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Augsnes ielabotājs ir materiāls vai komponentu maisījums, kas
pievienojams augsnes virskārtai, lai labvēlīgi ietekmētu
augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, bioloģisko un
mikrobioloģisko aktivitāti, samazinātu erozijas ietekmi, kā arī
nodrošinātu organisko un minerālvielu balansu. Liela daļa
augsnes ielabotāju tiek gatavoti par pamatu ņemot kūdru.

Augsnes ielabotāji ar specifisku izmantošanas mērķi var
samazināt vai paaugstināt augsnes reakciju (pH), saistīt
piesārņojumu, uzlabot augsnes struktūru u.c.

Bezkūdras augsnes ielabotājs ir kūdru nesaturošs materiāls vai
komponentu maisījums ar augsnes ielabotāja īpašībām un
funkcijām. Bezkūdras augsnes ielabotājus var dēvēt arī par
augsnes bioielabotājiem. Tiem jāatbilst noteiktām kvalitātes
prasībām, kā arī to sastāvā prioritāri ir jābūt otrreizējiem
izejmateriāliem. Dārzkopībā samērā plaši izmantots bezkūdras
augsnes ielabotājs ir kokosa šķiedras, tomēr tas nav vērtējams
kā ilgtspējīgs materiāls, jo nav iegūstams uz vietas Latvijā.

Kas ir bezkūdras augsnes 
ielabotājs?
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Kāpēc nepieciešams 
meklēt kūdras aizvietotājus?
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Kūdras kā dabas resursa statuss pasaulē ir diskutabls jautājums.
Daudzās valstīs kūdru pieskaita pie fosiliem, neatjaunīgiem
resursiem. Precizējot var teikt, ka kūdra ir daļēji atjaunīgs (tāds,
kurš atjaunojas pats), bet izsmeļams resurss, jo tās veidošanās
norit ļoti lēni – apmēram 1-8 mm gadā. Kūdras ieguves un
kūdras produktu ražošanas apjomi pasaulē krietni pārsniedz šī
resursa pašatjaunošanās iespējas. Turklāt kūdras ieguve
degradē purvu ekosistēmu un ierindojas starp ietekmīgākajām
siltumnīcefekta gāzu emisiju radīšanas jomām ar tiešu
negatīvo ietekmi uz globālajām klimata pārmaiņām.

Tāpēc ilgtspējīgā skatījumā ir svarīgi meklēt materiālus, kas varētu
aizvietot kūdru. Bezkūdras augsnes ielabotāju izstrādes attīstība
ir viens no perspektīvākajiem virzieniem kūdras patēriņa
samazināšanai, jo lielākā daļa iegūtās kūdras (ap 95%) tiek
patērēta lauksaimniecības, dārzkopības un augsnes
ielabošanas vajadzībām.



Kādi ir ieguvumi no 
bezkūdras augsnes ielabotāja?
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Bezkūdras augsnes ielabotāja izstrāde nav vienkāršs process, jo,
lai kāds materiāls varētu kalpot par kūdras aizvietotāju, tam
jāpiemīt kūdrai raksturīgām īpašībām tādām kā augsta
mitruma ietilpība un ūdens saistīšanas spēja, zema nestspēja,
bet augsta saspiežamība, vidēja līdz zema caurlaidība, augsts
organisko vielu saturs. Līdz šim konkurētspējīga alternatīva
kūdrai nav atrasta.

Lai arī mērķis radīt ideālu bezkūdras augsnes ielabotāju šķiet
daudz sarežģītāks par kūdras kā resursa ieguvi, apstrādi un
sagatavošanu izmantošanai augsnes ielabošanā, ilgtermiņā
ieguvumi ir būtiski un ietekme uz vidi mazāka. Bezkūdras
augsnes ielabotāja izstrādē gan ražotājs, gan patērētājs sniedz
savu ieguldījumu ilgtspējīgā resursu apritē – kas vienam ir
atkritumi, tas otram ir izejvielas, kā arī tiek samazināts primāro
resursu patēriņš.



Kādus komponentus var izmantot 
bezkūdras augsnes ielabotājā?
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Universālu bezkūdras augsnes ielabotāju veido organiskā un
neorganiskā daļa. Organisko daļu rada ar organiskām vielām
bagāti materiāli – gan primārie resursi, piemēram, dūņas un
organiski nogulumi, gan sekundārie (otrreizējie) resursi,
piemēram, organiskie atkritumi un ražošanas blakusprodukti no
dažādām tautsaimniecības nozarēm.

Neorganisko daļu var veidot, piemēram, minerālie nogulumi
(māls) vai tādi sekundārie resursi kā biomasas sadedzināšanas
pelni. Atkarībā no izmantotajiem materiāliem un to
proporcijām bezkūdras augsnes ielabotājs iegūst raksturīgās
īpašības, piemēram, raksturīgo struktūru, blīvumu, mitruma
piesaistes spējas, vides reakciju (pH). Būtiski ir izvēlēties tādus
izejmateriālus, kas pieejami uz vietas un nerada papildus
ietekmi uz vidi, piemēram, transportēšanas dēļ.



Kas ir otrreizējie izejmateriāli?
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Otrreizējie izejmateriāli ir dažādās nozarēs radušies ražošanas
atkritumi un blakusprodukti, kurus var pārstrādāt un atkārtoti
izmantot jaunu produktu ražošanai. Šie resursi ir nozīmīgi aprites
ekonomikas īstenošanai, jo daļēji vai pat pilnībā var aizstāt
primāros resursus, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

Bezkūdras augsnes ielabotāja sastāvā kā otrreizējie izejmateriāli
var tikt iekļauti dažādi neapstrādāti vai termiski apstrādāti
bioloģiskie atkritumi. Nozīmīgs organisko vielu avots ir,
piemēram, komposts, kūtsmēsli, digestāts (bezskābekļa vidē
radies biogāzes ražošanas blakusprodukts), augu šķiedras,
mizas, skaidas, augļu/ogu izspiedas. Termiski apstrādāti
atkritumi ir pelni, kas dažās nozarēs, piemēram, enerģijas
ražošanā no biomasas rodas lielos apjomos. Atkritumiem
kļūstot par vērtību, notiek virzība uz bezatkritumu ražošanu, kas
ir viens no ilgtspējīgas saimniekošanas mērķiem.



Kādi ir ierobežojošie faktori?
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Veidojot bezkūdras augsnes ielabotāju tomēr ir jārēķinās ar
vairākiem ierobežojošiem faktoriem. Izvēloties otrreizējos
izejmateriālus, tie lielā mērā raksturīga mainīga kvalitāte un
nevienmērīga (reizēm sezonāla) pieejamība. Arī ražošanas
process parasti ir jāizstrādā individuāli, ņemot vērā
izejmateriālu īpašības.

Augsnes ielabotāji plašā apjomā tiek izmantoti lauksaimniecībā,
dārzniecībā, pilsētvides apzaļumošanā, mežsaimniecībā. Ir
jārēķinās, ka lietotājs ir pieradis pie rutīnā izmantotiem
materiāliem un nebūs gatavs ātri pārorientēties uz jaunu
produktu. Tāpat arī specifisku īpašību dēļ bezkūdras augsnes
ielabotājs (atšķirībā no kūdras produktiem) nebūs viens
universāls produkts, kas pielietojams jebkuru augu audzēšanai.
Tomēr ilgtermiņā, ilgtspējīgi domājot un saimniekojot, ieguvumi
no bezkūdras augsnes ielabotāju izstrādes un izmantošanas ir
pārsvarā salīdzinot ar ierobežojošajiem faktoriem.



Kas jāņem vērā 
ilgtspējīga bezkūdras 
augsnes ielabotāja izstrādē?
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Bezkūdras augsnes ielabotājiem un to izejmateriāliem jāatbilst
noteiktām kvalitātes prasībām, un tie nedrīkst saturēt videi un
cilvēkam kaitīgas vielas, piemēram, smagos metālus,
patogēnos mikroorganismus, kā arī tādus piemaisījumus kā
plastmasas vai stikla daļiņas. Izstrādājot kompozīciju, jāņem
vērā prasības, kas attiecināmas uz augsnes bioielabotājiem
Eiropas Savienības (ES) Ekomarķējuma ietvaros. Jāpiebilst, ka
Latvijā pašlaik ES Ekomarķējumu nav ieguvis neviens augsnes
bioielabotājs.



Kāds bezkūdras augsnes ielabotājs 
ir izstrādāts Latvijas Universitātē?
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Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
nodarbojas ar dažādu resursu un materiālu izpēti, nosakot to
fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī spēju ietekmēt augu
dīgšanu un augšanu, ja materiāls pielietojams augsnes
ielabošanai vai augu attīstības stimulēšanai.

LU laboratorijās ir izstrādāts un testēts bezkūdras augsnes
ielabotājs granulu formā, veidots no ezera nogulumiem
(sapropeļa), kas darbojas kā organiska saistviela, un koksnes
pelniem un bioogles, kas radušies kā enerģijas (elektrības un
siltuma) ražošanas atkritumi koģenerācijas stacijās, kuras par
izejvielu izmanto koksnes biomasu.



Kāda ir izstrādes metodoloģija?
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Granulētais bezkūdras augsnes ielabotājs iegūts ar slapjās
granulēšanas metodi, noteiktās proporcijās sajaucot sapropeli
un biomasas sadegšanas produktus (pelnus vai bioogli).
Salīdzinot ar neapstrādātiem pelniem, kas parasti ir sauss un
ļoti putekļains pulveris, to iestrāde granulās būtiski samazina
putekļainību. Granulu porainā struktūra nodrošina labākas
ūdens saistīšanas spējas. Granulveida augsnes ielabotājs ir
vieglāk transportējams un ērtāk pielietojams.

Eksperimentāli tika iegūtas divu veidu granulas – sfēriskas
(lodveida) un cilindriskas, izmērā no 3 līdz 8 mm. Lodveida
granulām piemīt labāka mehāniskā izturība.



Kā veikta izejmateriālu un 
produkta kompozīcijas izpēte?
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Lai izstrādātu bezkūdras augsnes ielabotāju, laboratorijā tika
pētītas gan izejmateriālu, gan iegūto granulu fizikālās un
ķīmiskās īpašības – piemēram, tika noteikts daļiņu lielums,
blīvums, vides reakcija pH, elektrovadītspēja, degšanas
zudumi. Tika analizēts ķīmisko elementu sastāvs un
biopieejamība, izvērtējot potenciālo piesārņotāju klātbūtni un
iespējamo ietekmi uz vidi. Komponentu un produkta
mijiedarbība ar augiem un augsni tika vērtēta pēc dīgšanas
un augšanas, kā arī augsnes sasāļošanas testu rezultātiem.



Kādas ir izstrādātā bezkūdras 
augsnes ielabotāja īpašības?
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Pētot granulētā bezkūdras augsnes ielabotāja īpašības, tika
noteikti raksturīgie parametri tādi kā porainība, blīvums un
beramība, kas atšķiras starp lodveida un cilindrisko granulu
veidiem. Analizēts tika arī organiskās daļas saturs, kas
nodrošina kompozīcijas pozitīvu ietekmi uz augu attīstību.

Granulu ķīmiskā sastāva izpēte liecina par plašu elementu klāstu,
tomēr potenciālā elementu biopieejamība ir zema, tāpēc
produkta kompozīcija būtu jāpapildina ar augiem
nepieciešamākajām barības vielām. Paredzams, ka produkta
ietekmes efekts ir pakāpenisks, kā tas ir novērots augsnes
ielabošanai izmantojot koksnes pelnus.



Kā izmantojams granulētais 
bezkūdras augsnes ielabotājs?
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Granulētais bezkūdras augsnes ielabotājs no sapropeļa un
koksnes pelniem var kalpot par specializētu augsnes
ielabotāju ar pielāgotu lietošanas devu noteiktās situācijās,
piemēram, skābās augsnēs. Pozitīva ietekme uz augiem tika
novērota, ja lietošanas deva nepārsniedza 5% un papildus tika
pievienots augiem būtisko barības vielu – slāpekļa un fosfora –
avots. Granulu izmantošanas lietderība varētu palielināties,
iestrādājot tās bezkūdras substrātā, piemēram, maisījumā ar
kompostu, kas prioritāri iegūts no bioloģiski noārdāmiem
atkritumiem. Komposts var kalpot kā labs un dabisks augiem
nepieciešamo barības vielu avots.

Specifisko īpašību dēļ pelnu un sapropeļa bezkūdras augsnes
ielabotājs nav vērtējams kā plaša iespējamā patēriņa
produkts, tomēr tā izmantošana augsnes ielabošanā un
rekultivācijā ir vērtējama kā viens no potenciāli efektīvākajiem
veidiem attiecībā uz biomasas pelnu kā otrreizējo izejvielu
lietderīgu izmantošanu.
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Eiropa ir apņēmusies līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti –
tas nozīmē virzību uz būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanu un CO2 piesaistes palielināšanu, plānojot
panākt līdzsvaru starp klimata ilgtspēju un ekonomikas
progresu. Savukārt aprites ekonomika mudina izmantot to, kas
mums jau ir saražots, iegūts vai radies kāda procesa rezultātā,
tādējādi bremzējot globālo skrējienu pēc aizvien jauniem
resursiem. Bezkūdras augsnes ielabotāja izstrāde ir solis virzībā
uz kūdras aizvietošanai alternatīvu materiālu meklēšanu,
racionālu resursu apsaimniekošanu, otrreizējo izejvielu
lietderīgu izmantošanu un ilgtspējīgu produktu radīšanu
tālredzīgai nākotnei.


