
Minimālā augsnes apstrāde 

Ādolfs Ruciņš, Dr. sc. ing., Arvīds Vilde, Dr. habil. sc. ing., 

LLU Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts 
 

Izvēloties laukaugu ražošanas tehnoloģiju, priekšroka dodama tādai, kas nodrošina lielāku 

produkcijas ieguvi ar mazāku darba un enerģijas patēriņu. Ievērojama rezerve enerģijas 

izlietojuma un izdevumu samazināšanai ir augsnes apstrādes minimalizācija: apstrādes 

dziļuma, intensitātes un apstrādes skaita samazināšana, kā arī operāciju apvienošana. 

Intensīvā augsnes apstrādē darba un degvielas izlietojums un izmaksas ir 1,5 reizes lielāki 

nekā pie parastās tehnoloģijas. Augsnes apstrādes vienkāršošana samazina šos izdevumus 

par 30%, bet minimalizācija pat divas reizes. 

 Izmaksu sastāvdaļas, kas saistītas ar darba samaksu, degvielas iegādi, remonta un tehniskās 

apkopes izdevumiem, attiecinātas uz veikto darbu vienību (hektāru) nav atkarīgas no mašīnu 

gada noslodzes, bet gan no agregātu darba ražīguma un ekonomiskuma. Toties amortizācijas 

izmaksas ir apgriezti proporcionālas veikto darbu apjomam. Šo izmaksu samazināšanai 

jāpalielina mašīna (īpaši dārgo) noslodze. Arkliem tā varētu būt 100 hektāru aruma uz katru 

korpusu. 

 Izmantojot ieteiktos tehniskos risinājumus, parastajā tehnoloģijā augsnes apstrādei var 

ietaupīt 12-27 kg ha
-1

 dīzeļdegvielu, kāpināt darba ražīgumu par 16-32% un samazināt augsnes 

apstrādes izmaksas par 14-26%. 

 Minimālai (seklai) augsnes apstrādei ir gan priekšrocības, gan arī trūkumi. 

 Minimālās augsnes apstrādes priekšrocības: 

 lielāks darba ražīgums; 

 mazāks enerģijas (degvielas) patēriņš; 

 mazākas izmaksas; 

 labāka mitruma pieplūde sēklām un augiem; 

 augsnes dabīgās struktūras pilnīgāka saglabāšana; 

 videi draudzīgāka darbība. 

 Minimālās augsnes apstrādes trūkumi: 

 sliktāka augu atlieku iestrāde, kas veicina slimību un kaitēkļu izplatību; 

 grūtāka daudzgadīgo zālāju velēnas apstrāde, īpaši smagākās augsnēs; 

 mazāk efektīva sakņu nezāļu apkarošana sakarā ar to sakņu sistēmas mazāku bojāšanu; 

 sliktāka kaitēkļu un slimību apkarošana, šim nolūkam jāizlieto vairāk ķīmikālija; 

 sliktāka mēslojuma iestrāde ar lielāku tā koncentrāciju virsslānī; 

 apgrūtināta sēklu iestrāde sakarā ar lielāku neiestrādāto augu atlieku daudzumu augsnes 

virspusē; 

 sliktāka lietus ūdens uztvere sakarā ar mazāku aramkārtas porozitāti; 

 iespējama spēcīgākas augsnes garozas veidošanās pēc sējas, pēc lietus gāzēm, saplūstot 

slapjajai augsnes virskārtai ar apakšējo slāni; 

 vajadzīgs nedaudz lielāks minerālmēslu pielietojums, īpaši slāpekļa, nekā pie intensīvas 

apstrādes; 

 nepietiekams irdnes biezums bumbuļaugu (kartupeļu) izvietojumam. 

 Tiek meklēti un rasti risinājumi augsnes seklās apstrādes trūkumu novēršanai, saglabājot tās 

priekšrocības. 

 Piemēram, viens no tādiem risinājumiem ir uzkarināmais kombinētais 6-8 korpusu 

maiņvērsējs lobītājarkls (sk. attēlu), kas paredzēts triju darba veidu izpildei: 

 seklai 14-18 cm aršanai ar vienlaikus arumu apstrādi; 

 augsnes pirmssējas sagatavošanai (ar tās apvēršanu) vienā braucienā 10-14 cm dziļumā; 

 rugaines lobīšanai ar irdināšanu 6-8 cm dziļumā. 

 Šis lobītājarkls aršanā un augsnes pirmssējas sagatavošanā, pateicoties tā korpusu 

speciālam izveidojumam (korpusam piestiprināts nazis ar vērsējvirsmu sloksnes atgriešanai un 

labākai apvēršanai) nodrošina aršanā pilnīgu augu atlieku iestrādi, bet lobīšanā – to labu 

sajaukšanos ar augsni. 



 

  
8 korpusu maiņvērsējs lobītājarkls ’’Kverneland Ecomat” augsnes seklā aršanā ar arumu 

papildus apstrādi, izmantošanas veidi: 1. – sekla aršana 14-18 cm; 2. – sekla lauka virskārtas 

apstrāde 8-14 cm; 3. – rugaines lobīšana 6-8 cm. 

 

Kombinētā lobītājarkla ”Kverneland Ecomat” tehniskie parametri: 

Korpusu skaits       6   8 

Korpusa tvēriens, cm       30-38 

Darba platums, m      2,25  3,00 

Apstrādes dziļums, cm      6-18  

Darba ātrums, km h
-1

      8-12  

Darba ražīgums, ha h
-1

: rugaines lobīšanā   2 - 3  3 - 4 

        augsnes sagatavošanā sējai  1,8 -2,5 2,5 - 3,5 

Masa, kg      2030  2350  

Nepieciešamā traktora uzkares iekārtas celtspēja, kg  4210  6050 

Nepieciešamā traktora jauda, ZS     140  150 

 

 Pēc idejas augsnes apstrādes minimalizācija, dēvēta arī par konservējošo apstrādi, vērsta uz 

to, lai saglabātu dabīgo augsnes auglību, pat lai to vairotu, palielinot trūda saturu tajā. 

 Lai minimalizācija nekaitētu augsnes auglībai un ražai, pēc lauksaimniecības zinātņu 

doktores Rūtas Kroģeres atzinuma jāievēro vairāki nosacījumi. 

1) augsnēm jābūt labi iekultivētām, ar vismaz 25 cm dziļu aramkārtu, bagātām ar trūdu 

(vismaz 3%), ūdens caurlaidīgām ar labu stabilu struktūru; 

2) laukiem jābūt ar dabiski labu mitruma režīmu vai kvalitatīvi drenētiem, tie nedrīkst būt 

pārāk mitri; 

3) laukiem jābūt tīriem no nezālēm, it īpaši no daudzgadīgām: usnēm, vārpatas, mīkstpienēm, 

māllēpēm, kosām u.c. To apkarošanai mehāniskā ceļā nepieciešama intensīvāka augsnes 

apstrāde; 

4) jābūt pietiekamā nomenklatūrā un daudzumā herbicīdiem nezāļu un fungicīdiem augu 

slimību apkarošanai; 

5) jābūt atbilstošai tehnikai augsnes minimālai apstrādei, vēlams kombinētām mašīnām, lai 

augsni sagatavotu vienā braucienā, vienlaikus veicot arī sēju. 

 Ievērojot šos priekšnosacījumus, arī ar seklu augsnes apstrādi var iegūt tādu pat ražu un 

atsevišķos gadījumos pat augstāku, kā ar dziļu tās apstrādi. 

 


