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Integrētā audzēšana



Audzēšanas sistēmas Latvijā

• Bioloģiskā audzēšana

• Integrētā (ilgtspējīgā) 
audzēšana

 Integrētā augu aizsardzība

• Konvencionālā (intensīvā) 
audzēšana
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Integrētā audzēšana 

Balstās uz 3 vaļiem:

1)Profilaktiskie pasākumi

2)Novērojumi

3)Augu aizsardzības tiešie pasākumi
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Integrētā audzēšana 

Nosacījumi:

•Ievēro augu maiņu

•Mēslo pēc mēslošanas plāna, iepriekš 
veicot augšņu agroķīmisko izpēti vai 
augsnes analīzes

•Regulārs lauku monitorings

•Augu aizsardzībā vispirms izmanto 
«neķīmiskās» metodes un tikai pēc tam, 
balstoties uz lauka monitoringa datiem, 
pieņem pamatotu lēmumu par ķīmisko 
AAL lietošanu
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Integrētā audzēšana 

Integrētā audzēšana dārzeņiem, 
augļiem un ogām – no 2006. gada
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Integrētā audzēšana 

VAAD uztur integrēto audzētāju 
reģistru, kurā šobrīd reģistrējušies 
~400 audzētāji – augļu, ogu, dārzeņu 
un kartupeļu audzētāji

www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti 
> Augu aizsardzība > Lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas reģistrs
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Integrētā audzēšana 

7



Integrētā audzēšana 
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Integrētā audzēšana

Audzētāji, kuriem obligāti jābūt 
VAAD integrēto audzētāju 
reģistrā:
1)Saņem VSMD maksājumus (MK 
noteikumi Nr. 171)
2)Kuru produkcijai piešķir Zaļo karotīti 
(piem., audzē kartupeļus cietei)
3)Piedalās programmā «Skolas auglis»
4)Piedalās «Zaļajos iepirkumos»

+Prasības......
(Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra 
noteikumi Nr.1056)
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Integrētā augu aizsardzība -
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

2009. gada 21. oktobrī Eiropas 
Komisija pieņēma Direktīvu 
2009/128/EK, kuras 14. pants un III 
Pielikums – Integrētās augu 
aizsardzības likumiskais pamats
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Integrētā augu aizsardzība -
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Ministru kabineta 2009. gada 
15. septembra noteikumu 
Nr.1056 „Lauksaimniecības 
produktu integrētās 
audzēšanas, uzglabāšanas 
un marķēšanas prasības un 
kontroles kārtība” grozījumi 
(03.06.2014)
(turpmāk – MK noteikumi)
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Integrētā augu aizsardzība -
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

MK noteikumu II nodaļas prasības ir 
obligātas visiem profesionālajiem
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, 
kā arī personām, kam nav apliecības 
otrās reģistrācijas klases augu 
aizsardzības līdzekļu iegādei un 
lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos 
pakalpojumus augu aizsardzības 
jomā.

Latvijā ~17000 saimniecības 
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas I

Augšņu agroķīmiskā izpēte vai 
augsnes analīzes ik pa 7 gadiem 
(pakāpeniski...):

- agronomiski svarīga un 
nepieciešama pašiem zemniekiem

-pārbaudāma

-ieviešana pakāpeniska
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas II

2016. gadā – 15%

2017. gadā – 15% (30%)

2018. gadā – 15% (45%)

2019. gadā – 15% (60%)

2020. gadā – 15% (75%)

2021. gadā – 15% (90%)

2022. gadā – 10% (100%)
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas III

• Mēslošanas plāns katram 
kultūraugam, balstoties uz katra 
lauka augšņu agroķīmiskās 
izpētes vai augsnes analīzes 
datiem:

- efektīvas saimniekošanas pamats

-pārbaudāms

-ieviešana pakāpeniska
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas IV

• Uzskaites sistēmas izveidošana 
saimniecībā, kurā dokumentē 
veiktās darbības, t.sk. 
monitorings:

-noderīga pašam zemniekam – pēc 
pierakstiem var novērtēt pielietoto 
pasākumu lietderību, efektivitāti un 
sasniegtos rezultātus

-pārbaudāma

-ieviešana pakāpeniska
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas V

•Monitorings savos laukos –
kultūraugu attīstības un kaitīgā 
organisma izplatības un 
dinamikas novērojumi:

- lietderīgas un agronomiski 
pamatotas AAL lietošanas pamats

- pārbaudāms

- ieviešana pakāpeniska
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Galvenās prasības – ieviešamas 
un pārbaudāmas VI

Pakalpojumi > Integrētā 
audzēšana > Lauka 
vēstures paraugs
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Papildus prasības

• Augu maiņa

• Sēklas/stādāmais 
materiāls

• Noliktavu, tehnikas tīrīšana

• «Neķīmiskās» metodes

• AAL lietošana

• Rezistence
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Integrētās audzēšanas vadlīnijas

• Izstrādātas 25 vadlīnijas

• 2015. gada nogalē apstiprinātas 
Zemkopības ministrijā

integreta-audzesana/integretas-
augu-aizsardzibas-
kulturspecifiskas-vadlinijas
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http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretas-augu-aizsardzibas-kulturspecifiskas-vadlinijas


Integrētās audzēšanas vadlīnijas
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VAAD darbības 
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VAAD darbības 

2
3



VAAD darbības
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VAAD darbības
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VAAD darbības
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VAAD darbības
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Nākotne...

2016

•3 bukleti slimību un kaitēkļu noteikšanai 
– Rapsim, Graudaugiem  un Pākšaugiem

•vadlīnijas tiks papildinātas ar slimību un 
kaitēkļu fotoattēliem

Kontroles?????????

Testa kontroles....
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KUR IEGŪT INFORMĀCIJU

Valsts augu aizsardzības dienesta 

mājaslapās:

www.vaad.gov.lv

http://noverojumi.vaad.gov.lv/

anitra.lestlande@vaad.gov.lv
Tālr. 67185478
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http://www.vaad.gov.lv/
http://noverojumi.vaad.gov.lv/


Paldies par uzmanību!


