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Priekšv rds
Biomasai ir oti nozīmīga loma k vienam no atjaunojam s ener ijas resursiem (AER).
Pašlaik t veido apm ram 70 % no Eirop atjaunojam s ener ijas avotiem un uzr da stabilu
pieaugumu. Paredz ts, ka n kotn pieprasījums p c koksnes siltuma un elektroener ijas,
b vniecības materi lu vai k cita veida biomateri lu ieguvei strauji pieaugs. To, galvenok rt,
ietekm s situ cija tirg un veicin s valsts, k arī Eiropas ener tikas politikas izvirzītie
m r i. Ciet biomasa no īscirtmeta atvas ji (angliski „Short rotation coppice”, starptautiski
tiek lietots saīsin jums – SRC) var b t nozīmīgs ieguldījums Eiropas 2020. gada m r u
sasniegšan .
Eiropas valstis, kur s šobrīd ir visliel k s ener
to īscirtmeta atvas ju
platības, ir Zviedrija, Apvienot Karaliste un Polija. P r j s Eiropas valstīs īscirtmeta
atvas ju izmantošanas apjomi ir iev rojami maz ki, ta u vairumam no t m ir pl ni un
politisk griba tuv kaj n kotn šos apjomus palielin t. T d nepieciešami pas kumi, kas
aktiviz tu un sekm tu viet jo īscirtmeta atvas ju pieg
īstenošanas procesu šaj s
Eiropas valstīs. T ds ir SRCplus projekta m r is ( scirtmeta ener tisk koksne viet j s
pieg des d s un ener ijas ieguvei).
ņ s Eiropas valstīs. Projekta m r a re ioni

SRCplus veicina SRC ilgtsp jī
ir:
Ahent les re ions (V cija);
Austrumu Horv tijas re ions (Horv tija);
Vidzemes pl nošanas re ions (Latvija);
Rhone-Alps re ions (Francija);
Zlin re ions ( ehijas Republika);
Kentriki Ma edonijas re ions (Grie ija);
Prespa re ions (Ma edonija).

SRCplus projekta visp rīgais m r is ir atbalstīt un pa trin t viet jo SRC pieg des
attīstību, organiz jot nozar iesaistītajiem speci
dus aktivit ti veicinošus un
re ion lus mobiliz cijas pas kumus.
SRCplus projekts uzs kts 2014. gada mart un tiek īstenots 3 gadus. Projektu atbalsta
Eiropas Savienības programma Saprātīga enerģija – Eiropai (Intelligent energy) (Līgums
Nr. IEE/13/574). SRCplus konsorcij ir 10 partneri; projekta koordinators ir WIP Renewable
Energies no V cijas.
Ilgtsp jīgu īscirtmeta atvas ju st dījumu rokasgr mata sniedz inform ciju par SRC projekta
m r a grup m: lauksaimniekiem, valsts zemes īpašniekiem, nelieliem siltumapg des un
ko ener cijas uzņ mumiem, š eldu tirgot jiem un cit m ieinteres taj m person m.
Rokasgr mata atspogu
du lauksaimniecisko praksi Eirop , ietverot arī vair kus
lok lus nosacījumus, piem ram, klimatiskos apst k us. Rokasgr matas pievienot v rtība ir
ilgtsp jīgu pieg
mata uzrakstīta ang u
valod un tulkota arī m r a valstu valod s.
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Ievads
sa aprites cikla kokaugu kult ras (short rotation crops – SRC vai short rotation woody crops
– SRWC) ir traudzīgas koku sugas, kuras kultiv ar m r i iesp jami īs k laika posm
ieg t apjomīg
tu izmantojama ener ijas ieg šanai. Līdzīgi
apzīm jumi atrodami literat r , piem ram, īsa aprites cikla st dījumi (short rotation
plantations – SRP), ī
ība (short rotation forestry – SRF), vai īscirtmeta
atvas ji (short rotation coppice – SRC). Šie termini reiz m tiek izmantoti k sinonīmi, ta u to
definīcijas ir nedaudz atš irīgas.
sa aprites cikla kokaugu kult ras – st dī
cama p c īsa laika
posma, atk rtoti st d mi p
, piem., eikaliptu vai balto
ak ciju audz šan ) vai audz jami k atvas js (parasti praks izmanto, piem., papeli un
vītolu – k rklu audz šan ).
Kas ir atvas js?
„Atvas ju” (1. att ls) raksturo atseviš u koku sugu sp ja p c virszemes da as nociršanas
ataugt ar jauniem dzinumiem. Šī rokasgr mata, galvenok rt, veltīta koku audz šanai no
atvas jiem. Tom r sniegta arī inform cija par t d m sug m, kuras p
kšanas
ir st d mas no jauna. T d saīsin jums SRC izmantots vis rokasgr mat un attiecas
gan uz īsas aprites cikla kokaugu st dījumiem, gan uz īsa aprites cikla atvas jiem.

1. att ls. „Tradicion lie atvas ji , as bieži a saimnie o anas ra s izmantoti a r k,
iem ram, v toli rie
l n
n mo ernie atvas ji“ – s irtmeta a e u st d j ms att la
fon ) (Avots: D. Rutz).
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Daudzgadīgo SRC ierī
ak

ī

lijas ak

rklus. T d
sug m. Latvij īscirtmeta atvas

das k
īra zī

ī
rokasgr mat
mi k

ī

ī

rsta tieši šīm
ņi.

SRC ir lieliska alternatīva viengadīgaj m energokult r
vošaj
lauksaimniecības sist m
SRC kultiv
c savas definīcijas ir minim lu
aktivit
ņemot v r ka kult ras tiek audz tas vair kus
t ar zem m siltumnīcas efekta g zu (SEG) emisij
imik liju
d
la. Pesticī
bet vairum gadī
rsvar jau t nosacīti zem s ekonomisk s v rtības
samazin šan s d
(salīdzin jum ar tradicion laj m lauksaimniecības kult r
biomasa tiks izmantota ener ijas ieguvei. Salīdzin jum ar tradicion laj m
lauksaimniecības kult r
ras ir
daudzgadīgas un aug vair
ī
kuras augsnes un augu sist
rstr d
m un atmirušaj m sakn m. Pat
gadī
lama sl
a m
rklu īscirtmeta
atvas
slojuma daudzumi ir iev rojami maz ki salīdzin jum ar
tradicion laj m lauksaimniecības kult r m.
tisk s koksnes ieg
īscirtmeta kokaugu audz šanai ir daudz
ību salīdzin jum ar viengadīgaj m kult r m. Kokaugu st dī
īdz uzlabot
dens kvalit
ī liel ka biolo isk daudzveidī
t tie nodrošina
ekosist
ī
ī
ī
dzīvnieku slimī
ību ferm
rš un aizkav
sintez to materi lu
izmantošanu (m
ī
ņas. Šīs
ības ir j
jī
eldu no īscirtmeta kokaugu st dī
t d veid
īvo ietekmi uz vidi. T d oti nozīmī
jīguma
rt šana: īs
dījumiem ir labv līga ietekme uz
mazauglī
ī
ainavas uzlabošanas strukt
des lī
jo ī
rta
jīguma nozī
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1 Stādījumu vietas izvēle
Veiksmīgas SRC st dījumu ierīkošanas pamatnoteikums ir piem rotas augsnes/vietas
izv le. Šaj noda aprakstī
di faktori, kas j ņem v r , izv loties vietu st dījumiem,
piem ram, augšanas un klimata apst k i, k arī st dījumu izvietojums.
1.1

Nepieciešamie augšanas apstākļi

Lai vieta b tu piem rota īscirtmeta atvas ju st dījumu ierīkošanai, j iev ro vair kas
prasības. Svarīga ir platības atrašan s vieta ir, tom r ne maz k nozīmīga ir augsne un
īms, kas tieši ietekm st dījumu produktivit ti un un no tiem g stamos ien kumus.
Nepieciešamie dens un augsnes apst k i ir atkarīgi no koku sugas. T p c kokaugu sugu
izv las (sīk k aprakstīts 2. noda ), izv rt jot augšanas apst k us konkr taj viet . Šaj
noda sniegtas nor des par galveno, kas j ņem v r , introduc
das kokaugu sugas.
Gr mat īpaša uzmanība piev rsta k rkliem un papel
k bioener ijas
ieguvei izmantot s koku sugas lauksaimniecības zem s ierīkotajos īscirtmeta atvas ju
st dījumos.
Augsne. Sugas, kas izmantotas SRC st dījumos lauksaimniecības zem s, ir salīdzinoši
mazprasīgas, tom r augst ka koksnes produktivit te tiks sasniegta auglīg k s augsn s.
scirtmeta atvas
d s lauksaimniecības augsn s, un to
produktivit ti, t pat k cit m lauksaimniecības kult r m, noteiks augsnes auglība,
temperat ra,
īms un gaismas pieejamība. Koki attīstīsies labi augsn s, kuru pH
līmenis ir 5-7,5, tom r p tījumi liecina, ka, piem ram, vītolu un pape u st dmateri ls ir
iecietīgs arī pret augsni, kuras sk bums ir rpus šī diapazona (Caslin u.c., 2010). Saus s un
viegl s smilts augsn s var b t trauc ta dens pieejamība, t p c st dījumus š d s augsn s
nem dz ierī
īgi ir arī st dījumi, kas ierīkoti sekl s augsn s. scirtmeta atvas ju
st dījumos svarīga ir nez u kontrole, kas var b t īpaši apgr tin ta augsn s ar augstu
organisko vielu saturu, k arī k dras augsn s. scirtmeta atvas ju st dījumiem piem rots ir
vid js līdz smags, labi aer ts smilšm ls, kas pietiekami labi aiztur mitrumu. Ja augsne ir
apstr d jama vismaz 200-250 mm dzi um , st dījumus iesp jams ierīkot arī meh niski.
scirtmeta atvas ju st dījumu izveidošana p rmitr s palieņu augsn s (2. un 3. att ls), ir
r pīgi izv rt jama, jo gan st dījumu ierīkošana, gan biomasas ieguve ar smago tehniku šaj
gadījum var b t apgr tin ta. Augsnes sablīv šan s ir viens no negatīvajiem faktoriem, ko
var izraisīt p rmitru augšņu apsaimniekošana. Š d s augsn s smag tehnika izmantojama
tikai saus laik vai arī tad, kad augsne ir sasalusi.
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2. att ls. K rklu scirtmeta atvas ju st d jumi
izstr d t k dras lauk Baltkrievij . Lai gan SRC
st d jumus nav ieteicams ier kot augsn s ar
augstu organisko vielu saturu, k rklu SRC
iesp jams
audz t
un
izmantot
augsnes
atjaunošanai ar š d s augsn s (Avots: I. Dimitriou).

3. att ls. K rklu SRC st d jumi Zviedrij , lauk ar
augstu grunts dens l meni. Neskatoties uz augsto
dens l meni, no kura b tu j izvair s, v tolu SRC
st d jumi joproj m aug apmierinoši, jo pacieš
anaerobu vidi (Avots: I. Dimitriou).

dens pieejamība: SRC st dījumiem nepieciešams vair k
dens nek
cit m
lauksaimniecības kult r m, t d SRC st dījumu ierīkošanai piem rot kas ir teritorijas ar
liel ku nokrišņu daudzumu, lab ku piek uvi grunts deņiem vai citiem dens pieejamības
apst k iem (piem., tuvum esoš m denstilpn m un notek deņu baseiniem) (skat.
4. att
m koku sug m, piem ram, k rkli, sp j paciest
anaerobu vidi, kas radusies, denim uzkr joties augsn . Lai š d s platīb s audz tu k rklus,
izv loties st dījuma vietu, j ņem v r apgr tin tie biomasas ieguves apst k i.
Atkarīb no SRC st dījumos pielietot s koku sugas, vari arī nepieciešamība p c dens,
kas var b t atš irīga arī starp vienas sugas š irn m un kloniem. Šī iemesla d ,
kokaudz tav m vai citiem st dmateri la izplatīt jiem, b tu j konsult lauksaimnieki un
zemes īpašnieki par st dmateri la piem rotību konkr tajiem augšanas apst k iem. B tiski,
lai sekotu līdzi, vai p c spraudeņu iest dīšanas augsne ir pietiekami mitra. T k
spraudeņiem v l nav attīstīta sakņu sist ma, un pietiekams augsnes mitrums ir viens no
noteicošajiem faktoriem veiksmīgai st dījumu kultiv šanai, t d
r pīgi pl nojams ir
st dīšanas laiks, jo st dīšana sausaj period var radīt lielus zaud jumus.
Paaugstin ta ietekme uz grunts dens līmeni ir izteikta, st dot SRC saus s viet s. Valstīs,
kur dens pieejamība ir limit ta un tiek izmantotas koku sugas, kas ir piel gojuš s siltam
klimatam (piem., eikalipti), īpaši apsverama ir st dījumu ietekme uz grunts deni, kurai SRC
j seko īpaši tad, kad lielu da u no dens sateces laukuma aizņems st dījumi. J atzīm , ka
tik j tama st dījumu ietekme uz
īmu Eirop nav konstat ta arī t d , ka st dījumi
ierīkoti tikai neliel s dens sate u laukumu da s (Dimitriou u.c., 2012a). emot v r zemju
dību Eiropas lauksaimniecīb , b tiska SRC st dījumu ietekme uz dens
īmiem nav paredzama. SRC ir vair kas priekšrocības tos izmantojot k buferzonu, k arī
ierīkojot st dījumus intensīvas lauksaimniecības platīb s. Š d s viet s SRC st dījumi
efektīvi nov rš nelietderīgu barības vielu izskalošanos. Pazemin tais barības vielu zudums
un paaugstin t evapotranspir cija (iztvaikošana) samazina barības vielu ieskalošanos
grunts deņos un tuv j s denstilpn s.
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Lai sag d tu sev pietiekami daudz dens, SRC st dījumos koku saknes iesniedzas dzi k
augsn salīdzin jum ar viengadīgajiem kult raugiem, kas radī
jamiem
melior cijas sist mu boj jumiem. Laukos, kur ierīkotas dren
mas, augsnes
virsk rtas nodrošin jums ar deni ir pietiekams, t d koki neveido dzi u sakņu sist mu.
Š d s viet s saknes koncentr jas augsnes augš jos 40-50 cm sl ņos. Ja dren
sist ma ierīkota nesen, potenci lo risku nov ršanai SRC audz t jam b tu apsverama citas
vietas izv le. J ņem v r arī nosusin šanas sist mas vecums, salīdzinot to ar sagaid mo
SRC st dījumu ilglaicīgumu. Apsverama arī SRC st dījumu ierīkošana platīb s ar boj tu vai
novecojušu dren
mu, kura š d gadījum neb tu atjaunojama.

4. att ls. Pape u SRC st d jumi Dienvidsp nij ,
kurus ap de o un m slo pils tas notek de i.
Neskatoties uz sausajiem augšanas apst k iem,
SRC var augt apmierinoši ar bez ap de ošanas,
tom r, izmantojot notek de us, augšana tiek
uzlabota (Avots: I. Dimitriou).

5. att ls. K rklu SRC st d jumi lauku ce a mal .
Ce š nodrošina
rtu piebraukšanu, savuk rt
st d jumu
plat s
malas
atvieglo
to
apsaimniekošanu (piem ram, biomasas ieguvi)
(Avots: N-E. Nordh).

Piek šana: SRC st dījumi b tu ierīkojami net lu no lauksaimniecības vai lauku ce iem
(skat. 5. att.), lai nodrošin tu rtu piek uvi to apsaimniekošanai nepieciešamajai tehnikai. Ja
st dīšanu un biomasas ieguvi pl nots veikt automatiz ti, st dījumiem neb s piem rotas
platības nog z s, kas slīp kas par 10 % (īpaši mitros apst k os). Maz kiem st dījumiem,
kurus pl nots ierīkot un biomasu ieg t moto-manu li, piem rotas arī st v kas nog zes.
Regul r ka transportlīdzek u piek uve SRC st dījumiem paredzama ziem , kad notiks
biomasas iev kšana. Ieg t s koksnes nozīmīg svara d , st dījumiem b tu j atrodas
iesp jami tuv k asfalt tiem ce iem (vai ce iem ar cita veida cieto segumu).
St d jumu lielums: St dījumu lielumam ir v r ņemama ietekme uz st dījumu turpm ko
apsaimniekošanu, lo istiku un ar to saistītaj m izmaks m. Atkarīb no valsts un ierīkot ja
izvirzīt m r a, lai st dījums b tu dzīvotsp jīgs un ekonomiski izdevīgs, t platībai j b t
vismaz 2-5 ha lielai. Tom r SRC st dījumu platības var b t arī maz kas (skat. 6. att.), ja
apk rtn ierīkoti v l vair ki st dījumi un paredzamos darbus iesp jams veikt koordin ti
(vienlaicīgi ieg stot biomasu un t d j di samazinot tehnikas transport šanas izmaksas).
Maz ka izm ra platības piem rotas arī lauksaimniekiem, kuriem st dījumi ir
m jsaimniecībai nepieciešamais ener ijas avots, k arī gadījumos, ja darbus p rsvar
paredz ts veikt manu li.
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6. att ls. Maza izm ra k rklu SRC st d jumi lauksaimniec bas ainav . Lai gan plat ba ir neliela (aptuveni
2 ha), st d jumi atrodas tuvu citiem SRC st d jumiem, un l dz ar to lauku apsaimniekošana tiek
apvienota (Avots: N-E. Nordh).

Lauka formai ir nozīmīga loma: t nosaka, cik viegla un laikietilpīga b s st dījumu
apsaimniekošana, un to, k ds b s st dījumu ekonomiskais rezult ts. Gari un taisnst ra
veida lauki ir viegl k apsaimniekojami, īpaši, ja pl nots uz vietas veikt arī š eldošanu.
Š das formas lauki ir viegl
jot st dījumus no dzīvnieku izraisītiem
boj jumiem (piem., trušu un stirnu). Tom r, praks garos un taisnst ra formas laukos
p rsvar st dīta viengadīgas lauksaimniecības kult ras, bet SRC st dījumiem atv l ti mazi
un neregul ras formas lauki. SRC st dījumu uztur šana un nepieciešamais resursu
ieguldījums ir daudz maz ks, nek kultiv jot viengadīg s lauksaimniecības kult ras (JTI,
2014).
Atrašan s vieta: SRC apsaimniekošana ir līdzīg ka viengadīgo lauksaimniecības kult ru,
r SRC st dījumu īpatnības – koku augstums (atkarīb
no izv l t s koku sugas koki 3-4 gados var sasniegt pat 8 m augstumu), un tas, ka koki tiek
st dīti rind s – izmaina ierasto lauksaimniecības zemju ainavu. Viengadīg s kult ras veido
atv rtas ainavas, bet SRC st dījumi š d ainav rada jaunas iezīmes un dimensijas. SRC
st dījumi var negatīvi ietekm t atv rtu ainavu, tom r labi izpl nots st dījumu izvietojums to
tikai uzlabo.
Likumdošan var b t prasība, ka pirms SRC st dījumu ierīkošanas saņemama at auja no
kaimiņu zemes īpašniekiem. St dījumu īpašniekam/apsaimniekot jam j uztur dialogs ar
kaimiņu zemes īpašniekiem, lai izvairītos no konfliktiem un vairotu viņu interesi par SRC.
SRC st dījumus neierīko v sturiski nozīmīg s viet s vai tuvu t m, ja st dījumu augstums
var negatīvi ietekm t vietas v rtību. J iev ro likumdošana, kas attiecas uz viet m ar īpašu
aizsardzības statusu, un j nov rš st dījumu potenci l , negatīv ietekme uz aizsarg jam m
dabas un ainavas teritorij m. Ja SRC st dījumi atrodas zem elektrolīnij m, j nodrošina
pieeja elektrolīnij m. SRC st dījumi (piem., atvas
kšanas var sasniegt
8 m un liel ku augstumu, t p c j nodrošina, lai tie neskartu elektroapg des līnijas.
Ja SRC st dījumi ierīkoti, lai ar biomasu apg d tu liela m roga sp kstaciju (skat. 9. att.), un
ir koncentr ti neliel r dius ap sp kstaciju, ainava tiks b tiski izmainīta: to ietekm s arī
izv l t koku suga un st dījumu biezība. St dījumi ainavu neietekm
nelielos apjomos. St dījumu ietekme uz ainavu nov rt jama, veicot vienk ršu apr inu:
2 MWel jaudīgas stacijas nep rtrauktai darbībai b s nepieciešami aptuveni 15-20 t kstoši
tonnu sausas koksnes biomasas. To var ieg t no SRC st dījumu 1 500-2 000 ha (ja
st dī
). Š da platība atbilst aptuveni 1,5 % no
platības 20 km r dius (20 km no biomasas gala lietot ja viedok a ir ekonomiski pamatots
r diuss). Šaj gadījum ietekme uz ainavu nav uzskat ma par nozīmīgu. Apvid ar
aizsargjosl
rta un SRC st dījumus iesp jams apvienot,
neradot b tiskas izmaiņas ainav . Ja p rredzamība ir plaša (atv rta ainava), vai ja st dījumi
ierīkoti viet ar līdzenu reljefu, ainava harmoniz jama, st dījumus veidojot dabīg , nevis
eometriski precīz , form . Salī
plant cijas ir est tiski izskatīgas un videi draudzīgas (skat. 7. att.). Augu daudzveidība, kas
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radusies sajaucoties š irn m (piem
diem atš irīgas formas un kr sas kloniem),
un pak
kšana, lauksaimniecī
ku
(JTI 2014).

7. att ls. Neliels taisnst ra formas k rklu SRC lauks, kas ier kots lauksaimniec bas zem , bet atrodas pie
meža, no ro ina vienm r
ainavas reju

Ierīkojot SRC st dījumus, j
potenci l
ierīkošanai, tom r j
īpašīb m (Dimitriou u.c., 2014a).

īt un j
s arī st dījumu
rīgie ieteikumi st dījumu
li un saistīb ar augsnes

ī
rt

SRC st dījumu ierīkošana lauksaimniecī
jumu (nep rtrauktību). Š ds st dī
r
ī

lams, tom r
īgu

Atš irīgi rot cijas periodi un pak
SRC st dījumu ierīkošana kult
ietekm
Atš irīgu klonu st dī
ī
rekreatī
rtību.

tiski negatī
rs, forma, kr
rumi starp st dī

lo

Lietderīgi SRC st dījumus ierīkot gar ce iem ar intensī
u
mal
dījumi nedrī
t drošī
a. Lai
īt ji pietiekami labi p
tu ce u, piem
att lumam starp ce a un lauka malu j b t pietiekami lielam (skat. 8., 10. un 11. att.).
k intensī
ram, lauku teritorij s, SRC st dījumu
ību ir neliela. Viegl kai st dījumu apsaimniekošanai (piem.,
kšanas mašīnu p
pietiekami plata lauka mala.
Lielas sp kstacijas, kas ener
ī
atrodas r pnieciskaj
s, kur SRC st dījumu ierī
umošanas pas kums.
Atkl t
s un platīb
st dījumi papildin
SRC st dījumi ierī
, paugurain

ību.
s, kur tie iesp
s, t

13

tu b

īgos lauksaimniecības augus, SRC
k ietekm
īmīgiem kult ras objektiem) un

veiksmīgi taj iek autos (piem., pie maz
ī

s, atv rt s
s teritorijas).

SRC st d jumu vietas izv li noteicošie faktori, st d jumus ier kojot ener ijas ieguvei
Viet jie dabas un eogr fiskie apst k i

Infrastrukt ra un tehniskie aspekti

•

•

att

•

•

SRC st dījumu pieejamī

•

jutī

•

uzņ mī
dzī

•

ī

ī

•

ī

•

ī

ī

dījumu ierī

rso st dī
dī
rtu pieejamī

isk daudzveidī

8. att
SRC st d jumi lielce a tuvum . Plat kas
malas starp lauku un ce u autovad t jiem
nodrošina lab ku p rredzam bu (Avots: NE. Nordh).

9. att
iomasas ražas iev kšana liel k rklu SRC
st d jum , tuvu ko ener cijas stacijai (stacijas
skurstenis redzams att la augš j kreisaj st r ),
kas sa em koksnes š eldu. Transport šanas
izmaksas samazin s, ja biomasa ener ijas ieguvei
tie ražota t v alalietot jam (Avots: I. Dimitriou).

10. att
Pape u SRC st d jumi blakus ce am
V cij Ce a p rredzam ba nav trauc ta. (Avots:
D. Rutz).

11. att
K rklu SRC st d jumi blakus ce am
Zviedrij . Ce a p rredzam ba nav trauc ta
(Avots: D. Rutz).

1.2

Klimats

SRC st dī

das koku sugas, kuru
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izv li nosaka vietas klimatiskie apst k i.
Patlaban SRC st dījumos Eirop
k izmanto m ren s zonas zieme u da as sugas –
k rklus un papeles. Šī
dos klimatiskos apst k us un ir izturīgas pret
aukstumu. Audz jot vītolus un k rklus p r k saus augsn
ma.
Saus s augsn s st d mas sugas vai kloni/š irnes, kur m nepieciešams salīdzinoši neliels
dens daudzums.
SRC st dījumos Eiropas dienvidos iesp jams izmantot pret salu jutīgas sugas, tom r
svarīg kais r dīt js, izv loties sugu un/vai š irņi, ir sugas sausumizturība. St dījumu
ierīkošanas gad , kam r spraudeņi v l nav apsakņojušies, īpaši r pīgi j seko dens
pietiekamībai st dījumos.
SRC st dījumu ierīkošan izmantotajam st dmateri lam j b t p rbaudītam viet jos
augšanas apst k os un licenc tam. Ir vair ki kloni/š irnes, kas piem roti audz šanai tikai
noteiktos platuma gr dos, bet rpus tiem nesp
īgumu vai pat iznīkst.
T p c st dījumu ierīkošanai ieteicams izmantot viet jos augšanas apst k os p rbaudītu
st dmateri lu no viet j m kokaudz tav m.
1.3

Stādījumu izvietojums

Ierīkojot SRC st dījumus un pl
jam s
maksimiz šanas, j ņem v r arī st dījumu apsaimniekošanas praktiskie jaut jumi, un tas,
k veicin t īscirtmeta atvas ju pozitīvo ietekmi uz vidi.
No ekspluat cijas viedok a, st dījumu ierīkošanai ide li piem rotas ir līdzenas platības vai
platības ar nog zi ne st v ku par 10 %. Tom r, augsnes erozijas mazin šanai, SRC
st dī
īko arī uz st v k m nog z m. SRC st dījumu izvietojums j iepl no t ,
lai st dījumiem b tu nodrošin ta to ierīkošan
kšan iesaistīt s
tehnikas iesp jami rt ka piek uve.
Ce iem j b
kšan izmantot s iek rtas (p v js un/vai
pavadošie š eldas sav kšanas traktori) var tu veikt apgriešan s manevrus. Š das
st dījumu platībai piederošas, bet neapst dītas apgriešan s joslas auj palielin t biolo isko
daudzveidību st dījumu mal s, kur iesp jams audz t viet j s z laugu kult ras. Ja k rklu un
pape u biomasas ieguvei tiek izmantota mehaniz t
kšanas tehnika, apgriešan s
josl m j b t vismaz 6-7 m plat m. Platībai j b t pietiekami lielai, lai transport tu koksnes
biomasu un ilglaicīgi uzglab tu saš eldoto biomasu vai ba us (skat. 12. att.).

12. att ls.
biomasas ražas iev c js
o snes z lab anai Pirms
el
no

arvesters , as izmanto lat s la a malas sa el ot s
anas ala lietot jam, to mitr m samazina, t s alt jot
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kaudz s lauka mal (Avots: I. Dimitriou).

Pl nojot st dījumu izk rtojumu, j cenšas maksimiz t rindu garumu, t d veid samazinot
nepieciešamo mašīnas apgriezienu skaitu. Ide li, ja rindu garums ir tik liels, ka harvesters
pirms apgriešan s var piepildīt vienu vai divas piekabes ar koksnes š eld m (JTI 2014).
Ierīkojot jaunus SRC st dījumus, nevajadz tu kav t tiem publisku piek uvi. Tas īpaši
attiecin ms uz teritorij m ar augstu rekre cijas potenci lu, piem ram, viet m pils tu
tuvum . R pīga publisk s piek uves pl nošana un konsult šan s ar ieinteres taj m
person m var nov rst iesp jamos konfliktus. Plaši lauki starp SRC st dījumu blokiem
palielin s publisko piek uvi un SRC st dījumu rekre cijas v rtību. Š di lauki jeb koridori un
plat s joslas starp ce a un lauka malu, k arī gar s st dījumu rindas, veicin s augu un
dzīvnieku daudzveidību teritorij .
St dījumi izvietojami t , lai tie iesp jami lab k ieder tos ainav (k nor dīts iepriekš),
vislab
m (t.sk. aizsargjoslu st dījumiem un/vai neliel m
m platīb m). Malas ir b tisks ainavas elements. SRC st dījumu mal m j izskat s
p c iesp jas dabisk k. Ap st dījumiem var ierīkot dzī
kopj.
Alternatīva dzī
t viengadīgie lauksaimniecības augi.
SRC st dījumu centr l s da as izk rtojums var b
ds, ko zin m m r noteiks
izmantot s sugas un to rot cijas periods (skat. 2. tabulu un 13. att lu). K rklu un pape u
atvas ju st dījumu blīvums ir augsts – st dīšanas biezums sasniedz 5 000 līdz 20 000
spraudeņu uz hekt ra. Lai atvieglotu š du st dījumu mehaniz tu apsaimniekošanu st dot,
m slojot un iev
dīšana vien rind vai dubultrind s.
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2. tabula. St d jumu pl ns k rkliem un papel m V cij (P c Wald 21)
sa rot cija
(3-5 gadi)
K rkli

Vid ja rot cija
(6-8 gadi)

Gara rot cija
(> 10 gadiem)

• 13 000 spraudeņi/ha;
• dubultrindas: 2 m × 0,75 m;

• nav noteikts.

• nav noteikts.

• 8 300-11 000 spraudeņi/ha;

• 5 000 spraude i/ha;

• 2 500-3 333 spraude i/ha;

• Vien rind : 2 m;

• vien rind : 2 m;

• vien rind : 2 m;

• Atstatums: ik p c ~ 45-60 cm

• atstatums: ik p c ~ 1 m
(rind ).

• atstatums: ik p c ~ 1,5-2 m
(rind ).

• interv ls: ik p c 55 cm (rind ).
Papeles

(rind ).

Pape u st dī
k ierīko rind s, ar 2 m att lumu starp rind m un 0,45 m līdz 2 m
atstatumu starp spraudeņiem (atkarīb no rot cijas perioda ilguma). Papeles var st dīt arī
dubultrind s.
Izmantojot dubultrindu sist mu, iesp jams samazin t st dījumu apsaimniekošanas
laikietilpīgumu un apsaimniekošanas izmaksas. Dubultrindu sist ma īpaši piem rota k rklu
st dījumiem, kur atvas jiem ir daudz sīku atvašu un rot cijas periodi ir oti ī
k
lietotais rindu att lums ir 1,50 m starp dubultrind m un 0,75 m starp dubultrindas rind m,
atstatums starp spraudeņiem rind – 0,5 m līdz 0,8 m (atkarīgs no atrašan s vietas un
izmantotajiem kloniem vai sug m). Mainot rindstarpu att lumu vai atstatumu starp
spraudeņiem, iesp jams ietekm t biomasas galaproduktu – īpaši koku augstumu un
caurm ru. Savlaicīga konsult šan s ar potenci lajiem biomasas lietot jiem (jau st dījumu
pl nošanas posm ) ir nepieciešama, lai, iev
tu apmierin t pirc ju izteikt s
prasības.

13. att ls. Vienk ršotas st d jumu sh mas piem ri vienrindu un dubultrindu sist m (neatbilst m rogam)
(a – hedera platums (8 m); b – att lums l dz lauka malai (2 m); c – atstatums starp spraude iem rind
(0,45-2 m); d – att lums starp rind m (2 m); e – att lums starp dubultrindas rind m (0,75 m)) (Avots:
D. Rutz).
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14.att ls. až da vecuma k rklu SRC st d jumi, kuriem izmantoti vair ki kloni, bag tina ainavu.
Atš ir gais klonu augstums un kr sainums vairo st d j m
až d bu, un, pateicoties platajai joslai starp
st d jumu mal m, nav trauc ta kaimi u p rvietošan s starp laukiem (Avots: N-E. Nordh).

1.4

Likumdošana

Izv loties st dījumu vietu, svarīgi ir apg t ar st dījumu ierīkošanu saistīto likumdošanu.
St dījumu ierīkošanu nosaka gan valsts, gan re ion l un viet j līmeņa likumi, noteikumi
u.c. normatīvie dokumenti. Ierīkojot SRC st dījumus, nereti tiek mainīts iepriekš jais zemes
saimniecisk s izmantošanas veids (lauksaimniecības zeme, p
utml.).
Daudz s valstīs jaunu SRC st dījumu ierī
s nav ieteicama, vai pat ar
s valstīs SRC st dījumi tiek klasific ti k
piem ram, Bav rij (V cija), ir aizliegta SRC st dījumu ierīkošana p av s. Ja īscirtmeta
atvas jus nov c konkr t laika period (piem ram, V cij tie ir 20 gadi), tie tiek uzskatīti par
vienlīdzīgiem viengadīgaj m kult r m lauksaimniecības zem s.
Paral li visp r jiem noteikumiem, kas attiecas uz SRC ierīkošanu (atš iras starp Eiropas
valstīm), j ņem v r arī zemes aizsardzības statuss, kas ne vienm r nozīm st dījumu
ierīkošanas aizliegumu. To, vai st dījumus at auts vai aizliegts ierīkot, nosaka aizsardzības
statusa veids: noteikumi atš iras, ja tas ir aizsarg jams ainavas objekts, dabas aizsardzības
vai Natura 2000 teritorija. J ņem v r arī likumdošan noteikt s prasības attiecīb uz dens
resursu apsaimniekošanu: dens dren
du skart s zonas un
barības vielu izskalošan s riskam pak aut s - jutīg s teritorijas.
Likumdošana var ietekm t arī š irņu un klonu izv li, atzīstot tikai noteiktu sugu klonu/š irņu
izmantošanu. Nereti likumdošan noteikts att lums līdz kaimiņu ī
k t ir
2 m plata, tukša josla starp st dījumiem un kaimiņu zemi).
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1.5

Ilgtspējīga stādījumu vietas izvēle

Biomasas pieprasījuma pieaugums ener tikas un biolo isko materi
vajadzīb m, ir aktualiz jis diskusijas par bioener ijas ilgtsp jību. Iev rojot vair kus
aspektus, SRC st dījumu ierī
īscirtmeta atvas
īs
jomas ilgtsp jību. SRCplus ziņojum „Ilgtsp jības krit riji un rekomend cijas īscirtmeta
ru audz
ts apraksts (Dimitriou & Rutz,
2014). T l k sniegts tikai visp rīgs p rskats par ziņojuma saturu.
SRC audz
imik

c definīcijas ir mazu izmaksu lauksaimniecī
s
t , paredz nelielas SEG emisijas. St dījumu ilggadīgums
ī
ri SRC
st dījumos ir niecī
k tie visp
īdu nelielo
ru iemesls nav slimību vai kait k u neesamība, bet gan nosacīti zem
pesticī
v rtība (salīdzin jum
ar tradicion laj m
lauksaimniecības kult r m). St dī
biomasa tiek izmantota tikai ener ijas
ieguvei. SRC st dījumu m
īdzin jum ar tradicion lo lauksaimniecības kult ru
m
īva. Koku m
īg s kult ras
aug vair kus gadus, izmantojot barī
m lap m
m sakn
ījumos, kad v lama, piem ram, k rklu īscirtmeta atvas ju
m
pekli (N), ieteicam s m
ru
gad ) ir iev rojami maz kas nek cit m lauksaimniecības kult r m.
ram, koku
augstums). M
īkojums nav piem rots ikgad jai m
ī
īkoti
sabiezin ti st dījumi, k tas ir k rklu un pape u SRC st dījumos. Arī
ma tikai
vienreiz – ierīkojot st dījumus, un cita veida augsnes apstr de nav veicama līdz rot cijas
perioda beig m, kas var ilgt pat desmitgades.
Ilgtsp jīgi apsaimniekojot SRC st dījumus, iesp jams radīt b tisku siner iju (mijiedarbību)
ar cit m lauksaimniecības praks m, ekosist mas pakalpojumiem un dabas aizsardzības
pas kumiem. SRC st dījumi var palīdz t uzlabot dens kvalit ti, paaugstin t biolo isko
daudzveidī
t ekosist mas pakalpojumus (medī
ība, dens apg de,
ība), samazin t dzīvnieku slimību izplatību, nov rst augsnes eroziju, mazin t
m kslīgo izejmateri lu pat riņu (m
īdzek i, pesticīdi) un samazin t klimata
izmaiņu negatīvo ietekmi, asimil
īscirtmeta atvas jiem
b tu ilgtsp jī
īs siner ijas j sekm , uzlabojot SRC pozitīvo ietekmi uz vidi. J apsver
vair ki ilgtsp jības aspekti: SRC st dījumi atst j pozitīvu ietekmi uz margin laj m augsn m
un var kalpot k ainavas strukt relements, piem
us un
elektrolīnijas.
emot v r SRC st dījumu nozīmīgo ietekmi uz vidi, t l k apskatīta to ietekme uz zemes
ņ
ņa tiek klasific ta k
ņa ietekm jebkuru, uz kult raugu sist m m balstītu,
bioener ijas ieguves
di, jo n kotn
s arvien
liel ka.
īga nozīme, izstr d jot rekomend cijas
ras n kotn tiks audz
dos zemju

ilgtsp jīgai SRC st dījumu audz
veidos:

lauksaimniecības zem
du veidu lauksaimniecības zem s (aramzemes),
atkarīb no augsnes ī
īb m un dens pieejamības;
p av

ir intensīvi un ekstensīvi apsaimniekotas p avas (ganības);
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sug m, SRC st dījumu ietekme š d s viet s var b t negatīva. Savuk rt uz viet m, kur m
pieš irts ainavas aizsardzības statuss, SCR ietekme var b t gan pozitīva, gan negatīva.
Katrai vietai nosak mi konkr ti aizsardzības m r i un izv rt jama SRC st dījumu
ierīkošanas ietekme uz šo m r u realiz šanu.
SRC st dījumu ierī
3. tabul .

diem zemes izmantošanas veidiem apl kota

3. tabula. SRC st d jumu ier košanas ietekme uz lauksaimniec bas zem m, p av m n mežiem (No: BUND,
2010; Dimitriou & Rutz, 2014)
Krit rijs

SRC st d jumi sal dzin jum ar
lauksaimniec bas zem m

SRC st d jumi
sal dzin jum ar p av m

SRC st d jumi
sal dzin jum ar
mežiem

Pestic du
izmantošana

St dījumu ierī
iev kšanas laik izmantojami
līdzīgi
k lauksaimniecības zem s; īsos
rot cijas periodos nav
nepieciešama.

St dījumu ierīkošanas un
kšanas laik
izmantojami līdzīgi k
p av s; īsos rot cijas
periodos nav nepieciešama.

Augst ka.

M slojuma
izmantošana

Iev rojami zem ka nek
konvencion laj lauksaimniecīb .

Iev rojami zem ka nek
intensīvi apsaimniekot s
p av s.

Augst ka.

Augsnes
erozija

Iev rojami zem ka.

St dījumu ierīkošanas un
kšanas laik
augst ka nek p av s; īsos
rot cijas periodos līdzīga k
p avai.

Nedaudz augst ka.

Biolo isk
daudzveid ba

Parasti daudz augst ka nek
intensīvi izmantot s
lauksaimniecības zem s;
Ekstensīvi izmantot s
lauksaimniecības zem s var b t
gan augst ka, gan zem ka.

Atkarīga no p avas
izmantošanas intensit tes
un no p rst v taj m sug m.

Atkarī
un SRC st dījumu
veida; salīdzin jum ar
dabī
biolo isk daudzveidība
SRC st dījumos ir
zem ka.

Klimats un
dens

Augst ks iztvaikošanas trums,
lab ka lietus deņu saistīšana,
lab ka v ja aizsardzība un
temperat ras līdzsvarošana;
putek u un citu pies rņot ju
daudzuma samazin šana.

Augst ka iztvaikošana,
augst ka v ja aizsardzība
un temperat ras
līdzsvarošana.

Sam r negatīva
ietekme.

Oglek a
piesaiste

Iev rojami augst ka.

Augst ka vai vien da;
atkarīga no
apsaimniekošanas veida.

Iev rojami zem ka CO2
uzglab šanas sp ja,
ta u ikgad j
sekvestr cija ir
t k

Svarīgs zemes izmantošanas ilgtsp jības faktors, ir ener ijas izn kums no īscirtmeta
atvas ju st dījumu hekt ra, salīdzin jum ar ener ijas izn kumu no cit m kult r m. Jo
liel ks ener ijas izn kums, jo augst ks ir klimata izmaiņu negatīv s ietekmes
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samazin šanas potenci ls. Lai gan ener ijas izn kums ir atkarīgs no st dījumu atrašan s
vietas, t vid j s v rtības ir par dītas 4. tabul , savuk rt ener ijas bilance
5. tabul .
4. tabula. Ikgad jais ener ijas izn kums no SRC st d jumiem, ener

tiskaj m kult r m n meža

SRC

Graudi (biog ze)

Rapsis (biod zelis

16 000-60 000

37 000-55 000

11 000-21 000

a

ežs
10 000-27 000

5. tabula. Ener ijas bilance, k izv l to kult ru ieguld j ma izn kuma attiec ba
SRC
(k rkli)

SRC
(papeles)

Graudi
(vesels augs)

Rapsis
(vesels augs)

Kvieši
(ieskaitot salmus)

1:24*

1:16 līdz 1:26**

1:11*

1:9*

1:11*

Avoti: ‘Börjesson & Tufvesson 2011; **Burger 2011.

K jau iepriekš min ts, zemes izmantošanas veida maiņa ir tikai viens no aspektiem, kas
j ņem v r , izv rt jot st dījumu ilgtsp jību. SRC st dījumu ietekme uz augu un dzīvnieku
daudzveidību un izmaiņ m augsn , denī un ainav ir sīk k aprakstīta ziņojum
„Ilgtsp jības krit riji un rekomend cijas īscirtmeta kokaugu kult ru audz šan ” (Dimitriou &
Rutz, 2014).
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2 Koku sugas un kloni
Eirop ener tisk s koksnes ieguvei izmanto vair kas traudzīgas koku sugas. Šaj
rokasgr mat īpaša uzmanība piev rsta k rklu un pape u SRC. Šīs sugas Eirop ir
izraisījušas visliel ko interesi un liela da a p tījumu veikti tieši par papel m un k rkliem.
Rokasgr mat iek auta inform cija un p tījumu rezult ti arī par t d m koku sug m k balt
ak cija, eikalipts, alkšņi, osis un b rzs, kuras arī audz k īscirtmeta atvas jus. Materi ls
sagatavots, ņemot v r augšanas apst k u daudzveidību Eirop .
2.1

Kārkli

Vītoli, k rkli un kr mveida k rkli veido Salix inti (skat. 15. un 16. att.), kur ir aptuveni
400 lapu koku un kr mu sugu, kas dab liel koties atrodamas s kotn ji mitr s augsn s,
zieme u puslodes aukstajos un m renajos re ionos. Eirop ener
rt
tiek izmantoti k rkli. Salix ints sugas SRC st dījumos izmanto to īpašību d , jo t s ir
traudzī
ī
d s augsn s (gan t m piem rotaj augsnes pH
diapazon – 5-7.5, gan rpus t ; no smagas m la augsnes līdz viegl kas strukt ras
augsn m). K rkli labi dzen atvases (t p c p
kšanas nav nepieciešama to
atk rtota st dīšana), koku saknes sp j augt anaerob vid (var st dīt ar deni pies tin t s
augsn s) un iztur paaugstin tu barības vielu un smago met lu koncentr ciju augsn
(k rklus var st dīt nelabv līg vid , piem ram, augsnes atvese ošanai). Liel k rklu
en tisk daudzveidība ir v l viena ints priekšrocība. en tisk daudzveidība sug m rada
atš irīgas fiziolo isk s īpašības, t d sugas izraug mas atbilstoši augšanas apst k iem.
K rkli ir viegli audz jami un atš irīgu k rklu klonu krustošana, ieg stot uzlabotu
st dmateri
īta un ir plaši pielietota.

15. att ls. Kl dzi u k rkla (Salix viminalis), ko plaši
izmanto SRC st d jumos Eiropas zieme u da ,
lapas (Avots: P. Aronsson).

16. att ls. Ziedošs k rkls agri pavasar
(Avots: D. Rutz).

K rklu en tisk materi la uzlabošanas programmas Zviedrij un Apvienotaj Karalist ir
iev rojami progres jušas k rklu selekcij , kas paredz ti īscirtmeta atvas jiem bioener ijas
ieguvei. Lai palielin
irnes, kas b tu
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piem rotas plaš kam vides diapazonam un n kotnes klimata apst k iem. Zviedrijas un
Apvienot s Karalistes selekcijas programmu prim rais m r is ieg
īgas š irnes,
kas b tu izturīgas pret slimīb m un kait k u boj jumiem un kuru virszemes forma atvieglotu
meh
k izmantotie kloni, kas ieg ti divu iepriekšmin to
audz šanas programmu ietvaros, uzskaitīti 6. tabul .
6. tabula. Visbiež k izmantotie k rklu kloni, kas ieg ti Apvienot s Karalistes Eiropas V tolu selekcijas
partner bas (EWBP) un Zviedrijas selekcijas Svalof-Weibull AB (SW) programmu ietvaros (Caslin et al.,
2012)
Klons

Suga

Dzimte

Raksturojums

Selekcijas programma

Beagle

S. viminalis

Siev.

Par vid jo augst
nov kšanas laik .

EWBP

Endeavour

S. schwerinii ×
S. viminalis

Siev.

Necieš s u vidi.

EWBP

Gudrun

S. dasyclados

Siev.

Uzņ mīgs pret lapu r su, pirmaj gad aug l ni.

SW

Inger

S. triandra ×
S. viminalis

Siev.

Labi aug saus s augsn s, augsts sausnas saturs,
zema siltumsp ja.

SW

Jorr

S. viminalis

Vīr.

Relatīvi uzņ mīgs pret salu.

SW

Olof

S. viminalis ×
(S. viminalis ×
S. schwerinii)

Vīr.

Uzņ mīgs pret r su, augst ks dens saturs š eld .

SW

Resolution

(S. viminalis ×
(S. viminalis ×
S. schwerinii)) ×
(S. viminalis ×
S. schwerinii))

Siev.

rot cij , labi aug saus s viet s,
zems š eldas tilpumblīvums un siltumsp ja.

EWBP

Sven

S. viminalis ×
(S. schwerinii ×
S. viminalis)

Vīr.

rot cij , salīdzinoši neliela lapu
r sas iesp jamība, š eldu tilpumblīvums zems, bet
siltumsp ja augsta.

SW

Terra Nova

(S. triandra ×
S. viminalis) ×
S. miyabeana

Siev.

Relatī
u labi aug skarb vid
(augstien s, saus augsn ).

EWBP

Tora

S. schwerinii ×
S. viminalis

Siev.

Tordis

(S. schwerinii ×
S. viminalis) ×
S. viminalis

Siev.

rots audz šanai saus s augsn s,
neliels lapu r sas risks, zema tilpuma masa, augsta
siltumsp ja, zems sausnas saturs.

SW

Torhild

(S. schwerinii ×
S. viminalis) ×
S. viminalis

Siev.

Relatī

SW

sas iesp jamība, augsta
rot cij , piem rots audz šanai
d kajos apst k os.

sausnas saturs.

SW

Liel k da a no Zviedrijas selekcijas programmas Svalof-Weibull AB (SW) ietvaros
ieg tajiem krustojumiem, iek va S. viminalis, S. dasyclados un S. schwerinii sugas.
en tiskais materi ls krustojumu veidošanai ieg ts no Zviedrijas un Centr leiropas
kolekcij m, kas v l k tika papildin ts ar materi lu no ekspedīcijas centr laj Krievij un
Sibīrij . Apvienot s Karalistes selekcijas programma, kas b z j s lACR-Long Ashton
(finans Eiropas K rklu audz t ju apvienība (European Willow Breeding Partnership –
EWBP)), izmantoja vair k nek
das sugas no Apvienot s Karalistes
Nacion l s K rklu kolekcijas (UK National Willows Collection). Tika pielietoti arī sugu
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eksotiskie ekvivalenti, piem ram, S. viminalis un S. caprea viet – S. rehderiana, S. udensis,
S. schwerinii, S. discolor un S. aegyptica.
Šī darba rezult t jaun
īg k s un pret kait k u un slimību boj jumiem
noturīg k s š irnes/kloni nodrošin
rklu SRC st dījumos.
Š irņu/klonu izv li nosaka audz t ja v lmes, klimata apst k i st dījumu atrašan s viet un
st dmateri la pieejamība. St dmateri la (spraudeņ
jiem nepieciešams vismaz
gads, lai pietiekam daudzum izaudz tu katras izv l t s š irnes spraudeņus. Tiklīdz
ji zina, k das š irnes/kloni ir pieprasīti, viņi veic koku „ats din šanu uz celma”, lai
n kamaj ziem b tu pieejamas spraudeņ
s viengadīg s atvases.
Šobrīd Eiropas Savienīb pieejamas aptuveni 25 sertific tas š irnes, no kur m aptuveni
desmit izmanto komerci li. Katru gadu tiek izveidota viena vai divas jaunas š irnes.
Lai ieg tu sīk ku inform ciju par k rklu klonu īpašīb m un piem rotī
apst k iem, j sazin s ar spraudeņu pieg d t jiem.
2.2

diem augšanas

Papeles

Papeles ( skat. 17., 18. att.) pieder Salicaceae dzimtas Populus intij un, t pat k k rkli, ir
k izmantotaj m sug m SRC st dījumos bioener
.
Pape u dabisk izplatī
īdz koku augšanas eogr fisk
platuma un garuma gr
m zieme u puslod . Populus ints sugas ir lapu koki vai
da ji m
i koki (reti) un tos iedala seš s sekcij s: Abaso (Meksikas papeles), Aigeiros
(meln s papeles), Leucoides (liellapu papeles), Populus (apses), Tacamahaca
(balz mpapeles) un Turanga (subtropu papeles).

17. att ls. Pape u SRC st d jumi lauksaimniec bas
zemju ainav (Avots: N-E. Nordh).

18. att ls. Papeles (Max 3 kloni) lapas pavasar ,
V cij (Avots: D. Rutz).

SRC st dījumos galvenok rt izmanto pape u klonus. Krustojumus veido starp Populus
trichocarpa, Populus maximowiczii, Populus deltoides, Populus tremula, Populus nigra,
Populus koreana un Populus tremuloides sug m. SRC stādījumos pārsvarā izmanto klonus
'Max 1', 'Max 3', 'Max 4', 'Hybride 275', 'Muhle Larsen' un 'Androscoggin' (skatīt 7. tabulu),
kā arī klonus ‘Rochester’, ‘Weser 6’, ‘Beaupré’, ‘Münden’, ‘Monviso’, ‘Pegaso’ un ‘AF2’.
Papeles ir divm ju koki (koki ir vai nu vīriešu, vai sieviešu dzimtes), un t s ir atjaunojamas
no atvas jiem un spraudeņiem (ve etatīvi). Populus ints sugas plaši st da vis pasaul –
gan to dabiskaj izplatības zon , gan rpus t s. Eirop liel ku dimensiju kokus no
pieauguš m pape u audz m izmanto komerci li –- k z materi lu, finiera klu us,
p rstr d tu koksni (skaidas, š eldu utt.), k arī celulozes r pniecīb . P d jo gadu laik ir
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pieaugusi interese par pape u izmantošanu SRC plant cij s bioener ijas un koksnes
kurin m ieguvei. Vair kas valstis Zieme eirop (piem., Zviedrija), Centr leirop (piem.,
V cija, Francija, Be ija) un Dienvideirop (piem., It lija) ir izveidojušas SRC st dījumiem
piem rotu pape u st dmateri lu. Tirg pieejamas vair kas š irnes/kloni, t d , izraugoties
augšanas apst k iem piem rot ko, ieteicams konsult ties ar st dmateri
jiem.
Neskatoties uz atš irīb m starp šīm div m domin jošaj m SRC intīm, Eirop sastopami
piem ri, kad k rkli un papeles vien dos augšanas apst k os uzr da vienlī
iemesls ir plašais šo sugu st dmateri la pied v jums (pieejami daudzi kloni un š irnes, kas
piem
d m valstīm/klimata apst k iem) un, atš irīgie izv l tie apsaimniekošanas
veidi (īs ka un gar ka rot cija, intensīva vai maz k intensīva apsaimniekošana utt. sīk k
apskatīti cit s rokasgr matas noda s.
7. tabula.

iež k SRC st d jumos izmantoto pape u kloni (Sailer Baumschulen GmbH)

Klons

Sugas

Dzimte

Max 1

P. nigra ×
P. maximowiczii

Sieviešu

Max 3

P. nigra ×
P. maximowiczii

Sieviešu

Max 4

P. nigra ×
P. maximowiczii

Sieviešu

Matrix

P. maximowiczii ×
P. trichocarpa

Androscoggin

P. maximowiczii ×
P. trichocarpa

Hybrid 275

P. maximowiczii ×
P. trichocarpa

Muhle Larsen

P. trichocarpa

Fritzi Pauley

P. trichocarpa

Trichobel

P. trichocarpa

Koreana

P. trichocarpa ×
P. koreana ×
P. maximowiczii

Vīriešu

pašas iez mes

Augsta biomasas produkcija.

Vid
d s
augsn s; Hybrid un Matrix ir traudzīg ki,
īpaši v s k s un mitr k s viet s.

Sieviešu
Sieviešu

Vid
augsn s.

d s

Augsta biomasas produkcija p c 2.
rot cijas; V cij klons v l nav izg jis visas
p rbaudes.

Uzskata, ka salīdzin jum ar k rkliem, papeles bioener ijas ieguvei Eirop audz : I) viet s
ar maig ku klimatu nek k rkli, t d interese par papel m ir liel ka Eiropas centr laj un
dienvidu da ; tom r arī Eiropas zieme os atrodami pape u st dījumi, kas sasniedz
pietiekami augstu produktivit ti; ll) smilšain k un saus k augsn , jo, salīdzinot ar
k rkliem, papeles ir maz k dens prasīgas, tom r t
ī
m lain augsn ; lll) st dījumos ar maz ku biezību (piem., ar 2-3 metru att lumu starp
stot gar k rot cij > 10-15 gados); tom r ir papeles, kuras SRC
plant cij s st da t d paš biezīb
īm , k k rklu SRC (plaš k
aprakstīts turpm kaj s sada s); lV) st dījumos ar maz ku platību, jo pape u SRC st dījumu
sh mu var pl not, neparedzot tikpat intensīvu apsaimniekošanu, k k rkliem; pape u
st dījumu ierī
šanai nav nepieciešams specializ ts
aprīkojums (darbs veicams manu
2.3

Baltā robīnija

Balt robīnija (Robinia pseudoacacia L.) (19. att ls) ir 17. gs. Eirop ievesta koku suga,
kuras dzimtene ir Amerikas Savienoto Valstu austrumi. Drīzi vien t strauji izplatīj s
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s kum k dekoratīvs koks, bet v l k tika izmantota plant cij s koksnes produkcijas ieguvei
un ievies s arī savva . Šodien balt robīnija aizņem lielas platības Eiropas centr laj un
dienvidaustrumu da . Suga ir salīdzinoši sausumizturīga un sp j augsnei piesaistīt sl pekli,
t d balto robī
ņu ieguves vietu
atjaunošanai. Robīnija ir traudzīga suga, ar augstu koksnes blīvumu, t sp j augt
nabadzīg s augsn s un nelabv līgos apst k os, bet p c nociršanas veido atvases, un t d
t ir piem rota suga koksnes kurin m
dī
leirop
(galvenok rt Ung rij , arī It lij , Polij u.c.) balto robīniju audzes sastopamas liel s platības.
P d j laik interese par robīniju audz
dījumos lauksaimniecības zem s
pieaug arī citviet, īpaši teritorij s, kur pl nota zemes atjaunošana. J atzīm
robīniju uzskata par invazīvu sugu, kuras izplatība ir r pīgi kontrol jama. Balt robīnija,
salīdzinot ar cit
m lauksaimniecības zem
da veida augsn s, bet ne
oti saus s vai smag s augsn s. Vislab k t aug viet s ar irdenu, strukt ras augsni
(veidojas augsnes agreg ti), īpaši putek ain un smilšm la augsn . Suga ir izturīga pret
vides stresiem, t diem k sausums, augstas un zemas temperat ras un gaisa
pies rņojums. Sekmīgai balt s robīnijas augšanai īpaši svarīga ir laba augsnes aer cija un
piem rots
īms.
Robīnijas pavairo ar sakņu vai celmu atvas m, st diem vai veicot mikropavairošanu.
Pavairošana ar sakņu un celmu atvas m nodrošina labu koku kvalit ti, ta u ir d rg ka nek
pavairošana ar s kl m. Baltajai robīnijai ir rkš i, kas apgr tina manu lu koksnes ieguvi,
t d ieteicama koksnes sasmalcin šana t līt uz lauka. Balt robīnija dzen sakņu atvases,
un p c treš s vai ceturt s rot cijas robīniju atvases saaugs arī rindstarp s, t d j di
apgr tinot k rklu š eldošanai piem roto koksnes smalcin t ju izmantošanu. Balt s robīnijas
koksne ir ciet ka salīdzin jum ar citu traudzīgu sugu kokiem, t d
kšanai
izmantojamas izturīg kas un jaudīg
des mašīnas un š eldot ji nek parasti
dījumos lietot s.
Balt robīnija sp j piesaistīt sl pekli, tai ir lab ka koksnes kvalit te, augst ks koksnes
blīvums un siltumsp ja, nek papel m un vītoliem, tom r st dījumu apsaimniekošana ir
problem
dījumu ierīkošanai izmanto gadu vecus st dus (k rklu un pape u
spraudeņi ir daudz l t ki), kurus st da blīvi
aptuveni 10 000 st dus uz hekt ra. Balt s
robīnijas koksne var b t tikpat produktīva k k rkliem un papel m, bet problem tiska ir
kšana. Balto robī
īpaši rot cijas perioda s kum , var
nelabv līgi ietekm t sals un jauno dzinumu un zaru l šana v j .
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19. att ls. Rob niju st d jumi ener ijas ieguvei Ung rij (Avots: L. Simon).

2.4

Eikalipti

Eikalipti (20., 21. att ls) ir traudzīga koku sugu ints, kuru dzimtene ir Austr lija. Eiropas
dienvidos eikaliptu jau daudzus gadus izmanto celulozes un papī
. P d j laik
ne tikai Dienvideirop , bet arī augst kos platuma gr dos (Apvienotaj Karalist un rij ),
Eikaliptu intī ir vair k nek 700 sugu. Liel s biomasas ieguves plant cij s Dienvideirop
p rsvar izmanto E. globulus un E. camaldulensis, bet Eiropas zieme os aukst k klimat
izturīg k s – E. gunnii un E. nitens.
Tradicion li eikaliptu SRC st dījumi tiek ierīkoti ar 3 × 3 m (vai līdzīgu) att lumu starp
t s koksnes rot cijas periods ir 7-12 gadi. Atkarīb no
situ cijas tirg , eikaliptu koksni izmanto arī ener ijas ieguvei. Aktu ls k uvis arī jaut jums
dījumiem bioener
d tiek p rbaudītas un ieviestas
intensīv kas st dī
ijas, kas līdzīgas k rklu īscirtmeta
atvas ju st dījumos pielietotaj m, un paredz īsus – 2-4 gadu rot cijas ciklus un
lauksaimniecī
īmu.
Vair k s pasaules valstīs (piem., Brazīlija, Austr lija) eikaliptu SRC st dījumus ierīko liel s
platīb s, kam r Eirop liela da
du st dījumu lauksaimniecības zem s v l atrodas
p rbaudes stadij . St dījumu ierī
ņotus spraudeņus, kas
ieg ti, veicot klimata apst k iem piem
ciju. St dījumu m
ī
sl
Neskatoties uz nozīmī
klimata apst k u diapazon ieg
vides un ekolo ijas viedok a, ir pretrunīga ints: iesp jams, ka eikaliptu plant cijas negatīvi
ietekm augsnes kvalit ti, grunts dens līmeni, biolo isko daudzveidību u.c., kas j ņem
v r , pl nojot eikaliptu SRC st dījumu ierī
kos p tījumos secin ts, ka negatīv
attieksme pret eikaliptiem ir nepamatota, un to ietekme uz vidi ir līdzīga jebkurai citai
intensīv lauksaimnieciskaj
pielietotajai sugai.
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20. att ls. 6-gad gu eikaliptu SRC plant cija
biomasas ieguvei Jaunz land (Avots: I. Dimitriou).

2.5

21. att ls. Eikalipta plant cija ar gar ku rot cijas
periodu Argent n (Avots: D. Rutz).

Alkšņi

Alkšņi ir visp rpieņemts Alnus ints nosaukums. Alkšņi pieder Betulaceae dzimtai.
ap 30 vienm ju koku un kr mu sugu, un t s sastopamas vis zieme u m renaj zon
sugu izplatības are ls sniedzas līdz pat Centr lamerikai un Andu kalnu zieme iem.

intī ir

Alkšņiem nepieciešams daudz gaismas, barības vielu un dens, tom r tie piecieš arī
periodiskus, nelabv līgus apst k us, piem ram, sezon lu p rpl šanu. Baltalksnis (Alnus
incana (L.). Moench). sastopams vis Eirop , izņemot pašu dienvidu da u, Rietumsibīrij ,
Zieme kauk z , arī Zieme amerik . Baltalksnis aug līdz pat 1 500 m augstumam virs j ras
līmeņa, vislab k ka ain augsn , m reni aukst klimat . Turpretī melnalksnis (Alnus
glutinosa) izv las mitras vietas, ar augstu dens pieejamību un m renu klimatu.
Par piem rot ko alkšņu sugu SRC st dījumiem, Eiropas zieme da as valstīs
un Austrumeirop
uzskata baltalksni (Aosaar et al., 2012).

Skandin vij

m auglīg s augsn s izcirtumos un aizaugoš s
lauksaimniecības zem s, kur tas ir arvien jaunu brīvu platību iekarot js. Baltalkšņi izplatīti
viet s, kas citu koku sugu augšanai nav piem rotas, arī mitr s viet s (Indriksons, 2006).
Sakņu sist ma baltalksnim ir sekla, bet labi veidota, parasti koncentr ta augsnes virsk rt .
Lai gan alkšņi ir v ji miksotrofas sugas, tom r baltalksnis pazīstams arī k augsnes īpašību
uzlabot js, uz kuraas tievaj m sakn m veidojas sl pekli piesaistošu bakt riju vai
aktinomic šu izraisīti gumiņi. Literat r
ds alkšņa gumiņbakt riju fiks t
sl pek a daudzums no 20-300 kg N uz 1 ha gad (Indriksons, 2006). Zin tnieki secin juši,
ka 2,5 m augsta alkšņu jaunaudze, kur kociņu skaits ir 10 000 gab. uz ha, ar kritušaj m
lap m un atmirušaj m sakn m augsnei var pievienot līdz 200 kg N uz ha gad (Indriksons,
2006).
Baltalksnim raksturīga izcila sp ja atjaunoties, gan ar s kl m (ve etatīv s izcelšan s koki:
dīgtsp jīgas s klas s
), bet b tisk kais faktors ir t sp ja no
snaudošajiem pumpuriem veidot gan sakņu, gan stumbra atvases (Kundziņš, 1937;
Daugaviete et al., 2009). M kslīgi ieaudz jot (izmanto 1-gadīgu st dmateri lu), tas ir oti
traudzīgs, 9-taj gad p c iest dīšanas sasniedzot 9 m augstumu (Bisenieks et al., 2010).
SRC baltalkšņu plant ciju ierīkošanai pielieto 1-gadīgu st dmateri lu – kailsakņus vai
ietvarst dus (Liepiņš & Liepiņš, 2011).
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Pieredze alkšņu izmantošan SRC st dījumos ir Skandin vijas valstīs, Krievijas Eiropas
da , Igaunij un Latvij . Zviedrij un Somij atzīm ta augst k biomasas ieguve no
baltalkšņa SRC – 17 t/ha DM gad no ha (Aosaar et al., 2012). Ieteiktais baltalkšņu SRC
st dījumu rot cijas periods 15-20 gadi, ieg stot ap 60-90 t koksnes biomasas no 1 ha.
Optim lais baltalkšņu SRC plant ciju st dīšanas biezums – ne liel ks k 10 000 koki/ha. Ja
rot cijas periods ir 15-20 gadi, tad pirms nociršanas kailcirt SRC plant cijas biezums
nedrīkst tu p rsniegt 3000-6000 koki/ha (Aosaar, 2012). Latvij , jau s kot no 2009. gada, ir
izveidoti baltalkšņu SRC izm in juma st dījumi, kas paredz ti biomasas ieguvei.
St dījumu biezums – 2000-2500 koki uz ha, tos pl nots audz t gan k īscirtmeta atvas jus
ar 5 gadu aprites ciklu (p c pirm 5 gadu cikla, st dījuma biezums tiks palielin ts ar sakņu
atvas m), gan k SCR st dījumus ar 15 gadu aprites ciklu.
Latvij veiktie izm in jumi liecina, ka baltalksnis ir piem rots SRC un atvas ju st dījumiem
ar rot cijas ilgumu 5 līdz 15 gadu, ieg stot 20-445 ber. m3 biomasas no 1 ha un ien kumus
no 189 līdz 4200 EUR ha–1 (Lazdiņa & Daugaviete, 2010; Daugaviete et al., 2011;
Daugaviete et al., 2015).

18. att ls. Pasarg ti no savva as dz vnieku boj j miem
al
a la as a labi (Avots: D. Rutz).

2.6

nožo oti al

u st d jumi V cij (pa kreisi) un

Citas sugas

ijas ieg šanai SRC sist m s Eirop m in ts ieviest arī t das
intis/sugas, k Acacia saligna, Ulmus spp., Platanus spp., Acer spp., Corylus avellana,
Paulownia spp. un citas. Tom r šo inšu/sugu ieviešana, atš irīb no iepriekš
aprakstītaj m, nav bijusi sekmī
m – kandid t m ir eksotiskas un/vai
invazīvas sugas, un to ietekme uz vidi un potenci l invazit te nav p rbaudīta. Citas no
potenci li izmantojam m sug m ir piel gojuš s k diem noteiktiem klimata apst k iem.
K d

b tu j st da citas sugas?

Citu sugu (nevis k rklu un pape u) p rbaude un pieredzes g šana to apsaimniekošan
nevar tu b t ī
īta un riskanta. T d
neliel
da
SRC st dījumu
lauksaimniekiem ieteicams izm in t arī citas sugas. Vair ku sugu izmantošana palielina
st dījumu daudzveidību un sabiedrības pozitī
kt
vienlaicīgi un, parasti, ar to pašu aprīkojumu, ko izmanto galvenajai st dījumu sugai.
J ņem v r , ka viet , kur st dī
s zem ka nek m r sugas
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3

scirtmeta atvasāju (SRC) audzēšana

Šaj noda apkopota inform cija par SRC st dījumu apsaimniekošanu – st dījumu
ierīkošanu (st dījumu vietas sagatavošana, st dīšana) un kopšanu rot cijas perioda laik ,
galveno uzmanību piev ršot k rkliem un papel m.
3.1

Stādījumu vietas sagatavošana

Pirms audz t SCR lauksaimniecības zem s, nepieciešama r pīga augsnes sagatavošana.
Nez u kontrole ir viens no svarīg kajiem faktoriem veiksmīgai st dījumu ierīkošanai un
pieauguma veidošanai tajos. Lai atbrīvotos no nez l m, izmanto vair kus
apsaimniekošanas paņ mienus (22. att ls).

22. att ls. K rklu st di nez u piln SRC lauk . Neskatoties uz to, ka n kamo gadu laik k rkli nez les
p raugs, sagaid ma zem a raža
d veicami nez u kontroles pas kumi (Avots: I. Dimitriou).

Vietas nez ainību nosaka iepriekš jais zemes izmantošanas veids un nez u s klu
daudzums augsn . Neapsaimniekot s augsn s p rm rīga nez u daudzuma risks ir liel ks,
jo t s augsn jau izs jušas savas s klas (Gustafsson u.c., 2007). Daudzgadīgo nez u
apkarošan nozīmīga ir augsnes sagatavošana gada laik pirms st dīšanas.
Viegl k metode nez u apkarošanai ir herbicīdu izmantošana. Iesp jama ir arī nez u
meh niska kontrole, tom r t ir sam r riskanta un laikietilpīga un nepieciešama tikai
pirmaj st dījumu ierīkošanas gad . emot v r SRC st dījumu aprites ciklu, kas ir gar ks
par 20 gadiem, s kotn ja herbicīdu pielietošanas ietekme ir neliela.
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Tikko apst ts k rklu SRC lauks, kas att r ts no nez l m, kuras te augušas pirms lauka
sa atavo anas st šanai (Avots: P. Aronsson).

dī
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dzīvnieki (atkarīb no valsts) (25. att ls). Tom r st dī
īkojami tikai teritorij s, kur dzīvnieku boj jumu risks ir ī
ījumos, ja da u no izmaks m iesp
īdij m. Rekomend jama īslaicī
c SRC ierī
ī kie,
s st dījumus no boj jumiem. Daudz s Eiropas da s dzīvnieku, piem ram, lielo
zīdīt ju (stirnas) vai kurmju kait jums var radīt nopietnus zaud jumus, t d ir izstr d ti
repelenti, kuru izdalīt
īvniekus no SRC st dījumiem (24. att ls). emot
v r
platīb
īvnieku boj jumu risku, kur pl nots ierīkot viena stumbra (k
nevis kr mveida) SRC st dījumus (Caslin u.c., 2012).

24. att ls. V cij
uzst d ts
atbaid šanai (Avots: D. Rutz).

3.2

repelents

stirnu

25. att ls. Stirnu boj ts papeles stumbrs V cij .
Š di boj j mi bieži nov rojami plant ciju mal s
(Avots: D. Rutz).

Stādmateriāls

St dmateri la izv li nosaka izraudzīt
dījumu pl
li ietekm vair ki
rt saistīti ar t s piem rotī
k iem un kvalitatīva,
piem rota st dmateri la pieejamību. Ener tisk s biomasas SRC domin lielas biezības
st dījumi, kas n kotn veidos atvas jus (koki p
ņu vai
celmu atvas m). Spraudeņ
k izmantotais
st dījumu ierī
ņus, nevis st dus, b tiski samazin s
st dījumu ierī
k ener tisk s SRC biomasas st dījumus ierīko k

33

kokveida (vienstumbra) st dījumus, ar maz ku biezību. Š dos gadījumos p rsvar izmanto
st dus.

26. att ls.
ieži izmanto a
ar s s ra e s eit a e
lona s ra e i (Avots: D. Rutz).

a

m

27. att ls.
m
ari
r l
s ra e i
st j m
ier o anai izm rs sal zin ts ar stan arta il s alv (Avots:
P. Aronsson).

K rklu un pape u SRC st dījumus ierīko, lietojot viengadīgus SRC atvas
aptuveni 25 cm garos spraudeņos. Materi ls spraudeņiem iev cams ziem , kad pumpuri ir
pilnīg miera st voklī. St dmateri lu uzglab kast s, aukstuma kamer s, -4°C temperat r
un no t m izņ
dīšanas uz lauka. P c st dmateri la pieg des ir
svarīgi, lai kastes pirms st dīšanas uzs kšanas tiktu tur tas n un v sum (Gustafsson
u.c., 2007). Komerci li pieejamo st dmateri lu veido uzlaboti kloni/š irnes. Daudzas
uzlabot st dmateri la š irnes/klonus aizsarg Eiropas st du selekcion ru tiesības. Tas
nozīm , ka st dmateri
rdošanai, bez speci li izsniegtas at aujas, ir
nelikumīga. Spraudeņ
tes uzņ mumu nolīgtas un apstiprin tas audz tavas, kas
pieg d st dmateri lu – viengadīgu atvašu rīkstes un spraudeņus – meh niskai st dīšanai.
Lauksaimniekiem vai projektu izstr d t jiem, kuri saistīti ar SRC, ir laikus j sazin s ar
licenc taj m komp nij
d st dmateri lu (28. att ls), lai nodrošin tu
augšanas apst k iem atbilstoša st dmateri la saņemšanu. Vairum gadījumu komp nijas
garant minim lu spraudeņu ieaugšan s sekmīgumu.
St dījumu ierīkošanas sekmes galvenok rt nosaka spraudeņu kvalit te. Spraudeņus gatavo
no viengadīg m atvas m. Lai nodrošin tu pietiekamas og hidr tu rezerves spraudeņus
sp cin šanai pirms st dījumu ierīkošanas, tiem j b t vismaz 15 cm gariem un diametr
> 0.8 cm. St dot k rklu vai pape u spraudeņus, atvas m j b t pietiekami p rkoksn t m, lai
nov rstu spraudeņu deform ciju, kas var rasties, tos ievietojot sagatavotaj zem .
Spraudeņiem nevajadz tu b t izbal jušiem vai krokotiem – kas nor da uz at deņošanos un
sliktiem uzglab šanas apst k iem. Š du pazīmju kl tesamība samazin s st dījumu sekmīgu
ieaugšanos.
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28. att ls. Viengad gas atvases, no kur m izgatavo spraude us k rklu SRC st d jumu ier košanai. Atvases
pieg d priv ta spraude
ražot jkomp nija Zviedrij . Spraude u kvalit te ir svar ga SRC st d jumu
izveidošanai, un to nodrošina un garant pilnvarota komp nija (Avots: I. Dimitriou).

St di vienstumbra plant ciju ierīkošanai j ieg d jas no pilnvarot m audz tav m vai
dīleriem, kuri var sniegt arī nepieciešamo inform ciju par konkr to sugu vai š irņu īpašīb m.
Tas ir svarīgi, jo izmantojot neatbilstošu st dmateri lu, tiks zaud ts laiks un līdzek i.
Ieteicams pas tī
du š irņu materi lu, minimiz jot risku, ko var tu izraisīt k das š irnes
uzņ mība pret kait k iem un slimīb m. Vair ku š irņu izmantošana mazin s st dīšanas
neizdošan s risku.
3.3

Stādīšana

Zin mas vair kas st dīšanas metodes, kas piel gojamas izraudzītaj m sug m,
pieejamajam st dīšanas aprīkojumam, pl notaj m darbasp ka izmaks
veidiem utt. Šaj noda apskatīta, galvenok rt, SRC st dījumu ierīkošana ar spraudeņiem,
k arī atvas ju apsaimniekošana. Ja SRC st dījumi ierīkoti ar st diem, apsaimniekošana ir
līdzī
mat sīk k netiek apskatīta.
Lai īstenotu racion
kšanu, un efektīvi izmantotu vietu uz
lauka, st dīšanas process ir r pīgi pl nojams. Piem rot kais SRC ierīkošanas paņ miens ir
st dīšana rind s, kas veidojamas t , lai t s b tu iesp jami gar kas. Izdevīgi, ja rindas
beig s ir pievedce š. Savuk rt rindas beig s j b t 8-10 m platai apgriešan s joslai (to sauc
arī
kšanas mašīn m ir nepieciešama vieta manevr šanai. Ja ap
st dījumiem ir dzi i gr vji, apgriešan s joslai j b t 10 m platai, citos gadījumos pietiek ar
8 m. Gar p r j m SRC st dījumu mal m atst
St d šana veicama pavasar , kad laika apst k i ir piem roti augsnes sagatavošanai –
aprīlī-maij Eiropas zieme os un agr k Eiropas dienvidu da . Spraudeņus var st dīt arī
v l k (maij vai j nij ), jo st dmateri lu uzglab zem temperat r . Agr ka st dīšana ir
izdevīg ka, jo tiek nodrošin ta gar ka augšanas sezona. Spraudeņi s k apsakņoties tikai
tad, kad augsn ir pietiekams dens daudzums un t ir gana silta. Galvenais spraudeņu
ieaugšanos noteicošais faktors ir dens pieejamība, jo spraudeņi neapsakņojas p r k
ieilgušos sausuma periodos un attiecīgi var iekalst. dens pieejamība ir svarīg ka nek
st dījumu ierīkošanas laika izv le.
Pirmaj gad p c st dījumu ierīkošanas iesp jams veikt koku „ats dināšanu uz celma”.
Viengadīgu atvas ju ats din šanu (īpaši k rkliem) lieto, lai veicin tu strauj ku pieaugumu,
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vair ku atvašu veidošanos uz viena celma, k arī lab ku sakņu attīstīšanos otraj gad .
Nav apliecin ts, ka šis paņ miens paaugstin tu biomasas produktivit ti rot cijas period
laik , t d t pielietošana nav oblig ta. Ja tom r ats din šana ir paredz ta, t izdar ma,
izmantojot z les p v ju, p aušanas asmeni vai izkapti. Nav arī viennozīmīgas atbildes, k da
ir ats din šanas uz celma pirmaj gad p c st dījumu ierīkošanas pievienot v rtība.
Ir veikts nozīmīgs p tījums par SRC st dījumu biezību un pl nojumu. Šo r dīt ju noteikšana
ir atkarīga no izv l taj m sug m un pieejamaj
kšanas iek rt m. Ja
kta ar speci l m, SRC st dījumiem paredz t m mašīn
k izv las
dubultrindu st dīšanas sist mu (skatīt 1.3 noda u). Pl n iek aujama tehnikas iebraukšana
SRC lauk , lai nov rstu iesp jamo augu boj šanu arī p c 3-4 gadiem, ieturot 1.50 m
att lumu starp dubultrind m, 0.75 m att lumu starp dubultrindas rind m, un 0.5 m līdz 0.8 m
(atkarīgs no atrašan s vietas un izmantotajiem kloniem/sug m) att lumu starp spraudeņiem
rind s. Atkarīb no izmantojam s sugas nepieciešami 5 000-20 000 spraudeņu uz hekt ru.
K rklu st dījumu biezība ir augst ka nek pape u st dījumos.
St dī
di: piem ram, izmantojot speci lu meh nisku st dmaš nu un
viengadīgas atvases k st dmateri lu (29. att ls). T d veid iesp jams apst dīt vienlaicīgi
2 vai 3 dubultrindas. St dmašīnas no atvas m autom tiski izveido spraudeņus, kurus uzreiz
iest da dubultrind s. Š du mašī
īgums ir aptuveni viens hekt rs stund . Ar citu
tehniku st d mi tikai iepriekš sagatavoti spraudeņi (30. att ls).

29. att ls. K rklu SRC st dmaš na, kas veic tr s dubultrindu apst d šanu vienlaic gi; darbam
nepieciešami etri cilv ki un autovad t js (Avots: N-E. Nordh).
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30. att ls. Maš na pape u spraude u autom tiskai st d šanai (Avots: Wald 21).

31. att ls. Pape u st d jumi, kas ier koti manu li, izmantojot 50 cm garus spraude us (Avots: I. Dimitriou).
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St d šanu veic manu li, ja meh nisk s st dīšanas aprīkojums nav pieejams vai atrodas
p r k t lu no st dījumu vietas un t pieg de var tu b t d rga (31., 32., 33. att ls). Manu li
st da arī tad, ja darba izmaksas ir zem kas nek aprīkojuma noma vai, ja apst d m s
platības ir mazas (maz kas par 1 ha). Lai izvairītos no koku savstarp j s konkurences,
svarīgi iev rot, lai rindas atrastos paral li viena otrai, un att lums starp t m b tu vien ds.
Taisnu rindu atlikšanai var izmantot auklu.

32. att ls. Spraude u iespiešana manu li. Lapu
pumpuriem vienm r j b t v rstiem uz augšu
(Avots: D. Rutz).

33. att ls. Spraude u iespiešanu ar k ju ir
izmantojama, ja augsne ir p r k sabl v jusies
(Avots: D. Rutz).

Vītolu un pape u SRC st dījumos p rbaudītas vair kas st dīšanas metodes, ar m r i
aizvietot domin jošo dubultrindu sist mu, lai ieg tu augst ku st dī
ību. Viena no
izm in taj m metod m bija k rklu „sprungu u” horizont l st d šana (34. att ls) ar
st d mo mašīnu. K st dmateri lu izmanto veselas saknes vai spraudeņus. Horizont lo
st dīšanas metodi plaši izmanto nog
šanai un augsnes atjaunošanai upju
krastos, t p rbaudīta arī SRC st dījumos. Izm in jumu rezult ti liecina, ka biomasas
lo st dīšanu, var b t tikpat produktīva, cik izmantojot dubultrindu
sist mu, ta u turpm k st dī
kšana) ir apgr tin ta. Ja
š irnei piem rojams patentmaks jums – autoratlīdzība, horizont l st dīšana ir daudz
d rg ka, jo st dmateri la nepieciešams vair k, nek dubultrindu sist m ar spraudeņiem.
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34. att ls. Horizont li ievietota k rklu atvase. Atvase v l j nosedz ar augsni (Avots: D. Rutz).

Lai samazin tu virsmas laukumu un radītu lab kus apst k us herbicīdu izsmidzin šanai, p c
st dīšanas veicama augsnes pievelšana. Pievelšana un herbicīdu izsmidzin šana nav
oblig ta, bet nepieciešamību to darīt nosaka augsnes īpašības un lauka z lainība. Ja
st dīšanu veic ar mašīnu, t save augsni paral li st dīšanas solim.
3.4

Stādījumu apsaimniekošana

P c st dījumu ierīkošanas turpm k veicama to apsaimniekošana. Apsaimniekošanas so i
aprakstīti šaj noda , galvenok rt piev ršoties lauksaimniecības zem s plaši izmantotajiem
k rklu un pape u SRC st dījumiem, bet ne kokaudzes tipa st dījumiem, kas apr p jami
gandrīz t pat k
SRC ierīkošanas f z īpaši nozīmīga ir nez u kontrole, jo st di konkur d gaismas,
dens un barības viel m. Nez u kontroles pas kumi veicami gan pirms st dīšanas, gan
pirmaj gad p c st dījumu ierīkošanas. Stipri nez ainos laukos jaunie kociņi b s
nov jin ti un augs l n
k izmantot kontroles metode ir nez u dīgšanas nov ršana,
lietojot atbilstošu augsnes herbicīdu, kas izsmidzin ms uzreiz p c st dījumu ierīkošanas un
pirms spraudeņi s kuši raisīt jaunos dzinumus (Gustafsson u.c., 2007). K skaidrots
3.1 apakšnoda , nez u kontroli, īpaši neliel s platīb s, iesp jams veikt meh niski.
V l k, sezonas laik , tiklīdz beigusies herbicīda iedarbība, st dījumi regul ri apsekojami, lai
nov rt tu, vai ir nepieciešama t l ka nez u kontrole. Nez u izplatības nov ršanai šaj
period var tu b t nepieciešami meh niskie kontroles pas kumi (35. att ls). Ja nez u
kontroli veic augsni kultiv jot, to ieteicams darīt trīs reizes sezonas laik . Savuk rt, ja
pielieto ec šanu, var tu b
ka apstr de (atkarīb no atrašan s vietas,
aptuveni 6-8 reizes). Nez u apkarošan izmantotie paņ mieni vai aprīkojums ir maz k
nozīmīgi, galvenais, lai nez u kontroles pas kumi tiktu īstenoti uzreiz p c to par dīšan s.
Rav šanas laika izv lei, p c SRC st dījumu ierīkošanas, ir liela nozīme st dījumu
veiksmīgas augšanas sekm šanai. Praktisks ieteikums vītolu SRC st dījumu audz t jiem:
ja uz lauka ir 2-3 nez u sugas, kas ir augst kas par 8 cm, veicama nez u meh niska
kontrole. Ja nez u kontroli veic atbilstoši nor dījumiem, tad turpm ko gadu laik t vairs
neb s nepieciešama, jo iest dītie koki, p c otr augšanas gada, nez les ap nos.
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35. att ls. Nez ains, gadu vecs k rklu SRC lauks. T k kokiem s kušas par d ties lapas (nav redzamas
att l ), nez u kontroli iesp jams veikt tikai meh niski – rav jot (Avots: I. Dimitriou).

Insektu kontrole: ja st dījumu viet probl mas radījuši kukaiņi, reiz ar herbicīdiem
lietojami arī insekticīdi. Kukaiņi šaj laik (pavasarī pirms st dīšanas) atrodas k puru f z ,
kad tie visviegl k ir apkarojami. Lai herbicīdi pietiekami vienm rīgi nosegtu lauka virsmu un
insekticīdi labi infiltr tos augsn , pesticīdu ieteicams lietot liel apjom (nevis augst
koncentr cij , bet liel dens tilpum ). Vienm r r pīgi j izv rt , vai nepieciešama imik liju
pielietošana un, ja iesp jams, no t s j izvair s. Insekticīdu izmantošana parasti nav
nepieciešama.
„Ats din šana uz celma”: t izdar ma p c pirm st dījumu ierīkošanas gada, ziem
(bezlapu st voklī), lai uzlabotu atvas ju augšanu, ieg tu vair k celma atvašu un veicin tu
sakņu veidošanos otraj gad . Iest dītie spraudeņi pirmaj augšanas sezon dos 13 atvases (atkarīb no klona), kuru maksim lais augstums b s 2-3 m. „Ats din šana”
veicama iesp jami tuv k augsnei, izmantojot virzu a tipa pī a p aujmašīnu, ar kuru izdar ms
tīrs griezums, jo citu tipu p v ji var meh niski boj t kokus.
Neskatoties uz to, ka „ats din šana uz celma” tiek izmantota jau kopš 1990. gada, kad SRC
sist mas tikai s ka attīstīties, t s nepieciešamība joproj m ir strīdīgs jaut jums. Kaut arī
t d j di ieg stamas vair k celma atvases un saknes veidojas lab k, ne vienm r st dījumu
aprites cikl tiek sasniegta augst
gadījum izv li par šīs metodes
pielietošanu j izdara pašam lauksaimniekam. T dos klimata apst k os vai viet s, kur
sagaid ma strauja nez u sazelšana un kur p c st dīšanas nepieciešama atk rtota
herbicīdu lietošana, „ats din šana uz celma” atvieglos herbicīdu izsmidzin šanu.
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m slošanai var pielietot neorganiskos sl pek a m slojumus (Aronsson et al., 2014).
St dījumu m slošanai var izmantot d ņas no viet j m notek deņu attīrīšanas iek rt m
(sīk k aprakstīts turpm kaj s noda s), ta u t s j papildina ar sl pekli. Sl pek a
nepieciešamību nosaka SRC st dījumu vecums un atvašu attīstība. Vec kos st dījumos
sl peklis tiek atbrīvots no nokritušo lapu k rtas, t d j di samazinot nepieciešamību p c
m slošanas pielietošanas. St dījumiem j pievada t ds pats sl pek a daudzums, k ds ticis
izvadīts, iev
Barības vielu izvades daudzums vītolu SRC ir mainīgs un atrodas 150-400 kg N, 180250 kg K un 24-40 kg P diapazon uz hekt ra 3 gadu rot cijas period , pieņemot, ka
(Zviedrij ). Salīdzin jumam – intensīvi apsaimniekot
p av , 3 gadu laik , tiek izvadī
īscirtmeta atvas ju
st dījumiem nepieciešamība p c sl pek a (N) ir neliela salīdzin jum
ar cit m
lauksaimniecības kult r m. Lai apr in tu SRC st dījumu m slošanai nepieciešamo
sl pek a devu, j ņem v r t izmantošanas efektivit te. Iev rojamu barības vielu daudzumu
izmanto augsnes mikroflora, v l da a N non k atmosf r vai to piesaista atvas ju saknes un
lapas. Atvas ju lap s un sakn s piesaistītais sl peklis, nokritušaj m lap m sadaloties un
sīkaj m sakn
.
Fosfora un k lija m slojums SRC st dījumos parasti nav vajadzīgs. Lai palielin tu fosfora
daudzumu augsn , nepieciešami vair ki t secīgas pielietošanas gadi, bet zem s SRC
st dījumu prasības š das m slošanas veikšanu nepamato. K lijs augsn ir salīdzinoši
stabils un t d augiem gr ti pieejams. Koksnes pelnu izklied šana (plaš ka inform cijas
par š du praksi atrodama turpm kaj s noda s) var atgriezt st dījumos liel ko da u no
izvadīt k lija, iev
emot v r iepriekšmin tos faktorus, k arī potenci los augsnes analī
tus un
prognoz
oti visp rīgs ieteikums vītolu SRC st dījumu m slošanas b tu š ds:
120-150 kg N, 15-40 kg P un 40 kg K uz hekt ra gad (cenšoties pielietot zem k s devas)
(Gustafsson u.c., 2007). T ds pats apr ins piem rojams arī cit m sug m, kuras st da SRC
plant cij s. Potenci lajiemm īscirtmeta atvas ju audz t jiem j ņem v r , ka tehniski SRC
st dījumu m slošana ir iesp jama tikai pirmaj un, iesp jams, otraj gad p c to
ierīkošanas, ta u ne v l k, jo tad atvas ju augstums b s tik liels, ka var tu apgr tin t
m slošanas iek rtu iek šanu st dījumos, nenodarot meh niskus boj jumus kokiem.
Nesenais p tījums par SRC st dījumiem, kuros izmantoti jauni kloni, nor dīja, ka šo klonu
reakcija uz m slošanu ir iev rojam ka, nek t ir vec ku klonu st dījumos (Aronsson u.c.,
2014). Tas, iesp jams, sniedz atbildi lauksaimniekiem par st dījumu m slošanas
nepieciešamību. Varb t, ka st dījumos ar jaunu klonu st dmateri lu m slošana veicama,
pielietojot liel ku sl pek a daudzumu, nek ieteikts iepriekš (protams, gadījum , ja nenotiek
sl pek a izskalošan s). Atbildi uz jaut jumu – m slot vai n – da ji nosaka arī m slojuma
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4 Biomasas ieguve
SRC st dījumu rot cijas cikl nozīmīga loma ir biomasas iev kšanai, kas sast da 50-80 %
no vis
m (Liebhard, 2007) un b tiski ietekm SRC st dījumu
ekonomisko izn kumu.
kšana veicama ziem
Atkarīb no v lam
interv
aprī

p c lapu nokrišanas un tad, kad augsne ir sasalusi.
kšana SRC st dījumos veicama ar 2-20 gadu
dījumos iev
dus paņ mienus un
di faktori:

irne, koku skaits un caurm rs;
lamais galaprodukts: š elda, granulas, z

ba i;

te: š eldas forma, mitruma saturs;
ība: sava tehnika vai sadarbība ar darbuzņ m ju;
eometrija: vienrindu vai dubultrindu, att lums starp rind m;
rs un forma: lieli vai mazi lauki, nog zes;
kt s koksnes biomasas daudzums: lo
cikls);

kšanas interv ls (aprites

jas.
Kokus pirmaj
kšan
nov kšanas reizi aptuveni 1-2 cm augst k. Griezumam j b t asam un horizont lam – lai t
virsma b tu iesp jami maz ka.
4.1

Biomasas

scirtmeta atvas jos ieg t s biomasas daudzumu nosaka st dījumu atrašan s vieta, ko
parasti raksturo klimats (temperat ra, dens pieejamība) un augsnes tips. Lai maksimiz tu
izv las katrai vietai piem rot k s sugas, š irnes un kloni. Eiropas zieme os
sugas/klona izv les galvenais krit rijs ir aukstumizturība (t.sk. izturība pret salnu), bet
Eiropas dienvidos – sausumizturī
s SRC st dījumiem raksturīg k s
pazīmes un iesp jamie k rklu, pape u un balto robī
dos klimata
apst k os (atš irīg s Eiropas da s) par dīti 8. tabul .
ne tikai abiotiskie faktori, bet arī cilv ku darbība: apsaimniekošanas prakse,
visp r j saimniekošana, SRC sugu un š irņu izv le, slimību un nez u kontrole un
st dījumu nodrošin šana ar barības viel m.
Aprites cikls/interv ls ir atkarīgs no SRC st dījumu m r a parasti no 1 līdz 7 gadiem, ta u
var tikt paildzin ts līdz 20 gadiem. P c 20-30 gadiem st dījumus p rst da vai nomaina
sugu.
Iesp jam ikgad j sausas š
ir diapazon no 5
līdz 18 t/ha. Kop jo biomasas apjomu vienam rot cijas periodam apr ina, ņemot v r
ikgad jo pieaugumu, rot cijas perioda ilgumu un dens daudzumu koksn (tikko noz
t
koksn – aptuveni 55 %). Piem ram, ja ikgad j
eldas, rot cijas
periods – 4 gadi un dens saturs koksn – 50 %, kop jais ieg t s biomasas apjoms b s
aptuveni 80 t/ha, bet sausas š eldas apjoms – 40 t/ha.
Biomasas produktivit te pirmaj

rot cijas period

43

ka nek

otraj

un trešaj

period . Atkarīb no augšanas un citiem apst k iem biomasas produktivit te n kamaj s
rot cij s, kolīdz st dījumi k st vec ki, var b t stabil ka un pazemin ties.
8. tabula. scirtmeta atvas ju (SRC) visp r gs raksturojums (Avots: Dallemand u.c. 2007)
Sugas

K rkli

Papeles

Balt rob nija

Eiropas da a

Eiropas zieme u, centr l
un rietumu da a

Centr l un
Dienvideiropa

Vidusj ras re ions
(Eiropas da a), Ung rija,
Polija

St d jumu biez ba
(celmi ar atvas m/ha)

12 500-15 000

8 000-12 000

8 000-12 000

Rot cijas periods
(gadi)

1-4

1-6

2-4

Vid jais celma diametrs
rot cijas perioda beig s (mm)

15-40

20-80

20-40

Vid jais augstums rot cijas
perioda beig s (m)

3,5-5,0

2,5-7,5

2,0-5,0

Kr ja rot cijas perioda beig s
(mitra koksne t/ha)

30-60

20-45

15-40

Koksnes mitruma daudzums
(% no svara)

45-62

50-55

40-45

K k pin t SRC st d jumu produktivit ti? (Lindegaard 2013)
Savlaic ga pl nošana: SRC st dījumu ierīkošanas pl nošanu ieteicams s kt gadu pirms
ierīkošanas. Līdz ar to b s pietiekami daudz laika pieteikumu iesniegšanai un kvalitatīvai
augsnes sagatavošanai. V lu vasar /agri rudenī s kama nez u kontrole un zemes
aršana.
P rzini savu pašumu: piem rota augsne ir pamatnosacījums sekmīgai sugu augšanai
SRC st dījumos. T d īpašniekam j p rzina savas zemes potenci la galvenie r dīt ji –
augsnes īpašības un dens pieejamība. Ierīkojot st dījumus neauglīg vai cit di
nepiem rot augsn , gandrīz vienm r ieg
rklu SRC st dījumi vislab k
augs auglīg aramzem , kuras pH v rtība b
rkli labi aug arī
smag br nzem ar augstu m la saturu, bet tos nevajadz tu st dīt putek ain s un
viegl s smilts augsn s. scirtmeta atvas ju k rkliem nepieciešamais ikgad jais nokrišņu
t melior cijas
sist mas, t d st dīšanu izdariet vismaz 30 metrus no svarīgiem noteces gr vjiem.
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Nez u kontrole: lai gan īscirtmeta atvas ji aug oti tri, st dījumu ierīkošanas laik
j seko, lai nez u konkurence b tuminim la. Nez u kontrole s kama reiz ar augsnes
sagatavošanu rudenī un turpin ma pirmo gadu p c st dījumu ierīkošanas. No imik liju
izmantošanas st dījumos j cenšas izvairīties. Nepieciešamību lietot pesticīdus noteiks
st dījumu apjoms, sastopam s nez u sugas, st dījumos izmantot s sugas utt.
Lab ko š ir u izmantošana: ī scirtmeta atvas ju š irnes, pirms to izst dīšanas r pīgi
p rbaud mas. Selekcijas rezult t ieg t s uzlabot s š irnes dos augst
iesp jams, j izv las viet j s š irnes. Lai ieg
kas
š irnes; savuk rt, lai mazin tu slimību un kait k u boj jumu risku, st dījumos uzturama
en tisk daudzveidība. Piem rotu š irņu izv le ir b tisks nosacījums, lai st dījums b tu
sekmīgs un rentabls, k arī
īb izsl gtu iesp jamo kait k u un
slimību risku.
Sadarb ba ar st d šanas darbu veic ju: parasti SRC st dījumu ierīkošanai algo
st dīšanas darbu veic ju: sazinieties ar viņu savlaicīgi un pal dziet arī atsauksmes.
Pajaut jiet citiem lauksaimniekiem, kas ar šo speci listu ir sadarbojušies, par viņu
pieredzi un atsauksm m, jo tukšumi, kur spraudeņi nav uzdī
dīšanas
laik pie auto k
dīšana aizņem vair k laika, bet gala rezult ts ir lab ks,
ņemiet v r , ka st dīšanas kvalit te ir svarīg ka nek zemas izmaksas.
Tukšumu aizpild šana: lai cik r pī
s un st dīšanas darbu veic js neb tu, st dījumos
vienm r radīsies tukšumi vai nu viet , kur spraudeņa iest dīšana izlaista, vai arī viet ,
kur tie nav apsakņojušies. Veicot „ats din šanu” uz celma, ieg sit oti daudz
st dmateri la tukšumu aizpildīšanai. P c pirm
kšanas brīvaj s viet s var
ievietot 1 metru garas atvases vai spraudeņus. Tukšumu aizpildīšanas veidu noteiks
izmantot s koku š irnes.
Samaziniet dz vnieku nodar tos boj jumus: t di savva as dzīvnieki, k truši, za i un
dījumiem var nodarīt nopietnus boj jumus, īpaši, ja st dījumi ierīkoti
neliel platīb un viet s ar augstu šo dzīvnieku blīvumu. Sadarbojieties ar medniekiem
un at aujiet viņiem ierīkot medību mastus dzīvnieku skaita kontrol šanai un to
atbaidīšanai. Arī
du repelentu (arom tu) izmantošana palīdz s attur t savva as
dzīvniekus. V l viens aizsardzības paņ miens ir platī
oti d rga,
ta u ir t v rta ilgtermiņ . St dī
cijas period liel m r
nosacīs šie pirmie p ris m neši p c st dījumu ierī
šanai, lai ieg tu
izdevīg ko pied v jumu, sazinieties ar viet jiem uzņ m jiem.
M slojiet ar organiskajiem atkritumiem: SRC st dījumiem pietiekam daudzum ir
nepieciešamas barības vielas, kuras iesp jams nodrošin t, lietojot organiskos
m slojumus, t dus k virca, p rstr d tas notek deņu d ņas, k tsm sli vai digest ts.
Ieteicams m slošanu pielietot jau ierīkot plant cij , p
kšanas.
M slošana vair k nepieciešama vec kiem st dījumiem. Iegaum jiet, ka, veicot
m slošanu ir j iev ro attiecīgie noteikumi, likumdošanas prasības un citi nosacījumi, kas
attiecas uz augšanas stimul šanu.
K iniet biomasas raž ieg
l sities p rliecin ties, ka ir nov kti
visi atvas ji, un t d
kšanas pakalpojumu veic ju. Izmantojot
pieredz juša speci lista pakalpojumus, ir iesp jams b tiski samazin t mašīnas operatora
k das un atbirumus no p rpildītaj m piekab m. T pat ir svarīgi, lai harvestera asmeņi
b tu uzst dīti pareizi un atvas ji nogriezti pietiekami zemu – kur stumbri ir visresn kie un
smag kie. Atvas ji ataugs lab k, ja griezumi b s asi un bez spurojumiem. Arī š eldas
kvalit te ir lab ka, ja lietoti asi asmeņi.
Minimiz jiet uzglab šanas zudumus: p
kšanas. centieties minimiz t
uzglab šanas zudumus Š eldas uzglab šana un p capstr de (kalt šana) b s atkarīga
kšanas metodes, laika, kad š elda tiks pieprasīta, un š eldas kvalit tes.
Atrodiet lab ko metodi, lai ar minim l m izmaks m samazin tu uzglab šanas laik
radušos zudumus.
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4.2

Stādījumu aprites cikls
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to iesaka Ehlert u.c. (2013), griezto dzinumu padodot š eldot jam vertik l st voklī.
pašg j jsmalcin t ji: ir īpaši harvesteri (38. un 39. att ls) vai p rveidoti lopbarības
kombaini (37. att
īdzīgi k kombains,
kas nov c augus sk bbarībai. Š das mašīnas pied v vair ki izgatavot ji. Ir
pašg j jmašī
os”. T s d v par
u” harvesteriem.
Pašg j jsmalcin t ji un uzkabin m s iek
īgi, ir
p rveidoti lopbarības kombaini vai cukurniedru harvesteri. Vair ku izgatavot ju harvesteri,
t di k Claas (Jaguar) (37. att ls), Austoft (7700) un New Holland (38. un 39. att ls), ir
aprīkojami ar speci liem atvas ju nov kšanas hederiem. Ja interese par SRC sist m m
pieaugs, tuv kajos gados ir gaid mi tehnikas uzlabojumi un pilnveidojumi.

37. att ls. Claas pašg j jmaš na – SRC harvesters „Jaguar“ (Avots: I. Dimitriou).
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38. att ls. New Holland pašg j jmaš na ar piekabi
š eldai (Avots: D. Rutz).

39. att ls. New Holland pašg j jmaš nas hederis
(Avots: D. Rutz).

40. att ls. Ekskavatoram uzst d ta darba galva pape u nov kšanai Austrij (Avots: R. Mergner).

Tievu atvašu (piem., k rklu) nov kšanai ir pieejamas pres šanas iek rtas, kas form apa us
atvašu saiņus, kas ir līdzīgi salmu vai siena ru iem. Š du tehnolo iju pied v , piem.,
„Biobaler” (41. att ls) no Andersons Canada (Caslin et al., 2010).
Jau tagad pieejamas vair kas š eldošanas iek rtas (43. att ls), piem ram, no Jenz,
Komptech, Husman, Jensen, Pezzolato, Spapperi, Heizomat, Vogt, u.c.. T s var b t gan
mobilas, gan stacion ras, piekabei vai traktoram uzmont jamas iek rtas, k arī
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pašg j jmašī

m ir izlice koksnes padevei š eldošanas iek
ī
ī
ijas:

smalcin
dī

das koksnes

js: cilindra smalcin

ī

nisms. Š
izraisī
mašīn
drīz

ī

īk
šanas iek

ī

rošana. Smalcin

š

s
ji var

j
s, nevis š

sdienīgi cilindra smalcin

js: diska smalcin

ņ

dī

ji

ņ
dī

š eld s. Š
īg

īvs, k

no 15 lī

d
cilindra smalcin
r
pnieciskie smalcin

js: skr
skr ves formas asmens. Gar
smalcin šanai. Smalcin
j

c izm
d

spir lveida asmens malas ir noasin
paral li koksnes izgr d
ī
d

šanai,
ar forvarderi, kas
jiem,

diem k John Deere, Caterpillar, Hyundai, Valmet, Rottne, Dorfmeister
Komp nija Anderson

d
miem veido sapres

ī

ls. Komp nijas Anderson Bioballer„Bioprese”, Kan da
iomasas ražas iev kšanas metodes, to apraksts un raksturojums
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ls),

Apraksts

Raksturojums

Manu l un moto-manu l ražas nov kšana, izmantojot ma eti,
instrumentu

des motorz

i, kr m riezi vai l dz gu

•

•

Iesp jams personīgs ieguldījums.

Atvašu griešana un g šana ar ma eti, des
motorz i, kr mgriezi vai līdzīgu instrumentu.

•

Prasīgs un bīstams darbs.

•

Manu la atvašu nov kšana vai nov kšana ar
traktoru.

•

•

Atvašu uzglab šana kalt šanai vai t līt ja
smalcin šana.

Samazin tas izmaksas, jo aprīkojums ir viegli
izmantojams.

•

•

Manu la atvašu rīkšu padošana vai padošana ar
celtni neliel smalcin t j .

Piem rots platīb m, kas ir maz kas par 5 ha un, ja
š elda paredz ta m jsaimniecīb m vai nelielas
jaudas katliem.

•

- Darbs j veic vismaz 2 str dniekiem

•

Ergonomisk kas oper cijas, pateicoties augstajam
automatiz cijas līmenim.

Meh nisk nov

•

īgums.

ana, izmantojot arvester

•

Liel ku koku nov
harvesteru.

•

Koku sav kšana k līšos ar traktoru vai
forvarderu.

des

•

Iesp jama k līšu/rīkšu kalt šana uz lauka.

•

Apkalpošanu parasti veic darbuzņ m
nov kšanas izmaksas ir augstas.

•

Atvašu rīkšu/k līšu uzglab šana kalt šanai vai
t līt ja smalcin šana.

•

Ekonomiski izdevīgi tikai pie liel m platīb m.

•

Koku padeve ar kr nu uz smalcin t ju.

•

Piem rots jebk da veida š eldas katliem.

Meh nisk nov kšana, izmantojot uzkarin mo iek rt vai a
•

Uzkarin m s iek rtas vai pašg j jmašīnas
(lopbarības kombaini ar tiešai smalcin šanai
p rveidotiem hederiem).

•

•

Ergonomisk kas oper cijas, pateicoties augstajam
automatiz cijas līmenim.

•

Ekonomiski izdevīgs vid ja izm ra līdz liel s
platīb s.

•

Galvenok rt piem rots liel k m apkures sist m m
un ko ener cijas stacij m (CHP).

kšana un smalcin šana notiek
vienlaicīgi.

•

Piekab m, kas transport š eldu no lauka, j b t
pieejam
kšanas laik .

•

Š elda tiek t līt ji izmantota, uzglab ta vai
kalt ta,

j jmaš nu

•

Š eldu kalt šana nav vienk rša un var b t d rga.

•

Smalcinot svaigu koksni, tiek ieg ta tīra un
viendabīga augstas kvalit tes š elda.
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42. att ls. Forvarders, kas sav c kokus no lauka
Austrij . (Avots: R. Mergner).

43. att ls.
Uz
traktora
uzst d ts
smalcin t js Austrij (Avots: D. Rutz).

44. att ls. Ziem nov ktie v tolu SRC st d jumi
Zviedrij ; redzamas dubultrindas (Avots: D. Rutz).

45. att ls. Pie SRC st d jumiem uzglab t
biomasas raža vie rij (Avots: D. Rutz).

4.5

koksnes

v tolu

Š eldas kaltēšana un uzglabāšana

P
kšanas, un pirms izmantošanas personīgajam pat riņam vai
p rdošanai, t ir j uzglab . Š eldu, atvašu rīkstes, ba us un „sprungu us” var uzglab t
st dījumu hederos vai nog d t līdz t l k s izmantošanas punktam.
oti svarīga š eldas kvalit tes īpašība ir dens (10. tabula) vai mitruma daudzums koksn .
Kalt jot uz lauka, p ris m nešu laik mitrumu iesp jams samazin t no 50-55 % līdz
aptuveni 30 %.
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10. tabula: Koksnes dens daudzuma iedal jums etr s kategorij s
Kategorija

w (mitruma daudzums)

Absol ti sausa koksne

0%

Gais kalt t koksne

15-20 %

Uzglab t koksne

< 30-35 %

Svaiga koksne

> 50 %

Svaigi sasmalcin tas koksnes ilglaicīga uzglab
riskiem (LWF 2012):

īta un saistīta ar š diem

isku procesu un sadalīšan s rezult t

2-4 %

biomasas zudums m nesī;
ības risks: s ņu sporu savairošan s, kas negatīvi ietekm veselību;
te: nenosegt s kaudz s, nokrišņu un dens kondens ta atk rtotas uzkr šan s
rezult t mitruma daudzums koksn palielin s;
eldai sasalstot, tai kl t piesalst arī piejaukumi, kuri ir gr ti
apstr d jami, piem ram, akmeņi, smiltis, kas var saboj t iek rtas;
na aizdegšan s: mikrobi l aktivit te paaugstina temperat ru kaudz , kas var
izraisīt š eldas pašaizdegšanos;
eldas izgarojumi var b t netīkami kaimiņiem, un infiltr ti var
pies rņot tuv j s denstilpnes.
Neskatoties uz augst k min tajiem riskiem, r kalt tas š eldas, ar aptuveni 30 % dens
daudzumu var salīdzinoši viegli un droši uzglab t nenosegt s kaudz s. T s apsedzot vai
uzglab jot t s zem jumta, iesp jams nov rst dens daudzuma paaugstin šanos koksn p c
nokrišņiem. Arī svaigas š eldas var uzglab t zem jumta un kalt t līdz mitrums sasniedz
30 %, ta u, lai izvairītos no pašaizdegšan s, nodrošin ma laba ventil cija un veicama
regul ra š eldas maisīšana, piem ram, ar front lo iekr v ju.
Vislab k, ja mitruma daudzumu š eld samazina līdz līmenim, kas ir zem ks par 20 %. P c
Eiropas standartiem š eldu, atkarīb no mitruma darba mas , klasific piec s grup s –
M20, M30, M40, M55, M65 (Rutz u.c., 2012). Maz izm ra d š eldas ir jutīgas pret
mikroorganismiem, seviš i, ja taj s ir augsts mitruma daudzums. Palielin ta mikroorganismu
aktivit te paaugstina temperat ru kaudz , kas var izraisīt š eldas pašaizdegšanos
uzglab šanas viet s.
Jo augst ks mitruma daudzums š eld , jo maz k ener ijas rodas tai sadegot (skat.
8.3 apakšnoda u) un vair k ener ijas tiek pat r ts mitruma iztvaic šanai. Kalt tas koksnes
zem
ks nek svaigas vai mitras koksnes
zem
izmaiņas, atkarīb no mitruma daudzuma koksn , par dītas 46. att l . Jo augst ks ir
mitruma daudzums koksn , jo zem ks ir koksnes sadegšanas siltums.

53

46. att ls. Koksnes sadegšanas siltuma izmai as saist b
2012).

ar mitruma daudzumu koksn

(Avots: FNR

K da ir atš ir ba starp mitruma un dens daudzumu?
Svarīgs koksnes kurin m kvalit tes r dīt js ir dens daudzums taj .
Lai apr in tu un salīdzin tu
parametri:
-

dens daudzumu, izmantojami divi fizik lo m rījumu

dens daudzums (w), ko sauc arī par mitrumu pret svaigu materi lu un
kurin m (jeb absol to) mitrumu (u) – dens daudzumu pret kurin m sausni.

dens daudzums (w) raksturo dens masas (mw) da u svaig biomas
kurin m mitrums (u) raksturo dens daudzumu pret sausu biomasu (md):

(md + mw), bet

w = mw / (md + mw) – (relatīvais mitrums)
u = mw / md – (absol tais mitrums)
Mitruma daudzuma v rtības var p rv rst dens daudzuma v rtīb s. Piem ram, 50 % dens
daudzums (w) atbilst 100 % mitrumam (u). dens daudzums jeb mitrums (u) var b t liel ks
par 100 %. J dzienu
īb un
kokr pniecīb . Ener tik
k lieto kurin m mitruma (u) daudzuma j dzienu.
Past v vair kas kalt šanas metodes – s kot ar oti vienk rš m līdz tehnolo
īt m
(11. tabula). Š
nekust g sl n , piem ram, konteineros, piekab s vai
glab tuves, caur kur m tiek p sts karsts gaiss (47. līdz 52. att ls).
Konteineriem vai piekab
otu grī
otu cauruli, caur kuru
tiek p sts karstais gaiss. L ts risin jums ir kalt šanai piel gotas piekabes. Š eldu
sajaukšana šajos konteineros vai piekab s nenotiek, t d t s kalšana notiek neviendabīgi.
īt ka kalt šanas metode ir rot još kalte. Taj karstais gaiss tiek iep sts zem
dubultsieta un kustīg s l pstiņas maisa un padots š eldas kalt šanas proces , kura gait
dzenrats vair kas reizes p rbīda l pstiņas no viena kaltes gala uz otru. Rot cijas virzienu
iesp jams mainīt, to p rsl dzot automatiz taj vadības sist mas panelī. Rot još s padeves
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kaltes var darboties gan periodiski, gan nep rtraukti.
Lentes kalt s š eldas, pa perfor tu lenti, tiek nep rtraukti un vienm rīgi padotas ievades
kamer . Lente, kas atrodas horizont l st voklī, virza š eldas cauri kalt šanas zonai, kas
var b t iedalīta vair k s kamer s. Šaj s zon s siltais gaiss pl st cauri vai p ri mitrajai
koksnei, to kalt jot. Katra kamera ir aprīkota ar ventilatoru un siltummaini un ir piel gojama
diem apst k iem.
Ide ls un l ts siltuma avots kalt šanai ir, piem ram, no r pnieciskajiem procesiem vai
biog zes stacij m p ri palikušais siltums (Rutz et al., 2012).
11. tabula. Kalt šanas tehnolo ijas un to raksturojums (Avots: Rutz et al., 2012)
Kaltes tips

Raksturojums

Nekust g kalte

Karstais gaiss caurpl st materi lam horizont los vai vertik los bunkuros, sk bbarības
bedr s, piekab s vai konteineros. Šī ir viena no vienk rš kaj m kalt m, jo materi ls netiek
maisīts. Kravas kaltes ir l tas un piem rotas mazu apjomu kalt šanai.

Rot još kalte

Karstais gaiss tiek p
maisa un p rvieto produktu.

Lentes kalte

Karstais gaiss kalt
sam r augstas.

a un pl st cauri produktam. Dzenratam rot jot, l pstiņas

materi lu, kas tiek l n m virzīts pa lenti. Š das kaltes izmaksas ir

47. att ls. Konteinerim pievienotas gaisa apkures
caurules š eldu kalt šanai biog zes r pn c
Minhen , V cija (Avots: D. Rutz).
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48. att ls. Konteineris š eldu kalt šanai Minhen ,
V cija (Avots: D. Rutz).

49. att ls. Kravas kalte uz piekabes. Kalt šanai
izmanto biog zes r pn c p rpalikušo siltumu,
V cija (Avots: D. Rutz).

50. att ls. Rot još padeves kalte š eldu kalt šanai
biog zes r pn c V cij (Avots: D. Rutz).

51. att ls. Noliktavas gr d ieb v ta ventil cijas
l ka Biomasas tirdzniec bas centr
Ahent l ,
V cija (skat. 52. att lu) (Avots: D. Rutz).

52. att ls. Ide la š eldu noliktava Biomasas
tirdzniec bas centr
Ahent l , V cija (Avots:
D. Rutz).

Ir izstr d ts speci ls paņ miens īscirtmeta atvas ju (SRC) š eldu kalt šanai, ko patent jusi
(PCT/EP2005/009241) Dr zdenes Tehnisk universit te (V cija). T pamat ir princips, ka
svaigas un mitras š eldas, uzglab tas kaudz , uzsilst pašas. Perfor tas (caurumotas)
caurules nodrošina gaisa iek šanu kaudz , kam r izvades caurule darbojas k skurstenis
un atbrīvo silto gaisu, kas rodas š eld m sasilstot. Šis gaisa ventil cijas process ir efektīva
metode koksnes kalt šanai, un tam nav vajadzīga papildus ener ijas pievade. Izmantojot šo
metodi, trīs m nešu laik ir iesp jams samazin t dens daudzumu koksn līdz 30 %
(Grosse u.c., 2008). Kaudzi var izveidot tieši plant cijas gal vai š eldas pat r šanas
punkt .

53. att ls. Ventil cijas sist mas sh ma š eldu kalt šanai kaudz (Avots: D. Rutz).
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5 Loģistika un transports
Pirms SRC st dījumu ierīkošanas, r pīgi apsveramas transporta izmaksas un att lums
līdz potenci lajiem klientiem. Š eldu transport šana p r k liel att lums negatīvi ietekm s
SEG līdzsvaru un st dījumu ekonomisko izdevīgumu. Maksim lais ieteicamais š eldu
transport šanas att lums un tam piem rot kais transportlīdzeklis ir atkarīgs no vair kiem
apst k iem, kurus var apkopot š di:
s kravas automašī

ietilpī

Jau s kuma f z j iepl no viegla piek uve st dījumiem, īpaši, ja tajos tiks izmantota
smag tehnika un kravas mašīnas. J iev ro arī maksim lais at autais kravas svars uz
ce iem un tiltiem. Š eldas blīvumu nosaka mitruma daudzums taj , koku suga, š eldu
izm ri un forma, k arī mizas/koka īpatsvars. Vienas tonnas absol ti sausu š eldu tilpums
īdz 7 kubikmetri. 12. tabul par dīti vair ku SRC un citu sugu š eldas
blīvums saistīb ar mitruma daudzumu š eld .
3

12. tabula. SRC un citu sugu kubikmetra (m ) š eldas svars (vid jie/tipiskie lielumi; re lios lielumus
nosaka vair ki faktori!)
Mitruma daudzums [%]

0

15

20

30

50

Masa [kg]
Papeles (SRC)
3
(bl vums 353 kg sausnas/ cieš m )
K rkli (SRC)
3
(bl vums 420 kg sausnas/ cieš m )

nav zin ms

Alkš i (SRC)
3
(bl vums 530 kg sausnas/ cieš m )

nav zin

ms

Rob nija (SRC)
(bl vums 750 kg sausnas/ cieš m3)

nav zin ms

n.a.

nav zin ms

Egle (nav SRC)
3
(bl vums 379 kg sausnas/ cieš m )
ižs bardis (nav SRC)
3
(bl vums 558 kg sausnas/ cieš m )

222

261
v rtī

š eldai, otr v rtī

eldai), citi avoti)

St dījumu galos b tu ierīkojamas zonas, kur netiek audz ti atvas ji, bet, piem ram, ziedoši
lakstaugi, kas palielinatu st dījumu v rtību. Šīs zonas sauc par st d jumu hederiem: tie
kalpo k apgriešan
kšanas un apkopes tehnikai. Šajos hederos
iesp jams uzglab t iev
d līdz
turpm k s izmantošanas punktam.
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6 SRC stādījumu rekultivācija
SRC st dījumus p c vair kiem gadiem likvid jeb rekultiv , un tam var b t vair ki iemesli.
pašnieks var mainīt zemes izmantošanas veidu uz p avu vai aramzemi, vai arī veikt SRC
st dījumu p rst dīšanu, nomainot vec k s š irnes ar jaun k m. Lauksaimnieki, kuriem nav
lielas pieredzes SRC audz šan , st dījumu likvid
rsli.
Tom r zemi iesp jami tr k vajadz tu atgriezt s kotn j st voklī. Potenci lie SRC ierīkot ji
šaj jaut jum parasti bijuši diezgan atturīgi, ta u izpratnes vairošana un inform cijas
sniegšana var tu š du nost ju mainīt. SRC st dījumu likvid
īta, jo,
neskatoties uz to, ka atvas ji auguši vair kus gadus, to sakņu sist ma ir relatīvi sekla.
St dījumu likvid šanas metodi j izv las atkarīb no turpm k zemes saimniecisk s
izmantošanas veida. Ja st dījumu viet paredz ta p ava, iesp jams, pietiks ar zemes
irdin šanu – kultiv šanu un z les ies
ījumos arī aramzemes atjaunošanai
pielietojama tikai kultiv šana. Augsnes irdin šanas tehnikas (kultivatora) sp ja (54.,
55. att ls) sagriezt koksni mazos gabaliņos nosaka to, vai b s nepieciešama t l ka augsnes
apstr de.
Komplic t ka st dījumu likvid šanas metode ir meh nisko un īmisko līdzek u apvienošana.
Šaj gadījum p c p d j
kšanas celmus atst j audz līdz pavasarim,
kad tie s k dzīt jaunas atvases. Kad atvases izaugušas 30-40 cm garas, st dījumi
apstr d jami ar herbicīdu. K rkli un papeles ir jutīgi pret herbicīdiem un to aktīvi augoš s
da as atmirst. Lai herbicīds pilnīb uzs ktos, atvas ji p c apsmidzin šanas vismaz uz div m
ned m atst jami uz lauka. Kad atvases ir atmirušas, ar lieljaudas kultivatoru veicama
celmu sasmalcin šana augsnes augš jos 5-10 cm. Kad celmi pilnīb ir sasmalcin ti,
augsne apstr d jama ar liela diametra disku fr
saknes, neizce ot tos līdz augsnes virsk rtai.
Tiklīdz celmi ir sasmalcin ti, nav nepieciešams tos izv kt, augsn atk rtoti var st dīt k rklus
vai ierīkot citu lauksaimniecības kult ru st dījumus, s jumus.

54. att ls. Kultivators smalcina atlikušos atvas ju
celmus Austrij (Avots: R. Mergner.)

55. att ls.
Rekultiv ta
(Avots: R. Mergner).
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augsne

Austrij

SRC produktu izmantošana
Rot cijas periodu nosaka jau st dījumu pl nošanas un izveidošanas laik , jo no t ir
atkarīgs st dīšanas att lums. Ja att lums starp kokiem ir mazs un rot cijas periods ir starp
2 un 8 gadiem, iev kt koksnes biomasa gandrīz noteikti tiks sasmalcin ta š eld , kuru
v l
diem m r iem. Ja rot cijas periodi ir gar ki, nopietni apsverama
z ba u, nevis š eldu ieguve, lai rezult t pe ņa b tu liel ka. Ba u izmantošana ir atkarīga
no to kvalit tes. Z ba us iesp jams ieg t, piem ram, pape u vai eikaliptu SRC
st dījumos. K rklu st dījumos, parast st dījumu rot cijas perioda laik , nevar s izaudz t
pietiekami resnus kokus. Rokasgr mat nav apskatīta z ba u ieguve un izmantošana.
Galven uzmanība veltīta š eldas izmantošanai ener ijas ieguv .
6.1

Š eldas kvalitāte

Š eldas kvalit ti liel m r nosaka t s pl not
š eldas kvalit tes noteikšanas parametri ir:

izmantošana (56., 57. att ls). Galvenie

•

mitruma/ dens daudzums: jo zem ks mitruma daudzums, jo augst ks koksnes
degšanas siltums;

•

š eldu viendabīgums un izm rs: š eldu izm ram j atbilst pl notajai pielietošanai un
koksnes kurin m apstr des sist mai;

•

sīko da iņu saturs: sīk s da iņas (koksnes putek i) rada risku veselībai;

•

š eldu forma: lai palielin tu š eldas tilpumblīvumu un nodrošin tu t s vienm rīgu
padevi apkures sist m , š eldu griezumiem j b t asiem un bez atskabarg m;

•

izcelsme: audz šanas un apsaimniekošanas sist mas ilgtsp jīgums; jo tuv k
galalietot jam š elda ieg ta, jo maz ks ir transport šanas att lums un zem kas CO2
emisijas no transport šanas;

•

pelnu saturs: jo zem ks ir pelnu saturs, jo augst ka ener ijas atdeve un maz ks
pelnu, k

•

piemaisījumi: š eldai j b t bez piemaisījumiem (augsne, akmeņi);

•

sast vs: jo augst ks koksnes un zem ks mizas, lapu un nelielu zariņu daudzums
š eld , jo augst ka ir kurin m kvalit te.

K jau aprakstīts 4.3 un 4.5 apakšnoda
daudzums taj s, ko liel koties ietekm
kalt šanas proced ras.

galvenais š eldas kvalit tes krit rijs ir mitruma
kšanas veids un transport šanas un

Š eldu viendabīgumu, izm ru un formu, k arī sīko da iņu saturu taj , ietekm
nov kšan pielietotais aprīkojums un tehnolo ija. Piemaisījumu esamību da ji nosaka
kšanas tehnolo ija un š eldas uzglab šanas veids: ja š eldu uzglab uz lauka,
palielin s piemaisījumu rašan s risks. Š eldas sast vu un pelnu saturu nosaka koku sugas
īpašības un audz šanas veids. Š eldai, no īscirtmeta atvas jiem, ir augst ks pelnu saturs,
jo mizas un mazo zaru īpatsvara attiecība pret koksnes da u ir daudz augst ka (atvas ju
caurm rs SRC st dījumos ir salīdzinoši neliels).
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56. att ls. Augstas kvalit tes (pa kreisi) un zemas kvalit tes š elda (ne no SRC st d jumiem) (vid un
pa labi) V cij (Avots: D. Rutz).

Š eldas kvalit ti nosaka speci li standarti. Eiropas Standartiz cijas komiteja (CEN) ir
izstr d jusi š eldas, brikešu, malkas un granulu kvalit tes prasību standartus, k arī
standartus kvalit tes p rbaudes metod m, kurin m p rveidošanas noteikumiem un
kvalit tes nodrošin šanai. Šie standarti 2014. gad tika grozīti un t l k izstr d ti k
starptautiski ISO (Starptautisk
Standartiz cijas organiz cija) standarti. Koksnes
biokurin majam piem rojami š di standarti:
mais. Kurin m
specifik cijas un klases. 1. da a: visp rīg s prasības;
mais. Kurin m
specifik cijas un klases. 2. da a: koksnes granulu klasifik cija;
mais. Kurin m
specifik

a: koksnes brikešu klasifik cija;
mais. Kurin m

specifik cijas un klases. 4. da a: š eldas klasifik cija;
mais. Kurin m
specifik cijas un klases. 5. da a: malkas klasifik cija.
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57. att ls. Svaigas š eldas, kas ieg tas k rklu SRC st d jumos Zviedrij (Avots: D. Rutz).

ISO 17225 s rijas m r is ir (l) noformul t skaidrus un nep rprotamus ciet biokurin m
klasifik cijas principus, (ll) b t instrumentam, kas nodrošina efektīvu biokurin m
tirdzniecību, (lll) stimul t sapratni starp p rdev ju un pirc ju, k arī (lV) kalpot par saziņas
līdzekli ar aprīkojuma izgatavot jiem. Standarti atvieglo at auju izdošanas proced ru un
p rskatu iesniegšanu atbildīgaj s iest d s (ISO 2014).
Alakangas (2009) 13. tabul sniegts š eldas deklar cijas (mar juma) piem rs, nor dot
EN 14961-1 noteiktos normatīvos parametrus – izm ru (P), mitruma daudzumu darba mas
(M) un pelnu saturu (A), k arī informatīvos parametrus – tilpumblīvumu (BD), degšanas
siltumu (Q) un s ra (S), sl pek a (N) un hlora (Cl) saturu š eld .
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13. tabula. Produkta – š eldas – deklar cijas piem rs (Avots: Alakangas, 2009, grozīts)
EN 14961-1

Visp r jie dati

Normat vie parametri

Izgatavot js

EAA Biofuels

Atrašan s vieta

Jyvàskylà, Somija

Izcelsme

1.1.1.1 un 1.1.1.2 (viss koks)

Tirdzniecības forma

Š elda

Daudzums (t)

4,00

Izm ri

P45A

Mitrums, w-%

M35

Pelni, w-% sausai masai
Tilpumblīvums, kg/m

Informat vie parametri

3

A1,5
BD250

Zem kais sadegšanas siltums, k
saņemts, MJ/kg

Q11,5

S rs, w-% sausai masai

0,05

Sl peklis, w-% sausai masai

N0,3

Hlors, w-% sausai masai

Cl0,03

ISO standarti š eldu tirdzniecīb ir nepieciešami, lai inform tu pirc ju par š eldas kvalit ti,
kas ietekm t s cenu.
Standartos iek auta inform cija par to, k uzlabot š eldas kvalit ti, un t d standarti ir
saistoši arī st dījumu īpašniekiem, kuri š eldu pat r tikai m jsaimniecības vajadzīb m.
6.2

Š eldas izmantošanas iespējas

Š eldu iesp jams izmantot:
s apkures sist m

m m jsaimniecīb m);

k s sadedzin šanas un apkures sist m s (neliel s centraliz t s siltumapg des
sist m s, kur m piesl gtas vair kas m jsaimniecības);
ener cijas stacij s (CHP), kas paredz tas š eldas izmantošanai (Organiskais
Renkina cikls (ORC), tvaika turbīnas);
cijas iek rt s elektroener ijas
papildu ener ijas avotu liel s, uz fosilo kurin mo b z t s, sp kstacij s;
izejvielu biomasas p rveidošanas procesiem (piem., pirolīz , gazifik cij , kokog u
, bio īmisk p rveidošan etanol
);
rstr dei granul

diem m r iem);

mul u d rzkopīb un ainavu apsaimniekošan , k pakaišus
dzīvniekiem, k substr tu s ņu audz šanai, k materi lu biofiltriem vai k rota u
laukumu virsmas materi lu.
Šodien Eirop š eldu p rsvar izmanto apkures sist m s, ko ener cijas stacij s un, k
papildus kurin mo, liel s sp kstacij s. 7.3 apakšnoda sniegta inform cija par š eldu un
granulu dedzin šanu.
N kotn

pieprasījums p c š eldas biomasas p rveidošanas vajadzīb m var pieaugt. Jau
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ierīkoti SRC st dījumi otr s paaudzes š idr
das
degvielas (BtL – biomass-to-liquid
l ir attīstības stadij
īmiski
p
du k š
tisk
īmisk s p
ī
materi ls tiek p
l
ls)
ī
k
s izm
s tiek p rbaudīta š
īdz šim aktu l k bija
z
t s biomasas p
iek rt s iesp
ī t
ī
imik
tie produkti veidos SRC š
ka m
Pirolīzes e a var aizst
gazifik
S

š
ī
Bez š
iesp

š eldu iesp jams termo īmiski p
mo vai tikt t l k p rstr d
zes t l

skaid
ī
ī
dījumos ieg t s š
ī
p
rotu kvalit
dījumiem ar gar kiem rot

stot pirolīzes e
eldas

ī

jamas arī
jais pieprasī

mul a d rzkopīb
substr ts s ņu audz
zes ieguvi) vai k rota u laukumu
pielietojuma d
īk ka

materi

Otr s paaudzes metanola r pn ca ABENGOA Sp nij
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59. att ls. Mazizm ra gazifikatori konteiner
2
„SpannerRE “r pn c (Avots: D. Rutz).

60. att ls.

6.3

ran l

rese

a reisi

na

a

reisi

stas valit tes ran las

n

ražo anas

lai

a

labi

a labi (Avots: D. Rutz).

Š eldas un granulu dedzināšana

Galvenais š eldas un granulu pielietojums ir to dedzin šana ilgtsp jīgai siltumener ijas
sniegta pamatinform cija par š eldas
sadegšanas procesiem. Sī
cija pieejama, piem ram, Hiegl u.c. (2011) vai Rutz
u.c. (2006).
Augu biomasa sast
a (C), deņ
a
ī
īvots biomasas sadegšanas proces
cij ). Arī deņradis sadegot atbrīvo ener iju. deņ
m sadegšanas siltumu (augst
m ener ijas atdevi.
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Koksnes kurin maj ir augsts oglek a – 47 līdz 50 % un sk bek a – 40 līdz 45 % daudzums.
deņradis koksnes kurin maj ir 5 līdz 7 %. Turkl t bez min tajiem trim elementiem koksn
ir arī citi elementi, un lai arī to īpatsvars ir mazs, tie var nozīmīgi ietekm t emisijas, kas
rodas sadegšanas proces . S rs, hlors un sl peklis ir elementi, kas b tiski palielina kaitīgo
emisiju daudzumu.
Kurin mo da ji var iedalīt p c t kaitīg s emisijas veidojošo īmisko elementu satura.
Ener ijas daudzums uz masas vienības tiek izteikts ar zem ko un augst ko sadegšanas
siltumu (sk. 7. aili un 14. tabulu). Š
ijas daudzumu
uz tilpuma vienības – kubikmetra (ener ijas blīvums). Piem rs par dīts 15. tabul . Atkarīb
no kuras koka sugas š elda ieg ta, k arī no š eldas izm ra un mitruma
kubikmetrs
š eldas sver aptuveni 200-300 kg.
Š eldas katlus (61., 62. att ls) izmanto apkures sist m s, kuru jauda ir vismaz 20 kW, bet
granulu katlus – arī mazjaudīg k s apkures sist m s. Apkure ar š eldu ir ekonomiski
izdevīga tikai liel s saimniecīb s un ferm s, vai pat vair k s saimniecīb s un nelielos
ciemos. Uz granul m balstītas siltumapg des sist mas parasti tiek ierīkotas vien
s
m jsaimniecīb s.
Š eldas un granulu apkures sist mas ir labi attīstītas, un tirg darbojas vair
ji.
Apkures sist ma sast v no uzglab šanas bunkura, padeves sist mas, apkures katla,
d mg zu novadīšanas un siltuma sadales sist
dītas arī siltuma
akumul cijas tvertnes).
Š eldas vai granulu katlam nepieciešam s investīcijas ir liel kas, nek fosil kurin m
katlam, toties paša kurin m izmaksas ir daudz zem kas. Ilgtermiņ š eldas vai granulu
katli ir ekonomisk ki, nek fosil kurin m katli.
K p c biomasa ir atjaunojams resurss?
Galven siltumnīcas efektu izraisoš g ze (SEG), kas rodas degšanas proces , ir
oglek a dioksīds (CO2). T ir viena no galvenaj m, kas izraisa glob l s temperat ras
paaugstin šanos. Oglek a dioksīds atmosf r
tiek emit ts, sadegot fosilajam
kurin majam (piem., lignītam, antracītam, naftai, dabasg zei) un biomasai. Biomasas
audz šanas laik no atmosf ras tiek asimil ts CO2 (fotosint zes process). Arī īscirtmeta
(piem., ar 4-6 gadu ciklu) st dījumos koki no atmosf ras asimil CO2 daudzumu, kas ir
pielīdzin ms v l k
sadegšanas rezult t
radušos CO2 emisiju daudzumam. Šī
iemesla d arī īsa rot cijas period (SRC) ieg t biomasa ir atjaunojams resurss, kura
pielietošana sekm klimata aizsardzību.
Pagaid m biomasas ener ijas avoti nav pilnīb ‘CO2-neitr li’, jo biomasas p rstr d un
izmantošan
kšan
un transport šan ) joproj m izmanto
neatjaunojamos resursus. Ierīkojot jaunus SRC st dījumus, j ņem v r zemes
saimniecisk s izmantošanas maiņa, kas var izraisīt gan oglek a atbrīvošanos no
augsnes, gan t uzkr šanos augsn . Salīdzin jum ar viengadīgaj m kult r m, SRC
st dījumos oglek a uzkr šan s augsn ir augst ka, un šie st dījumi mazina arī
paredzam s klimata izmaiņas.
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K da ir atš ir ba starp zem ko un augst ko siltumsp ju?
Kurin m sadegšanas siltums ir nozīmīga kurin m īpašība.
Zem kais sadegšanas siltums (LHV) (neto siltumsp ja (NCV), zem k kalorit te
(LCV)) nor da siltuma daudzumu, kas tiek atbrīvots, biomasai pilnīgi sadegot
(oksid joties). Nosakot zem ko sadegšanas siltumu, netiek ņemts v r latentais siltums
(iztvaikošanas siltums), kas atrodas d mg zu sast v esošajos dens tvaikos. T d j di
zem kais sadegšanas siltums samazin s, pieaugot mitruma daudzumam biomas .
Augst ko sadegšanas siltumu (HHV) (kalorit ti, bruto siltumsp ju, augš jo siltumsp ju
(Ho), bruto kalorit ti (GCV), augst ko kalorit ti (HCV)), nosaka visiem degšanas
produktiem sasniedzot pirmsdegšanas temperat ru. Šaj kontekst svarīg k ir tieši
dens tvaiku kondens cija un latent
siltuma atg šana. Biomasas augst kais
sadegšanas siltums ir vid ji par 6 % (mizai), 7 % (koksnei) vai 7,5 % (lauksaimniecības
produkts) augst ks par zem ko sadegšanas siltumu (14.tabula). Šī sakarība ir sp k tikai
attiecīb uz absol ti sausu (wf) cieto biokurin mo. Mitrai biomasai šī starpība palielin s.
SRC st dī
k izmantoto sugu – k rklu un pape u – sadegšanas siltums,
salīdzin jum ar citiem koksnes kurin majiem, ir atspogu ots 15.tabul .
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14. tabula. Ciet kurin m raksturojums (Hiegl u.c. 2011) (vid jie/tipiskie lielumi; re los lielumus nosaka
vair ki faktori)
Zem kais
sadegšanas
siltums [MJ/kg]

Augst kais
sadegšanas
siltums [MJ/kg]

Pelnu saturs [%]

Pelnu kušanas
temperat ra [°C]

Pape u koksne

18,5

19,8

1,8

1335

K rklu koksne

18,4

19,7

2,0

1283

ižs barža
koksne

18,4

19,7

0,5

Nav datu

Egles koksne

18,8

20,2

0,6

1426

Kurin m veids

Skujkoku miza

19,2

20,4

3,8

1440

Kviešu salmi

17,2

18,5

5,7

998

Kviešu graudi

17,0

18,4

2,7

687

Antrac ts

29,7

Nav datu

8,3

1250

Lign ts

20,6

Nav datu

5,1

1050

61. att ls. Neliela Fröling š eldas apkures sist ma (24-50 kW jauda) ar apkures katlu (pa kreisi),
kurin m padeves sist mu (vid ) un š eldas uzglab šanas tvertni (pa labi) (Avots: D. Rutz).

15. tabula. SRC un citu š eldu sadegšanas siltums saist b ar mitruma daudzumu koksn (vid jie/tipiskie
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lielumi; faktiskos lielumus nosaka vair ki faktori)
Mitruma saturs [%]

0
M rvien ba

15

20

30

50

Zem kais sadegšanas siltums [kWh]

Papele
(bl vums 353 kg
sausnas/cieš. m3)

kg

V tols
(bl vums 420 kg
sausnas/cieš. m3)

kg
cieš. M

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

b r. m3

n.d.

680-810**

n.d.

620-740**

n.d.

Alksnis
(bl vums 530 kg
sausnas/cieš. m3)

kg

n.d.

4,06**

n.d.

3,23**

n.d.

Rob nija
(bl vums 750 kg
sausnas/cieš. m3)

5,00

4,15

3,86

3,30

2,16

cieš. m

1 765

1 723

1 705

1 662

1 525

b r. M3

706

689

681

666

610

4,54*

3,76**

n.d.

2,97**

n.d.

3

3

3

cieš. m

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

b r. m3

n.d.

720-860**

n.d.

660-790**

n.d.

kg

n.d.

4,11**

n.d.

3,27**

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1 0901 300**

n.d.

9901 190**

n.d.

3

cieš. m

3

b r. m

Egle
(bl vums 379 kg
3
sausnas/cieš. m )

kg

5,20

4,32

4,02

3,44

2,26

cieš. m

1 970

1 930

1 900

1 860

1 710

b r. m3

788

770

762

745

685

ižs bardis
(bl vums 558 kg
3
sausnas/cieš. m )

kg

5,00

4,15

3,86

3,30

2,16

cieš. m3

2 790

2 720

2 700

2 630

2 410

b r. m3

1 116

1 090

1 077

1 052

964

3

3

Avots: CARMEN 2014, *Verscheure 1998, ** ETA Heiztechnik GmbH n.d. (pirm ber. m v rtība attiec s uz G50 š eldu, otr –
uz G30, citi avoti; n.d. – nav datu).
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62. att ls. Vid ja izm ra š eldas apkures sist ma (3000 kW jauda) ar apkures katlu (pa labi) un
siltuma akumul cijas tvertni (pa kreisi), Biomassehof, Ahent le, V cija (Avots: D. Rutz).

Liel kos kurin m
eneratoru elektrī
k gazifik cija (63.att

sadedzin šanas objektos ir iesp jama elektroener
īdzin jum ar cit m ko ener cijas tehnolo ij
rojami jaudīg ki.

d m

i jaudīg s elektrostacij s š eldas un r pniecisk s granulas liel daudzum tiek
līdzdedzin tas ar k du citu kurin
ar ogl m vai lignītu. T d s stacij s
galvenok rt pielieto tvaika ciklu. Ide laj gadījum proces radušos siltumu izmanto
centraliz t siltumapg des sist m . Š eldu līdzdedzin šanu p rsvar praktiz Eirop īpaši
Nīderland
nij un Be ij .
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63. att ls. ORC sist ma (1,520 kWel), Grunfuttertrocknungsgenossenschaft Kirchdorf a.H. eG V cij
(Avots: D. Rutz).
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7

scirtmeta stādījumu ietekme uz vidi

SRC st dījumiem, salīdzin jum ar viengadīgaj m kult r m, ir pozitīv ka ietekme uz vidi,
un negatīvas ietekmes risks ir zems. Balstoties uz SRCplus projekta ziņojumu par
„Ilgtsp jības krit rijiem un ieteikumiem īscirtmeta kokaugu audz šan ” (Dimitriou & Rutz,
2014), šaj noda (arī 1.5 apakšnoda ) sīk k aprakstīta SRC st dījumu ietekme uz vidi un
ar to saistītie riski.
7.1

Augu daudzveidība

Augu daudzveidī
dība. Lai izp tītu augu daudzveidību
Zviedrij , V cij un cit s valstīs, tika veikti vair ki eksperimenti, kuros šaj sakar
identific tas, uzskaitītas un izv rt tas atš irības starp nov roto SRC st dījumos un citu
zemes izmantošanas veidu gadījum (piem., labības un z les audz šana). Tika nov rt tas
arī atš irības starp SRC st dī
tījumos
g tajiem secin jumiem ir š di:
dījumi var paaugstin t augu daudzveidību lauksaimniecības zem s, kur tie
funkcion k papildu elements;
dījumi nodrošina dzīvotni jaun m sug m, kur m nav piem rotas apk rtesoš s
teritorijas, t d j di palielinot augu sugu daudzveidību (īpaši viet s, kur domin
dījumos sastopamo sugu kl stu - augu sabiedrības – veido gan p avu, gan
ruder las (sugas, kas pirm s koloniz teritorijas, kur degrad jusies iepriekš j augu
sabiedrība) augu sugas, k arī
ī aramzem s sastopamas
liel koties ruder l s un šīm zem m raksturīg s augu sugas;
dījumos sastopama līdz pat trīs reiz m liel ka augu
daudzveidība, nek
aramzem s. Konstat ts, ka atseviš os gadījumos augu
daudzveidība SRC st dījumos var b t pat bag t ka, nek

64. att ls. Augu sega tr sgad gos pape u
st d jumos pavasar , V cij (Avots: D. Rutz).

65. att ls. Augu sega un nokrituš s lapas pape u
SRC st d jumos ruden , V cij (Avots: D. Rutz).
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66. att ls.Augi
k rklu
SRC
st d jum
pavasar , Zviedrij
(Avots: D. Rutz).

67. att ls. iv
až du klonu k rklu st d jumi, kas var palielin t citu
augu sugu daudzveid bu šajos st d jumos (Avots: M. Weih).

SRC st dījumu nozīmīgums sugu daudzveidības veidošan lauksaimniecības zem s laika
ritum var mainīties. Samazinoties saules starojumam (gaismas daudzumam), ko saņem
augsne, palielin
īgo sugu īpatsvars. Secin ts, ka koku sugas, st dījumu
biezība un vecums, rot cijas perioda ilgums, ietekm zemsedzes sugu sast vu.
Pape u SRC st dījumos non k vair k starojuma un starojuma vari ciju, t d
tajos
raksturīga ir lauksaimniecības zemju ve et cija, savuk rt k rklu st dījumos izplatīt kas ir
īg s augu valsts sugas.
St dījumu īpašniekam j ņem v r , ka jaunierīkoto SRC st dījumu ietekmi uz augu
daudzveidību nosaka vair ki faktori. Ir zin mi viegli un l ti pas kumi augu daudzveidības
palielin šanai st dī
du klonu un sugu pielietošana, ziedošu augu
ies šana st dījumu hederos, viet jo kr mu sugu audz šana st dī
s un starp
tiem, k arī
šana st dījumos, kas veicin s gaismprasīgu koku sugu
augšanu u.c..
Lai nodrošin tu st dījumu pozitīvu ietekmi uz augu sugu daudzveidības palielin šanu,
izstr d ti (Dimitriou et al., 2012a) š di ieteikumi:
izvair s no SRC st dījumu ierīkošanas viet s ar augstu ekolo isko v rtību (piem.,
viet s, kur noteikts dabas aizsardzības statuss; viet s, kur sastopamas retas sugas;
p rmitras viet s un purvos);
l
dība nodrošina dzī
d m augu sabiedrīb m un palielina
to daudzveidību. SRC st dījumos (vien atrašan s viet ) t īstenojama: (1) st dot
das koku sugas un klonus, (2) iev
liem, t.i. blokos –
lai kokiem st dījumos b
ds rot cijas periods;
dījumu mal s sastopama liela sugu daudzveidība, t d viena liela viet
ieteicama vair ku mazu st dījumu ierīkošana, kuru izm rs veido liel ku malas
laukumu un garumu, salīdzinot ar vienu lielu, t das pat platības st dījumu. Ja t du
iesp ju nav, ieteicama garu, taisnst ra formas st dījumu ierīkošana;
īgo sugu daudzveidību iesp jams palielin t, samazinot gaismas
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starojuma daudzumu, kas non k līdz zemsedzei. Tas pan kams, pagarinot rot cijas
periodu ilgumu un palielinot st dījumu biezību, k arī pape u viet audz jot k rklus.
V l viens veids rindu ierīkošana austrumu-rietumu virzien ;
dī
kšanu, veidojamas iesp jami
plat kas, lai taj s var tu augt, piem ram, viet jie nekt raugi, kas pievilin tu kukaiņus.
Hederu izp aušanas laiks nosak ms t , lai maksimiz tu ve et cijas pozitīvo ietekmi
(piem., kad nekt raugi ir p rzied juši);
vu SRC st dījumos ietekm gaismas starojuma daudzums (sk. iepriekš) un
augsnes īpašības. Par augstu humusa kvalit ti un augu barības vielu pieejamību
liecina sl pek a indikatorsugas, bet uz augsnes pask bin šanos – citas
indikatorsugas;
īvais segums SRC st dījumos ir izteikti heterog ns un liel ks, nek
aramzem s;
īg ka ir apk rt j vide, jo zem kas ir sugu proporcijas SRC st dījumos
attiecīb pret sugu daudzveidību ainavas līmenī (gamma ( ) daudzveidība – sugu
daudzveidība ainav );
mu un dzīvotņu daudzveidība ainav ir bag t ka, jo daudzveidības
diapazons ir plaš ks un, jo zem ka ir SRC st dījumu sugu proporcija daudzveidīb ;
klu daudzveidība augsn faktisko sugu sast vu SRC st dījumos ietekm maz
un, palielinoties SRC st dījumu dzīves ciklam, s klu daudzveidības ietekme turpina
samazin ties.

68. att ls. K rklu SRC st d j m mala, as robežojas ar ziemas
a zvei ba ir a mre zama (Avots: N-E. Nordh).
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7.2

Dzīvnieku daudzveidība

Dzīvnieku daudzveidība ir dzīvnieku un dzīvnieku sabiedrību daudzveidība un popul ciju
lielums. T pat k augu arī dzīvnieku daudzveidības noteikšanai ir iev kta un analiz ta
līdzīga inform cija.
SRC k rklu st dījumus Zviedrij izmanto savva as dzīvnieku pievilin šanai, piem ram,
stirnu. St dījumus nereti ierīko k medī
k m st dījumi nodrošina dabisku
vidi lauksaimnieciskaj ainav , par ko liecina zīdīt ju skaita palielin šan s.
u un trušu skaita palielin šan s var negatīvi ietekm t st dījumus un radīt
boj jumus kokiem. Za u skaits samazin tos, ja st dījumu ierīkošana v rstos plašum , jo šīs
sugas dzīvnieki lab k izv las fragment tu lauksaimniecības ainavu, nek lielas un blīvi
apst dītas platības.

69. att ls. Za is v tolu SRC st d j mos
ažviet z vnie i var no ar t iev rojam s boj jumus, tom r
iežo ot st d j m s nav ne ie ie ams, jo tas sa r zina a saimnie o anas izma sas (Avots: I. Dimitriou).
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70. att ls. Stirna pie k rklu SRC st d jumiem, kas pievilina dz vniekus, kuri mitin s šaj teritorij , jo tajos
pieejams gan patv rums, gan bar ba (Avots: N-E. Nordh).

Diskut arī par putnu skaita pieaugumu ainav s, kur s ierīkoti SRC st dījumi. Ar to saistītu
p tījumu nozīmīg kie rezult ti ir š di (Dimitriou u.c., 2012a):
īdzin jum ar aramzem m, SRC st dījumos putnu sugu daudzveidība ir liel ka,
ta u tajos nav atrodama gandrīz neviena ligzdojošo putnu suga;
dījumos galvenok

tas putnu

sugas;
t s putnu sugas SRC st dījumos par d s reti un liel koties uzturas jaunos
SRC vai st dījumu mal s;
dījumu, k dzīvotņu, piem rotī
k rklu/pape u st dījumu vecums un strukt
vecuma SRC st dījumus;

d m putnu sug m liel m r
das putnu sugas izv

nosaka
da

dījumiem pieaugot, palielin s to augstums, un putnu sabiedrības tajos main s no
klajumu uz kr m jos ligzdojošu putnu sug m, bet v l
m;
īpaši liels putnu sugu daudzums konstat ts 2-5 gadus vecos atvas ju st dījumos;
ība saistīta arī ar atvas ju st dījumu biezību un bag tīgu nez u
daudzumu tajos;
t di faktori, k
st dījumu izm
dība,
apsaimniekošanas intensit te, ainavas konteksts, re ion lo sugu sast vs un
daudzveidība. Putnu sugu daudzveidībai ainavas konteksts īpaši nozīmīgs ir
lauksaimniecības ainav s, kur ierīkoti SRC st dījumi;
dījumu visp rīgo ietekmi uz dzīvnieku daudzveidību liel m r nosaka tas, k ds
zemes saimniecisk s izmantošanas veids ir aizst ts ar SRC st dījumiem, k arī
apk rt j s ainavas īpašības.
Ja jaunie SRC st dījumi aizņemtu b tisku da u (piem., 20 %) no homog ni un intensīvi
apsaimniekotas zemes, tad b tu vair k (Dimitriou u.c., 2012a):
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Putnu un savva as dz vnieku nov rošanas tornis k rklu st d jumu mal , atkl t viet . Vair kas
putnu sugas pievilina, galvenok rt, SRC st d jumu malu zonas
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72. att ls. Apputeksn šana ir svar gs ekosist mas faktors. K rklu st d jumi ir noz m gs nekt ra un
putekš u avots bit m (Avots: N-E. Nordh (pa kreisi), D. Rutz (pa labi)).

paši nozīmīgs ekosist mas faktors ir apputeksn šana. Atvas ju st dījumos medus bites un
savva as bites (vientu nieces un saimes), iev cot nekt ru un ziedputekšņus, taj paš laik
veic arī koku apputeksn šanu.
Salīdzin jum ar viengadīgaj m kult r m, SRC st dījumos pesticīdus izmanto maz k.
emot v r bišu jutīgumu pret agro imik lij m, SRC st dījumi t m ir drošs papildus nekt ra
un putekšņu avots.
K rkli ir viens no pavasarī agr k uzziedošajiem augiem, un t d nozīmīga putekšņu
ieguves b ze bit m. Sve i no pape u un alkšņu pumpuriem veido propolisu
sve ainu
maisījumu, ko medus bites iev c no koku pumpuriem, koku sul m un citiem augu izcelsmes
avotiem. Bites propolisu izmanto k antiseptisku materi lu, higi nas nodrošin šanai un
nev lamu spraugu aizlīm šanai strop .
Arī citi augi st dījumos (zemsedzes augi) ir nekt ra avots bit m. Robīnijas ir oti labas
nekt
jas, nodrošinot bites ar v rtīgu barību.
kšanas mašīnu manevr šanai SRC st dījumos nepieciešamas tehnolo isk s
malu zonas – hederi. Tajos atvas jus nest da, bet var audz t viet jos savva as ziedus, kas
bit m nodrošin tu papildus barības b zi.

73. att ls. K rklu SRC st d jumi un to hederi, kuros aug nekt rdev ji augi un kuri kalpo k
savva as dz vniekiem (Avots: N-E. Nordh).
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koridors

Lai nov rstu st dījumu potenci li negatīvo ietekmi un dzīvnieku daudzveidības
palielin šanos, pl nojot SRC st dījumu ierīkošanu konkr taj teritorij , j iev ro vair ki
nosacījumi (Dimitriou et al., 2012a):
•

ja iesp jams, SRC st dījumi ierīkojami ar lielu malu attiecību pret st dījumu iekšieni;

•

izmantojamas vair kas š irnes un kloni;

•

pl nojama pak
bloki;

•

lieli SRC st dījumi b tu sadal mi, piem ram, ierīkojot dzī

•

audz jot k rklus, st dīšanai ieteicams izv l ties hibrīdus (Salix
zied šanas laiku;

•

j izvair s no pesticīdu pielietošanas. Kait k
pas kumi;

•

da u no st dījumiem paredz t s platības j atv l maziem biotopiem, t diem k z laugu

•

SRC st dījumi nav ierīkojami viet s ar augstu ekolo isko v rtību un nozīmīgiem
biotopiem, t diem k p rmitra zeme, mitras p avas, atmatas, sausas papuves un da ji
dabiskas ganības.

kšana, lai st dījumos veidotos jauktu vecumklašu
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7.3

Augsne

Pozitīv SRC st dījumu ietekme uz augsnes kvalit ti (salīdzin jum ar viengadīgaj m
lauksaimniecības kult r m) min ta k viena no liel kaj m SRC sist mu priekšrocīb m
lauksaimniecisk s ainavas veidošan . Zin mi vair ki pozitīvi gadījumi, kad SRC st dījumi
tiek ilglaicīgi (piem., vair k nek uz 15 gadiem) iek auti lauksaimnieciskaj ainav (Dimitriou
u.c., 2012b) un līdz ar to:
dījumos norit intensīv ka oglek a (C) uzkr šan s augsnes organiskaj sl nī.
Savuk rt intensīvi apsaimniekot s p av s un augsn s, kur tiek kultiv ti viengadīgie
lauksaimniecības augi, piem., graudaugi, ogleklis uzkr jas l n k;
m SRC st dījumos ir augst ka organisk s da as stabilit te nek augsn m,
kur s audz viengadīgos lauksaimniecības augus. Līdz ar to uzlabojas augsnes sp ja
sekvestr t oglekli;
ks nek cit s lauksaimniecības zem s;
m SRC st dījumos ir augst ks kop jais sl pek a (N) daudzums un zem ka
viegli pieejam sl pek a (N) proporcija, nek augsn m, kur s kultiv viengadīgus
lauksaimniecības augus. Samazin tu viegli pieejam sl pek a proporciju izraisa
palielin tais C/N koeficients augsnes organiskaj da ;
dījumu augsn s ir zem ka fosfora (P) pieejamība, nek
kur s tiek audz ti viengadīgie lauksaimniecības augi;
īvums SRC st dījumos ir nedaudz liel ks nek
kultiv viengadīgos lauksaimniecības augus;

augsn s,

augsn s, kur s

dījumos var b t nedaudz zem ka nek augsn s, kur s
kultiv viengadīgos lauksaimniecības augus;
m SRC st dījumos ir nedaudz zem ka mikrobi l aktivit te, nek augsn m,
kur s kultiv viengadīgos lauksaimniecības augus. Samazin t mikrobi l aktivit te
veicina organisk s vielas uzkr šanos st dījumos;
m SRC st dījumos ir zem ka kadmija (Cd) koncentr cija, nek
kur s kultiv viengadīgos lauksaimniecības augus.
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augsn m,

74. att ls, Tr sgad ga pape u klona Max3 stumbrs mart , V cij . Augsni joproj m kl j lapas no iepriekš j s
ve et cijas sezonas (Avots: D. Rutz).

Augsnes zem SRC st dījumiem ir maz k sablīv tas, nek augsnes, kur s kultiv
viengadīg s kult ras. Augsnes sablīv šanos veicina ikgad
kšana. SRC
st dījumos no augsnes sablīv šanos iesp jams nov
cot ziem , kad augsne ir
sasalusi un pieprasījums p c koksnes kurin m ir visaugst kais. Salīdzin jum ar
aramzem m, pape u, k rklu, b rzu un eikaliptu SRC st dījumu augsn ir palielin ts
mikorizas (simbiotiskas attiecības starp s n m un augu sakn m – ektomikoriza) daudzums,
kas uzlabo barības vielu apriti.
SRC sist mas var izmantot pies rņotu augšņu sanācijai jeb atvese ošanai. Biolo isk
san cija ir pies rņot s augsnes (piem., ar smagajiem met liem, pesticīdiem, š īdin t jiem)
atvese ošana, izmantojot noteiktu augu sugu sp ju no augsnes absorb t kaitīg s vietas.
Š di atvese ojot augsni, nav nepieciešams izv kt pies rņojumu un no t atbrīvoties.
J atzīm
m vītolu sug m piemīt sp ja absorb t smagos met lus.
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75. att ls. V tolu SRC st d jumi (fon ) blakus apstr d tai lauksaimniec bas zemei (foto uz emts ruden ).
Augsne SRC st d jumos netiek regul ri irdin ta un apv rsta, t d augsnes oglek a daudzums st d jumos
ir augst ks nek aramzem s (Avots: N-E. Nordh).

Ir vair ki ieteikumi, k pl nojot un ierīkojot SRC st dījumus, palielin t to pozitīvo ietekmi uz
augsni:
tu organisk s da as saturu augsn , uzlabotu augsnes auglību un palielin tu
augsnes sp ju uzkr t oglekli (C), atvas ju st dījumi ierīkojami viet s ar zemu
s kotn jo augsnes organisko da u;
dījumus īpaši ieteicams ierīkot viet s ar augstu erozijas risku, piem ram,
reljef s viet s, lai pazemin tu auglīg s aramk rtas un barības vielu zudumu dens un
v ja ietekm ;
ības vielu aprites veicin šanai SRC st dījumos var izmantot sadzīves atkritumus,
piem ram, notek deņu d ņas. SRC st dījumi sp j samazin t barības vielu zudumu un
efektīvi absorb t smagos met lus;
dījumu ierīkošana var uzlabot augsni viet s ar augstu kadmija (Cd)
koncentr ciju, ko izraisa, piem ram, kadmiju saturoša fosfora (P) m slojuma vai citu
vides pies rņot ju pielietošana;
ktu augsnes kvalit tes uzlabošanos – augst ku organisk oglek a saturu un
samazin tu Cd koncentr ciju augsn – SRC st dījumos izaudz jamas vismaz trīs
atvas ju rot cijas. Lai nov rstu augsnes sablīv šanos, atvas
iev cama ziem , kad augsne ir sasalusi (valstīs ar aukstu klimatu).
7.4

dens

P tījumos par SRC ietekmi uz deni, uzmanība liel koties piev rsta dens kvalit tei un t s
apdraud jumiem, piem ram, barības vielu ieskalošanos grunts deņos. Š d ziņ st dījumu
ietekme uz deni ir pozitīva. Tom r, j ņem v r arī st dījumu ietekme uz dens daudzumu,
kas infiltr jas grunts deņos, uz grunts dens līmeni un uz blakusesošaj m denstilp m.
St dījumu ietekme uz dens daudzumu ir negatīva, īpaši teritorij s, kur vasar s ir maz
dens. P tījumos par dens kvalit ti un daudzumu SRC st dījumos, salīdzinot ar cit m
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lauksaimniecīb izmantot m zem m, secin ts (Dimitriou u.c. (2012c)) , ka:
3

s grunts deņos SRC st dījumos ir iev rojami zem ka;

4

s grunts deņos SRC st dījumos ir t da pati vai nedaudz augst ka;

t
4
notek deņu d ņ

s grunts deņos SRC st dījumos nav saistīta ar

īscirtmeta atvas jus var izmantot aizsargjoslu st dījumos, dif zu pesticīdu radīt
pies rņojuma mazin
rklu st dījumiem, salīdzin jum ar p av m, grunts deņos non k iev rojami
maz k dens, ta
dens sateces laukumu, kur atrodas 20 %
SRC st dījumu, negatīv ietekme uz grunts dens līmeni ir neliela;
piepl
aiztur ts vainag .

st dī

, jo

īv ku grunts deņu
dens iztvaiko maz k un tiek

Lai, izv loties SRC st dī
s vietu un pl nojot st dījumu ierī
to pozitīvo ietekmi uz dens resursiem, ieteicams:
dījumus ierīkot viet s, kas atrodas tuvu sl pek
ferm m, sl pek a jutīg m zon m, notek deņu attīrī
sl pek
rt j s denstilpn s;

īvnieku
rt m utt.), lai mazin tu

dījumus ierīkot viet s ar augstu grunts dens līmeni (potenci li appl
teritorij s un teritorij s blakus denstilpn m);
neietekm

īves atkritumu, piem ram, notek deņu d ņ
dens kvalit ti un ir atbalst ma;

dens piepl
negatīvo ietekmi uz grunts dens līmeņa pazemin
periodus.
7.5

tu

s
,

tu st dījumu
jams saīsin t rot cijas

Pelnu un notekūdeņu dūņu izmantošana stādījumu mēslošanai

Atvas ju st dījumos netiek ieg ti ne p rtikas produkti, ne lopbarība, un t d pieņemams
risin jums ir st dījumu uz lauksaimniecības zem m m
ņ m no notek deņu
attīrī
rt
rtikas
rņojuma risks, m slojot st dījumus, ir
minim
deņu d ņ
ības l mumiem – veicin t
pek a p rstr di lauksaimniecīb . D ņ
palielina oglek a piesaisti lauksaimniecības augsn
deņu d ņas, bez barības
viel m, var satur t arī smagos met lus, t p c smago met lu daudzums augsn , p c d ņu
kontrol . J izvair s no met lu uzkr
. Smago met lu
uzkr
s var izraisīt paaugstin tu met lu saturu lauksaimniecības zem s audz taj s
p rtikas izejviel s, piem ram, graudos. Vis
īs past v noteikumi, kas nosaka
kop jo pielietojamo d ņu apjomu un pie aujamo smago met lu koncentr ciju augsn p c
d ņu iestr des. At
d s valstī
irīgi un t d , pirms notek deņu d ņu
ties ar viet j m vides aizsardzības iest d m.
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Notek deņu d ņas nav sabalans ts m slojums – t s satur nedaudz sl pek a (galvenok rt,
organiski saistīta), lielu daudzumu fosfora un oti maz k lija. SRC st dījumu m slošanai var
izmantot notek deņu d ņu un koksnes pelnu maisījumu (Dimitriou u.c., 2006). Koksnes
pelni satur daudz k lija un oti maz fosfora, k arī tajos nav sl pek a. Š ds, līdzsvarot ks,
m slojums SRC st dījumos var aizvietot ierastos, neorganiskos m slošanas līdzek us.
ījumos, lai iev rotu m slošanas prasības attiecīb uz sl pekli, nepieciešams
sl pek a papildm slojums. Augi, uzņemot bīstamos smagos met lus un fosforu, samazina to
uzkr šanos d ņu un pelnu maisījum .
Iev
lus saturoš s atvases izvedamas no audzes un
sadedzin
lu
koncentr ciju un vieglos pelnus, kuros smago met lu koncentr cija ir augsta. SRC
st dījumos tiek izklied
un
izņem no ekocikla.
D ņu un pelnu maisījumu lieto, ierīkojot SRC st dījumus un p
nov kšanas jeb ik p c trīs līdz pieciem gadiem, lai kompens
kšanas laik no
audzes iznest s barības vielas. Maisījuma at auto daudzumu nosaka p c maksim l at aut
aptuveni 22 līdz 35 kg fosfora
uz hekt ra gad ).

76. att ls. Notek de u d
(Avots: I. Dimitriou).

u izklied šana (šeit mais jum
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ar koku pelniem) ir ierasta prakse Zviedrij

Kadmiju uzskata par vienu no cilv ka veselībai bīstam kajiem met liem. K rkli ar atvas m
sp j absorb t lielu kadmija daudzumu. Atvases nov c ik p c trīs līdz etriem gadiem,
vair kas reizes SRC st dījumu aprites cikl (Dimitriou & Aronsson, 2005). Biomasai
sadegot, kadmijs un citi smagie met
d s pelnu frakcij s. Pateicoties tam,
m slošan izmantojamos pelnus ir iesp jams atdalīt no pies rņotajiem pelniem. T k šis
vides pakalpojums parasti netiek apmaks ts, barības viel m bag tie, m slošan
izmantojamie pelni nereti tiek izg zti atkritumu poligonos.
ī

ē

ība ir zemes izmantošanas sist
das kokaugu
sugas, šaj gadījum SRC sugas, audz kop ar z laugiem vai to audz šana apvienota ar
ganīb m. Sist ma ietver lauksaimniecī
ības tehnolo ijas, un t s m r is
ir veidot daudzveidīg
īg kas, ienesīg kas, veselīg kas un ilgtsp jīg kas zemes
izlietojuma sist mas.
ības sist mu izmantošana SRC st dījumu audz šan ir īpaši izdevīga
liel s platīb s, ar augstu augsnes erozijas risku. P tījumos noskaidrots, ka SRC st dījumi
pozitīvi ietekm vietas mikroklimatu. St dījumu radītais ap nojums vasar pozitīvi ietekm
ls).
Ir piem
ības prakse tiek īstenota, SRC st dījumus apvienojot ar
dzīvnieku, piem ram, vistu, audz
ības sist mas pielietošana īpaši
sekmīga ir tropu re ionos; sist ma uzlabo augsnes kvalit ti un nodrošina iztiku mazajiem
lauksaimniekiem (Kaufmann u.c., n.d.).

ls.
romežsaimnie bas sist ma
a liel la
aizt r v j
n
zlabo vietas mi ro limat
r
la saimnie bas mono lt ras (Avots: D. Rutz).
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scirtmeta stādījumu ekonomika

SRC st dījumu ekonomiskie apr ini nereti atš iras no re l izn kuma. Ir daudzi gadījumi,
kad SRC st dījumi ir rentabli, ta u ne vienm r ieg t pe ņa bijusi t da, k s kum ticis
apl sts. Š du nenoteiktību izraisa daudzu, no st dījumu atrašan s vietas atkarīgo, faktoru
ietekme uz st dījumu ekonomiku. Šie faktori nosaka SRC apsaimniekošanas izdevumus
gan starp valstīm, gan starp vienas valsts re ioniem, gan arī
d m saimniecīb m
(piem., k dam lauksaimniekam tuvum nav SRC st dījumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniedz ja). Arī pe ņa, p rdodot koksnes biomasu, ir atš irīga gan re ion li, gan starpvalstu
līmenī.
Koksnes p rdošanas cenu nosaka p c citu ener ijas avotu cen m valstī vai re ion , un t
var sezon li sv rstī
ī SRC st dījumu rentabilit tes
apl šanu, un lauksaimniekam ir j ņem v r šo apl šu nenoteiktība.
Šaj rokasgr matas noda , visp rīgu apr inu viet , sniegti vair ki piem ri par SRC
st dī
d s Eiropas da s (Dimitriou u.c., 2014b).
Salīdzinot re los faktus, viegl k ir izdar mi secin jumi. Piem ros, pirms izdevumu un pe ņas
apr iniem, sniegta inform cija par SRC st dījumiem un to apsaimniekošanas praksi.
8.1

1. piemērs: Kārklu SRC stādījumi Grestorpā (Grästorp), Zviedrijā

Šaj
piem r
aprakstīta k rklu SRC audz šana lauksaimniecības zem . Viet j
centraliz t s siltumapg des sist m bioener
eldu no k rkliem un
citiem koksnes avotiem. Puckgården ferm , kuras kop j platība ir 50 ha, 21 ha aizņem
k rklu SRC st dījumi biomasas ieg šanai. P r j platīb tiek audz tas auzas, kvieši, zirņi
un rapši. Puckgården ir viet j s k rklu audz t ju apvienības biedrs. Apvienīb ir 12 fermeri,
kuri audz aptuveni 100 ha k rklu st dījumu. Apvienības biedri sadarbojas visos k rklu
apsaimniekošanas pas kumos: nom
kšanas tehniku (katrs biedrs maks
atseviš i
p c pat r t darba laika izmaks m), k arī transport un p rdod š eldu
viet jiem centr lapkures sist mas apsaimniekot jiem. Puckgården saimnieks smalcina arī
citas biomasas izejvielas, kuras p rdod centr lapkures stacijai, kas samaks par saņ mt s
š eldas kubikmetriem (€/m3). Lauksaimniekiem tas ir izdevīgi, jo šaj gadījum š eldas
kvalit te netiek ņemta v r .
K rklu st dījumi Puckgården izveidoti 1991., 1992. un 1993. gad , kad bija pieejamas
st dījumu ierīkošanas subsīdijas 10 000 SEK apm r (aptuveni 1 110 Eiro, 1 € = 9 SEK),
kas tolaik sedza visas st dīšanas izmaksas. Otraj gad p
kšanas,
st dījumiem tika pievadīti 100 kg sl pek a m slojuma uz hekt ra. T pat izmanto arī
notek deņus no viet j m ferm m, ta u tie vair k kalpo st dījumu ap deņošanai vasar ,
nevis nodrošin šanai ar barības viel m, kuru saturs tajos ir zems.
K rklu biomasu ieg st katru ceturto gadu, agri pavasarī (mart ), kad augsne v l sasalusi.
kšan
izmanto Claas Jaguar mašīnu, kura veic arī t līt ju koksnes
smalcin
rst s no 8 līdz 10,7 t sausnas/ha gad . K rklu š eldu
aptuveni 1 m nesi uzglab kaudz s lauku mal s. P c tam š eldu p rdod un transport uz
viet jo katlum ju Grestorp , kuras jauda ir 3,5 MW. Jaudas 40 % pieder pašvaldībai un
60 % Lantmannen (lauksaimniecības kooperatīvs, kur iesaistījusies liel k da a aktīvo
zviedru lauksaimnieku). Centraliz t siltumapg des sist ma nodrošina siltumapg di
pašvaldības
k m un apk rt jiem priv tīpašumiem Grestorp
(aptuveni 5 641
iedzīvot jiem); 6 m nešus gad katlum jas katlu kurina tikai ar k rklu š eld m (p r j gada
laik ar citu koku š eldu). Mitruma daudzumu š eld samazina, m nesi to uzglab jot
Puckgården lauku mal s.
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Zem k uzr dītas apsaimniekošanas izmaksas un ien kumu apr ins (€/ha/gad ), atbilstoši
2011. gada cenu līmenim. Atseviš u fermu maks jumi te nav iek auti. St dījumu ierīkošanas
izmaksas (t.i., st dīšanas aprīkojums, st dmateri la un darba izmaksas) bijušas aptuveni
1 110 €/ha un ir iek autas 16. tabul . St dīšanas subsīdijas
1 110 €/ha, arī t s
iek autas tabul .
16. tabula. Puckgården k rklu st d jumu apsaimniekošanas izmaksas, ien kumi un pe a (€/ha/gad )
Izmaksas (€/ha/gad )
M slošana

38

Uzraudz ba/uztur šana

22

ažas nov kšana

139

Transport šana

105

Visp r ie iz ev mi

55

Procentu maks jumi, EUR

11
Kop

370

Ien kumi (€/ha/gad )
Š elda

864
Kop

864

Pe a (€/ha/gad )

494

* Apr ini veikti, izmantojot val tas kursu 1 € = 9 SEK, 4 gadu rot cijas periodu un 5. rot cijas periodu;
** Ir iek autas visas izmaksas, izņemot īpašuma nodokli;
*** administratīv s, komunik cijas un transporta izmaksas ir iek autas “Visp rīgajos izdevumos”.

Parasti pirmajos rot cijas periodos tiek ieg ta zem
inos,
17. tabul , veikts pe ņas p rr ins, ietverot zem ku st dījumu produktivit ti un augst kas
apsaimniekošanas izmaksas pirmajos rot cijas periodos.
17. tabula. No Puckgården k rklu st d jumiem ieg t s pe as apr ins 4 gadus ilgam rot cijas periodam,
emot v r vis s rot cijas periodus (ar maz k produkt vo irmo rot cijas periodu)
Biomasas
raža
(t/ha/gad )

Š eldas cena
(€/t sausnas)

Apsaimniekošanas
izmaksas
(€/t sausnas)

5. rot cijas
periods

9,5

91

38,5

Vid ji visos
rot cijas
periodos

8,8

91

52

Ier košanas
subs dijas
(€/ha/gad )

Pe a
(€/ha/gad )
494

50,5

392

* Apr ini veikti, izmantojot val tas kursu 1 € = 9 SEK, 4 gadu rot cijas periodu un 5. rot cijas periodu;
** iek autas visas izmaksas, izņemot īpašuma nodokli.

8.2

2. piemērs. Kārklu SRC stādījumi SIA ECOMARK, Latvija

SIA ECOMARK ieg st š eldu no k rklu SRC st dījumiem, kas ierīkoti neapsaimniekot s
lauksaimniecības zem s, k arī no citiem Latvij pieejamiem koksnes avotiem. Latvij
pieaudzis pieprasījums p c kvalitatīvas š eldas, briket m un granul m siltuma un/vai

86

ī

elektrī
ņ

ī

r

ī

ī

ī

st
k

ī

ņ

m atvas

ņ

ī

ī

ī
Salixenergy AB

ī
rtas st

ī

ī

īb

ī

ī
Torhild

Tora
Salix alba

arī ar
jī
ī

ī

k
j
sam r

ī

ī

l
ī

ņ

ī
ī

ī

j

3

t

ī

m

m

ī

m

ī

ņ
ī

ī

ī

ņ

ī
(Stomp CS):

87

ī
k

l

ta st

ī

arī

ī

ī

ņ

ī
v

ņ

ī

ī

st

ņ

ī

8.3

3. piemērs. Papeļu SRC stādījumi Getingenē (Göttingen), Vācijā

V cijas katlu un apkures sist
“Efficiency plus”, kuras

js Viessmann
r

st dī
180 ha lauksaimniecī

d ar š

d

ka
ņ muma r pniecības
u SRC
dī
ņem

di ar š eld m, Viesmann
d j
j s lauksaimniecības
kta pirm
dījumiem, kas ierī
tu st dmateri lu, bet
ru pape u SRC st dījumu
ierī
in
s platīb s tika iest dītas arī
Paulownia, Igniscum, Salix u,c..
in juma katlum
dījumu ierī

ī
ta pirm
Viessmann r pnīcas apkurei.

SRC st dī

š
ī

Viessmann SRC st dī
V cij
•

ņ

kum

taj

j
•

ī
cija,
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ī

tika iesaistī
j s iest
ī
(Allendorf) ī

st dījumu atrašan

dījumu piem riem
dens

ki p

m turpin s, piem
dī

jību V cij

V

jī
(Energy Efficiency Award 2010)
(Energy Globe World Award 2012).

•

dījumi ierī
, ta
ra) un ierī
s st dīšanas pl ns.

cija par st dī
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ību
dījumam

ras līmeņ
j

ra
dīti

18. tabul .
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18. tabula. P rskats par apr
Harling un Viessmann; 2009)

in taj m izmaks m un pe u (€) SRC st d jumiem Allendorf (Avots: von

Izmaksu / pe as kategorijas
Spraude i

Izmaksas

Koment ri
11 000 spraudeņi uz ha; cena par
spraudeni 0,08-0,23 €/gab. (0,15 €/gab.)

1 650

Spraude i (pašu produkcija)

0

Herbic du pielietošana ruden
( misk aizsardz ba)

20

misk s aizsardz bas pielietošana
Rudens aršana

94
12

misk s aizsardz bas pielietošana
Ec šana pavasar
St d šanas izmaksas

īmisk s aizsardzības līdzek u
izmantošana (pavasarī): 3 l/ha

22
47
1 100

šana, agri pavasar

33

ažas nov kšanas izmaksas

7 500

Finanšu p rskati un nodok i

2 071

Soci l s nodarbin t bas nodok i

1 036

Konsult cijas

īmisk s aizsardzības līdzek u
izmantošana (rudenī): 5 l/ha

22

Herbic di, pavasaris ( misk
aizsardz ba)

Mul

Pe a*

Koksnes smalcin t js 15 €/t
Transport šanas izmaksas 10 €/t

31

Viessmann person la izmaksas

3 000

Atk rtota p rveidošana (1 000 €/ha)

1 000

Š eldu p rdošana Viessmann

19 500

Subs dijas

571

Ie mumi no pašuma (p avu un
gan bu noma)

166

Bonuss (ener

300

tiskie augi)

Ie mumi no spraude u
p rdošanas
Atlikums
* Pieņ mums: 30 gadu st dī

P rdošanas cena (š eldas): 65 €/t sausnas

0
-4 000

6 899

2 899

kšana katru 3. gadu).

T k Viessmann
mas, piem ram, ar koksni kurin mus katlus, SRC
st dījumi īpaši iederas Allendorfas bioener ijas
d . Biomasas ieguve SRC st dījumos
teritorij vair k paredz ti rekre cijai un
citiem m r iem. Veicami arī vair
kšanas metod m
s š eldas kvalit ti.

8.4

4. piemērs. Kārklu SRC stādījumi Bretaņā (Brittany), Francijā

„EU Life Environment” p tījuma ietvaros, Bretaņ , laik no 2004. līdz 2007. gadam, viet jai
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siltumapg dei tika ierīkoti 100 ha k rklu st dījumu. Projekta m r is
ierīkot SRC
st dījumus re ion , un demonstr t to lietderību notek deņu apsaimniekošan , īpašu
uzmanību piev ršot projekta ekonomiskajai dzīvotsp jai – izv loties lab k s, praks
aprob t s st dījumu ierīkošanas tehnolo ijas un veidus, k attīstīt viet jo siltumapg des
sist mu. Lai projekt g t pieredze b tu izmantojama arī citu teritoriju apsaimniekošanai,
tika veikti vair ki papildu p tījumi apsaimniekošanas krit riju noteikšanai un projekta
rezult tu analīzei. Wilwater projekta rezult ti par dīti saskaņ ar trim projekta galvenajiem
m r iem atbilstošiem mode iem:
•

1. m r

•

2. m r is: aizsarg t dabisko vidi; veikt ap deņošanu ar attīrītiem notek deņiem un
aizsarg t dzeram dens sateces laukumus;

•

eldu siltumener ijas ieguvei;

3. m r is: attīrīšanas iek rtu notek deņu d ņu izmantošana st dījumos.

Wilwater projekts tika uzs kts ar m r i – atrast daudzkrit riju pieeju SRC apsaimniekošanai,
lai p rvar tu ekonomisk s probl mas, kas saistītas ar SRC audz šanu Francij .
Ener tiskie SRC st dījumi valstī ierīkoti neliel apjom , un politiskais atbalsts SRC
plant cij m ir minim ls, t d bija svarīgi atrast jaunus SRC st dījumu izmantošanas veidus.
Visas projektos iesaistīt s personas uzsver, ka motiv cija bijusi vair k nek tikai
ekonomiska rakstura, bet arī:
•

motiv cija k t autonom
iju, atrast noturīg kos
notek deņu d ņu apsaimniekošanas risin jumus, izveidot viet j s pieg des des);

•

motiv cija veidot cieš kas partnerattiecības re ion l
iesaistīto personu sadarbību);

•

motiv cija izveidot labu publisko t lu (komunik cija un inovatīvi risin jumi).

un viet j

līmenī (aktiviz t

Tika organiz ta sadarbība ar pašvaldīb m, kas apsaimnieko viet j s siltumapg des
sist mas, ar
pašvaldības
notek deņu attīrīšanas
iek rtu apsaimniekot jiem,
lauksaimniekiem un viet j m ener tikas komp nij m. Projekta ietvaros izveidoti vair ki
izm in juma st dījumi, katram no tiem paredzot konkr tu biznesa strat iju. T l k
aprakstīta biznesa strat ija vienam no izm in juma st dījumiem, kas tika ierīkoti Wilwater
projekta ietvaros Pleyber-Christ ciemat .
Pleyber-Christ ciemat ir 2 800 iedzīvot ji. Notek deņus izmanto k rklu SRC st dījumu
ap deņošanai (100 m3/ha vair k nek 3 gadu ilg period ). Ieg to biomasu p rstr d
š eld , ko pielieto pašvaldības ku siltumapg dei (150 kW). Ikgad jais apr in tais
ener ijas pat riņš ir 217 MWh, kas pielīdzin ms 110 tonn m š eldas (ar 25 % mitrumu).
SRC st dījumi ierīkoti pašvaldības zem , izmantojot STEP mašīnu (izmaksas 2800 €/ha,
ieskaitot augsnes sagatavošanu). Pirmaj un otraj gad p c st dījumu ierīkošanas (vai
kšanas), ciemata lauksaimnieki, kuri apvienojušies kooperatīv (CUMA de
Pleyber-Christ), veic d ņu izklied šanu st dījumos. Trešaj gad k rkli ir k uvuši p r k gari,
lai izmantotu izklied t
kšanu s k trešaj gad un atk rto ik p c 3 gadiem: to
veic re ion lais kooperatīvais iek rtu dienests (CUMA Breizh Energie), kas invest jis
STEMSTER iek rt . Ciemata fermeru kooperatīvs ir atbildīgs par š eldu transport šanu līdz
kaltei, kuru apsaimnieko viet jais kooperatīvais uzņ mums (Société Cooperative d’intérêt
Collectif), kas izveidots tieši šim nol kam. Projekts ir saņ mis subsī
dos līmeņos
(piem., 50 % re ion l s subsī
rtai). Apl sts, ka, aizvietojot fosilo
kurin mo ar kurin mo no SRC st dījumiem, pašvaldība var tu ietaupīt 20 000 € gad .
Lai p rbaudītu SRC st dījumu ekonomisk s un tehnisk s iesp jas, laik
2001. gadam Bretaņ
d s zon s, ierīkoti 13 ha SRC st dījumu.
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no 1998. līdz

Lai izm in tu d ņu izklied šanu SRC st dījumos, no 2002. līdz 2006. gadam, ciemat ,
saistīb ar apkures sist mas b vi, ierīkoti v l 5 ha st dījumu.
Apvienība D’initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (AILE) bija šo projektu
sadarbības partneris un Wilwater projekta aizs c js.
Notek deņu un notek deņu d ņu izmantošana SRC st dījumos k uva aktu la p c izmaiņ m
likumdošan , kas lauksaimniekiem liedza izklied t d ņas uz laukiem, kur tika audz ta
p rtikai paredz tas kult ras un p rtikas izejvielas (kartupe i, kvieši, u.c.).
SRC st dījumi ierīkoti, izmantojot speci lu st d mo mašī
dus k rklu klonus, kas
izraudzīti d
īguma un izturības pret r su (Björn, Tora, Torhild un Olof). St dījumu
biezība
16 000 spraudeņu uz hekt ra. Tika pielietoti līdzek i pret nez u dīgšanu, k arī
biolo iski no rd ms polim ra segums. Uzb v tas speci las lauksaimniecības iek rtas
meh niskai rindstarpu rav šanai un d ņu izklied šanai 2 un 3 gadus vecos k rklu
st dījumos.
Lai piel gotos Bretaņas klimata apst k
s kum iev
eldojot
nokritušas. Re ion lajam kooperatīvajam
piederoš
kšanas
st dījumu, t tad – visus ciemat ierīkotos st

ta divos posmos:
tikai tad, kad t
iek rtu dienestam (CUMA Breizh Energie)
mašīna ziem nov c līdz pat 250 ha SRC
dījumus.

SRC š eldu izmantošana viet j siltumapg des sist m ir b tiska projekta ekonomiskai
līdzsvarošanai . Projekta sekmīguma priekšnoteikums ir š eldas izmantošana neliel
att lum no ieguves vietas – viet j siltumapg des sist m vai lauksaimnieku personīgaj m
vajadzīb m. Pašvaldības Bretaņas re ion jau izveidojušas centraliz tas siltumapg des
sist mas vai arī ir gatavas invest t jaunu ierīkošanai. SRC st dījumi ir veicin juši viet j s
bioener ijas des attīstību. Š eldas viet j s izmantošanas piem ri ir š di:
tas siltumapg des sist mas, piem ram, trīs fermu nodrošin šanai ar
siltumener iju;
īvaj m k m.
Zem k uzr dītas apsaimniekošanas izmaksas un ien kumu apr
2007. gada cenu līmenim (19. tabula līdz 21. tabula).
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ini (€/ha/gad ), atbilstoši

19. tabula. Apsaimniekošanas izmaksas st d jumu ier košanas gad (€/ha/gad )
Izmaksas (€/ha/gadā)
Augsnes sagatavošana

250

M slošana

100

Apstr de pret insektiem

90

Nez u kontrole - d gšanu kav jošas vielas

305

St d šana

1 800

St d jumu uztur šana (meh nisk rav šana)

85

Rav šana (cita)

210

Ats din šana uz celma

60
Kopā

2 900

* Zemes īpašuma nodoklis nav iek auts.

20. tabula.

saimnie o anas n ražas nov kšanas izmaksas (€/ha/gad )
Zem k s
nov rt t s

Izmaksas (€)
St d šana
M slošana (izklied jot m slojumu) – 1 vai 2 reizes 3 gadu period
ažas nov kšana ik p c 3 gadiem, izmantojot STEMSTER
maš nu, smalcin šana un transport šana

Augst k s
nov rt t s

2 300 €/ha

2 800 €/ha

180 €

480 €

850 €/ha

1 800 €/ha

Ikgad j s izmaksas > 20 gadu period
- izklied jot m slojumu

424 €/ha/gad

824 €/ha/gad

- nelietojot m slojumu

370 €/ha/gad

680 €/ha/gad

Š eldas uzglab šana (25 % mitrums)
aža

6 €/t

ro noz t ) (25 % mitrums)

Investī
vismaz 200 ha liel platīb .

10,7 t/ha/gad

kšanas mašīnai ir optimiz

92

36 €/t
13,3 t/ha/gad

cot

21. tabula. Pe a no SRC st d jumiem (st d anas n ražas nov kšanas izmaksas ir samazin tas, jo
netie ir ti a al oj mi vis s arb s vei ats la saimnie s
Optimiz t raža

Peļņa (€/ha/gadā)

a

o ien

bez m slošanas; p rdod nekalt tu

38

-250

bez m slo anas, izmanto a

406

118

-43

-331

325

37

vaja z b m

ar izklied šanu; p rdod nekalt tu
ar izklied

8.5

an

izmanto a

vaja z b m

5. piemērs. Kārklu SRC stādījumi Enšēpingā (Enköping), Zviedrijā

Projekta ietvaros ierīkoti 76 ha k rklu SRC st dījumu, kurus ap deņo ar notek deņiem no
sadzīves notek deņu attīrīšanas iek rt m. Koksnes biomasu izmanto ener ijas ieguvei
viet j ko ener cijas stacij .
Nynäs Gård saimniecība sadarbojas ar ko ener cijas staciju ENA-Energi, kas ir arī
sadzīves notek deņu attīrīšanas iek rtu apsaimniekot ji. K rklu st dījumus ap deņo ar
aptuveni 200 000 m3 attīrītu un neattīrītu notek deņu maisījumu (20 000 m3 neattīrīta, ar
barības viel m bag ta notek dens). Starp saimniecību un notek deņu apsaimniekot ju
nosl gts līgums uz 15 gadiem. Līgum paredz ts, ka saimniecība savu k rklu st dījumu
ap deņošanai var s izmantot notek deņus, bet ENA-Energi no Nynäs Gård saņems k rklu
š eldu par tirgus cenu. S kum
kšanu veica ENA-Energi, ta u nesen
saimniecība s kusi algot citu pakalpojumu sniedz ju.
Vītolu st dījumi 76 ha platīb ierīkoti divos pieg jienos – 1998. un 2000. gad . Platība
iedalīta vair kos laukos, no kuriem liel kais ir aptuveni 30 ha, bet p r jie no 6 līdz 15 ha
lieli. St dījumu ierīkošanas subsīdijas, kas bija pieejamas st dīšanas gados
5 000 SEK
(aptuveni 550 €) uz hekt ra un sedza aptuveni pusi no ierīkošanas izmaks m. Pirms
st dīšanas augsni apstr d ja ar glifos
ņu v rpatas kontrolei), uzara un uzec ja
(meh nisk rav šana pirms st dīšanas). Meh nisk rav šana veikta arī gadu pirms
st dīšanas. Platīb (76 ha) 15 dubultrindu josl s (0,75 m starp dubultrindas rind m un
1,25 m starp dubultrind m, un 0,5 m starp spraudeņiem rind s) iest dīti vair ki k rklu kloni.
St dījumus, aptuveni 100 dienas ve et cijas period , ap deņo ar notek deņiem.
rklu st dījumos ieg st ik p
c ar speci lu
harvesteru, kas veic t līt ju koksnes smalcin šanu. Š elda nav j kalt un t līt ir
transport jama uz ko ener cijas staciju, kas atrodas aptuveni 2 km att lum no
st dījumiem. Stacijas siltumjauda ir 55 MW un elektroener ijas izstr des jauda – 24 MW.
K rklu š eldu, maisījum ar citiem koksnes biomasas materi liem, izmanto k kurin mo
siltuma un ener
Zem k doti apsaimniekošanas izmaksu un ien kumu apr ini (€/ha/gad ), atbilstoši
2011. gada cenu līmenim. Atseviš u saimniecību maks jumi apr inos nav iek auti.
St dījumu ierīkošanas izdevumi (t.i., st dīšanas aprīkojuma, spraudeņu un darba izmaksas)
bijuši aptuveni 1 222 €/ha un ir iek auti 22. tabul . St dījumu ierīkošanas subsīdijas
550 €/ha.
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22. tabula. Nynäs Gård k rklu st d jumu apsaimniekošanas izmaksas, ien kumi un pe a (€/ha/gad )
Izmaksas (€/ha/gadā)
Uzraudz ba/uztur šana

22

ažas iev kšana

238

Transport šana

148

Visp r ie iz ev mi

55

Procentu maks jumi

15
478

Summa

Ienākumi (€/ha/gadā)
Š elda

896

Kompens cija par notek de iem

219
1115

Summa

637

Pe a (€/ha/gadā)
* Apr ini veikti, izmantojot val tas kursu 1 € = 9 SEK, 4 gadu rot cijas periodu un trešo st dījumu aprites ciklu;
** iek autas visas izmaksas, izņemot zemes īpašuma nodokli;
*** administratīv s, komunik cijas un transporta (personīg ) izmaksas ir iek autas „Visp rīgajos izdevumos”.

Parasti pirmajos rot cijas periodos ieg st maz
inos (23. tabula)
veikts pe ņas p rr ins Nynäs Gård k rklu st dījumiem, ietverot zem ku st dījumu
produktivit ti un augst kas apsaimniekošanas izmaksas pirmajos rot cijas periodos.
23. tabula. Pe as apr ini Nynäs Gård ar notek de iem ap de otos k rklu st d jumos trešaj , st d jumu
4 gadus ilgaj , rot cij un emot v r vi jos r d t j s vis s rot cij s (ieskaitot maz
raž go pirmo
rot ciju)
Biomasas
raža
(t/ha/gad )

Š eldas
cena
(€/t
sausnas)

Apsaimniekošanas
izmaksas
(€/t sausnas)

3.
rot cijas
periods

9

99,5

53

Vid ji
rot cijas
period

8,3

99,5

65

St d šanas
subs dijas
(€/ha/gad )

227

Kompens cija
par
notek de iem

Pe a
(€/ha/gad )

219

637

219

529

* Apr ini veikti, izmantojot val tas kursu 1 € = 9 SEK, 4 gadu rot cijas periodu, un trešo st dījumu aprites ciklu;
** iek autas visas izmaksas, izņemot zemes īpašuma nodokli.
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Vārdnīca un saīsinājumi
Piez me: Vārdnīcas un saīsinājumu nodaļā
ādi rokasgrāmatā
izmantotie, specifiskie vai zināmākie izteicieni un termini. Galvenais šī saraksta
mēr is ir atvieglot rokasgrāmatas tulkošanu. Vairāki termini ir adaptēti no Vikipēdijas.
Barela naftas ekvivalents (boe): ener ijas daudzums vien j lnaftas barel – aptuveni
6,1 GJ jeb 1 700 kWh. „Naftas barels” ir š idruma m rvienība, kas vien da ar 42 ASV
galoniem (35 ang u galoniem jeb 159 litriem); 1 tonn naftas ir aptuveni 7,2 naftas bareli.
„Sprungu i”: 5-15 cm gabalos sagarin tas atvases.
K l ši: vair kas, kop sasietas atvases.
Jauda: darbs, ko veic noteikta sist ma vai mašīna konkr t laika period (maksim la
t līt ja resursa produktivit te īpašos gadījumos). Ener iju ener još aprīkojuma jauda
tiek izteikta kilovatos (kW) vai megavatos (MW).
Oglek a dioks ds (CO2): dabisks, īmisks savienojums, kas sast v no diviem sk bek a
atomiem, kas kovalenti saistīti ar vienu oglek a atomu. Oglek a dioksīds Zemes
atmosf r past v g zveida st voklī, un t koncentr cija ir 0,039 %.
Š elda: 5 × 5 × 5 cm lielos gabalos sasmalcin ta atvas ju koksne (skatiet arī koksnes
š elda).
Ko ener cija (CHP): kombin ta siltumener ijas un elektroener
proces un no kopīga kurin m . R pnieciskajos procesos novadīto siltumu arī var
izmantot eneratora darbin šanai un elektrības izstr dei (pazemināšanas cikls) vai
elektrības ener šan p ri palikušo siltumu var izmantot r pnieciskiem procesiem vai
telpu apkurei un dens sildīšanai.
CO2: skatīt oglek a dioksīds.
Kondens cijas katls: kondens cijas katli ir dens sildīšanas iek rtas ar augstu efektivit ti
(> 90 %), kas tiek sasniegta, ar d mg z s esošo siltumu uzsildot auksto atgaitas deni.
Katlus var kurin t ar g zi vai naftas produktiem un tos sauc par kondens cijas katliem, jo
d mg z s esošie dens tvaiki tiek kondens ti un novadīti no katla.
Atvas ji: ir noteiktu koku sugu sp ja p c to nociršanas/nogriešanas dzīt jaunas atvases.
Spraude i: 25 cm gari viengadīgu SRC atvašu gabali, kurus izmanto jaunu atvas ju
st dījumu ierīkošanai.
Centraliz t dzes šanas sist ma: ir atdzes ta dens vai dens/ledus maisījuma
padošana no vienota avota uz dzīvojam m m j m un komerci l m b v m dzes šanas
vajadzīb m, piem ram, gaisa kondicion šanai.
Centraliz t siltumapg des sist ma: ir siltumener ijas padošana (ar karstu deni vai
tvaiku) no vienota avota uz dzīvojam m m j m un komerci l m b v m siltumapg des
vajadzīb m (piem ram, apkurei un karst dens sagatavošanai).
R pniecisk s izejvielas: jebkurš materi
Materi
tiek mainīta.

.

Fosilais kurin mais: ir miljonu gadu laik dabiskos procesos (t dos k atmirušo organismu
sadalīšan s bezsk bek a vid ) veidojušies uzkr jumi/nogulumi, kurus izmanto ener ijas
ieguvei.
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Gamma ( ) daudzveid ba: terminu „gamma daudzveidība” ( -daudzveidība) kop ar
terminiem „alfa daudzveidība” ( -daudzveidība) un „beta daudzveidība” ( –
daudzveidība) ieviesa R.H. Vitekers (R.H. Whittaker). Vitekers uzskatīja, ka kop jo sugu
daudzveidību ainav ( ) nosaka divas atš irīgas daudzveidības – vid j sugu
daudzveidība ainavas ekosist mu m rog ( ) un atš irības starp šīm ekosist m m ( ).
No t var secin t, ka alfa daudzveidība un beta daudzveidība veido gamma
daudzveidības neatkarīgas sast vda as: = · .
Glob l s sasilšanas potenci ls: GSP ir relatīva m rvienība tam, cik daudz siltuma
siltumnīcefekta g zes iesprosto atmosf r . Tas salīdzina konkr tas g zes masas
iesprostoto siltuma daudzumu ar t das pašas masas oglek a dioksīda iesprostoto siltuma
daudzumu. GSP apr ina konkr tam laika posmam, parasti – 20, 100 vai 500 gadiem.
GSP izsaka k oglek a dioksīda koeficientu, kura GSP ir 1. Piem ram, met na GSP 20
gados ir 72, tas nozīm , ka, ja atmosf r nok tu vien da masa met na un oglek a
dioksīda, met ns n košo 20 gadu laik atmosf r iesprostotu 72 reizes vair k siltuma
nek oglek a dioksīds.
Siltumn cefekta g zes (SEG): g zes, kas zemes atmosf r iesprosto saules siltumu, radot
siltumnīcas efektu. Divas galven s siltumnīcefekta g zes ir dens tvaiks un oglek a
dioksīds. Citas siltumnīcefekta g zes ir met ns, ozons, hlorofluorie og deņ
sl pek a oksīds.
GSP: skatīt glob l s sasilšanas potenci ls.
Apgriešan s josla - Heders: teritorija st dījumu s kuma un beigu mal s, ko izmanto
tehnikas manevr
šanai utml. Ja nenotiek intensīva st dījumu
apsaimniekošana, hederos var audz t viengadīg s kult ras, z li vai nekt raugus.
Siltums: siltums ir ener ija, kas termiskas mijiedarbības rezult t tiek p rnesta no vienas
sist mas uz citu. Siltums vienm r pl st no ermeņa ar augst ku temperat ru uz ermeni
ar zem ku temperat ru. Šo ener ijas pl smu ar siltuma dzin ju, , da ji iesp jams
p rv rst lietderīg darb . Otrais termodinamikas likums aizliedz siltuma pl smu no
ermeņa ar zem ku temperat ru uz ermeni ar augst ku temperat ru. Ta u ar
siltums kņa palīdzību, š da ener ijas transport šana (no zemas uz augstu temperat ru)
ir iesp jama. V rds siltums tiek lietots vair kas nozīm s, piem ram, aprakstot
temperat ru. Fizik „siltums” p c definīcijas ir ener ijas p rnešana, un to vienm r saista
ar „siltuma pl smu”
un „siltuma p reju”. Siltuma p
di: vadīšanas, starojuma, konvekcijas,
tīr s masas p rnešanas, berzes vai viskozit tes, k īmiska izklied šana ce .
Sadegšanas siltums (siltumsp ja): siltuma daudzums, ko degšanas laik izdala noteikts
daudzums kurin m (biog ze, biomet ns).
Uzst d t jauda: ir ener iju ener još s iek rtas kop j elektrisk vai siltuma jauda.
Bezmugurkaulnieki: dzīvnieki, kuriem nav un neattīst s mugurkauls. Tie ir visi dzīvnieki,
izņemot mugurkaulnieku Vertebrata apakštipu. Zin m kie bezmugurkaulnieku piem ri ir
kukaiņi, krabji, om ri un tiem līdzī
damgliemenes, astoņk ji un tiem līdzīgi,
j ras zvaigznes, j
īdzīgi, un t rpi.
žo ls
metrisk ener ijas vienība, kas ir vien da ar darbu, ko vienu
veic
vienu
metru
gar
ce a
posm
1 kalorija (cal) = 4,187 J.

tonu liels sp ks

Kilovats (kW): elektrisk s vai siltuma jaudas m rvienība, kas vien da ar 1 000 vatiem (W).
Kilovatstunda (kWh): visizplatīt k ener ijas daudzuma vienība. T apzīm viena kilovata
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elektrības vai siltuma pieg di vien stund .
kWel: elektrisk jauda.
kWh: skatiet Kilovatstunda.
kWth: siltuma jauda (termisk jauda).
m3: kubikmetrs ir 1 × 1 × 1 m tilpums. Vien kubikmetr ir aptuveni 1 t dens.
Mitrums: materi la sast v esoš
attiecība.

dens masas un paša saus materi la (biomasa) masas

Naftas ekvivalents: naftas ekvivalenta (toe) tonna ir ener ijas daudzums, kas tiek atbrīvots,
sadedzinot vienu tonnu j lnaftas – aptuveni 42 GJ.
ORC: organiskais Renkina cikls.
Organiskais Renkina cikls: ORC tiek izmantoti organiskie š idrumi ar augstu molmasu.
Š idrumu p reja g zveida st voklī (v rīšanas punkts) notiek pie zem kas temperat ras
salīdzin jum ar dens iztvaikošanas temperat ru. T du š idrumu pielietošana auj veikt
zem ka potenci la/temperat ras siltuma izmantošanu Renkina ciklam (piem ram,
biog zes stacij s).
pH: ir v rtība, kas nor da š īduma (vai augsnes) sk bumu vai s rmainību. Augsnes, kuru
pH ir < 7, ir sk bas, un augsnes, kuru pH > 7 – b ziskas jeb s rmainas. Tīra dens ir
pH = 7.
Atvašu r kstes: atvas ju st dījumos nov kt s, līdz pat 8 m gar s atvases.
Atvases: bot nik , atvase sast v no stumbra, lap m un s nu pumpuriem, ziedk tiem un
ziedu pumpurus. Arī no s klas izdīgušo auga virszemes da u sauc par atvasi. Pavasarī
daudzgadīgo augu atvases veido jaunie pieaugumi. Daudzgadīgo augu atvases aug gan
no zemes, gan zaru un galotņu galos (k tas ir kokiem).
SI: starptautiska m rvienību sist ma (saīsin ti SI no fran u valodas: Système international
d'unités) ir m rvienību sist ma, kas izstr d ta septiņ m pamatvienīb m un vair k m
atvasin t m m rvienīb m.
SRC: īscirtmeta atvas ji.
SRF: ī

ība, Latvij – plant

SRP: īscirtmeta plant cijas. Latvij – kokaugu st dījumi.
SRWC: īscirtmeta kokaugu atvas js.
Mitruma saturs: dens daudzuma mas un mitr materi la (biomasas) masas attiecība.
Vats (W): standarta m rvienība (SI sist ma) ener ijas daudzumam, kuru pat r aprīkojums,
vai ener ijas daudzumam, kas virz s no vienas vietas uz citu. Vats ir elektrisk s jaudas
standarta m rvienība. 'kW' apzīm „kilovatu” jeb 1 000 vatus, bet 'MW' apzīm
„Megavatu” jeb 1 000 000 vatus.
yr: gads.
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Angliskie, latviskie un lat niskie augu nosaukumi
Piez me: Sarakst
nor d tas sugas, kas izmantotas SRC st d jumos, klonu
krustošanai vai min tas k SRC st d jumiem piem rotas
až s
ielieto anai
SRC st d jumos nav praktiskas pieredzes. Augu latviskajos nosaukumos nor d ti
visp rpie emtie augu nosaukumi, kas ne vienm r ir pieejami, t d
nor d s
iesp jamas ar neprecizit tes.
Klonu nosaukumi doti 2. noda .
Visp rpie emtie nosaukumi

Botāniskais
nosaukums

Latviski

Angliski

Alnus spp.

Alkšņu ints

Alder

Alnus glutinosa

Melnalksnis (sarunv. Alksnis)

Common alder, Black alder,
European alder, Alder

Alnus incana

Baltalksnis

Grey alder, Speckled alder

Amorpha fructicosa

Kr mu amorfa

Indigo bush

Acacia melanoxylon

Austr lijas ak cija

Australian blackwood

Acacia saligna

Vītollapu ak cija

Coojong, Golden wreath wattle,
Orange wattle, Blue-leafed
wattle, Western Australian
golden wattle, Port Jackson
willow

Acer pseudoplatanus

Kalnu k ava (saukta arī par
sikamoru)

Sycamore (sycamore is used
for various different species of
the genus Ficus, Acer,
Pseudoplatanus)

Betula spp.

B rzu ints

Birch

Broussonetia papyrifera

Papīra zīdkoks (t s pašas
sugas k Morus papyrifera)

Paper mulberry (same species
as Morus papyrifera)

Corylus avellana

Parast lazda

Hazel, Hazelnut

Cynara cardunculus

Lapu artišoks

Cardoon

Eucalyptus spp.

Eikaliptu ints

Eucalyptus

Eucalyptus globulus

Zilganais eikalipts

Tasmanian blue gum, Southern
blue gum, Blue gum

Eucalyptus

Upes eikalipts

River red gum
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camaldulensis
Eucalyptus gunnii

Sudraba (Hanna) eikalipts

Cider gum, Gunnii

Eucalyptus nitens

Spīdīgais eikalipts

Shining gum

Fraxinus excelsior

Parastais osis

Ash

Morus papyrifera

Papīra zīdkoks (syn.
Broussonetia papyrifera)

Paper mulberry (same species
as Broussonetia papyrifera)

bardis

Nothofagus

Southern beech

Paulownia

Paulonija

Paulownia

Platanus occidentalis

Sikamora (terminu izmanto
d m atš irīg m Ficus,
Acer, Pseudoplatanus ints
sug m)

Sycamore (sycamore is used
for various different species of
the genus Ficus, Acer,
Pseudoplatanus)

Populus spp.

Pape u ints

Poplar

Populus deltoides

Kokvilnas koks

Eastern cottonwood

Populus koreana

Korejas papele

Korean poplar

Populus maximowiczii

Maksimovi a papele

Maximowicz' Poplar, Japanese
Poplar

Populus nigra

Meln papele

Black Poplar

Populus tremula

Aspen, Common aspen,
Eurasian aspen, European
Parast apse (nejaukt ar
aspen, Quaking aspen (Not to
Populus tremuloides, Amerikas
be confused with Populus
apsi, ko sauc arī par trīcošo
tremuloides, the American
apsi)
aspen, also called trembling
aspen and quaking aspen)

Populus tremuloides

Quaking Aspen, Trembling
Amerikas trīcoš apse (nejaukt Aspen (Not to be confused with
ar Populus tremula, parasto
Populus tremula, the European
apsi)
aspen, which is also called
quaking aspen)

Populus trichocarpa

Spilvaug u papele

Western Balsam Poplar, Black
Cottonwood

Robinia pseudoaccacia

Balt robīnija, (taut : ak cija)

Black locust, Robinia, Acacia
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Salix spp.

Salix aegyptiaca

K rkli (kokveida formas sauc
par vītoliem un kr mveida
formas par k rkliem)

iptes vītols

Willow (Most species are
known as willow, but some
narrow-leaved shrub species
are called osier, and some
broader-leaved species are
referred to as sallow)
Egyptian willow, Musk willow

Salix caprea

Blīgzna, p polvītols

Goat willow, Pussy willow,
Great sallow

Salix dasyclados

Villainzaru k rkls

n.a.

Salix discolor

Amerikas vītols

American willow

Salix rehderiana

Nav pieejams

n.a.

Salix schwerinii

Šverina k rkls

n.a.

Salix triandra

Vicu k rkls

Almond willow, Almond-leaved
willow

Salix udensis

Udes vītols

n.a.

Salix viminalis

Kl dziņu k rkls

Common osier

Ulmus spp.

Gobu ints

Elms
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Visp r go m rvien bu p rveidošana
24. tabula. Ener ijas vien bu pried k i
Pried klis

Apz m jums

10n

Daudzums

deka

da

10

desmit

hekto

h

102

simts

kilo

k

103

t kstotis

mega

M

106

miljons

giga

G

109

miljards

tera

T

1012

triljons

peta

P

1015

kvadriljons

eksa

E

1018

kvintiljons

25. tabula. Apjomu terminolo ija až diem koksnes biomasas veidiem vair k s valod s
Valoda

Terminolo ija

Ang u

Solid cubic meter
3
Solid m

Bulk cubic meter
3
Bulk m

Stacked cubic meter
3
Stacked m

Horv tu

Puni kubni metar
3
m

Nasipni metar
Nasipni m3

Prostorni metar
Prostorni m3

Plnometr-pevny metr
3
(plm) [m ]

Sypny metr
(prms) [m3]

Prostorovy metr-rovnany
(prm) [m3]

Fran u

Metre cube de bois plein
3
m

Mètre cube apparent
plaquette
MAP

Stère
stère

V cu

Festmeter
Fm

Schüttraummeter
Srm

Schichtraum. (ster)
rm

ehu

Grie u

3

ó

. . m

ó
X.k. . ú

ó

ó

ó
ú

X.k. .

ú

It u

Metro cubo
3
m

Metro stero riversato
msr

Metro stero accastato
msa

Latviešu

Kubikmetrs
(cieškubikmetrs)
cieš. m3

Berkubikmetrs
3
b r. m

Kraujmetrs vai sters
kr. m3

Ma edoniešu

poln kuben metar

nasipen kuben metar

prostoren kuben meatr

Po u

metr sze cienny

metr nasypowy

metr przestrzenny
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Slov

u

m3

mn

mp

Kubi ni meter
3
m

Prostrni meter
prm

Nasut kubicni meter
N m3

26. tabula. Ener ijas vien bu p rvei o anas tab la
ilo žo ls
, ilo alorija
al , ilovatst n a
, tonna o
e vivalenta
, abas zes kubikmetrs (m3CH4 , tonna na tas e vivalenta toe ,
barels, brit silt ma vien ba
3

m
CH4

al
-8

2,4×10-8

1,76×10-7

0,00013

1×10-7

7,35×10-7

0,000123

0,113

0,000086

0,000063

8 140

1

924

0.70

52

7 580

8,816

0,001082

1

0,000758

0,0056

41 868 000

10 000 000

11 630

1,428

1 319

1

7,4

5 694,048

1 360,000

1 582

0,19421

179,42

0,136

1

0,2388

0,000278

3,4×10

1 kcal

4,1868

1

0,001163

14,3×10

1 kWh

3,600

860

1

1 TCE

29 308 000

7 000 000

31 736

1 toe
1 barels

3

1 BTU

barels

0,000032

1

1 m CH4

TOE

-8

1,055

27. tabula. a

as vien bu p rveidošanas tabula (kilokalorijas sekund

al s , ilovats

kcal/s

kW

ZS

1 kcal/s

1

4,1868

5,614

1 kW

0,238846

1

1,34102

1 ZS

0,17811

0,745700

1

102

, zir s

ks

28. tabula. Temperat ras vien bu p rveidošanas tabula
Vien ba

Celsijs

Kelvins

F renheits

Celsijs

°C

-

°C = K – 273,15

°C = (°F – 32) × 1,8

Kelvins

K

K = °C + 273,15

-

K = (°F + 459,67) × 1,8

F renheits

°F

°F = °C × 1,8 + 32

°F = K × 1,8 – 459,67

29. tabula. Spiediena m rvien bu p rveidošanas tabula (pask ls (Pa), b rs (bar), tehnisk atmosf ra (at),
atmosf ra (atm), tors (Torr), m rci a uz kvadr tcollu (psi))
Pa
1 Pa

bar

at

atm

Torr

psi

0,00001

0,000010197

9,8692×10

0,0075006

0,0001450377

1,0197

0,98692

750,06

14,50377

0,9678411

735,5592

14,22334

760

14,69595

-6

1 bar

100 000

1 at

98 066,5

0,980665

1 atm

101 325

1,01325

1.0332

1 Torr

133,3224

0,001333224

0,001359551

0,001315789

1 psi

6894,8

0,068948

0,0703069

0,068046
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0,01933678
51,71493
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