielākajā daļā konsultāciju iniciatīvu ir ņemta vērā virkne augsnes degradācijas procesu, un tās attiecas uz
lauksaimniecības sistēmām, nevis uz atsevišķiem lauksaimniecības paņēmieniem.

Konsultants, kas palīdz
izveidot visaptverošu
augsnes degradācijas
izvērtējuma karti (Somerset,
Apvienota Karalistē)
(Avots: Geertrui Louwagie)

Precīzāka informācija palīdz lauksaimniekiem aizsargāt augsni un ūdeni
(Čehijas Republika)
Čehijas Republikā Nitrātu direktīvas īstenošanas nolūkā ir izveidota detalizēta konsultāciju programma. Tajā
ietilpst reģionāli semināri, bukletu izplatīšana un informācijas sniegšana par pareizu saimniekošanu. Informācijai
var piekļūt, izmantojot Zemesgabalu informācijas sistēmu (ZGIS) – datubāzi, kurā ir reģistrēta lauksaimniecības
zemesgabalu platība un robežas. Čehijas ZGIS, dibināta 2004. gadā, ir inovatīva informācijas sistēma tādā
ziņā, ka tā ir standarta ZGIS, kurā ir iekļauti arī vides dati. Reģistrētie lietotāji var piekļūt precīzai, specifiskai un
konkrētam zemesgabalam piemērotai informācijai par prasībām, kas saistītas ar Nitrātu direktīvu (piemēram,
informācijai par mēslošanas līdzekļu izmantošanas ierobežojumiem un augsekas prasībām). Sistēma ir
pieejama internetā, un to izmanto lauksaimnieki, lauku konsultanti un inspektori.
ZGIS ir apvienota ar detalizētiem augsnes datiem un digitālu reljefa modeli, kas ļauj precīzi aprēķināt
augsnes eroziju. Tādējādi tiek izstrādāti konkrēti erozijas apkarošanas pasākumi, tostarp tiek noteikta
eroziju kavējošu barjeru, grāvju, zālāju joslu un polderu izveide. Šo sistēmu arī izmanto, lai noteiktu tos
100 000 ha zemju, kurus pārvērst zālāju platībās vai kuros īstenot īpašus agrotehniskus pasākumus.

Avots: SoCo gadījuma izpēte
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Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi

Augsnes erozijas apkarošana Viduspireneju reģionā (Francija)
Patlaban esošajai lauksaimniecības zemju izmantošanas praksei un lauksaimniecības paņēmieniem
Viduspirenejos piemīt augsts erozijas risks. Galvenā loma lauksaimniecības attīstības jautājumu
risināšanā un uzmanības pievēršanā šim degradācijas procesam ir tehniskajiem konsultantiem. Vairāk
nekā 20 gadus reģionālā Lauksaimniecības kamera ir vadījusi darba grupas par erozijas ierobežošanu,
un kopš 2000. gada saudzējošā lauksaimniecība ir kļuvusi par galveno darba kārtības jautājumu. Darbībai
laika posmā no 2007. līdz 2012. gadam ir izveidota reģionālā darba grupa, kuras mērķis ir noteikt pašus
labākos saudzējošās lauksaimniecības paņēmienus. Šajā darba grupā sadarbojas Lauksaimniecības
kameras, tehniskie institūti un lauksaimnieku apvienības, kas veido kopīgu paraugsaimniecību tīklu un
pētījumu programmu. Uzdevumi:
• vienkāršotu augsnes apstrādes paņēmienu (samazināta vai bez tās) izstrādāšana, kas piemēroti
augšņu un klimatiskajiem apstākļiem Francijas dienvidrietumos;
• šo paņēmienu agrotehnisko, ekonomisko un vides ieguvumu novērtējums;
• nosacījumu noteikšana, kas vajadzīgi, lai izplatītu šo informāciju lauksaimniekiem un konsultantiem.
Savukārt privātie uzņēmumi reklamē vienkāršotus augsnes apstrādes paņēmienus Viduspirenejos.
Tie atbilst lauksaimnieku vajadzībai palielināt ieņēmumus un efektīvāk ierobežot augsnes degradācijas
procesus savās saimniecībās. Maksa, kas lauksaimniekiem ir jāmaksā par šo vietējiem apstākļiem
pielāgoto konsultāciju, ir 90 euro par hektāru.

Augsnes degradācijas pakāpe (atsevišķu punktu summa skalā no 0 līdz 5) pirms
un pēc saudzējošās lauksaimniecības (SL) ieviešanas 14 lauku saimniecībās
Viduspireneju reģionā (Francija)
Augsnes erozija (vēja)
Difūziem piesārņojuma
Netiešie zaudējumi
Zema aizturēšanas spēja
Sablīvēšanās
Augsnes erozija (ūdens)
Organiskās vielas satura samazināšanās

Atsevišķo punktu summa

Punktu summa pēc SL ieviešanas
Punktu summa pirms SL ieviešanas

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana

Ar augsni saistīti politikas pasākumi

Datu lapa Nr.

Saprašanas celšana: svarīgs
solis augsnes aizsardzībā
(Somerset, Apvienota
Karalistē) (Avots: Ian Fenn)

Ūdens sateces vietu saudzējošas lauksaimniecības iniciatīva (CSF)
(Anglija)
CSF (2006.–2011. gads) ir sadarbības iniciatīva, ko vada Defra (Anglijas Vides, pārtikas un lauku teritoriju
lietu departaments) un divas valsts vides organizācijas (Vides aģentūra un Natural England). Valsts
nodrošina finansējumu, GBP 25 milj. piešķirot iniciatīvas pirmajos divos gados, tostarp 5 milj. — kapitāla
dotāciju programmai. Tās nolūks ir veicināt lauksaimnieku brīvprātīgu darbību difūzā ūdens piesārņojuma
samazināšanā un uzlabot augsnes un zemes apsaimniekošanas paņēmienus 40 prioritārajās ūdens
sateces vietās, tādējādi veicinot vairāku politikas mērķu sasniegšanu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas
īstenošanu. Galvenā uzmanība ir veltīta informācijas un konsultāciju nodrošināšanai un kapacitātes
palielināšanai.
Pasākumi ir uzlabojuši lauksaimnieku informētību par jautājumiem, kas saistīti ar difūzo piesārņojumu, un
par augsnes apstrādes paņēmieniem, kas saistīti ar šiem jautājumiem. Finansējot vietējos konsultantus,
ir uzlabojusies zemju apsaimniekošanas prakse, un tādējādi ir precizēti citu pasākumu, tostarp vides
pārvaldības programmas mērķi, kas ir galvenais agrovides pasākums Anglijā, kā arī kapitāla dotāciju
programmas mērķi. Lai gan programma tika uzsākta nesen, tās sākumposms ir bijis ļoti veiksmīgs.
Šajā programmā ir izstrādāti vairāk nekā 14 000 ieteikumu konkrētām lauku saimniecībām, tostarp liels
skaits ieteikumu attiecībā uz pareizu zemju apsaimniekošanas praksi. Programma spēj novērst būtisku
trūkumu politikas pasākumu kompleksā, kas ir pieejams lauksaimniecības radītā ūdens un zemes difūzā
piesārņojuma samazināšanai, un tai var būt ievērojams ieinteresēto pušu atbalsts.

Avots: SoCo gadījuma izpēte

Papildu informatīvie materiāli
http://soco.jrc.ec.europa.eu
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Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi

Šajā datu lapā ir izmantoti projekta „Ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes saglabāšana” (SoCo)
konstatētie fakti. Tā ir daļa no desmit datu lapu kopas par trijām galvenajām projekta tēmām. Datu lapās
ietvertas šādas tēmas:
– Ievads:
– Datu lapa Nr. 1: Augšņu degradācijas procesu, augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu
un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaiste:
– Augšņu degradācijas procesi:
– Datu lapa Nr. 2: Ūdens erozija un augsnes sablīvēšanās;
– Datu lapa Nr. 3: Organiskās vielas satura samazināšanās;
– Datu lapa Nr. 4: Sasāļošanās un sodifikācija;
– Augsni saudzējošas lauksaimniecības sistēmas un paņēmieni:
– Datu lapa Nr. 5: Saudzējošā lauksaimniecība;
– Datu lapa Nr. 6: Augsni saudzējošas apstrādes paņēmieni;
– Datu lapa Nr. 7: Augsni saudzējoši lauksaimniecības infrastruktūras elementi;
– Ar augsni saistīti politikas pasākumi:
– Datu lapa Nr. 8: Prasība saglabāt lauksaimniecības zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī
(LLVS);
– Datu lapa Nr. 9: Agrovides pasākumi;
– Datu lapa Nr. 10: Konsultāciju pakalpojumi.
Visas SoCo datu lapas un projekta ziņojumus var lejupielādēt: http://soco.jrc.ec.europa.eu.

Eiropas Komisija

Lauksaimniecība un lauku attīstība
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