
Maisījumi, kas veidoti atbilstoši MK noteikumu no 
10.03.2015. Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas 

kārtība lauksaimniekiem" 116.8. punktam 

Sēklu maisījumi ar slāpekli piesaistošiem 
kultūraugiem. To īpatsvars pēc sēklu masas, augu 

skaita vai zaļmasas ir lielāks par 50%.

Zaļai zemei N
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Maisījums ar sarkano āboliņu kombinētai izmantošanai – 
pirmais pļāvums zaļmasai vai skābbarībai (tranšejās), atālus 
var izmantot pļaušanai vai ganīšanai.
Izsējas norma: 20 kg/ha

Zaļai zemei N1 
Maisījums vieglām minerālaugsnēm.
Izsējas norma: 30-35 kg/ha

Zaļai zemei N2 
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Maisījums ar augstu lucernas īpatsvaru pļaušanai zaļmasai 
vai skābbarībai (tranšejās). Izsējas norma: 20 kg/ha

Zaļai zemei N3
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Ja saimniecībā nepieciešams izpildīt ekoloģiski nozīmīgas platības izveides vai 
saglabāšanas prasības atbilstoši MK noteikumu Nr.126 punktam 116.8., maisījumi jāiesēj 
ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, un to sējumi jāsaglabā vismaz līdz kārtējā 
gada 31. oktobrim. Šajā periodā nedrīkst lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. 

Starpkultūru maisījumi, kuri paredzēti augsnes dziļirdināšanai un 
bagātināšanai ar slāpekli un organiskām vielām. Tos var sēt, sākot 
no pavasara līdz rudenim. Sējot pavasarī, zaļo masu var iestrādāt 

augsnē jau 40 – 60 dienas pēc sējas.

Maisījums augsnes  uzlabošanai, ar augstu tauriņziežu 
īpatsvaru. Izsējas norma: 15-20 kg/ha

Zaļai zemei S2 
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Maisījums augsnes dziļirdināšanai, jo eļļas rutkam ir viena no 
visdziļākajām sakņu sistēmām – līdz 2 m, baltām sinepēm 
līdz 1,5 m. Izsējas norma: 10-20 kg/ha

Zaļai zemei S1 
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Maisījums bez krustziežiem. Izsējas norma: 15-25 kg/ha

Zaļai zemei S3
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Maisījums augsnes struktūras uzlabošanai. Sastāvā iekļauts 
sakņu redīss, kas spēj dziļi irdināt augsni, nodrošina 
organiskās vielas satura paaugstināšanos tajā.
Izsējas norma: 10 – 20 kg/ha  

Zaļai zemei S4

10%15%

eļļas rutks sakņu redīss vasaras vīķi

viengadīgā
airenebaltās sinepes

5%

auzas

25% 25%20%

JAUNUMS 2021

Maisījums augsnes auglības uzlabošanai bez krustziežiem.  
Izsējas norma: 15-25 kg/ha

Zaļai zemei S6

auzas

25%15%

viengadīgā airene

30%

griķi

30%

vasaras vīķi

JAUNUMS 2021

Zaļai zemei S


