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Rīka izstrādes mērķis
•

•

•

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku uztvērējaugu izvēlei ciešā sadarbībā izstrādāja
Vides politikas centra (Lietuva) vides eksperti un Agroresursu un ekonomikas
institūta (Latvija) un Vītauta Dižā universitātes Lauksaimniecības akadēmijas
(Lietuva) lauksaimniecības eksperti LLI-49 projektā CATCH POLLUTION, kas saņēma
atbalstu no Interreg V-A Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam.
Rīka mērķis ir sniegt vispusīgu informāciju par uztvērējaugiem un palīdzēt
lauksaimniekiem izvēlēties labākos variantus viņu laukiem, ņemot vērā
pārvaldības mērķus. Izplatot zināšanas par uztvērējaugiem un skaidri informējot
par to iespējamajām priekšrocībām un ierobežojumiem, instruments veicinās
uztvērējaugu (sētu kā starpkultūru) izmantošanu. Uztvērējaugu pareiza ieviešana
un izmantošana var radīt priekšrocības ne tikai videi, bet arī lauksaimniekiem.
Rīks apkopo zināšanas, kas gūtas dažādos līdz šim īstenotos zinātniskajos
pētījumos, kā arī vietējo lauksaimniecības ekspertu pieredzi un projekta CATCH
POLLUTION konstatējumus. Tajā ietverta informācija par 20 kultūraugiem, par
kuriem projekta eksperti vienojušies kā par vispiemērotākajiem Lietuvā un Latvijā.

Rīka iespējas un izmantošanas ierobežojumi
•

•

•

Lietotājs norāda uzvērējaugiem pieejamo laika intervālu, augu maiņu konkrētajā laukā un lauka
augsnes īpašības (granulometriskā sastāva tipu un pH); instruments piedāvā konkrētajam laukam
piemērotākos uztvērējaugus. Pamatojoties uz projektā uzkrātajām zināšanām, novērtēšanas
rezultātiem, tiek sniegta informācija par katra konkrētā uztvērējauga potenciālu, priekšrocībām,
uzvedību u.c. Tiek aplēsts tipisks uztvērējaugu (sausas) biomasas apmērs, ko var iegūt vietējos
apstākļos, bet lietotājs arī var norādīt savus skaitļus, lai iegūtu precīzākus aprēķinus. Programmiņa
iesaka uztvērējauga ieviešanas un veģetācijas pārtraukšanas darbības, kuras lietotājs var koriģēt pēc
saviem ieskatiem. Tāpat rīks palīdz aprēķināt un salīdzināt izmaksas, ko radītu uztvērējaugu
ieviešana un veģetācijas pārtraukšana. Šai nolūkā lietotājs izvēlas uztvērējaugu ieviešanas un
audzēšanas pārtraukšanas metodes un pieņem jau rīkā sniegto (bāzes) vai norāda savu (koriģēto)
informāciju par izsējas normām un sēklu cenām.
Programmiņa ļauj indikatīvi apzināt potencāli ietaupītos līdzekļus saistībā ar to, ka uztvērējaugi spēj
piesaistīt slāpekli (pārnest to izmantošanai nākamajām galvenajām kultūrām) un apkarot nezāles.
Tādējādi lietotājs var monetārā izteiksmē salīdzināt uztvērējaugu iespējami sniegtos ieguvumus un
izmaksas.
Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visas instrumenta piedāvātās aplēses ir indikatīvas, jo rezultātus
būtiski ietekmē dažādi faktori (klimata apstākļi, saimniecības vietējie apstākļi, apsaimniekošanas
prakses u.c.). Ir jāņem vērā arī tas, ka rīks sniedz novērtējumu tikai par īstermiņa rezultātiem.
Vairāku gadu perspektīvā uztvērējaugiem ir potenciāls sniegt daudzas citas priekšrocības,
piemēram, uzlabotu augsnes kvalitāti un lielāku bioloģisko daudzveidību, mazākus erozijas radītus
zaudējumus. Turklāt un galvenokārt uztvērējaugu audzēšana palīdz slāpeklim nenonākt ūdens
tilpnēs un ļauj samazināt ūdens piesārņojumu.
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