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� Ievads:

- sapropelis kā mēslošanas līdzeklis;

- līdzšinējā pieredze augsnes ielabošanā

� Izmēăinājuma metodika un apstākĜi

� Rezultāti un diskusija

� Kopsavilkums
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SATURS



Nr. 
p.k.

Oficiālais 
mēslošanas 

līdzekĜa 
nosaukums

Ražošanas metode, 
pamatsastāvdaĜas

Kvalitātes prasības Kvalitātes prasības Kvalitātes prasības Kvalitātes prasības (sausnas, 
organiskās vielas un augu 

barības elementu minimālais 
saturs (% no dabīgi mitrā 

mēslošanas līdzekĜa masas) un 
mēslošanas līdzekĜa specifiskās 

prasības)

Mēslošanas līdzekĜa 
pavaddokumentos, etiėetē 

vai marėējumā deklarējamie 
kvalitātes rādītāji (%) un citas 

prasības

1. Sapropelis

Organisko vielu 
un minerālvielu 
komplekss 
nogulums

Sausna – 10 % 
Organiskās vielas – 5 %

� Organiskās vielas 
Kopējais slāpeklis (N)

� Kopējais fosfors (P2O5)
� Kopējais kālijs (K2O)
� Mitrums
� Reakcija pH
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G. Organiskie un G. Organiskie un G. Organiskie un G. Organiskie un organominerālieorganominerālieorganominerālieorganominerālie mēslošanas līdzekĜimēslošanas līdzekĜimēslošanas līdzekĜimēslošanas līdzekĜi

Mēslošanas līdzekĜu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības 
noteikumi (MK noteikumi Nr.530, 2006, Izdoti saskaĦā ar Mēslošanas līdzekĜu aprites 
likuma 4.panta pirmo daĜu. Grozījumi:

SAPROPELIS KĀ MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

MK 30.06.2008. noteikumi Nr.474 / LV, 100 (3884), 
MK 07.04.2009. noteikumi Nr.311 / LV, 57 (4043), 
MK 06.12.2011. noteikumi Nr.942 / LV, 198 (4596), 
MK 15.05.2012. noteikumi Nr.338 MK 15.05.2012. noteikumi Nr.338 MK 15.05.2012. noteikumi Nr.338 MK 15.05.2012. noteikumi Nr.338 / LV, 83 (4686), 
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http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/meslosanas-lidzekli-un-meslosanas-
plani/meslosanas-lidzeklu-registrs.aspx

ML statuss
Tirdzniecības nosaukums (oficiālais 

nosaukums)
Ražotājs, Valsts

Reăistrētājs / 
pieteicējs

Reăistrēts
SAPRO SAPRO SAPRO SAPRO ElixirElixirElixirElixir (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs 
organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)

Humin Vit SIA, 
Latvija

Humin Vit SIA

Reăistrēts
SAPRO Agro (SapropelisSAPRO Agro (SapropelisSAPRO Agro (SapropelisSAPRO Agro (Sapropelis))))
NPK 0,4NPK 0,4NPK 0,4NPK 0,4----0,020,020,020,02----0,030,030,030,03

Latpower SIA, 
Latvija

Latpower SIA

Reăistrēts
SAPRO SAPRO SAPRO SAPRO ElixirElixirElixirElixir (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs (Apstrādāts šėidrs 
organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)organiskais mēslošanas līdzeklis)

Latpower SIA, 
Latvija

Latpower SIA

PIEDĀVĀJUMS?
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ML statuss
Tirdzniecības nosaukums (oficiālais 

nosaukums)
Ražotājs, Valsts

Reăistrētājs / 
pieteicējs

Reăistrēts
Sapropelis/Sapropelis/Sapropelis/Sapropelis/ArganiQArganiQArganiQArganiQ
NPK 0,15-0,04-0,04

"EkoSap", Krievijas 
Federācija

SIA "Parus"

Reăistrēts
Sapropelis/Sapropelis/Sapropelis/Sapropelis/FertilFertilFertilFertil MGMGMGMG
NPK 0,24-0,01- 0,003 

SIA "Mores 
Grants", Latvija

SIA "Mores 

Grants"

Reăistrēts
Sapropelis/Augsnes kondicionieris  Sapropelis/Augsnes kondicionieris  Sapropelis/Augsnes kondicionieris  Sapropelis/Augsnes kondicionieris  
ProdigiesProdigiesProdigiesProdigies ofofofof naturenaturenaturenature
NPK 0,58-0,02-0,04

SIA "PRODIGIES OF 
NATURE", Latvija

SIA "PRODIGIES 

OF NATURE"

PIEDĀVĀJUMS?
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S priekšrocības salīdzinājumā ar citiem mēslošanas līdzekĜiem:

1) lielāka organisko vielu dažādība, 
2) vairāk N,
3) nesatur nezāĜu sēklas, daudz mazāk augiem nelabvēlīgo mikroorganismu
4) nav negatīva ietekme uz dzīviem organismiem, t.sk. cilvēkiem.
5) uzlabo augsnes struktūru, 

mitrumietilpību, 
augsnē palielina humusa saturu, 
aktivizē augsnes procesus

Kā arī 
6) palielinās raža un 
7) uzlabojas ražas kvalitāte (> olbaltumvielu, proteīna, cukura )

Info LVLVLVLV
Stankeviča, K., KĜaviĦš, M. Sapropelis un tā izmantošanas iespējas. Materiālzinātne un lietišėā ėīmija . Nr.29, 
2013, 109.-126.lpp.

SAPROPELIS (S) KĀ MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

LU 73.zinātniskā konference 
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Sapropelis (S) augu mēslošanai der visām augsnēm un visiem augiem;

S samazina augsnes skābumu;

S uzlabo augsnes ūdensietilpību aramkārtā, tādējādi sekmējot mazkustīgo 
elementu uzĦemšanu;

Ar S augsne uzĦem 2 x vairāk N un P, salīdzinājumā ar to, ko varētu dot 
parastie minerālmēsli.

TĒZES

LU 73.zinātniskā konference 
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Varianti
- bez sapropeĜa (S 0)
- sapropelis 4 t ha-1(S 4)
- sapropelis 8 t ha-1 (S 8)

Uzskaites platība
22,4 m2 kopējā vienam variantam, 
89,6 m2- vienam atkārtojumam.
LauciĦa garums – 8 m,
LauciĦa platums – 2,8m.

LU 73.zinātniskā konference 

METODES UN APSTĀKěI

Pamatkultūra- kartupeĜi
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Kontrole

Kontrole

Kontrole

Kontrole
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Agrotehniskais pasākums Datums

Izmēăinājumu lauka šĜūkšana 04.05

Minerālmēslu izkliede  kontroles variantā
(400 kg ha-1 NPK 12:11:18) 

27.05.

DziĜirdināšana 27.05.

Vagu dzīšana (70 cm rindstarpas) 01.06.

SapropeĜa iestrāde un kart. stādīšana (ar rokām, 25 cm att.) 07.06.

Aizvagošana 07.06.

Pirmā rindstarpu rušināšana-ecēšana 18.06.

Herbicīda izsmidzināšana (Titus 50 g ha-1 ) 18.06

Otrā rindstarpu rušināšana 02.07.

Fungicīda (Ridomil Gold 2,5 l ha-1) un insekticīda (Karate 0.1 l ha-1) izsmidzināšana 03.07.

Fungicīda (Orivego 0,8 l ha-1)  un insekticīda (Decis 150 ml ha-1) izsmidzināšana 02.08.

Kontrolrakumu veikšana bumbuĜu kulināro īpašību noteikšanai 26.08.

KartupeĜu lakstu pĜaušana, 
paraugu noĦemšana ražas analīzei, ražas novākšana

10.09

LU 73.zinātniskā konference 
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• Salīdzinot divus dažādus genotipus, būtisks ražas 
pieaugums tikai šėirnei ‘Borodjanskij rozovij’, kas norāda uz 
faktu par šėirnes specifisko reakciju  konkrētos 
agroekoloăiskajos apstākĜos. 

• Vērojama tendence, ka variantos ar sapropeli ražas 
struktūrā vairāk lielo bumbuĜu. 

• SapropeĜa mēslojuma ietekme uz cietes saturu bumbuĜos 
netika fiksēta.

LU 73.zinātniskā konference 

REZULTĀTI pamatkultūrai
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REZULTĀTI pēckultūrai

3,8

4,25

4,45

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

ControlControlControlControl 4 t ha-14 t ha-14 t ha-14 t ha-1 8 t ha-18 t ha-18 t ha-18 t ha-1

Raža, Raža, Raža, Raža, 

t hat hat hat ha----1111

LSDLSDLSDLSD= 0,84= 0,84= 0,84= 0,84

ZZZZIEMASIEMASIEMASIEMAS RUDZIRUDZIRUDZIRUDZI ‘‘‘‘KKKKAUPOAUPOAUPOAUPO’

LU 73.zinātniskā konference 

IETEKME UZ PĒCAUGU
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2012201220122012 2014201420142014

RādītājsRādītājsRādītājsRādītājs KontroleKontroleKontroleKontrole
4 t ha4 t ha4 t ha4 t ha----1111

NPK NPK NPK NPK 0.40.40.40.4---- 0.020.020.020.02---- 0.030.030.030.03

8 t 8 t 8 t 8 t hahahaha----1111

NPK NPK NPK NPK 0.40.40.40.4----0.020.020.020.02---- 0.030.030.030.03

Organiskā viela, g kg-1 24 24 24.1 24

pH 5.9 5.9 5.9 5.9

P2O5 mg kg-1 augsnes 151 152 149 150

K2O mg kg-1augsnes 121 112 92 89

LU 73.zinātniskā konference 

IETEKME UZ AUGSNES PAMATRĀDĪTĀJIEM
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Barības elementu bilance?

400 kg ha-1 NPK 12:11:18

4 un 8 t ha-1 NPK  0.2-0,03-0.06

Iznesa ar ražuIznesa ar ražuIznesa ar ražuIznesa ar ražu

N 48
P 44
K 72 

+
N 16
P 0,8
K 1,2

N 3.0 x 22=
P 1.1 x 22=
K 5.5 x 22=

LU 73.zinātniskā konference 
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PilveĜu ezera nogulumu virsējā slāĦa kūdrainā sapropeĜa 
ietekme uz redīsu augšanu…..
http://www.lu.lv/latvijaspurvi/projekta-rezultati/ikmenesa-
raksti/ 2014.g. jūnijs Autore: Sabīne Bunere

LU 73.zinātniskā konference 

DISKUSIJA

Latvijā precīzu, konkrētos apstākĜos veiktu līdzīgu pētījumu datu ir 
Ĝoti maz. Tie pamazām krājas.

1954.-1955. g. Bulduru DT  k/m salīdzināja ar  Spīgu purva sapropeli un Lielupes sapropelītu
(kartupeĜu raža pieauga par 160 %, kāpostu- par 175 %, bet burkānu- par 140 %.

1969. g., k/z „Lielauce” granulētais sapropeĜa mēslojums stimulēja augu augšanu labāk nekā 
minerālmēslojums.

No 2012.gada- pētījumi PriekuĜos…. turpinās…
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Latvijā sapropelis ir viens no mūsu resursiem, tāpēc …

SapropeĜa izplatība Latvijas rajonos pēc resursa daudzuma un tā tipiem uz 2000. gadu pēc
Valsts ăeoloăijas fonda datiem, , , , StankevičasStankevičasStankevičasStankevičas, , , , K., K., K., K., KĜaviĦa M.KĜaviĦa M.KĜaviĦa M.KĜaviĦa M. attēls.

LU 73.zinātniskā konference 
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SAVUKĀRT, CITU AUTORU DARBOS:
1. Baksiene, E., Ciūnys, A. , 2012. Dreging of lake and application sapropel for 
improvement of light soil properties. Journal of Environment Engeniering and 
Landskape Management, 20 (2), pp. 97-103.
…
24 gados24 gados24 gados24 gados---- pHpHpHpH par 1.3, N un P vairāk, bet Kpar 1.3, N un P vairāk, bet Kpar 1.3, N un P vairāk, bet Kpar 1.3, N un P vairāk, bet K---- mazāk…mazāk…mazāk…mazāk…

2. Blecic, A.,Raylic, B.,Dubljevic, R., Mitrovic, D., Spalevic, V., 2014. Application of 
sapropel in agricultural production. Agriculture and Forestry, 60 (2), pp.243-250. 
…
Iesaka 20Iesaka 20Iesaka 20Iesaka 20----40 t ha40 t ha40 t ha40 t ha----1 1 1 1 …………

3.Grantina-Ievina, L., Karlsons, A., Andersone-Ozola, U.,Ievinsh, G., 2014. Effect of 
freshwater  sapropel on plants in respect to its growth-affecting activity and 
cultivable microorganism content. Zemdirbyste, 101(4), pp. 355-366.
…
Augsts augšanu sekmējošo vielu saturs sAugsts augšanu sekmējošo vielu saturs sAugsts augšanu sekmējošo vielu saturs sAugsts augšanu sekmējošo vielu saturs s----ī, sekmē sausnas uzkrāšanos, tačuī, sekmē sausnas uzkrāšanos, tačuī, sekmē sausnas uzkrāšanos, tačuī, sekmē sausnas uzkrāšanos, taču----
atkarībā no sugas. atkarībā no sugas. atkarībā no sugas. atkarībā no sugas. 
SSSS----ī  ir augsts aerobo heterotrofo baktēriju  un raugu saturs. Raugi un sēnes negatīvi ī  ir augsts aerobo heterotrofo baktēriju  un raugu saturs. Raugi un sēnes negatīvi ī  ir augsts aerobo heterotrofo baktēriju  un raugu saturs. Raugi un sēnes negatīvi ī  ir augsts aerobo heterotrofo baktēriju  un raugu saturs. Raugi un sēnes negatīvi 
korelē ar augu augšanu, bet nav korelācijas starp baktēriju skaitu un augu augšanu.korelē ar augu augšanu, bet nav korelācijas starp baktēriju skaitu un augu augšanu.korelē ar augu augšanu, bet nav korelācijas starp baktēriju skaitu un augu augšanu.korelē ar augu augšanu, bet nav korelācijas starp baktēriju skaitu un augu augšanu.

LU 73.zinātniskā konference 



Dati liecina, ka arī nelielas sapropeĜa mēslojuma devas pozitīvi ietekmē 
ražas veidošanos kartupeĜiem un ziemas rudziem.
Ir nepieciešams izvērst pētījumus, lai augsnēs, kur lietots S, noskaidrotu 
tā sastāva un augsnē esošo mikroorganismu mijiedarbību ar augu.



19

PALDIES!


