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Jaunas prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai
2014.gada nogalē pieņemti jauni noteikumi (Ministru kabineta 23.12.2014 noteikumi nr.834 ,,Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, turpmāk—noteikumi ), kuru prasības atsevišķos
punktos būtiski atšķiras no iepriekš spēkā esošajām.

Visā Latvijas teritorijā jāievēro:
 maksimāli atļautais slāpekļa (N) daudzums – 170 kg/ha, ko drīkst iestrādāt LIZ ar kūtsmēsliem (pakaišu mēsliem, vircu,
šķidrmēsliem), saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiek attiecināts arī uz biogāzes ražotņu fermentācijas atliekām jeb
digestātu;
 iestrādei pieļaujamo kūtsmēslu un digestāta apjomu aprēķina, pamatojoties uz slāpekļa daudzumu kūtsmēslos un digestātā.
Veicot aprēķinus, jāizmanto noteikumu 2.pielikumā publicētie kūtsmēslu normatīvi vai kūtsmēslu un digestāta analīžu
rezultāti, kurus izsniegusi mēslošanas līdzekļu jomā akreditēta laboratorija paraugam, kas paņemti pirms kūtsmēslu vai
digestāta krātuves iztukšošanas;
Īpaši jutīgajās jeb nitrātu jutīgās teritorijās jāievēro:

 ir mainīti atļautie mēslošanas līdzekļu izkliedes laiki:
- no 20.oktobra līdz 15.martam (zālājiem—no 5.novembra līdz 15.martam) neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un digestātu;
- no 15.septembra līdz 15.martam (ziemājiem—no 15.oktobra līdz 15.martam) neizkliedē slāpekli saturošus minerālmēslus;
 lietojot mēslošanas līdzekļus, nedrīkst pārsniegt noteikumu 3.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas.
BŪTISKI – noteikumu 3.pielikuma maksimāli pieļaujamā slāpekļa norma ietver slāpekli no visiem mēslošanas līdzekļu
veidiem (kūtsmēsliem, digestāta un minerālmēsliem);
 saimniecībām, kurās vairāk kā 50 % no kopējās sējumu un stādījumu platības aizņem dārzeņi, kartupeļi, ogulāji un augļu
dārzi, ir atcelta prasība, ka rudens–ziemas periodā vismaz 50 % LIZ jābūt zaļajai platībai, t.i., daudzgadīgajiem zālājiem,
ziemājiem, nesastrādātai rugainei vai neiestrādātiem dārzeņu lakstiem.
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Tāpat kā līdz šim:
 visā Latvijas teritorijā ir aizliegta mēslošanas līdzekļu izkliede pa sasalušu, ar sniegu klātu vai pārmitru augsni,
 Īpaši jutīgajās teritorijās apsaimniekojot LIZ 20 ha un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un
ogulājus 3 ha un lielākā platībā un lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz kultūraugu sējai vai stādīšanai
(ilggadīgiem sējumiem un stādījumiem – līdz veģetācijas sākumam) ir jāsagatavo katra lauka mēslošanas plāns.
Mēslošanas plānu kopsavilkums Valsts augu aizsardzības dienestā ir jāiesniedz līdz 15.maijam.
Visērtāk mēslošanas plānu kopsavilkumus ir iesniegt izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pakalpojumu sistēmu
(turpmāk - EPS). Jāņem vērā, ka pēc 15.maija nav iespējama kopsavilkumu iesniegšana izmantojot EPS.

Noteikumi ievietoti:
www.vaad.gov.lv > Normatīvie akti > Mēslošanas plānu uzraudzība

Informācija sagatavota Valsts augu aizsardzības dienestā - www.vaad.gov.lv, tālr. 67550920

