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„Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”

Prasības,
līdzekļus

kas

jāievēro,

lietojot

mēslošanas

Prasības statuss

Saimniecībā saražotais slāpekļa daudzums ar
Jauna prasība.
kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām nedrīkst
atlieku
pārsniegt 170 kilogramu uz vienu lauksaimniecībā Fermentācijas
izmantošanai noteiktas
izmantojamās zemes hektāru gadā.
tādas pašas prasības,
kādas ir spēkā kūtsmēslu
izmantošanai.
Mēslošanas līdzekļus neizkliedē uz sasalušas, pārmitras
vai ar sniegu klātas augsnes.

Mēslošanas līdzekļus neizkliedē vietās, kur tas ir
aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši
aizsargājamām teritorijām.

Mēslošanas līdzekļus neizkliedē 10 metru platā joslā gar
ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdens
objektiem.

Pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc
izkliedēšanas iestrādā 24 stundu laikā.

Šķidros kūtsmēslus un vircu pēc izkliedēšanas iestrādā
12 stundu laikā.

Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu
neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu.
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Kūtsmēslu iestrādei nepieciešamo lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību aprēķina atbilstoši
noteikumu 1. pielikumam.

Slāpekļa daudzumu kūtsmēslos aprēķina atbilstoši

Jauna prasība

2. pielikumā norādītajam slāpekļa saturam kūtsmēslos
vai saskaņā ar kūtsmēslu vai fermentācijas atlieku
analīžu rezultātiem.
Noteikumu 2.pielikumā iekļauta tabula „Kūtsmēslu
ieguves apjoms un sastāvs”

I.

Papildus prasības īpaši jutīgajās teritorijās

kūtsmēslus un fermentācijas atliekas neizkliedē:
–
aramzemē no 20. oktobra līdz 15. martam
–
zālājiem no 5. novembra līdz 15. martam;
slāpekli saturošus minerālmēslus neizkliedē:
–
–

Prasība precizēta
Prasība precizēta

ziemājiem no 15. oktobra līdz 15. martam,
pārējiem kultūraugiem un zālājiem no 15.
septembra līdz 15. martam

Lietojot mēslošanas līdzekļus, jāievēro noteikumu
3. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa
normas kultūraugiem.

Prasība precizēta

Noteikumu 3.pielikumā iekļauta tabula „Maksimāli
pieļaujamās slāpekļa normas kultūraugiem”

Rudens un ziemas periodā vismaz 50 % saimniecības
lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem zaļās
platības (daudzgadīgie zālāji, ziemāju graudaugi,
ziemas rapsis, nesastrādāta rugaine, dārzeņu, lopbarības
biešu,
cukurbiešu
laksti
(lapas)),
izņemot
saimniecības, kurās vismaz 50 % no saimniecības
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Prasība precizēta

Pievērst uzmanību
noteikumu

kopējās sējumu vai stādījumu platības audzē
kartupeļus, augļu kokus, ogulājus un dārzeņus;

Nosacījumi mēslošanas līdzekļu izkliedei dažāda
slīpuma nogāzēs:
– ja slīpums ir no 5 līdz 7 grādiem un nogāzes
garums pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai
ūdenstilpes pusi, pēc mēslošanas līdzekļa izkliedes
nekavējoties iestrādā tieši augsnē;
– ja slīpums ir no 7 līdz 10 grādiem un nogāzes
garums pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai
ūdenstilpes pusi, augsni apstrādā šķērsām nogāzes
virzienam un izkliedē tikai tad, ja lauku klāj augu sega
vai mēslošanas līdzeklis nekavējoties tiek iestrādāts
tieši augsnē;
– kur ir melnā papuve un kur nogāzes slīpums ir
virs 7 grādiem, izkliedēt un iestrādāt nav pieļaujams;
– ja slīpums ir virs 10 grādiem un nogāzes
garums pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai
ūdenstilpes pusi, izkliedēt un iestrādāt nav pieļaujams.
Operators,
kas
apsaimnieko
lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā vai
audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus
trīs hektāru un lielākā platībā,
–

dokumentē lauka vēsturi par katru lauku un
lauku vēstures dokumentāciju glabā vismaz trīs
gadus;
Ja iepriekš minētajās platībās lieto mēslošanas
līdzekļus:
– sagatavo katru gadu kultūraugu mēslošanas
plānu katram laukam saskaņā ar šo noteikumu 4.
pielikuma I nodaļu;
–
sagatavo kultūraugu mēslošanas plānu ne vēlāk
kā līdz kultūraugu sējai vai stādīšanai, ilggadīgiem
sējumiem un stādījumiem – līdz veģetācijas sākumam;
–
iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā katru
gadu līdz 15. maijam kultūraugu mēslošanas plāna
kopsavilkumu par kārtējā gada ražu saskaņā ar šo
noteikumu 4. pielikuma II nodaļu;
–
uzskaita un dokumentē visus saimniecībā
iegādātos minerālmēslus, norādot minerālmēslu
nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu
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6.5.apakšpunkta
papildinājumam

Jauna prasība

Sagatavojot kultūraugu mēslošanas plānu:
– izmanto augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas)
datus vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datus,
kas balstīti uz augšņu analīžu rezultātiem akreditētā
laboratorijā.

– izmantotie
augšņu
agroķīmiskās
izpētes
(kartēšanas) dati un augšņu analīžu rezultāti
nedrīkst būt vecāki par pieciem gadiem un
iepriekš minētos datus glabā vismaz piecus gadus;
Pievērst
uzmanību
augšņu
agroķīmiskās
izpētes (kartēšanas) datu
un
augšņu
analīžu
– nosaka kultūrauga vajadzību pēc slāpekļa,
derīguma
pamatojoties uz plānoto ražu un tās kvalitāti, rezultātu
slāpekļa (barības elementu) iznesi attiecīgajam termiņam.
kultūraugam, augsnes organiskās vielas saturu
augsnē, izmantošanas koeficientus no iepriekšējā
gadā izmantotajiem kūtsmēsliem, iestrādātajām
Jauna prasība
pēcpļaujas atliekām un zaļmēslojuma, priekšauga
(tauriņziežu) pēcietekmi, datus par minerālā
slāpekļa saturu augsnē, atjaunojoties kultūraugu
veģetācijai, ja šādi dati ir lauksaimnieka rīcībā.
.
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