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Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kokaugu stādījumu radošā grupa



Kas ir īscirtmeta enerģētiskā koksne? Kur to iegūst?

Īsa aprites cikla kokaugu kultūras (short rotation crops – SRC vai 
short rotation woody crops – SRWC) ir ātri augošu koku sugas, 
ko audzē ar mērķi iegūt ievērojamu biomasas ražu, kuru var 
izmantot enerģijas iegūšanai, īsā laika posmā:

 īsa aprites cikla mežkopība (short rotation forestry – SRF),

 īsa aprites cikla stādījumi (short rotation plantations – SRP), 

 īscirtmeta atvasāji (short rotation coppice – SRC). 

Īscirtmeta kokaugu stādījumi atkārtoti jāstāda pēc ražas novākšanas 
(dažreiz praktizē, piem., eikaliptu vai balto akāciju audzēšanā) 
vai jāaudzē kā atvasājs (parasti praksē izmanto, piem., papeli un 
vītolu, arī baltalksni).



Īscirtmeta atvasāji – Informācija tikai par atbalstam 
pieteiktām platībām...



Augu valsts daudzveidība



Dzīvnieki



Augsne



Ūdens



Ainava



Aizsardzība

visiem trīs zemes izmantošanas veidiem
 lauksaimniecības zeme,

pļava,

mežs,

var būt aizsardzības statuss saskaņā ar vietējo, valsts vai
Eiropas Savienības aizsardzības klasifikāciju.
Gadījumā, kad aizsardzības statuss ir saistīts ar konkrētām ekosistēmām,

biotopiem un aizsargājamām sugām, ilggadīgo kokaugu stādījumi nav
vēlami.

Aizsargājamās teritorijās, kas saistītas ar ainavas aizsardzību,
ilggadīgiem kokaugu stādījumiem ir iespējama pozitīva vai negatīva
ietekme.



Rūpniecisku kokaugu plantācija – racionāla pieeja 
ne tikai zemes, bet arī citu resursu izmantošanai

Ieguvumi:

CO2 neitrāls biokurināmais;

produktivitātes kāpinājums;

barības vielu atgriešana apritē 
izmantojot mēslojumu;

sadzīves nelikvīdu utilizācija;

platību rekultivācija;

augsnes erozijas aizkavēšana;

darba vietas.



Īsa aprite (līdz 5 
gadi) – kārkli (Salix 
sp.) kā atvasāji
•šķeldas
•marķējamie mietiņi
•pārtikas piedeva
•dzīvās skulptūras
•pirmais nozīmīgais 
medusaugs.....
•Bio-attīrīšanas 
sistēmās
Ilggadīgie kokaugu 
stādījumi (līdz 
15gadiem) apses 
(Populus sp.), 
baltalksnis (Alnus 
incana), Vītoli...: 
•malka
•šķeldas
•sīkkoksne
•saunas dēlīši
•papīrmalka
•taras kluči
•augsnes ielabotāji -N 
piesaistītāji 



Plantāciju dizains no produkcija novākšanas viedokļa

 Augsnes noturība un meliorācija



Plantāciju dizains no produkcija novākšanas viedokļa 2

 Reljefs  Stādījumu izvietojums attiecībā pret 
esošajiem infrastruktūras objektiem



Pirmais, otrais gads – demo prakse Skrīveri



Trešais gads - Skrīveri



Ceturtajā gadā – pirmā sēņu raža!



Demo objekts Skrīveros 
5.gads



Papeles, apses - Latgalē



2013-10-31-trešais gads-kārkli- saknes



Barjeras

 Kāpēc Latvijā ir tik maz stādījumu, ja zināms, ka šīs koku 
sugas aug ātri:

 Latviešu piesardzība ?

 Pieredzes trūkums ?

 Informācijas trūkums ?

 Labās prakses piemēri ?

 Izmaksas?

 Stādmateriāla pieejamība?

 Novākšana?

 Pieprasījums ?



Kārkli 
(kloni un stādāmais materiāls)



Kārkli
(kloni un stādāmais materiāls)



Apšu hibrīdi
(kloni un stādāmais materiāls)



Papeles
(kloni un stādāmais materiāls)

Vēl nav dīleru un pavairošana 
notiek “uz pieprasījumu”.

Reģistrēts vietējais meža 
reproduktīvais materiāls (LVMI 
Silava)

Klonus pārbaudam:

ALASIA – AF2, AF6, AF7, AF8 
(Itālija),

15klonu maisījums (Skogforsk) 
kolekcija,



Baltalksnis

Stādi tiek audzēti uz 
pasūtījumu!



Baltalksnis http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/par_baltalksni_-

_vai_ir_v%C4%93rts_iedzi%C4%BCin%C4%81ties_t%C4%81_audz%C4%93%C5%A1an%C4%81_/

Mežzinātnes institūta Silava direktors Jurģis Jansons:

Baltalksnis ir ceturtā izplatītākā koku suga Latvijā, 
neapšaubāmi visātraudzīgākā un bez mežsaimniecības 
reglamentiem un, līdzīgi kā jebkura cita koku suga, 
pozitīvi reaģē uz agrīnajām kopšanas cirtēm. Ir jābūt 
piesardzīgiem, kādu koku sugu noniecinot kā mazvērtīgu. 

Diemžēl ilgus gadu desmitus par «nezāli» Latvijā uzskatīja 
bērzu...... 



Iespējas http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/par_baltalksni_-

_vai_ir_v%C4%93rts_iedzi%C4%BCin%C4%81ties_t%C4%81_audz%C4%93%C5%A1an%C4%81_/

Mežzinātnes institūta Silava direktors Jurģis Jansons:

Tomēr koku sugas vērtību nosaka vienīgi tirgus.

Atrodot stabilu nišu apsēm un baltalkšņiem, 
mežsaimniecības priekšstati var apgriezties ar kājām 
gaisā. Tomēr pāraugušu apšu un baltalkšņu audžu 
uzkrāšanās liecina - niša joprojām nav atrasta. 

Ja meža īpašniekam būtu izdevies laimēt loterijā vienu ha 
galvenajā cirtē nocērtamu mežu, izdarot izvēli starp egļu 
mežu un baltalksnāju, kuru no abiem viņš izvēlētos? 

Un vai mēs būtu laimīgāki, ja auglīgajos mežos egļu un 
bērzu vietā mums šobrīd būtu kopti baltalkšņi?



Praktiski piemēri - 1

No Latvijas uzņēmuma līdz starptautiskam uzņēmumam

SIA "SALIXENERGI BALTIC" 
2014.gada 1.jūlijs



Praktiski piemēri - 2

Tepat Jērcēnos, privāta iniciatīva:
Mežu saimnieks stāda mazauglīgās augsnēs – kūdrājos un pārāk mitras 

vietās, kur graudu audzēšana nav iespējama.

Baltalksnis, melnalksnis, papele, kārkli

Salīdzinoši lielas plantāciju platības “Dārzniekos “ apstādītas ar bērziem, no 
kuriem plānots iegūt finierklučus vai papīrmalku. 

Kūdrāji bērziem neder, tāpēc tur stāda baltalksni. Lai no baltalkšņa iegūtu šķeldu, 
nepieciešami 10 gadi, taras klučus – 15 – 20 gadi. Turklāt baltalkšņi atjaunojās ar 
celmu un sakņu atvasēm, tāpēc izdevumi meža atjaunošanai ietaupās.

Slapjās vietās saimnieks stāda melnalksni. Apmēram hektāra platībā iestādīta arī 
papele. “Esam atlasījuši Latvijas klona papeles. Papeli un baltalksni var izmantot 
ne tikai šķelda kā kārklus, bet arī papīrmalkai un taras klučiem,” 

Nelielās platībās Jērcēnos audzē arī astoņu šķirņu Zviedrijas hibrīdos kārklus. 
Sadarbībā ar “Silavu” iestādīta arī vietējā kārklu šķirne “Monika”. Energo kultūru 
mēslošanai izmanto dūņas no Strenču novada ūdens attīrīšanas iekārtām.

“Ar šķeldas realizāciju, domājams, nebūs problēmu, jo Sedā un Strenčos būvēs 
ar šķeldu kurināmās koģenerācijas stacijas. Ir cerība, ka tad cena arī būs 
atbilstoša kvalitātei, lielāka, nekā patreiz pašvaldības iepirkumos.”



Praktiski piemēri - Tepat Valmierā un reģionā, 
īscirtmeta plantācijas....



Ātraudzīgo stādījumu potenciāls VPR 

Īscirtmeta enerģētiskās koksnes stādījumu ierīkošanas iespējas VPR

Valmiera, 25. janvāris

Kristaps Makovskis

Latvijas valsts mežzinātnes institūts  'Silava' (LVMI Silava)

kristaps.makovskis@silava.lv

SRCplus projektu (Īscirtmeta  enerģētiskā koksne (SRC)  vietējās piegādes ķēdēs un  enerģijas ieguvei)  
atbalsta Eiropas Komisija programmas Sapratīga enerģija Eiropai (Intelligent  Energy  Europe) ietvaros.
Autori ir pilnībā atbildīgi par šīs prezentācijas saturu. Tas neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.  Ne 
Konkurētspējas un  inovāciju izpildaģentūra, ne Eiropas Komisija neatbild par jebkādu šeit ietvertās
informācijas tālāku izmantošanu.  SRCplus projektu īsteno no 2014.gada marta līdz 2017.gada aprīlim
(Līguma Nr.IEE/13/574).



Attēli: T. Sarkanabols; www.db.lv; 

Poteciālās zemes



LIZ kvalitātes vienības
(0-100 balles)

Photo: http://boltakarachi.blogspot.com. www.agroforestrylatvia.com; www.bauskasdzive.diena.lv; www.vzd.lv



Potenciālās platības VPR

< 38 balles

 260 574 ha

 52% no LIZ

<25  balles

 87 899 ha

 18% no LIZ



Patērētie koksnes resursi VPR
(siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošana, tehnoloģiskie procesi)

Foto: irliepaja.lv; ekoliesma.lv; viss.lv;  

178 000 t/sausnas

3 000 t/sausnas56 000 t/sausnas

118 000 t/sausnas



Šķeldas patērētāji VPR

Photo: www.agroforestrylatvia.lv

40 uzņēmumi = 178 000 t/sausn. šķeldas/gadā



Platības šķeldas ražošanai

 > 40 uzņēmumi = 178 000 odt. šķeldas/gadā

 Kārklu raža gadā: 5-6 t/sausnas.

 34 000– 28 000 ha

 14 – 16 % no zemēm zem 38 ballēm 

 31 – 39 % no zemēm zem 25 ballēm



Koksnes pelni VPR

 6 800 – 14 000 tonnas koksnes pelnu gadā

 Pelnu izmantošana uzņēmumos atšķiras;

 Pelnu mēslošanas deva: 5-10 t/ha;

 2 700 – 1 400 ha iespējams nomēslot ar pelniem.



Kopsavilkums



Paldies par uzmanību! Novados 
2010.gadā

Apse Kārkls Baltalksnis

Gulbenes novads 0.31

Viesītes novads 0.7

Limbažu novads 0.72

Tukuma novads 1.1 0.37

Līvānu novads 2

Jaunjelgavas novads 2.02

Talsu novads 3.12

Jūrmala 6.42

Rucavas novads 10.9

Olaines novads 14.34

Liepāja 49.5

Kopā 0.31 90.82 0.37
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