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PRIEKŠVĀRDS

Sociālistiska lauksaimniecība tiek organizēta uz stingri zināt-

niskiem pamatiem. So zinātnisko pamatu veidošanā liels ir augsnes

zinātnes ieguldījums. Augsnes zinātne nodrošina augsnes auglī-

bas palielināšanos, jo, atklādama augsnes dabiskās īpašības, rada

iespējas tās racionāli izmantot vai ar augsnes iekultivēšanu mērķ-

tiecīgi pārveidot. Lai atklātu augšņu dabiskās īpašības, zinātnie-

kiem rūpīgi jāpētī mūsu augsnes un zemju kopējiem tās labi jā-

pazīst.

Pēckara gados mūsu republikā tiek veikti plaši, vispusīgi pētī-

jumi par podzolēto augšņu iekultivēšanu, kultūraugšņu ķīmiskajām

īpašībām un meža augšņu ģenēzi.

Lauksaimniecības, tajā skaitā -zemkopības speciālistu sagata-
vošanai mūsu zemē tiek veltīta liela uzmanība. Tikai labi sagata-
votu speciālistu vadībā iespējams sekmīgi veikt tos uzdevumus, kas

paredzēti Padomju Savienības Komunistiskās partijas XXIII kon-

gresa direktīvās par tautas saimniecības attīstības piecgadu plānu
1966.— 1970. gadam,kā arī vēlākajos PSĶP CX plēnumu lēmumos.

Augsnes zinātnes priekšmeta apgūšanu Latvijas Lauksaimnie-

cības akadēmijas studentiem kavē augstskolas programmas prasī-
bām atbilstošas literatūras trūkums latviešu valodā. Plašāku aug-

snes zinātnes kursa sagatavošanu LLA fakultāšu studentiem bija

iecerējis nelaiķis prof. K. Krūmiņš.

Pārņemot prof. K. Krūmiņa pētījumu komplekso metodiku un

zinātniskos novēlējumus, šīs grāmatas autori darbā vadījās no

Dokucajeva ģenētiskās augsnes zinātnes pamatprincipiem, kā ari

no Dokucajeva Augsnes zinātnes institūta vadošajiem norādī-

jumiem.



Grāmata domāta augsnes zinātnes priekšmeta apgūšanai LLA

agronomijas, mežsaimniecības, zemes ierīcības, hidromeliorācijas

fakultāšu, bet it sevišķi neklātienes studentiem, kā ari kvalifikācijas

celšanas fakultātes klausītājiem. To varēs izmantot lauksaimnie-

cības speciālisti un lauksaimniecības prakses darbinieki.

lerosinājumus un kritiskus norādījumus par grāmatā apskatīto

jautājumu zinātnisko un metodisko izklāstu lūdz sūtīt izdevniecī-

bas «Zvaigzne» Humanitārās un dabaszinātņu literatūras redak-

cijaiRīgā, Gorkija ielā Nr. 105.
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IEVADS

Augsnes zinātnes priekšmets ir augsnes, to īpašības, izcelša-

nās, attīstība, klasifikācija, izplatība, racionāla izmantošana un

ielabošanā. Augsnes zinātnes galvenie uzdevumi ir noskaidrot,

kādas augsnes ir zināmā teritorijā, kādas ir to svarīgākās īpašības,
kas darāms šo augšņu auglības kāpināšanā. Sī uzdevuma veikša-

nai nepieciešams augsnes sagrupēt (klasificēt) pēc to īpašībām

pārskatāmā sistēmā un izgatavot dažāda veida un mēroga augšņu
kartes un kartogrammas, pēc kurām var spriest par attiecīgās aug-

snes pareizāku izmantošanu un vadīties, izstrādājot zemes ierīcī-

bas plānu, izvēloties piemērotus augus un augu seku, veidojot pa-

reizu augsnes apstrādāšanas un mēslošanas sistēmu, meliorācijas
un jauno zemju apgūšanas sistēmu, preterozijas un citu pasākumu
kompleksu.

Augsnes jēdziena noskaidrošanā liela nozīme ir modernās aug-

snes zinātnes pamatlicējiem krievu zinātniekiem V. Dokučajevam,
P. Kostičevam, N. Sibircevam un citiem. Agrāk vairums zinātnieku

uzskatīja augsni tikai par nedzīvās dabas veidojumu, par iežu ne-

organiskas sadēdēšanas produktu. V. Dokučajeva definējumā aug-

sne ir pavisam īpatnējs, patstāvīgs dabas ķermenis, kas veidojies
no dažādu iežu virsējiem horizontiem ūdens, gaisa un dažādu orga-
nismu (dzīvu vai mirušu) kopīgā ietekmē. P. Kostičevs uzskata par

augsni virsējo zemes slāni, kurā sastopama augu sakņu galvenā
masa; līdz ar to viņš uzsver, ka augsnes īpašības jāpēta, izejot no

augu dzīves prasībām. Viljamsa augsnes definīcija pēc būtības ir

tuva Kostičeva augsnes definīcijai. Viljamss par augsni sauc ze-

mes garozas virsējo auglīgo slāni, ko sedz sauszemes augu sega.

Augsne dabā nepastāv izolēti. Tā ir vienmēr vairāk vai mazāk

ciešā saskarē ar citiem dabas ķermeņiem: cilmiežiem, atmosfēru,

virsūdeņiem un pazemes ūdeņiem, dzīviem organismiem — augiem,
mikroorganismiem un dzīvniekiem. Šie ar augsni saskarē esošie

dabas ķermeņi tik ietekmīgi nosaka augsnes veidošanās gaitu un

augšņu īpašības, ka tos var uzskatīt par tiešiem augsnes veidotā-

jiem faktoriem. Mācību par augšņu veidotājiem faktoriem pirmais
izstrādāja modernās augsnes zinātnes pamatlicējs V. Dokučajevs.
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Viņš izšķīra šādus augsnes veidotājus faktorus: cilmiežus, klimatu,

dzīvos organismus, reljefu un vietas vecumu. Augsne ir šo faktoru

kopdarbības rezultāts. V. Viljamss norādīja vēl uz cilvēka saimnie-

ciskās darbības lielo lomu augšņu pārveidošanā. No dabiskajiem

augšņu veidotājiem faktoriem par galveno uzskata bioloģisko fak-

toru (augus un mikroorganismus), jo tam ir svarīgākā loma aug-

snes un tās būtiskās Ipašibas — auglības veidošanā.

Augsne ir ne tikai īpatnējs dabas ķermenis, bet, ievērojot tās

auglību, arī neaizstājams lauksaimnieciskās ražošanas pamat-
līdzeklis. Līdz ar to lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotā aug-

sne meliorācijas, mēslošanas un citu cilvēka darbību ietekmē ar

laiku var tik stipri izmainīties, ka uzskatāma gandrīz jau par cil-

vēka darba produktu (piemēram, stipri iekultivētās podzolētās aug-

snes un purva augsnes).
Augi un mikroorganismi ir galvenais faktors, kas pārveido ne-

dzīvo un neauglīgo cilmiezi auglīgā augsnē. Augstākie augi foto-

sintēzes procesā ražo organiskās vielas, kuras, augam atmirstot,
nonāk augsnē un mikroorganismu darbībā pārveidojas trūdā (hu-

musā). Trūds satur augiem nepieciešamos minerālos barības ele-

mentus un slāpekli, ko var izmantot nākamās augu ģenerācijas.
Tādējādi augi un mikroorganismi labvēlīgos apstākļos var ievē-

rojami celt augsnes auglību, izveidojot tādas auglīgas augsnes kā,

piemēram, melnzemes. Svarīga ir augu un augsnes mijiedarbība.
Augi ar laiku augsnē stipri izmaina trūda daudzumu un citas aug-

snes īpašības, bet tāda izmainīta augsne savukārt var radīt izmai-

ņas augu segā. ŠI mijiedarbība starp augiem un augsni ir viens

no cēloņiem kā augu segas, tā arī augšņu izmaiņām. Cilvēks ar ap-

zinātu mērķtiecīgu iedarbību var mainīt kā augu segu, tā augsni
sev vēlamā virzienā.

Augsnes zinātnei ir lieli uzdevumi sakarā ar PSKP XXII kon-

gresā pieņemto programmu par komunistiskās sabiedrības celšanu

mūsu zemē. PSKP programmā paredzēts divu desmitgadu laikā

(1961.—1980. g.) radīt materiāli tehnisko bāzi komunismam. Šai

sakarībā noteikti ceļi, kā blakus varenai rūpniecības attīstībai radīt

spēcīgu lauksaimniecību, kas nodrošinātu iedzīvotājiem pārtiku un

izejvielas rūpniecībai. Galvenais ceļš šajā virzienā —
lauksaimnie-

cības intensifikācija, vispusīga mehanizācija un ķimizācija, lai, bal-
stoties uz zinātnes sasniegumiem un pirmrindas pieredzi, celtu zem-

kopības un lopkopības produkciju un darba ražīgumu, iespējami sa-

mazinot darba un līdzekļu patēriņu.

Šo mērķu sasniegšanai ievērojami jāceļ augsnes auglība un

iespējami produktīvi jāizmanto mūsu rīcībā esošās zemes platības.
Šai nolūkā nepieciešams veikt plašus augšņu pētījumus, lai katrā

kolhozā un sovhozā būtu augšņu kartes un kartogrammas, pēc ku-

rām redzams, kādas mēslojuma devas dodamas konkrētam laukam,
kāda sējumu struktūra vairāk piemērota, kāda apstrādāšanas un

meliorācijas sistēma vajadzīga attiecīgajam laukam vai tā daļai.
Augsnes pētījumi nepieciešami arī meliorācijā, mežkopībā, ceļu
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būvniecībā un sanitārajā darbā. Meliorācijas vajadzību vispirms
noteic pēc augsnes īpašībām, tās mitruma un citām pazīmēm. Mež-

kopībā par augsnes īpašībām daudz var spriest pēc augu sastāva

un rakstura, tomēr arī šeit nevar iztikt bez augsnes pētījumiem,
kas Jauj precīzāk noteikt meliorācijas raksturu un efektīvākos mežu

kultūras veidus. Ceļu būvniecībā augsnes jāpazīst tādēļ, ka uz tām

jābūvē ceļi un ceļu būvmateriālu ieguvei pēc iespējas jāizmanto
tuvumā esošo augšņu un cilmiežu materiāli. Augšņu pētīšana no

sanitārā viedokļa vajadzīga, kārtojot dzeramā ūdens piegādi, kā

arī iekārtojot sanitārās ierīces pilsētās, ciematos, kolhozos, sovho-

zos. Augsnes sanitāro īpašību pētīšanas nozīme mūsdienās ievēro-

jami pieaug sakarā ar iespējamo augsnes piesārņošanu ar radio-

aktīvajiem skaldproduktiem, kas var rasties no atomenerģijas
izmantošanas kā kara, tā miera laika vajadzībām.

Jāievēro, ka augsnes zinātne šobrīd, t. i., lauksaimniecības in-

tensifikācijas, ķimizācijas, mehanizācijas un zinātniskas vadīšanas

laikmetā vairs nav tikai dabaszinātniska disciplīna, bet ļoti svarīga
agronomiska disciplīna, kuras atzinumi ieviešami praksē.

Mūsu sociālistiskajās lielsaimniecībās bez sistemātiskas augšņu
pētīšanas un kontroles nav iespējama uz zinātniskiem pamatiem
dibināta racionāla lauksaimniecība.

Augsnes zinātne nav vienkārša, šaura disciplīna, tai ir ciešs

sakars ar daudzām citām zinātnes nozarēm — dabaszinātniskām

(ģeoloģija, mineraloģija, klimatoloģija, meteoroloģija, ķīmija, fi-

zika, mikrobioloģija, ģeobotānika v. c), agronomiskām (zemko-

pība, augkopība, augu fizioloģija, agroķīmija, agrofizika, pļavko-
pība, dārzkopība, bioloģija, zooloģija v. c), ekonomiskām (zemes
vērtēšana un ierīcība, racionālākas ražošanas specializācijas no-

teikšana v. c). Tādēļ augsnes zinātnes apgūšanai vajadzīgas pa-

matzināšanas arī blakus nozarēs.

Vēsturisks augsnes zinātnes attīstības apskats. Augsnes zināt-

nes pirmsākumi meklējami tālā pagātnē, kad cilvēki tikko sāka no-

darboties ar zemkopību. Tad pamazām sāka uzkrāties praktiski
nepieciešamā pieredze par auglīgām un mazauglīgām augsnēm,
par viegli un grūti apstrādājamām augsnēm, par dažādas krāsas

un dažāda blīvuma augsnēm, par augšņu mēslošanas vajadzību un

piemērotību dažādām kultūrām.

levērojamāki sasniegumi augsnes zinātnes un zemkopības attīs-

tībā vērojami tikai, sākot ar XVIII gadsimta beigām, kad Eiropā
feodālās iekārtas nomaiņa ar kapitālistisko iekārtu sekmēja rūpnie-
cības centru un pilsētu augšanu, kur bija vajadzīga pārtikas un

izejvielu piegāde. Līdz ar to rodas uzdevums celt augsnes auglību
un ražot vairāk produktu. Tas bija to laiku sociālais stimuls zem-

kopjiem un augsnes zinātniekiem meklēt jaunus ceļus augsnes aug-

lības celšanā. Vācu ārsts un agronoms A. Tērs (1752.—1828. g.)

izvirzīja prasību par augu maiņas ieviešanu lauksaimniecībā un at-

tīstīja tā saucamo humusa teoriju, pēc kuras «augsnes auglība
būtībā ir pilnīgi atkarīga no humusa, jo blakus ūdenim tas ir
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vienīgais, kas dod augiem barību». Līdz ar to Tērs deva pirmos pa-

matus savas zemes lauksaimniecības zinātnei. Humusa teorija at-

rada plašu piekrišanu arī ķīmiķu vidū, kuri intensīvi sāka pētīt
augsnes trūdvielas. XIX gadsimta sākumā Berceliuss, Sprengels,
Mulders un citi agroķīmiķi konstatēja, ka trūdvielu saturā ir da-

žādas trūdskābes, kas atšķiras pēc krāsas, sastāva un citām īpa-
šībām (piemēram, humīnskābes, ulmīnskābes, krenskābe, apokren-
skābe un citas). Šiem darbiem bija liela nozīme augsnes zinātnes

attīstībā.

Desmit gadus vēlāk (1840. g.) iznāca ievērojamā ķīmiķa J. Lī-

biha grāmata «Ķīmijas pielietošana zemkopībā un fizioloģijā». Viņš
ļoti pārliecinoši paudauzskatu, ka augi ņem no augsnes tikai mine-

rālvielas. Līdz ar to Lībiha augu minerālās barošanās teorija

nomainīja Tēra humusa teoriju. Radās agrokultūrķīmija, kura sā-

kumā bija galvenokārt mācība par mēslošanu. Vēlāk no tās izvei-

dojās agroķīmija mūsdienu izpratnē, kuras objekts, pēc D. Prjaņiš-

ņikova, ir trijstūris: augi—augsne—mēslojums.
Lībiha mācībai par augu minerālo barošanos visumā bija pozi-

tīva nozīme augsnes auglības celšanā, jo sāka pievērst lielāku uz-

manību augsnes mēslošanai ar minerālmēsliem, šo mēslu ražošanai

un augu prasību noskaidrošanai pēc minerālām barības vielām.

Līdz ar to, kā to liecina D. Prjaņišņikova dati, kultūraugu ražas

strauji pieauga (viduslaikos graudaugu ražība bija ap 7 c/ha,
A. Tēra laikā —

16 c/ha, bet XX gadsimta pirmajā pusē —

ap

30 c/ha).
Taču Lībiha mācībai par augu minerālo barošanos bija daļēji

arī negatīva ietekme uz augsnes zinātnes attīstību Rietumeiropā.
Augsni sāka uzskatīt kā iezi, un tās pētīšanu uzsāka ģeologi (Riht-
hofens, Fallū un citi). Izveidojās agroģeoloģiskais virziens augsnes

pētniecībā, kur augsni uzskatīja kā ģeoloģisku veidojumu, kas ra-

dies, iežiem sadēdot. Tika ignorēta dzīvo organismu milzīgā no-

zīme augsnes veidošanā. Tādējādi šim virzienam bija ierobežotas

sekmes lauksaimniecības jautājumu atrisināšanā.

Citāda bija augsnes zinātnes attīstība Krievijā. Šeit M. Lomo-

nosovs jau 1763. gadā norādīja uz augu valsts lomu augsnes vei-

došanā. A. Bolotovs jau 1770. gadā norādīja uz augu minerālās

barošanās nozīmi. M. Afoņins 1771. gadā sniedza melnzemju klasi-

fikāciju. I. Komovs 1789. gadā izteica domas par augu barošanos,
kas bija tuvas vēlāk publicētajai A. Tēra humusa teorijai. Talantī-

gais A. Radiščevs jau 1790. gadā uzskatīja augsni kā augu un

dzīvnieku sadalīšanās produktu, kura pamatīpašība ir auglība.
Lielākus sasniegumus augsnes zinātne uzrāda, sākot ar XIX

gadsimta vidu. Krievijā sāka ieviest zemes kadastru (1842. g.),
lai pareizāk uzliktu zemniekiem nodevas. K. Veselovskis 1851. gadā
sastādīja pirmo Krievijas augšņu karti, ko 1879. gadā precizēja
V. Caslavskis.

Kapitālisma attīstība Krievija sekmēja labības ražošanas pa-

stiprināšanu pilsētu un rūpnīcu, kā arī eksporta vajadzībām. Lai
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P. Kostičevs.V. Dokučajevs.

sekmētu labības ražošanu un cīņu ar neražām sausuma gados,
«Brīvā ekonomiskā biedrība» ierosināja jautājumu par melnzemju

pētīšanas nepieciešamību. Šo darbu uzticēja V. Dokučajevam

(1846.—1903. g.). Izdarīto pētījumu rezultātā viņš 1883. gadā pub-

licēja savu ievērojamo darbu «Krievu melnzeme». Uzskata, ka ar

šo darbu Dokučajevs ir licis pamatus ģenētiskajai augsnes zināt-

nei. Šim pētniecības virzienam sevišķi raksturīgas 2 iezīmes:

1) augsni pētot, atsedz augsnes profilu līdz cilmiezim, lai pēc rak-

sturīgiem horizontiem noteiktu augsnes ģenētisko tipu; 2) pievērš
uzmanību augsnes veidošanās faktoriem, kas ietekmējuši konkrētas

augsnes rašanos, t. i, ģenēzi (cilmiezis, reljefs, augu valsts, kli-

mats, vietas vecums, izmantošanas veids). Zīmīgi, ka Dokučajeva
laikā jau pievērš uzmanību praksē svarīgai zemes vērtēšanai, jo
tieši tādēļ viņam bija uzdots izpētīt Ņižegorodas un Poltavas gu-

berņu augsnes.

No Dokučajeva līdzstrādniekiem izauga daudz ievērojamu
zinātnieku — dokučajeviešu: N. Sibircevs, P. Zemjatčenskis, F. Le-

vinsons-Lesings, A. Krasnovs, V. Vernadskis, K. Gļinka, N. Dimo

un citi. Dokučajeviešu izaugsmi veicināja tas, ka, pirmkārt, Doku-

čajeva izstrādātajai pētniecības metodei ir dziļi dialektiska pie-

eja — tā mācīja pētīt attiecīgo objektu kopsakarā ar vides fakto-

riem, kas to ietekmējuši; otrkārt, bija ievērots attīstības princips;
treškārt, Dokučajevs savas mācības pareizību varēja pārbaudīt
diskusijās ne vien ar saviem apdāvinātajiem skolniekiem, bet arī ar

tādu liela stila pētnieku kā viņa laikabiedrs un parastais oponents
P. Kostičevs (1845.—1895. g.), kuru uzskata par ģenētiskās
augsnes zinātnes līdznodibinātāju. Pretstatā Dokučajevam, kas pēc
izglītības bija ģeologs un mineralogs, Kostičevs bija agronoms.
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Tāpēc viņš ari tuvāk izprata augsnes pētīšanas agronomisko no-

zīmi
—

ka augsne jāpēta no augu dzīves un barošanās viedokļa.
Kostičevs pirmais Krievijā uzsāka pētīt trūda rašanos augsnē, augu

atliekām sadaloties mikroorganismu ietekmē. Viņu uzskata par bio-

loģiskā virziena pamatlicēju augsnes zinātnē. Viņš norādīja arī uz

struktūras nozīmi un daudzgadīgo stiebrzāļu lomu augsnes struk-

tūras veidošanā.

N. Sibircevs (1860.—1900. g.) bija viens no vistuvākajiem
Dokučajeva līdzstrādniekiem. Viņš uzrakstīja pirmo ģenētiskās
augsnes zinātnes kursu, bija arī pirmais augsnes zinātnes profe-
sors Krievijā. Sibircevs labi izprata, ka Dokučajevs un Kostičevs
viens otru papildina, tādēļ viņa mācības grāmatā blakus Dokuča-

jeva mācībai par augsni kā īpatnēju dabas ķermeni ievietota Kosti-
čeva mācība par augsni kā vidi, kas spēj apmierināt augu prasības.

G. Visockis (1865.—1940. g.) —veicis vispusīgus nozīmīgus
pētījumus ne vien augsnes zinātnē, bet arī ģeobotānikā, hidrolo-

ģijā, zooloģijā, mežkopībā. Viņa darbi augsnes zinātnē ir kom-

pleksa rakstura un ar dziļu analīzi. Uzskata, ka augsnes zinātnē

lietotie jēdzieni «glejs» un «mirušais horizonts» ir G. Visocka

ieviesti.

K. Gļinka (1867.—1927. g.) — ievērojams augšņu ģeogrāfs,
kuram lieli nopelni Krievijas Āzijas daļas augšņu pētīšanā, kā arī

ģenētiskās augsnes zinātnes popularizēšanā ārzemēs.

K. Gedroics (1872.—1932. g.) — augsnes pētnieks un agro-

ķīmiķis, kura mācībai par augsnes vielu saistīšanas (adsorbcijas)
spēju, par saistīto katjonu lomu augšņu veidošanā un augu dzīvē

ir ne vien teorētiska, bet arī liela praktiska nozīme — tā ir zināt-

niskais pamats mēslošanā un skābo augšņu kaļķošanā, kā arī sār-

maino soloncēto augšņu ģipsošanā.
V. Vilj am s s (1863.—1939. g.) uzskatāms par Dokučajeva

un Kostičeva virziena turpinātāju un tālāk izveidotāju. Viņš papil-

dināja Dokučajeva mācību par augsnes veidotājiem faktoriem, no-

rādīdams, ka ari cilvēka saimnieciskā darbība ir ļoti svarīgs augsni
veidotājs faktors un ka faktors

— augsnes vecums sadalāms 2 jē-
dzienos: absolūtajā vecumā un relatīvajā vecumā. Diskutējama ir

viņa mācība par vienoto augšņu veidošanās procesu, kuras pamats
ir pareiza augšņu evolūcijas un stadiālās attīstības ideja. Kosti-
čeva ideju par nepieciešamību saistīt augšņu pētīšanu ar augiem
Viljamss attīstīja tālāk par bioloģisko virzienu augsnes zinātnē,

izceļot bioloģisko faktoru par vissvarīgāko augsnes veidotāju. Viņa
mācība par mazo jeb bioloģisko vielu apriti un lielo jeb ģeoloģisko
vielu apriti ir vērtīgs ieguldījums augsnes zinātnē; šajā mācībā

izmantotas arī Dokučajeva skolnieka ievērojamā bioģeoķīmiķa Ver-

nadska idejas.
Daudz strīdu izraisījusi Viljamsa mācība par zāllauku zemko-

pības sistēmu, kuras pamatā ir Viljamsa uzskati 1) par augsnes

struktūras noteicošo lomu augsnes auglībā, 2) par daudzgadīgo
zālaugu mistru neaizstājamību augsnes struktūras veidošanā,
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3) par to, ka zāllauku zemkopības sistēma nodrošina visaugstākās
ražas visās augšņu un klimata zonās. Ar laiku tomēr noskaidrojās,
ka šajā mācibā ir vairāki nepamatoti momenti. Pirmkārt, augsnes

struktūras nozīme ir stipri pārspīlēta un nav pareiza Viljamsa
tēze, ka bezstruktūras augsni neatmaksājas mēslot (smilts aug-

snēs, kā arī kūdras augsnēs nav struktūras Viljamsa nozīmē, tomēr

ar minerālmēsliem kā smilts augsnēs, tā kūdras augsnēs var iegūt

augstas ražas). Otrkārt, daudzgadīgo zālaugu mistri gan ceļ aug-

snes struktūras izturību, bet tā ir īslaicīga; no augsnes ielabošanās

viedokļa labāk sēt tauriņziežus bez graudzālēm. Treškārt, Viljamsa
ieteiktie zālaugu mistri neder sausāko apgabalu augsnēm, jo zāl-

augi šeit dod mazas ražas un var maz uzlabot struktūru.

L. Prasolovs (1875.—1954. g.) veicis lielu darbu augšņu
kartogrāfijā (PSRS un pasaules augšņu kartes sastādītas viņa va-

dībā), ģeogrāfijāun tipoloģijā.
B. Polinova (1877.—1952. g.) darbi par dzīvo organismu

lomu augsnes veidošanā ir liels ieguldījums augsnes mineraloģijā
un augsnes cilmiežu pētīšanā.

D. Prjaņišņikovs (1865.—1948. g.) veicis lielu darbu,

pētot trijstūra — augi-augsne-mēslojums komponentus un to at-

tiecības. Viņa galvenais uzdevums bija pētīt augu barošanos un

mēslojuma pielietošanu zemkopībā, taču viņam ir lieli nopelni arī

PSRS augšņu pētīšanā un auglības celšanā. Prjaņišņikovs cīnījās
par lauksaimniecības ķimizāciju Padomju Savienībā, par mēsloša-

nas līdzekļu fabriku celtniecību un plašāku organisko mēslu un

minerālmēslupielietošanu.
V. Vernadskis (1863.—1945. g.) — viens no Dokučajeva

spējīgākajiem skolniekiem. Kā ievērojams mineralogs un ģeoķīmi-

ķis viņš radīja jaunu zinātnes nozari — bioģeoķīmiju, kurai tuvs

sakars ar augsnes zinātni. Vernadskis bija Krievijas, vēlāk Pa-

domju Savienības dabisko ražošanas spēku komisijas priekšsēdē-

tājs, un viņam ir lieli nopelni Padomju Savienības derīgo izrakteņu
pētniecības attīstībā. Viņš pirmais Krievijā ar 1910. gadu uzsāka

rādija un urāna rūdu meklējumus; 1922. gadā viņš noorganizēja

rādija institūtu (Petrogradā) un līdz 1939. gadam bija tā direktors.

Līdz ar to viņam ir lieli nopelni sasniegumos atomenerģijas apgū-
šanā.

S. Zaharovs (1878.—1949. g.) — Dokučajeva skolnieks —

1900. gadā piedalījies Dokučajeva vadībā Kaukāza augšņu pētīša-
nas ekspedīcijā. Zaharovam ir daudz darbu par Kaukāza augsnēm,
to ģeogrāfisko izplatību un zonalitāti, par meža un stepes savstar-

pējām attiecībām. Viņš pētījis ari augšņu veidošanās sākuma sta-

dijas un augšņu iekultivēšanu. Viņam lieli nopelni augsnes mor-

foloģiskās pētīšanas metodes tālākā izkopšanā.
S. Ņeustrujevs (1864.—1928. g.) bijis ievērojams Vidus-

āzijas augšņu ģeogrāfs,pirmais šeit atklājis jaunu augsnes tipu —

pelēkzemes. Nozīmīgi ir viņa darbi par mitruma apstākļu lomu

augšņu veidošanā.
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A. J aril o v s ir augsnes zinātnes vēsturnieks, daudz darījis
padomju augsnes zinātnes popularizēšanā.

I. Tjurins (1892.—1962. g.) — ievērojams augsnes humusa

pētnieks, viņa izstrādātās metodes plaši lieto Padomju Savienībā.

Uzrakstījis oriģinālu mācību grāmatu meža augsnes zinātne. Ir

ilggadīgs Vissavienības augsnes pētnieku biedrības prezidents.
D. Viļenskis (1892.—1960. g.) izstrādājis īpatnēju augšņu

klasifikāciju, kurai bija liela piekrišana ārzemēs. Uzrakstījis fun-

damentālu augsnes zinātnes kursu Viljamsa mācības garā, dodams

arī kritiku par Viljamsa pieļautajām kļūdām, sevišķi zāllauku

zemkopības sistēmas jomā. Sī grāmata pārtulkota angļu valodā.

S. Vinogradskis (1856.—1952. g.) — pasaules mēroga
mikrobiologs, kura pētījumiem liela nozīme mikrobioloģijas at-

tīstībā (atklājis augsnē anaerobās gaisa slāpekļsaistītājas baktē-

rijas — Clostridiumpasteurianum; hemosintēzes baktērijas —
sēra

baktērijas, kas oksidē sēru; nitrificētājas baktērijas, kas oksidē

amonjaku par nitrītiem un tālāk par nitrātiem; dzelzs baktērijas,
kas oksidē dzelzs oksidula savienojumus par oksīdiem). Uzskatāms

par augsnes mikrobioloģijas pamatlicēju.
Līdz ar S. Vinogradski atzīmējami arī daudzi citi ievērojami

padomju mikrobiologi, kuru pētījumi palīdzējuši labāk pazīt augsnē
notiekošos procesus: V. O m eļ ja ns k i s, S. Xo s t i čev s, V. R v t-

kevičs, A. Imšeneckis, J. Mišustins, N. Krasiļņi-
kov s. Latvijā augsnes mikrobioloģijas pētījumus sekmīgi risi-

nājis A. X a 1 n i ņ š.

Augsnes faunas pētīšanā lielu darbu veicis N. Dimo, M. G i-

ļarovs un citi. Latvijas augšņu faunu pētījuši V. Eglīti s un

Dz. Kaktiņa.
J. Vītiņš (1885.—1951. g.) — ievērojams PSRS un Latvijas

PSR augšņu pētnieks, Latvijas Valsts universitātes profesors —

vadījis bijušā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Augsnes zinību un

zemkopības institūta augšņu kartogrāfijas laboratoriju. Viņš pir-
mais pielietoja Dokučajeva mācību Latvijas augšņu pētīšanā un

uzrakstīja pirmo ģenētiskās augsnes zinātnes kursu latviešu va-

lodā («Zemes mācība», 1927.). Vītiņš sarakstījis vairāk nekā 50

zinātnisku darbu par augsnes hidroģeoloģiju, vairāki no tiem pub-
licēti ārzemju zinātniskajos žurnālos. Sevišķi nopelni Vītiņam ir

Latvijas PSR augšņu kartogrāfijā.
K. Krūmiņš (1890.—1966. g.) bijis LLA profesors, vadījis

Augsnes zinātnes katedru, bijis Vissavienības Augsnes pētnieku
biedrības Latvijas filiāles priekšsēdētājs.

Krūmiņš izstrādāja un publicēja ap 60 zinātnisku darbu, kuriem

teorētiska un praktiska nozīme. Praksē ieviesušās viņa izstrādātās

augsnes agroķīmisko analīžu metodes (augsnes kālija, augsnes

fosforskābes, apmaiņas bāžu, augsnes reakcijas, kalcija karbonāta

devas noteikšana v. c). Nozīmīgi ir Krūmiņa pētījumi par mikro-

elementa mangāna daudzumu Latvijas augsnēs un iežos, kuri pub-
licēti 1931. gadā. Sevišķi jāatzīmē viņa eksperimentālais darbs par
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J. Vītiņš. K. Krūmiņš.

Latvijas augsnēs un iežos atrodamo kālija, nātrija, slāpekļa un

organisko vielu daudzumu. Vispusīgie pētījumi par brūno un

podzolēto augšņu iekultivēšanu un auglības celšanu bija par pa-

matu Latvijas PSR augšņu klasifikācijas izstrādāšanai un piln-
veidošanai. Pēc Krūmiņa ieteikuma, augšņu klasifikācijās sāka iz-

dalīt kultūraugšņu tipu.
P. Kulitāns (1878.—1951. g.) bijis LLA profesors, vadījis

Augsnes zinātnes katedru. Darbojies kā Latvijas Universitātes

Lauksaimniecības fakultātes Augsnes zinātnes un agroķīmijas la-

boratorijas vadītājs. Organizējis veģetācijas trauku un lauka izmē-

ģinājumus Latvijas augšņu auglības un mēslošanas vajadzības no-

skaidrošanai. Kopā ar K. Bambergu un K. Krūmiņu sarakstījis un

rediģējis grāmatu «Lauksaimniecības analīze» (1. un 2. daļu), kas

savā laikā bija plašākais darbs agroķīmijā latviešu valodā.

Padomju augsnes zinātnei ir raksturīgs plašas un

straujas attīstības progress, tiek audzināti jauni zinātnieku kadri.

Sevišķi strauji attīstās augšņu ģeogrāfija. Vidusāzijā un Sibīrijā
atklāti jauni augšņu tipi un augšņu veidi.

Speciālie augšņu pētījumi deva jaunas plašākas atziņas par
dažādām augsnēm, deva iespēju tās tuvāk raksturot un diferencēt.

Līdz ar to radās vajadzība pārstrādāt un papildināt Dokučajeva
laika augšņu klasifikāciju, lai tajā ietvertu lielāku augšņu daudz-

veidību. Izrādījās, ka augšņu tipus, piemēram, melnzemes, bija
iespējams pēc to īpašībām iedalīt daudzos apakštipos, ciltīs, vei-

dos un paveidos. Tādējādi pēc jaunā oficiālā klasifikācijas projekta



(1964. g.) melnzemju tipā tagad izšķir 110 dažādus veidus. Šis

skaits ievērojami pārsniedz Dokučajeva darbā «Krievu melnzeme»

minēto melnzemju veidu skaitu.

Augsnes zinātne mūsdienās vēršas ne vien plašumā, aptverot

jaunus ģeogrāfiskos rajonus, bet arī dzijumā, atklājot sākotnēji
izdalītos augšņu tipos ievērojamu dažādību un daudzveidību īpa-
šību ziņā. Tas nozīmē, ka augšņu pētniekiem veicams vēl liels pēt-
niecības darbs, it sevišķi, izstrādājot iekultivēto augšņu pētīšanas
un kartēšanas metodiku, kā arī dažādu augšņu racionālākos iekul-

tivēšanas pasākumus.
Augšņu pētniecības rezultāti visuzskatāmāk izpaužas sastādī-

tajās augšņu kartēs un kartogrammās, kuru lietderība lauksaim-

nieciskajā ražošanā ir neapšaubāma.

Augsnes zinātnes tuvākais uzdevums — ievērojami pastiprināt
palīdzību lauksaimnieciskajai ražošanai, dot kolhoziem un sovho-

ziem zinātnisku pamatojumu racionālai zemes izmantošanai, parei-
zām augu sekām un kultūru izvietojumam, pareizai augsnes strā-

dāšanas un mēslošanas sistēmai, meliorācijai un jaunu zemju
apgūšanai, lai nodrošinātu visefektīvāko un rentablāko zemes iz-

mantošanu. Tam nolūkam kolhozu un sovhozu vajadzībām jāgatavo
ne vien detālas augšņu kartes, bet ari jādod papildus kartogram-
mas par katra lauka visracionālāku izmantošanu.



I DAĻA

Augsnes veidošanās,

sastāvs un īpašības

AUGSNES MINERĀLĀS DAĻAS VEIDOŠANĀS

UN SASTĀVS

IEŽI —
AUGSNES VEIDOTĀJI

Augsnes minerālā daļa sastāv no iežu sadēdēšanas produktiem.
Zemes garozas iežus pēc izcelšanās iedala magmatiskajos, meta-

morfajos un nogulumu iežos.

Magmatiskie ieži radušies, karstajai magmai atdziestot un

sacietējot. Atkarībā no magmas sacietēšanas apstākļiem magma-

tiskos iežus iedala dziļuma iežos (plutonīti), dzīslu iežos (šizo-
līti) un izvirdumu iežos (vulkanīti). Pie dziļuma iežiem

pieder granīti, sienīti, helsinkīti, diorīti, gabro, labradorīti, pirok-
senīti, dunīti. Dzīslu ieži ir pegmatīti un aplīti. Izvir-

dumu ieži ir porīīri, diabazi, bazalti. Dziļuma iežiem un dzīslu

iežiem ir kristāliska struktūra. ležu ķīmiskais sastāvs parādīts
1. tabulā.

Pēc silīcija dioksīda (SiOo) daudzuma magmatiskos iežus

iedala piecās grupās, kas parādītas 2. tabulā. Skābie ieži satur vai-

rāk Si02, bet mazāk Fe20 3, FeO, CaO unMgO.
Lai gan magmatisko iežu litosfērā ir 95%. tomēr kā tiešiem

augšņu cilmiežiem tiem pie mums nav lielas nozīmes, jo atrodas

ļoti dziļi. Kā cilmieži magmatiskie ieži sastopami kalnu apgabalos
(Kaukāzā, Urālos). Latvijas augšņu cilmiežos to daudzums ne-

pārsniedz 10%, tādēļ tie tikai retās vietās var jūtami izmainīt mūsu

augšņu cilmiežu galveno veidotāju — nogulumu iežu sastāvu.

Metamorfie ieži veidojušies zemes dzīlēs no nogulumu iežiem

un magmatiskajiem iežiem augstas temperatūras un spiediena
ietekmē. Metamorfie ieži ir gneisi, migmatīti, kvarcīti, kristāliskie

slānekļi, marmors. Arī šie ieži kā augšņu cilmieži ir reti sastopami.
Tie, tāpat kā magmatiskie ieži, atrodas kalnu apgabalos.

Nogulumu ieži jeb sedimentieži rodas no magmatisko, meta-

morfo un vecāko nogulumu iežu sairšanas vai dēdēšanas produk-
tiem, kā ari no organismu atlieku nogulām. Nogulumu iežu dažādo

ķīmisko sastāvu un sasmalcinājuma pakāpi nosaka iežu dēdēšanas
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/. tabula
ležu ķīmiskais sastāvs

(pēc Sokolovska)

2. tabula

Magmatisko iežu klasifikācija

(pēc F. Levinsona-Lesinga)

procesu īpatnības. Nogulumu iežus iedala drupu (mehāniskajos)
nogulumuiežos un fizikāli ķīmisko nogulumu iežos.

Drupu nogulumu ieži radušies no ūdenī nešķīstošiem
un ķīmiski mazpārveidotiem, galvenokārt iežu mehāniskās sadē-

dēšanas produktiem. To nogulsnēšanās procesā notiek mehāniska

diferenciācija. Drupu nogulumu iežiem pieskaita akmeņus, oļus,

granti, smilti, putekļus un dažādus mālus. Pēc dominējošā graudu
(šķembu) lieluma, formas un cementācijas pakāpes drupu nogu-
lumu iežus iedala četrās grupās (3. tabula).

Psammīti ir smilšainie ieži, ko pēc sakārtas iedala irdenajās
smiltīs un smilšakmeņos. Smilšakmeņi veidojušies, smilšu graudi-
ņiem sacementējoties ar dažādām vielām (dzelzs savienojumiem,
karbonātu šķīdumiem v. c).

Oksīdu daudzums (%)

granītā diabazā

SiO,

A1 2
0

3

Fe20 3

FeO

CaO

MgO
Na

2
0

K2
0

74,30

13,60
0,09

0,95

0,30

0,15
3,71

2,14

47,19
12,88

5,42

11,30

9,62
6,15

3,55
0,79

Iežu grupas
SiO,

(%)

Mineraloiiiskā
sastāva īpatnības

Ieži

1. Ultraskābie

2. Skābie

3. Vidēja skā-

buma

>75

75—65

65—52

Satur brīvu kvarcu

Satur brīvu kvarcu, bet ma-

zāk nekā 1. grupā

Nesatur brīvu kvarcu

Aļaskīti
Granīti

Liparīti
Granītporfiri
Sienīti

Diorlti

Trahīti

Andezīti

Sienītporfīri
Bazalti
Gabro

Dunīti

Peridotīti

Piroksenīti

4. Bāziskie Satur brīvus R2O352—40

5. Ultrabāziskie <40 Minerālu sastāvā Si02 maz
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....

3. tabula
Drupu iežu klasifikācija

(pēc Pustovalova)

Aleurīti (0,1—0,01 mm) veido pāreju no smilts uz mālu. Tie

ietilpst mālsmilts un smilšmāla sastāvā, veido lesa galveno masu.

Pelītu jeb mālaino iežu sastāvā ir frakcijas, kas smalkākas par

0,01 mm. Tajos ietilpst dažādi (smagāki un vieglāki) māli. Pelītu

krāsa un ķīmiskais sastāvs atkarīgs no dominējošajiem sekundāra-

jiem un primārajiem minerāliem.

Fizikāli ķīmiskie nogulumu ieži radušies no dažādo

iežu ķīmiskās dēdēšanas produktiem, ko izšķīdinājis ūdens un tanī

esošās skābes. No šķīdumiem ķīmiskās diferenciācijas rezultātā iz-

gulsnējas ieži ar attiecīgu ķīmisko sastāvu. Tos klasificē pēc domi-

nējošā minerāla.

Pie fizikāli ķīmisko nogulumu iežiem pieskaita kaļķakmeņus,
dolomītus, ģipšakmeņus, limonītus,vivianītu un citus.

Atsevišķu nogulumu iežu grupu sastāda organiskie no-

gulumi (kaustobiolīti): kūdra, sapropelis, ogles.

AUGŠŅU CILMIEŽI

Cilmiežu vispārīgs raksturojums

Par augsnes cilmiežiem jeb augsni veidotājiem iežiem sauc ze-

mes virspusē esošos iežu virsējos horizontus, no kuriem augšņu
veidošanas procesos veidojušās augsnes. Augšņu veidotāji ieži

galvenokārt ir sadēdējušo iežu irdnes materiāli (māls, smilšmāls,
mālsmilts, smilts), kas radušies no magmatisko un metamorfo iežu

sadedešanas.

Magmatiskie un metamorfie ieži uz zemes virsmas atsedzas
samērā reti, jo tie gandrīz visur, izņemot kalnu virsotnes, pārklāti
ar irdenajiem nogulumu iežiem.

Drupu iežu

grupas

Dominējošā
frakcija

(mm)
Drupu ieži

1. Psefiti

2. Psammīti

3. Aleurīti

4. Pelīti

> 100

100—10
10— 2

2— 1

1— 0,5
0,5— 0,1

0,1— 0,01

< 0,01

Akmeņi
Oļi
Rupja grants
Smalka grants
Rupja smilts
Smalka smilts

Lesoīdi, putekļu smilts

Māls
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Irdeno nogulumu iežu teritoriālais izvietojums pa zemes virsmu

noticis ledāja, ūdeņu, vēja un iežu smaguma spēka ietekmē. Tie

pakļauti tālākam pārveidošanās procesam, kura intensitāte atka-

rīga no klimata un citiem faktoriem, kas vēl vairāk izmaina cilm-

iežu sastāvu.

( Cilmiežu loma augsnes veidošanās procesā ir ļoti liela. Cilmieži,
ūdens un gaiss ir galvenie būvmateriāli, no kuriem augu un mikro-

organismu līdzdalībā veidojas augšņu sega. No cilmiežiem atka-

rīga augšņu veidošanās procesu intensitāte, augšņu fizikālās un

ķīmiskās īpašības, augu barības vielu daudzums augsnē, augsnes

ūdens, gaisa un siltuma režīms.

Pēc ķīmiskā sastāva (kvarca daudzuma) visus Padomju Savie-
nības augšņu cilmiežus iedala 1) karbonātu, 2) feralītu (bez-
kvarca), 3) siallītu, 4) kramskābes (kvarca), 5) hlorīdu-sulfātu un

6) organogēnos cilmiežos. Pastāv cieša sakarība starp augsnēm un

to cilmiežiem. Tā, piemēram, stepes sāļaino augšņu cilmieži satur

daudz bāzisko vienvērtīgo katjonu sāļus (nātrija karbonātu, hlo-

rīdus un sulfātus), kas augiem kaitīgi. Tādās vietās veidojas solon-

čaku, soloncu un solodu augsnes. Cilmieži atkarībā no klimata, bio-

loģisko faktoru un citu faktoru intensitātes var būtiski ietekmēt
kāda noteikta augsnes veidošanās procesa norisi un intensitāti

(humifikācijas, izskalošanās, podzolēšanās v. c). Karbonātu dau-
dzumam cilmiežos ir sevišķa loma augsnes veidošanās procesā.
Ar augšņu vecumu notiek augšņu ģenētisko horizontu diferenciā-

cija un līdz ar to augšņu horizontu mineraloģiskā, mehāniskā un

ķīmiskā sastāva izmaiņas. Rodas arvien lielākas cilmiežu un aug-

šņu horizontu atšķirības. Podzolēšanās procesā augšņu virskārtā

parasti uzkrājas Si02, bet samazinās CaO, K2O, Fe2C>3 un citu

oksīdu daudzums. Uz vieglākiem smilts cilmiežiem augsnes ātrāk

izskalojas un podzolējas, bet uz mālu cilmiežiem ātrāk glejojas vai

sasāļojas. Nozīmīgas ir cilmiežu hidrofizikālās īpašības —
ūdens-

caurlaidībaun ūdensietilpība. Augsnes var būt veidojušās no vien-

dabīga cilmieža vai arī no divdaļīgiem (pat trīsdaļīgiem) cilmie-

žiem, kuriem stipri atšķirīgs mineraloģiskais un ķīmiskais sastāvs,

kā arī citas īpašības. Tiem ir dažāda augsnes-geoloģiskā cilme.

Tie var būt pat dažāda ģeoloģiskā vecuma nogulumi. Divdaļīgie
cilmieži Latvijas PSR teritorijā aizņem lielas platības. Šādiem cilm-

iežiem ir ļoti sarežģīts ūdens un gaisa režīms, kas parasti rada

kontaktglejošanos.
Cilmieži dažādās PSRS teritorijās ir ļoti atšķirīgi kā pēc iz-

celšanās, tā arī pēc petrogrāfiskā, mineraloģiskā, ķīmiskā un me-

hāniskā sastāva. Tādēļ vispusīgiem cilmiežu pētījumiem ir būtiska

nozīme augsnes ģenēzēun augsnes dažādo īpašību izvērtēšanā un

auglības uzlabošanā. Visizplatītākie cilmieži ir kvartāra nogu-

lumi, kas pārklāj gandrīz visus Padomju Savienības Eiropas daļas
līdzenumus.

Atkarībā no ģenēzes (veidošanas) apstākļiem izšķir kontinenta

nogulumus un jūras nogulumus.
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Kontinentanogulumi

Kontinenta nogulumi kā kvartāra nogulumi Padomju Savienībā

ģenētiski ir visai daudzveidīgi un plaši izplatīti. Tie ir ledāju, ledus

ezeru, ezeru, aluviālie, eluviālie, deluviālie, prolūvija, lesa un citi

nogulumi.
Ledāju nogulumi (glaciālie) plaši sastopami PSRS Eiropas

ziemeļu daļā, Rietumsibīrijā un citur. Arī Baltijas teritorijas lie-

lāko daļuklāj dažāda biezuma kvartāra nogulumi. Ledāju nogulumi
ir morēnas, fluvioglaciālie nogulumi un limnoglaciālie nogulumi.

Morēnas* ir irdena un rupja materiāla nogulumi, ko pārnesis
ledājs. Morēnās atrodas nešķirotu materiālu (iežu un minerālu)
mehānisks maisījums, kas parasti nav slāņots un sastāv no māla,

smilts, grants, šķembām un dažāda izmēra akmeņiem. Morēnu ma-

teriālu, kurā dominē māla (pelīti) vai putekļainas smilts (aleurīti)
frakcijas, sauc par morēnu mālu; ja dominē smilts (psammīti) un

grants (psefīti) frakcijas, — par morēnu smilti; ja frakcijas ir vie-

nādos daudzumos,— par morēnu smilšmālu.

Izšķir pamatmorēnu, sānu morēnas un gala morēnu. Lielākās

morēnu uznesumu platības aizņem pamatmorēna, kas ir raksturīga
ar dažādu uznesuma kārtu biezumu, lēzenu vai viļņotu reljefu.

Gala morēna veidojusies ledāja malas priekšā, kad ledājs sa-

stapa šķērsli un tā kustība apstājās. Tā ir raksturīga ar vaļņveidā
sabīdītu vai paugurainu reljefu t. s. morēnas reljefu, kā arī ar smil-

šaināku un akmeņaināku materiālu.

Sānu morēnas Latvijā līdz šim nav atrastas.

Masveida ledus kušanas periodā morēnu materiālus vietām

stipri pārskaloja vai daļēji iznīcināja ledus kušanas ūdeņi. To lie-

cina bagātīgais atstāto akmeņu klājums. Padomju Savienības pla-

šajā teritorijā bijuši vairāki apledojumi ar raksturīgiem morēnu no-

gulumiem. Latvijas PSR teritorijā izšķir triju apledojumu atstātās

morēnas: augšējo morēnu, vidējo morēnu un apakšējo morēnu.

Sarkanbrūno augšējo morēnu atstājis pēdējais apledojums, pelēko
vidējo morēnu — priekšpēdējais apledojums, bet apakšējo mo-

rēnu — senākais apledojums.
Senākā apledojuma nogulumi — apakšējā morēna Latvijas

teritorijā konstatēta galvenokārt Dienvidkurzemē. To veido brūn-

ganpelēka, zilganpelēka un pelēkbrūna mālsmilts. Tajā ir mazāk

karbonātu, bet vairāk kvarca nekā vidējā morēnā. Augšņucilmiežus

apakšējā morēna neveido.

Vidējā morēna salīdzinājumā ar apakšējo morēnu sastopama
daudz plašāk. Tā atsedzas vairākās vietās Kurzemē un Baltijas
jūras piekrastē starp Pāvilostu un Užavu. Uz dienvidiem no Vents-

pils vidējā morēna vietām uznāk zemes virspusē un kalpo kā

* Morēna
— no franču valodas vārda moraine, kas nozīmē š|ūdoņa nogulu-

mus tā priekšpusē un sānos.
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augšņu cilmieži. Vidējo morēnu veido pelēks, pelēkbrūns vai

iezaļgans smilšmāls ar akmeņiem. Tā satur vairāk karbonātu un

ir blīvāka nekā augšējā morēna.

Sarkanbrūnā (var būt rūsgana, dzeltenbrūna) augšējā morēna

Latvijas teritorijā aizņem vislielākās morēnu uznesumu platības
un ir šajās platībās kā augšņu cilmieži. Kvartārģeologi norāda,

ka Latvijā augšējā morēna ir smilšaināka un mazāk blīva nekā vi-

dējā morēna. Taču vienlaidu segu augšējā morēna neveido. Aug-
stienēs to bieži pārklāj fluvioglaciālie vai limnoglaciālie nogulumi.
Vietām arī virs limnoglaciālajiem nogulumiem ir plāna daļēji pār-
skalota morēna. Vietās, kur kvartāro nogulumu sega ir plāna un

pamatieži atrodas sekli, var atrasties lokālas morēnas, kas sastāv

no pamatiežu materiāliem. I.Daņilāns norāda, ka lokālā morēna pie
Jakulinskiem Kārsavas tuvumā ir gaiši pelēka vai pelēkbalta, līdz

ar to tā stipri atšķiras no augšējās morēnas.

Morēnu materiāli Latvijas teritorijā satur vairāk vai mazāk

karbonātu, augsnes veidošanās procesā tie bieži vien atkaļķoti līdz

pat 2 m dziļumam. Bezkarbonātu morēna Latvijas PSR sastopama
retās vietās.

Fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi
ir tekošu un stāvošu ledāju kušanas ūdeņu šķiroti nogulumi. Flu-

vioglaciālie (tekošo ūdeņu) un limnoglaciālie (stāvošo ūdeņu) no-

gulumi iedalās iekšpusledāja nogulumos un ārpusledāja nogulu-
mos.

lekšpusledāja limnoglaciālie nogulumi sastopami gandrīz visās

augstienēs, kur tie bieži pārsedz morēnu un fluvioglaciālos paugu-

rus. Tie ir labi sašķiroti un daudz smalkāki nekā iekšpusledāja flu-

vioglaciālie nogulumi. lekšpusledāja limnoglaciālie nogulumi vei-

dojušies ledāja ieplakās, sastāv no putekļainas smilts un māla. Tiem

pieskaita ķēmu pauguru nogulumus un segmālus.
Segmāli sastopami starp ledāja nogulumiem. Tie bieži klāj mo-

rēnas ūdens šķirtnēs vairākus metrus biezā slānī. Segmāliem pa-,

rasti nav raksturīgā slāņojuma, uzbūve vientipiska, struktūra rupj-
riekstaina un prizmaina, krāsa dzeltenbrūna. Mehāniskā sastāva

ziņā tie ir labi šķiroti, smagi, vpidēji un viegli putekļaini bezakmeņu
smilšmāli, samērā blīvi. Tie var būt ar karbonātiem un bez kar-

bonātiem. Latvijas PSR teritorijā segmāli bieži klāj morēnu pau-

guraines.

lekšpusledāja fluvioglaciālie nogulumi — grants, smilts un

oļi — veidojušies ledāja plaisās un tukšumos. Tie parasti ir vāji
šķiroti un bieži sastopami gala morēnas rajonos, kur tie pārklāj
morēnu nogulumus, kā ari atrodas zem tiem.

Ārpusledāja fluvioglaciālie nogulumi nogulsnējušies ārpus le-

dāja malas. Tie ir labāk šķiroti un daudz smalkāki nekā iekšpus-

ledāja fluvioglaciālie nogulumi. Tie atrodas senleju galos, tādēļ
tos bieži uzskata kā senleju deltu veidojumus. Ārpusledāja fluvio-

glaciālie nogulumi veido viegli viļņotus smilšainus līdze-

numus.
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Ledus ezeru nogulumi. No leduslaikmeta beigu posma nogulu-
miem kvartārģeologi Latvijas PSR teritorijā izdala lokālo ledāja
kušanas baseinu un Baltijas ledus ezeru nogulumus.

Ledus ezeru nogulumi veidojušies no uzduļķotiem pienestiem
materiāliem lielās līdzenumu ieplakās, kas atradās pie ledāja ma-

lām. Pie šādiem nogulumiem pieder t. s. slokšņu māli ar labi iz-

teiktu horizontālu slāņojumu, kurā mijas tumšākās māla un gai-
šākās nedaudz smilšainākās kārtas. Latvijā lielākie ledāju kušanas

ūdeņu baseini bijuši Viduslatvijas zemienē un Lubānas līdzenuma

teritorijā, kur izgulsnējušās ūdeņu atnestās putekļu un māla daļi-

ņas, veidojot slokšņu mālus, kas labi redzami Zemgalē māla kar-

jeros. Zemgalē slokšņu māli (satur līdz 30% karbonātu), uznākot

zemes virspusē, ir cilmieži auglīgākām velēnu karbonātu augsnēm.
Līdzīgi nogulumi atrodas ziemeļrietumu Kurzemē gar Ventu un

Usmas ieplakā, Vidzemē gar Gauju uncitur.

Ezeru nogulumi parasti ir seno ezeru vai mūsdienu ezeru nogu-
lumi. Tie atšķiras no ledus ezeru nogulumiem ar smagāku mehā-

nisko sastāvu. Ezeru nogulumiem nav tipiskā slāņojuma. To mehā-

niskajā sastāvā dominē māli ar lielu daudzumu duļķu, bet var būt

ari vieglāki materiāli. Ezeru nogulumos parasti atrod organogēnos
slāņus (sapropeja, kūdras). Izšķir 1) sāļainos-sasājotos un 2) sald-

ūdens ezeru nogulumus. Galvenā atšķirība starp tiem ir tā, ka

sā|ainajos ezeros nogulsnējas sāļi un nogulumi sasāļojas. Sald-

ūdens ezeros nogulsnējas karbonāti un limonīti, nogulumu sasā-

ļošanās nenotiek.

Aluviālie nogulumi (alūvijs) ir tipiski upju nogulumi.
Ezeru aluviālie nogulumi veidojas lielos zemieņu lī-

dzenumos no pavasara palu ūdeņu sanestiem māla un smilšmāla

uznesumiem. Šādi nogulumi daļēji sastopami Lubānas līdzenumā,
bet sevišķi plaši Rietumsibīrijā.

Upju aluviālie nogulumi veidojušies upju ielejās no

palu ūdeņu sanesumiem, upēm pārplūstot, un upju gultnēs. Tiem

var būt visdažādākais mehāniskais sastāvs (māls, smilšmāls, māl-

smilts, smilts). Siem uznesumiem ir raksturīgs pēc frakciju lie-

luma labi šķirots materiāls, horizontāls slāņojums un uznesumu

periodiskums.

Izdala vairākus upju aluviālo nogulumu tipus (gultnes, palie-
nes v. c). Līdzenumu upēm izteikti visi upju aluviālo nogulumu
tipi, bet kalnu upēm izteikts gultnes alūvijs. Katrai lielākai upei ir

raksturīgi aluviālie nogulumi. To sastāvs un raksturs atkarīgs no

upes baseina ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās uzbūves. Palienes
nogulumu dziļākie horizonti ir sarkanbrūni, okera krāsā, zilgani
(glejoti). Uz šiem nogulumiem vietām veidojas auglīgas grau-
dainās palienes augsnes, piemēram, Lielupes palienē.

Eluviālie nogulumi (elūvijs) veidojušies no pamatiežu sadēdē-
šanas produktiem, kas nogulsnējušies uz vietas. Eluviālie nogu-
lumi var būt dažādi pēc mehāniskā, mineraloģiskā un ķīmiskā
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sastāva, kā arī pēc augsnes graudu veida un lieluma. To sastāvā

var būt lieli iežu gabali, šķembas, oļi un smalkākas frakcijas.

Raksturīga elūvija pazīme ir sadalīšanās produktu ciešā ģenē-
tiskā saite ar pirmatnējiem iežiem un pārejas pakāpenība. Pirmat-

nējie ieži nosaka arī elūvija krāsu un sadēdēšanas raksturu. Elū-

vija nogulumi visvairāk sastopami uz slīpām ūdens šķirtņu pla-

tībām, kur nav novēroti denudācijas procesi vai tie vāji izteikti.

Deluviālie nogulumi (delūvijs) veidojas kalnu un pauguru pa-

kājē un reljefa zemākajās vietās. Tie ir lietus un sniega kušanas

ūdeņu noskalojumi un sanesumi,kā arī agrotehniskās erozijas pro-

dukti, kas erodēti no nogāžu pirmās trešdaļas un daļēji no ūdens-

šķirtnēm. Delūvija nogulumiem parasti novērojams slāņainums un

pat daļējs mehānisko daļiņu šķirojums. Pēh mehāniskā sastāva šie

nogulumi var būt gan smilšaini, gan mālaini. Rupjākās frakcijas

pārvietojas mazāk, bet sīkākās frakcijas pārvietojas pat līdz nogā-
zes lejasdaļai.

Eluviāli-deluviālie nogulumi. Deluviālie nogulumi bieži nogul-
stas pakāpeniski, pieaugot platumā un paceļoties pa nogāzi uz

augšu, kur vietām sasniedz ūdensšķirtni. Vietās, kur elūvijs un de-

lūvijs sagūlušies kopā, tā ka grūti saskatīt robežu, tiem dod kopēju
nosaukumu.

Prolūvija nogulumus, kas bieži sastopami kalnu apgabalos,
stāvu kalnu pakājē, veido nelielas kalnu straumes. Pat katrā kalnu

aizā var būt sava rakstura uznesumi. Vietām kalnu straumes plūst
ar tādu spēku, ka kopā ar smalkzemi aiznes kalnu ielejās daudz

nešķirota, rupja aplauztu šķembu materiāla, kas pēc petrogrāfiskā
sastāva var būt visai dažāds. Tuvāk kalnu virsotnei sanesumu ma-

teriāli ir rupjāki un šķembaināki, bet pa nogāzi uz leju to sastāvā

krājas smiltis, smilšmāli un putekļi. Prolūvija uznesumus no citiem

analoģiskiem uznesumiem var atšķirt pēc īpašā vēdekļveida ko-

nusa. Nereti sastop jauktus prolūvija-alūvija nogulumus, kas kā
cilmieži ir raksturīgi ar neskaidri izteiktu slāņojumu un relatīvi

paaugstinātu duļķu frakciju smalkzemes sastāvā.

Vēja sanestie nogulumi (eoliskie) veidojās no vēja pārnestām
(deflācijas) daļiņām. Vēja darbība sevišķi izteikta Padomju Savie-

nības dienvidu zonās tuksnešu un pustuksnešu apgabalos, kur vei-

dojas relfejam raksturīgās formas — barhani, kā arī gar Baltijas
jūru kāpu joslā. Vēja nogulumi morfoloģiski atšķiras no citiem no-

gulumiem ar to, ka nogulumu materiāli ir labi sašķiroti, daļiņu iz-

mēri 0,05—0,25 mm, ir labs diagonālais slāņojums. Mineraloģis-
kais sastāvs lielās platībās vienveidīgs, ar lielu kvarca pārsvaru.
Taču var būt arī vāji šķiroti smiltāji.

Latvijā lielākie smiltāji atrodas Piejūras zemienē. Auglīgākie
smiltāji ir gar Daugavas un Gaujas baseinu, tajos aug labākie Lat-

vijas priežu meži.

Less. Starp kvartāra nogulumiem Padomju Savienības teri-

torija less un lesveida nogulumi aizņem ap 6 miljonus km2 lielu

platību. Tie sastopami Padomju Savienības dienvidu daļā (Uk-
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rainā), Ziemeļkazahija, Vidusāzijā (Turkmenijā, Uzbekija), Sibī-

rijā un plašajos Dienvidaustrumos, kas robežojas ar Ķīnu un Mon-

goliju.
Less ir porains, smalkgraudains, putekļains smilšmāla cilmiezis

ar karbonātiem. Galvenā mehāniskā sastāva frakcija ir rupji pu-

tekļi (0,05—0,01 mm), kas parasti ir vairāk par 50%. Duļķu frak-

cija (mazāka par 0,001 mm) sastopama maz, bet par 0,25 mm rup-

jāko smilšu frakciju parasti nav. Lesa mineraloģiskajā sastāvā

visvairāk sastopams kvarcs, tad laukšpati un vizlas, kā arī māla

minerāli — kaolinīts un montmorillonīts. Lesa porainība sasniedz

50%. Ja maz dabiskā mitruma, lesa nogulumi ir blīvi. Viegli pa-

kļaujas ūdens un vēja erozijai. Less un lesveida nogulumi ir sav-

dabīgi pēc sastāva un ģenēzes ģeoķīmiski pārveidoti cilmieži.

Par lesa veidošanos ir vairākas hipotēzes. Pēc P. Tutkovska un

B. Obručeva, less ir putekļu nogulumi, kas atnesti no tuksnešu ap-

gabaliem pēcleduslaikmetā, kā arī radušies, vējam izpūšot morēnu

un sandru nogulumus un putekļus aiznesot ārpus ledāja nogulu-
miem. Pret šo hipotēzi jaunākā laikā ir pamatoti iebildumi. Pēc

V. Kropotkina un V. Dokučajeva domām, less ir ūdens un ledāju
veidojums; lesa nogulumus veidojušas spēcīgas ledāju ūdeņustrau-

mes no putekļiem, karbonātiem un māla daļiņām, kas nogulsnēju-
šās tuvākā ledāja apkārtnē. Pēc L. Berga domām, less un lesveida

nogulumi veidojušies dēdēšanas un augsnes veidošanās procesā
sausa klimata apstākļos kalcija karbonāta klātbūtnē no dažādiem

uznesumiem (delūvija, alūvija, fluvioglaciālajiem v. c); šo hipo-
tēzi atbalsta vairāki ģeologiun augsnes zinātnieki.

Jūras nogulumi

Jūras nogulumi Padomju Savienībā sastopami galvenokārt Pie-

kaspijas zemienē; tos šeit veidojusi Kaspijas jūras transgresija.
Sastopami arī plašā teritorijā gar Ziemeļu ledus okeānu. Parasti

tie ir labi šķiroti, ar labi izteiktu horizontālu slāņojumu. Krastu

līnijā parasti ir smilts, bet tālāk no krasta
— smags, blīvs māls.

Jūras uznesumi dažkārt ir sāļainie nogulumi, kas, uznākot zemes

virspusē, veido sāļainus cilmiežus.

PRIMĀRIE UN SEKUNDĀRIE MINERĀLI

Augšņu cilmieži sastāv no daudziem visdažādākajiem primāra-
jiem un sekundārajiem minerāliem, kas radušies iežu irdnē un no-

saka tās ķīmisko sastāvu.

Primārie minerāli atrodas magmatiskajos iežos, pēc iežu sadē-
dēšanas pāriet iežu irdnē. Tiem ir dažāda izturība pret dēdē-
šanas procesiem. Visizturīgākais ir kvarcs, kas ķīmiskai dēdēšanai

praktiski nepakļaujas, tādēļ tas uzkrājas smilts nogulumos. Daudz
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ātrāk sadēd laukšpati. Visvieglāk sadēd tumšie minerāli, kas satur

dzelzi, kā ari vizlas un vienkāršākie silikāti. ležu un primāro mine-

rālu dēdēšanas procesi visintensīvāk noris tropiskos un subtropis-
kos apstākjos. ležu irdnē un cilmiežos atrodas šādi par 0,001 mm

rupjāki primārie minerāli: kvarcs, laukšpati (ortoklazs un mikro-

klīns), plagioklazi (albīts un anortīts), vizlas (muskovīts un bio-

tīts), augīts, ragmāns, olivins, hematīts, magnetīts, fluorapatīts,

hlorapatīts.

Līdz ar iežu un primāro minerālu dēdēšanas procesiem noris

vienlaicīga sekundāro minerālu (<O,OOl mm) veidošanās. Tie ro-

das, primārajiem minerāliemķīmiski un bioloģiski sadēdot un sa-

dēdēšanas produktiem sintezējoties un kristalizējoties, tāpēc to iežu

irdnē ir daudz. Sekundārie minerāli atšķiras no primārajiem mine-

rāliem ar augstu dispersijas pakāpi, kura ir tāda pati kā koloīdu

daļiņām. Rentgenogrāfiskās metodes rāda, ka sekundārie minerāli

galvenokārt ir kristāliskas vielas, nedaudzi no tiem ir amorfas

vielas. Ir trīs sekundāro minerālu grupas: 1) vienkāršo sāļu mine-

rāli, 2) oksīdu un oksīdu hidrātuminerāli, 3) māla minerāli.

sekundārie minerāli ir māla minerāli, tie veido

visdažādāko mālu galveno masu. Māla minerālu izpēte kļuva
iespējama pēc speciālu rentgenoskopisko, termogrāfisko, elektron-

grāfisko un elektronmikroskopisko metožu izstrādāšanas. Tie gal-
venokārt ir kristāliskas vielas ar augstu dispersijas pakāpi, satur

vairāk vai mazāk ūdens. Min&rālu lielums variē 0,1—0,01 mikrona

robežās. Māla minerāli veidojās kā sekundārie alumosilikāti un

sekundārie ferosilikāti no Si0 2 koloīdajām formām, alumīnija un

dzelzs oksīdu hidrātiem, kas atbrīvojas primāro silikātu un pri-
māro alumosilikātu sadēdēšanas procesfl§/ No māla minerāliem

izplatītāki ir montmorillonīta, kaolinīta un hidrovizlu grupu mine-

rāli. Katrai grupai ir savas specifiskas īpašības, atšķirīga vielu

adsorbcijas kapacitāte, auglība, kristāliskā uzbūve. Montmorillo.-
nītu [(CavMg)o^12034Si02mH20] grupai pieder nontronīts

[ (Ca-Mg)-OFe
203-4Si02-nH20], beidelīts, saponīts. Kaolinītugrupai

(H 2
AI

2Si2OB-3H 20) pieder halluazīts, dikīts; augsnē to ir nedaudz,

izņemot laterītu zemes un sarkanzemes, kur kaolīna bieži vien ir

visvairāk. Hidrovizlu grupai pieskaita hidromuskovītu, hidrobiotītu;
tās augsnē plaši sastopamas, veidojas no vizlām un laukšpatiem.

Oksīdu un oksīdu hidrātu minerāli ir silīcija dioksīda hidrāts,

alumīnija, dzelzs, mangānaoksīdu hidrāti (Sio2-nH2O, Al 203-nH20,
Fe203-nH20). Kristalizējoties tie veido sekundāro minerālu bemītu

(A1203-H 2O), hidrarhillītu [Al(OH) 3], hematītu (Fe2o3), hetītu

(Fe2
o

3
-H

2O), hidrohetītu (Fe2
o

3
-3H

20), piroluizītu (Mno2 ). Silī-

cija dioksīda hidrāts novecojot pāriet cietā gēlā opālā (Sio2-nH 2O),
bet, zaudējot ūdeni, — kristāliskā halcedonā un kvarcā (Sio2).

Vienkāršo saļu minerāli ir kalcīts, magnezīts, dolomīts, soda,
ģipsis, halīts, fosfāti, nitrāti. Tie uzkrājas augsnē sausā klimatā.
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AUGSNES MEHĀNISKAIS SASTĀVS

Minerālaugšņu pamatmasa sastāv no visdažādākā izmēra mine-

rālām daļiņām, kas pēc svara parasti aizņem 80—90%. Pārējā

daļa ir organominerālās un organiskās daļiņas. Minerālās daļiņas
ir ar dažādu mineraloģisko un ķīmisko sastāvu atkarībā no iežiem

vai cilmiežiem, no kuriem tās radušās. Smilts augsnēs sastopami

primārie minerāli, galvenokārtkvarcs un laukšpats. Māla augsnēs
dominē sekundārie māla minerāli ar nelielu kvarca piejaukumu;
māla augšņu mineraloģiskajā sastāvā ir daudz sekundāro alumo-

silikātu.

Smilšmāli ir daudz saliktāki, sastāv no primāro un sekundāro

minerālu sakopojuma. Tādējādi augšņu cilmiežu mineraloģiskais,
ķīmiskais un mehāniskais sastāvs pilnā mērā atspoguļojas attiecī-

gajās augšņu īpašībās.

Augsnes mehānisko elementuklasifikācija

Augsnes mehānisko (granulometrisko) sastāvu var uzskatīt kā

polidispersu sistēmu, kas sastāv no visdažādāko izmēru daļiņām.
Sīs daļiņas radušās no iežu irdnes, tai sadēdot dažādos fizikālos,
ķīmiskos un bioloģiskos procesos. Augsnes mehāniskā sastāva rak-

sturošanai augsnes daļiņas iedala noteiktu izmēru frakcijās. Aug-

snes daļiņu grupēšanu pēc izmēriem sauc par augsnes mehānisko
elementu klasifikāciju. Padomju Savienībā pēdējā laikā vairāk iz-

manto N. Kačinska un V. Viljamsa augsnes mehānisko elementu

klasifikācijas (4. tabula).

4. tabula
Augsnes mehānisko elementu klasifikācija

(pēc V. Viljamsa un N. Kačinska)

Pēc Viljamsa Daļiņu izmērs

(mm)
Pēc N. Kačinska

Akmeņi

Zvirgzdi { ngP

!
rupja

vidēji rupja
sīka

putekļaina
smalka

{at
D {sŠas

>10,0

10,0—5,0

5,0—3,0

3,0—1,0
1,0—0,5 \
0,5—0,25 /

0,25—0,05
0,05—0,01

0,01—0,005
0,005—0,001

0,001—0,00051

0,0005—0,0001 /
< 0,0001

Akmeņi

ffika
Rupja \

Vidēja \ smilts

Smalka J
Rupji ļ
Vidēji i putekļi
Smalki J

Duļķes

Koloīdi
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Frakcijas, kuru diametrs mazāks par 1 mm, sauc par smalk-

zemi, bet frakcijas, kuru diametrs lielāks par 1 mm, — par augsnes

skeletu.

Praktiskām un zinātniskām vajadzībām augsnes mehānisko sa-

stāvu parasti iedala4 frakcijās:

1) smilts (>0,05 mm),

2) rupji putekli (0,05—0,01 mm),
3) putekļi (0,01—0,001 mm),
4) duļķes (<O,OOl mm).

Duļķu frakcijā ietilpina arī koloīdus, kuru izmērs I—loo mili-

mikroni.

Augsnes mehāniskā sastāva rakturošanai pēc N. Kačinska pie-
tiek noteikt divas galvenās frakciju grupas: fizikālo mālu (<O,Ol

mm) un fizikālo smilti (>O,Ol mm). Augsnes mehāniskajā analīzē

ir ļoti svarīgi izdalīt un noteikt arī putekļu frakcijas daudzumu

(%), jo šī frakcija ievērojami atšķiras no duļķu frakcijas.
Daudzi ārzemju augsnes zinātnieki izmanto Aterberga augsnes

mehānisko elementu klasifikāciju, kura stipri atšķiras no Padomju
Savienībāpieņemtās (5. tabula).

5. tabula

Augsnes mehānisko elementu

klasifikācija

(pēc Aterberga)

Dabiskos apstākļos augsnes frakcijas tīrā veidā reti sastopa-
mas, parasti tās ir visdažādākajos maisījumos.

Augsnes mehānisko elementu rupjāko frakciju — akmeņus vis-

vairāk sastop augsnēs, kas veidojušās uz nešķirotajiem morēnu

materiāliem. Nereti sastopamas tādas augšņu platības, kur akmeņu
novākšana līdz šim nav bijusi rentabla, tādēļ šis platības atstātas

zem mežiem vai dabiskajām ganībām. No vidēji akmeņainiem un

maz akmeņainiem laukiem akmeņus atmaksājas novākt. Akmeņu
daudzuma raksturošanai augsnē N. Kačinskis ieteic šādu skalu

(6. tabula).

Daļiņu diametrs

(mm)
Frakcijas nosaukums

20—6
6—2

2—0,6
0,6—0,2

0,2—0,06

8JP }zvirgzdi

Rupja \

$?ia HIts

smalka J
Smilšaini putekļi
Rupjās duļķes
Smalkās duļķes
Māls

0,06—0,02

0,02—0,006

0,006—0,002
<0,002
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6. tabula

Skala augšņu vērtēšanai pēc akmeņainības

Augsnē reti atrodošos sīkos akmentiņus attiecina uz skeletu,

kas augsnes būtiskās īpašības vēl neizmaina. Tipiskās skeletainās

augsnes visbiežāk attiecas uz velēnu karbonātu augsnēm, kas vei-

dojušās uz granti un dolomītus saturošiem cilmiežiem, kā arī uz

stipri akmeņainiem morēnu materiāliem.

Augšņu klasifikācija pēc mehāniskā sastāva

Lauksaimniecības praksē, kā arī zinātniskajā darbā dažkārt ne-

pieciešams raksturot tās augšņu īpašības, kas mainās atkarībā no

dažādām augsnes mehāniskā sastāva frakciju attiecībām. Tādēļ
rodas vajadzība augsnes klasificēt pēc mehāniskā sastāva, dibino-
ties uz mehānisko elementu frakciju attiecībām. Pirmo tādu klasi-

fikāciju izstrādāja N. Sibircevs, tās pamatā bija fizikālā māla un

fizikālās smilts daudzumu savstarpējās attiecības (7. tabula).

7. tabula

Augšņu klasifikācija pēc mehāniskā sastāva

Vēlāk N. Sibircevs savu augšņuklasifikāciju pēc mehāniskā sastāva

pilnveidoja, izdalot vēl trešo mehānisko elementu frakciju — pu-
tekļu frakciju (0,05—0,001 mm) un raksturojot augsnes sastāvu

pec visām trim frakcijām.
Kā redzams no 8. tabulas, N. Kačinska klasifikācija balstās uz

fizikālā māla (<0,01) un fizikālās smilts (>O,Ol mm) frakciju pro-

centuālajām attiecībām.

Akmeņu (>3 mm)

daudzums

(svara %)
Augsnes akmeņainība

<0,5

0,5— 5

5—10

>10

1 — ļoti maz akmeņaina
2 — maz akmeņaina

3 — vidēji akmeņaina
4 — stipri akmeņaina

Fizikālā māla attiecība

pret fizikālo smilti
Augsne

1:1—1: 0,5

1:2—1:3

1 :4

1:5—1:6

1 : 7—1 : 10

1 : 10

Māla

Smaga smilšmāla

Vidēja smilšmāla

Viegla smilšmāla

Mālsmilts

Saistīgas smilts
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8. tabula

Augšņu klasifikācija pēc fizikāla māla un fizikālās smilts

(pēc N. Kačinska)

Zinātniskajā darbā ir ļoti svarīgi izdalīt putekļu (0,05—

0,001 mm) un duļķu (<O,OOl mm) frakcijas. Tā, piemēram, aug-

sni, kas satur 44% fizikālā māla, kā arī ievērojamā daudzumā

putekļu un duļķu frakcijas, pie tam putekļu ir vairāk nekā duļķu,
sauc par duļķaini putekļainu smagu smilšmāla augsni.

Mehāniskā sastāva noteikšanu māla augsnēs veic pēc N. Ka-

činska pārstrādātās Gluškova metodes, bet smilts un mālsmilts

augsnēs — pēc A.Sabaņina metodes.

Augsnes mehāniskaissastāvs

kā augsnes īpašību noteicējs

Augšņu un cilmiežu mehāniskajam sastāvam ir liela ietekme

augšņu veidošanās procesos un augšņu agronomiskajā vai mež-

saimnieciskajā izmantošanā. No mehāniskā sastāva ir atkarīgas

gandrīz visas augsnes īpašības: fizikālās un fizikāli mehāniskās

(porozitāte, ūdensietilpība, ūdens filtrācijas koeficients, kapilārā
ūdens pacelšanās augstums, gaisa režīms, siltuma režīms v. c),
ķīmiskās un pat bioloģiskās. Tāpēc, zinot cilmiežu mehānisko

sastāvu, var secināt par daudzām augšņu īpašībām.
Māla augsnes ir ar lielu tilpumsvaru un īpatnējo svaru. Tādēļ

tās ir smagas, blīvas, saistīgas, bieži bez struktūras un ūdeni maz-

caurlaidīgas. Bezstruktūras māla- augsnes ir praktiski ūdeni

necaurlaidīgas. Mitrā stāvoklī tās stipri uzbriest, jo tām ir liela

ūdensietilpība, tādēļ tās parasti ir virsglejotas vai gleja. Aerācija

blīvajām bezstruktūras māla augsnēm ir vāja, jo kapilārās poras

pildītas ar ūdeni. Apstrādājot vajadzīgs liels vilkmes spēks. Žūstot
māla augsnes veido blīvu garozu un dziļi saplaisā, tāpēc, sa-

trūkstot saknēm, daļa augu aiziet bojā.

Fizikālā māla daļiņu
(<0,01 mm) daudzums

(%)

Fizikālās smilts daļiņu
(>0,01 mm) daudzums

(%)

velēnu

podzolētajās steDe!
augsnēs augsnes

Augsnes apzīmējums
pec mehāniskā

sastāvavelēnu

podzolētajās
augsnēs

stepes

augsnēs

0— 5

5—10

10—20

20—30

30—40

40—50

50—65

65—80

>80

0— 5

5—10

10—20

20—30
30—45

45—60
60—75

75-85

>85

100—95

95—90

90—80

80—70
70—60

60—50

50—35

35—20

<20

100—95

95—90

90—80

80—70

70—55

55—40

40—25

25—15

<15

Irstoša smilts

Saistīga smilts

Mālsmilts

Viegls smilšmāls

Vidējs smilšmāls

Smags smilšmāls

Viegls māls

Vidējs māls

Smags māls
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Smago māla augšņu ielabošanaun nosusināšana izmaksā dārgi,
drenāža tajās darbojas vāji. Tādās augsnēs nav lietderīgi ierīkot

kokaudzētavas un augļu dārzus, kā arī audzēt kultūras, kas prasa

vieglākas augsnes. Smago māla augšņu vērtējums nepārsniedz 40

balles, lai gan augu barības elementu, it sevišķi kālija, tajās ir vai-

rāk nekā smilts augsnēs. Māla augsnes prasa daudz organisko
mēslu un minerālmēslu; ja tās ir skābas, — arī lielas kaļķu devas.

Māla augsnēm ir liela vielu saistīšanas (adsorbcijas) spēja un liela

buferspēja. Māla augšņu apstrādāšana jāveic noteiktā mitruma

stāvoklī, t. i., fizikālajā gatavībā, jo tad velēna labi drūp un rezul-

tātā veidojas augsnes struktūra. Struktūras veidošana māla aug-

snēs ir viens no galvenajiem pasākumiem šo.augšņu auglības cel-

šanai. Māla augsnes pavasarī lēni apžūst un iesilst, tādēļ to melio-

rācijai ir sevišķa nozīme. Vispiemērotākās lauksaimniecībai un

mežsaimniecībai ir smilšmāla (viegla, vidēja, smaga) augsnes.

Putekļainās augsnes stipri atšķiras no māla augsnēm un smilts

augsnēm. Putekļu frakcijai ir augsta kapilaritāte. Kapilārie ūdeņi

tajās var pacelties vairākus metrus. Putekļainās augsnes sausā

laikā stipri sakalst, tām veidojas blīva garoza, un augi tajās aiz-

kalst. Smalkiem putekļiem piemīt zināms saistīgums, plastiskums
un neliela uzbriešanas spēja. Putekļainas augsnes ir grūti nosu-

sināt, jo drenas, ievietotas parastajā slīpumā, ātri aizsērē, grāvju
malas saplūst. Putekļainās augsnēs, ja ir pat neliels slīpums, ātri

veidojas intensīva ūdens erozija. Zemgales līdzenumā augsnes
dažās vietās satur līdz 30% putekļu frakcijas, tādēļ tās atgādina
lesveida augsnes. Daļiņas, kas rupjākas par 0,01 mm, veidojušās
galvenokārt iežu un minerālu fizikālās dēdēšanas rezultātā, bet

fizikālā māla daļiņas (it sevišķi duļķu frakcija) pārsvarā radušās

ķīmiskajos dēdēšanas procesos. Duļķu frakcijas (<O,OOI mm) mi-

neraloģiskais sastāvs stipri atšķiras no rupjākajām frakcijām. Rak-

sturīgi, ka šajā frakcijā galvenokārt atrodas sekundārie minerāli,
primāro minerālu šeit ļoti maz. Turpretim putekļu frakcijās dominē

primārie minerāli. Du]ķu frakcija sastāv no sekundārajiem alumo-

silikātiem (montmorillonīts, nontronīts, sekundārās vizlas, hallua-

zīts, kaolinīts v. c). Bieži sastop arī boksīdu, hidrarhillītu, limo-

nītu, hetītu uncitus minerālus.

Smilts augsnes ir ar pilnīgi pretējām īpašībām. Tās parasti
ir irdenas, ar lielu ūdenscaurlaidību, mazu ūdenssaistīšanas spēju
un mazu kapilārās ūdens pacelšanās augstumu (30—40 cm). Tikai

putekļainai un smalkai smiltij (0,25—0,01 mm) kapilaritāte jūtami
uzlabojas. Smilts augsnes var noturēt augiem uzņemamo ūdeni līdz

10% tilpuma. Lauka ūdensietilpība smiltī ir 5—14% (pēc tilpuma)
vai 3—8% (pēc svara). Smilts augsnes satur maz koloīdu, tādēļ
to adsorbcijas kapacitāte un kapilaritāte ir maza. Tās vāji piesā-
tinātas ar bāziskām vielām, tādēļ to reakcija parasti ir skāba.

Smilts augsnes ir vāji buferētas, parasti bezstruktūras, jo satur

maz trūda un fizikālā māla daļiņu. Tāpat tās ir vāji saistīgas, nav

plastiskas, nav lipīgas. Smilts augšņu auglība ir maza, it sevišķi
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neauglīgas ir podzolētās, ar trūdu, laukšpatiem un bāziskiem mine-

rāliem nabadzīgās irdenās kvarca smilts augsnes. Tajās ir sevišķi
maz augu barības vielu ar N, P, X, Ca un mikroelementiem. Kāpu

rajonos un meždegās, kur sliktas smilšu fizikālās īpašības, šo

augšņu auglība ir sevišķi maza. Tā mainās atkarībā no smalko

un putekļaino smilšu frakciju daudzuma. Ja smilts cilmiežos atro-

das minerāli, kas satur kalciju un kāliju, kā plagioklazs, ragmāns,
augīts, apatīts, vizlas, tad smilts augsnēs labi aug meži. Pa-

stiprinātas aerācijas dēļ smilts augšņu organiskās vielas ātri sa-

dalāsun augu barības vielas ieskalojas B horizontā. Smilts augsnes

pavasaros ātrāk iesilst un apžūst, tādēļ tajās var agrāk uzsākt

lauku darbus nekā māla augsnēs. Smilts augsnēs, ja tās katru gadu
mēslo ar organiskiem mēsliem un minerālmēsliem, var iegūt aug-
stas kultūraugu ražas. Smilts augšņu ielabošanai nepieciešamas
samērā lielas organisko mēslu un minerālmēsludevas, bet it sevišķi

vajadzīgi kaļķus saturoši māli. Tas uzlabo smilts augšņu adsorb-

cijas spēju, mitruma režīmu, hidrofizikālās un ķīmiskās īpašības,

augsnē vairāk saistās augu barības vielas, saglabājas mitrums un

ceļas auglība.

AUGSNES ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Zemes garozas un augsnes

ķīmiskā sastāva atšķirības

Augsnes ķīmiskajā sastāvā atrodas gandrīz visi pazīstamie ķī-
miskie elementi. Litosfēras (zemes garozas) ķīmisko sastāvu pir-
mais sāka analizēt amerikāņu ģeoķīmiķis F. Klarks 1889. gadā.
Augšņu ģeoķīmiskos pētījumus Krievijā pirmais uzsāka akadēmi-

ķis V. Vernadskis 1911. gadā.

_

Litosfēra sastāv galvenokārt no 10 elementu oksīdiem, tie sa-

stāda ap 99% no litosfēraskopējās masas. Litosfēras elementārajā
sastāvā pirmo vietu pēc svara ieņem skābeklis (O) — 47,2%, otro

vietu Si — 27,6%, trešo vietu AI
— 8,8%, tālāk seko Fe, Ca, Na, X,

Mg, Ti un H. Pārējie litosfēras elementi sastāda mazāk par 0,1%,
tādi minami C, N, S, P, Mn. Vēl mazāk ir svarīgo mikroelementu
Cv, Zn, Co, B, Mo, Cr, V, Ni, Ba, Sr un ultramikroelementu.

Augsnes vidējais ķīmiskais sastāvs ievērojami atšķiras no lito-

sfēras vidējā ķīmiskā sastāva. Augsnē salīdzinājumā ar litosfēru

atrodas vairāk O — 49,0%, Si
— 33,0%, C — 2,0%, N — 0,1%,

bet mazāk parejo elementu.

Elementu un to oksīdu daudzums augsnē var stipri izmainīties

atkarībā no cilmiežusasmalcināšanās pakāpes.
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Pieaugot māla procentam, strauji samazinās Si02 procents
smalkākajās frakcijās, bet strauji pieaug Fe203 un A1203 procents.

Pieaug arī P2
0

5, K2O, CaO un MgO procents un ķīmiski saistītā

ūdens daudzums.

9. tabula

Litosfēras un augsnes vidējais ķīmiskais sastāvs

(pēc Vinogradova 1950. gadā)

10. tabula

Augsnes mehāniskā un ķīmiskā sastāva sakarība

(pēc Gendrika un Oga)

No 10. tabulas redzams, ka augsnes ķīmiskais sastāvs izmainās

atkarībā no augsnes mehāniskā sastāva izmaiņām. Tas liecina, ka

pastāv sakarība starp augsnes mehānisko sastāvu un mineralo-

ģisko sastāvu. Rupjās mehāniskā sastāva frakcijas parasti biežāk

sastāv nokvarca un laukšpatiem, bet smalkās frakcijas — no māla

minerāliem ar maz Si02. Māla frakcijās atrodas sekundārie mine-

rāli, kuri satur vairāk Fe2
0

3, FeO, A1 20 3, MgO, K2O, daļēji Na2
0

un citus oksīdus.

Elementa daudzums

(svara %)

Elementu daudzums
(svara %)

Elementi Elementi

litosfērā augsnē litosfērā augsnē

0

Si

AI

Fe

Ca

Na

K

Mg
Ti

H

47,2

27,6
8,8

5,1

3,6
2,64

2,6
2,1

0,6

(0,15)

49,0

33,0

7,13
3,8

1,37

0,63
1,36

0,6
0,46

?

C

S

Mn

P

N

Cu

Zn

Co

B

Mo
J

(0,1)
0,09
0,09

0,08 ,

0,01

0,01
0,005

0,003
0,0003

0,0003
0,00003

2,0

0,085
0,085

0,08

0,1

0,002
0,005

0,0008
0,001

0,0003
0,0005

Elementu oksīdu daudzums (%) augsnes frakcijās

Elementu

oksīdi 3—1 mm ļ 1—0.2 mm 0,2—0.04 mm 0.04—0,01 mm 0,01—0,002 mm 0,002 mm

i02

l1203

:e203

:a0

\g0
'*0

Ja
20

'•05

84,96
8,56

1,10
0,88

0,36
1,49

1,59

0,07

83,92
9,34

1,12

1,79
0,38
1,78

1,21

0,08

73,87
13,47

4,21
3,05

1,05

1,73
1,53

0,12

70,15
14,04

5,86
2,15

1,06

1,48

3,89
0,21

67,21
18,91

7,85
1,45

1,63
2,51

1,27

0,29

44,08
27,64

21,81
0,58

1,61

1,10
0,96

0,36
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Tāpat noteiktas likumsakarības vērojamas starp izvirdumu iežu

un irdeno nogulumu iežu vidējo sastāvu. Kopējais kramskābes dau-

dzums nogulumu iežos un augšņu cilmiežos ir gandrīz vienmēr

augstāks nekā izvirdumu iežos. Tas izskaidrojams ar to, ka kvarcs

fizikālajā dēdēšanā ir ķīmiski ļoti izturīgs. Bet ķīmiskā iežu un mi-

nerālu dēdēšana var jūtami ietekmēt to sastāvu cilmiežos. Bā-

zisko oksīdu (CaO, MgO, Na 20 un K2O) irdenajos nogulumu iežos

ir mazāk nekā izvirdumu iežos. Mazāk ir arī Fe203. Var secināt, ka

šie oksīdi ķīmiskās sadēdēšanas procesā vieglāk izskalojas. Ķīmiskā
iežu un minerālu dēdēšana var jūtami ietekmēt to daudzumu cilm-

iežos. Daudzu elementu procentuālais daudzums kā augsnē, tā

litosfērā ir relatīvi vienādā attiecībā. Bet oglekļa augsnē ir 20 rei-

zes vairāk un slāpekļa 10 reizes vairāk nekā litosfērā. Šo elementu

uzkrāšanās augsnē izskaidrojama ar mikroorganismu darbību.Alu-

mīnija, dzelzs, kalcija, magnija, nātrija, kālija un citu elementu

augsnē ir mazāk nekā litosfērā; tas izskaidrojams ar iežu dēdēša-

nas un augsnes veidošanās procesiem. Augšņu un cilmiežu ķīmisko
sastāvu sākotnēji varēja ietekmēt magmatiskie ieži, kas sastāda

95% no iežu kopējās masas un veido litosfēru 16 km biezā slānī.

Tādējādi pastāv cieša sakarība starp augsnēm un to oilmiežiem.

Bet līdz ar augsnes vecumu un augsnes veidošanās procesiem aug-

snē notiek daudzas izmaiņas ģenētisko horizontu ķīmiskajā sa-

stāvā. Pastiprinoties podzolēšanās procesam, augšņu virskārtā

pieaug Si02, bet samazinās CaO, K2O, Fe20 un citu oksīdu dau-
dzums. Tomēr augsnēm raksturīgi, ka salīdzinājumā ar cilmiežiem

to virskārtā uzkrājas organiskā viela, ar ko saistīta bioloģiski sva-

rīgo elementu (C, N) akumulācija, bet daudzās augsnēs arī P, S

un Ca.

Ķīmisko elementu savienojumi augsnē

Kalcija un magnija savienojumi. Kalcijs un magnijs ir vieni ho

visvairāk sastopamajiem elementiem litosfērā. Tie atrodas mag-

matiskajos iežos kopā ar kāliju un nātriju. Bāziskajos magmatiska-
jos iežos ir' vairāk Ca un Mg, bet skābajos magmatiskajos iežos ir

vairāk X un Na. Šie sārmzemju un bāziskie katjoni atrodas pri-
māro minerālu sastāvā, galvenokārt laukšpatos, vizlās, ragmā-
nos un sekundārajos māla minerālos (montmorillonītu grupas mi-

nerālos) .
Izplatītākie Ca un Mg saturošie ieži Latvijas PSR ir permas

formācijas čehšteina kaļķakmens (CaCO3), silūra formācijas kaļķ-
akmeņi un devona dolomīti (CaCO3• MgC03). Šļūdoņa darbības
laikā šie dolomītiežipiejaucās morēnu materiāliem, ko ledāja kuša-

nas ūdeņi sašķiroja grantī, smiltī un putekļainā merģeļu mālā.

Grantī var būt līdz 90% karbonātu.

Kalcija un magnija daudzums augsnēs un cilmiežos variē pla-
šās robežās. Tie atrodas karbonātu, fosfātu, silikātu, nitrātu, hlo-
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rīdu un citu saļu veidā, kas mitra klimata apstākļos ātri ieskalojas

dziļākajos slāņos.
Augsnes ūdeņi, kas piesātināti ar C02, viegli šķīdina kalcija un

magnija karbonātus un izskalo tos no augsnes hidrogēnkarbonātu
veidā Ca (HCO3) 2 un Mg (HCO3 ) 2. Nogāzēs, ielejās unkūdras pur-

vos šie karbonāti izgulsnējas kā avotkaļķis.

Visgrūtāk šķīst Ca un Mg silikāti un fosfāti, tāpēc tie ilgi sa-

glabājas arī skābās augsnēs. Ca un Mg augsnēs vidēji ir mazāk

nekā litosfērā.

Karbonātu augsnēs, kas veidojušās uz kaļķainiem cilmiežiem,
brīvo karbonātu (CaCO3) daudzums nereti pārsniedz 30%, bet iz-

skalotās smilts augsnes satur tikai dažas desmitdaļas procenta
CaO. Tipiskās velēnu korbonātu augsnēs karbonāti atrodas jau
trūdkārtā, nodrošinot augsnei labas fizikālās īpašības un auglību.
Ca un Mg ir augu barības elementi ar lielu fizioloģisko nozīmi.

Mg ieiet hlorofila sastāvā. Ir ļoti svarīgi, cik šo elementu atrodas

augsnē aktīvā formā. K. Bamberga dati rāda, ka aktīvā Ca mūsu

augsnēs ir 0,014—1,2%, bet aktīvā Mg — 0,03—0,12%. No visām

augsnes apmaiņas bazem ap 80% sastāda Ca, ap 18% Mg, bet pā-

rējie katjoni — 2%. No Ca un Mg daudzuma augsnē ir atkarīgas
augsnes fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Tie labi saistās

ar trūdu un māla minerāliem. Kalcija trūkumu augi biežāk izjūt
soloncētās augsnēs, bet magnija trūkumu — smilts un mālsmilts

podzolētajās augsnēs. .

Ģipsis (CaSO4• 2H 20). Latvijas augsnēs retās vietās atrod

ģipša konkrēcijas. Parasti biezākas ģipša kārtas un iegulas aug-

snes slānī nav sastopamas, jo ģipsis ar ūdeņiem samērā viegli iz-

skalojas. Lielāki rūpnieciski izmantojami ģipša krājumi pie mums

atrodami Nāves salā, Daugavas krastos, Sauriešu un Slokas ap-
kārtnē.

Kālija savienojumi. Kālija māla augsnēs ir vairāk nekā vidēji
litosfērā. Kālijs atrodas grūti šķīstošajos laukšpatos un vizlās, kur

tas ieiet minerālu kristāliskajā režģī un tikai nedaudz atrodas ad-

sorbētā stāvoklī uz koloīdo daļiņu virsmas. Vairāk kālija ir māla

augsnēs, kas veidojušās uz morēnām,jo tās satur daudz sekundāro

māla minerālu.

Ļoti maz kālija ir nabadzīgos jūrmalas smiltājos, kas satur maz

laukšpatu, vizlu un māla minerālu.

Zinātniski pierādīts, ka augsnē pastāv vairākas kālija formas:

1) ūdenī šķīstošais kālijs, 2) apmaiņas kālijs, 3) grūti apmainā-
mais augsnes kālijs (rezerves), 4) neapmaināmais kālijs, 5) kā-

lijs nešķīstošajos alumosilikātos, 6) kālijs augsnes organiskajā
daļā (mikroorganismos, organiskajās augu atliekās v. c). Ūdenī

šķīstošais kālijs augsnes šķīdumā atrodas ogļskābes, slāpekļskābes
un fosforskābes sāļu veidā relatīvi nesaistīts adsorbcijas kompleksā.
Ta koncentrācija nav augsta un ir atkarīga no dažādo iepriekšmi-
nēto savienojumu daudzuma augsnē. Grūti nodalīt ūdenī šķīstošā
kālija un apmaiņas kālija formas, jo tās stipri atkarīgas no augsnes
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mitruiTia un citiem apstākļiem. Palielinoties augsnes mitrumam,

šķīstošā kālija daudzums augsnē pieaug sakarā ar apmaiņas kālija

hidrolīzī,, kā arī tāpēc, ka apmaiņas kāliju aizvieto divvērtīgie kat-

joni. Kālija joni, kas atrodas augsnē, kā arī brīvie kālija joni aug-

snes šķīdumā atrodas nepārtrauktā difūzā kustībā, ko nosaka ter-

miskā aktivācija. Starp ūdenī šķīstošo kāliju un apmaiņas kāliju

pastāv zināms līdzsvars. Apmaiņas kālija tuvākā rezerve atrodas

vizlās un māla minerālos.

Pēc K. Krūmiņa pētījumiem, kopējā kālija (K2O) daudzumsLat-

vijas māla augsnēs ir 2,5—3,5% un smilts augsnēs — līdz 2,5%.

20% sālsskābā šķīstošā kālija (K2O) māla augsnēs ir 0,15—0,8%,
bet smilts augsnēs — līdz 10 reizes mazāk.

Kālijs ir viens no galvenajiem un svarīgākajiem augu barības

elementiem. Augi to uzņem lielos daudzumos, it sevišķi kartupeļi,
bietes, zālaugi, tādēļ tas jādod mēslojumā. Parasti augiem viegli
uzņemamā kālija augsnēs ir 5—30 mg 100 gramos augsnes. Māla

augsnes ir mazāk jāmēslo ar kālija mēsliem, bet smilts augsnēs un

kūdras augsnēs dodamas pilnas mēslojuma devas.

Nātrija savienojumi. Nātrija augsnē ir 4 reizes mazāk nekā

vidēji litosfērā. Nātrijs sastopams augsnes silikātos un alumo-

silikātos, savienojumos ar stiprām skābēm, kā arī organiskajās vie-

lās. Adsorbētā nātrija mūsu augsnēs ir ļoti maz. Turpretim solon-

čaku un soloncu augsnēs nātrijam starp adsorbētajiem katjoniem
ir sevišķa loma. Sāļainās augsnēs augošo augu pelnos nātrijs bieži

pārsniedz 50%, lai gan šis elements augiem vajadzīgs mazā dau-

dzumā. Nātrija sāļu nogulumi atrodas izžuvušos sālsezeros un

jūras līčos kā NaCl, Na 2S04, Na 2C03 un citi sāļi.
Fosfora savienojumi. Fosfora oksīda (P205) litosfērā ir 0,285%,

bet augšņu cilmiežos — apmēram 2 reizes mazāk. Fosfors litosfērā

ir minerāla fluorapatīta [Cas(Po4 )3'F] veidā, kas sastopams
gandrīz visos magmatiskajos iežos. Apatīti grūti šķīst ūdenī. Apa-
tītiem dabiskos apstākļos sadēdot, fosfors tomēr maz pāriet aug-

snes šķīdumā.
Liela praktiska nozīme ir fosforītiem, kas nogulumu iežu veidā

atrodami daudzās vietās Padomju Savienībā. Bet arī fosforīti ūdenī

šķīst samērā maz.

Fosfors ir ļoti svarīgs augu barības elements. Bez tā augi, kā

ari dzīvnieki nevar dzīvot.

Lielākās fosfora atradnes Padomju Savienībā ir Hibīnu apatītu
atradnes Kolas pussalā, kur tie sastopami kā fluorapatīts, hlor-

apatīts un hidroksilapatīts. Pēc Sokolova datiem, fluorapatīts aiz-

ņem 95% no visiem zemes garozas fosfora savienojumiem.
Fosfors augsnē atrodas ortofosforskābes veidā kā kalcija, mag-

nija, dzelzs un alumīnija fosfāti, brīvas fosforskābes augsnes šķī-
dumā ir ļoti maz.

Vienvērtīgo katjonu X', Na- un NH*4 fosfātu augsnē ir maz, jo
tie labi šķīst ūdenī, tos viegli izmanto augi, ķīmiskās vielu saistī-

šanas procesos tie pāriet grūtāk šķīstošos savienojumos.
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Augsnē visvairāk veidojas dažādie kalcija fosfāti: Ca(H2PO 4 ) 2»

•H 20, CaHP0
4
-2H20, Ca3(P04 ) 2• >/2 H2O. Jo bāziskāka ir sāls, jo

tā mazāk šķīst ūdenī, tāpēc kalcija normalfosfāts ūdenī šķīst vis-

mazāk, bet dihidrogēnfosfāts — visvairāk. Neitrālās un vāji bāzis-

kās augsnēs kalcija fosfāti hidrolizējas un pāriet grūti šķīstošā

hidroksilapatītā [Ca5(PO4) 3 •OH jeb 3Ca3(P04 ) 2•Ca (OH)2]. Vāji
skābas augsnes Ca fosfātus sastop vairāk.

Magnijs ar fosforskābi dod tāda paša rakstura savienojumus kā

kalcijs ar fosforskābi, proti, Mg (H2P0 4 ) 2 -2H20, MgHP04
-7H20,

Mg3(P04) 2• 8H 20; tikai magnija fosfātiem ir vairāk kristalizācijas
ūdens un labāka šķīdība. Sāļi Ca(H2PO4 ) 2-H2O un Mg(H2P0 4 ) 2-

•2H 20 ir visbiežāk sastopami augsnes šķīduma. Trīsvērtīgās dzelzs

fosfāts un alumīnija fosfāts sastopami gandrīz visās, bet visvairāk

skābās augsnēs. Skābie sāļi FeH3(P04) 2 un FeH 6(P04 ) 3 šķīst labāk
ūdenī nekā bāziskie sāļi Fe3(OH) 6P0

4
un Al2(OH) 3P04. Skābās

augsnēs fosfora savienojumi cieši saistīti ar dzelzi un alumīniju

(FePO4 -2H20 un AIP0
4-2H20) un grūti šķīst, tāpēc augi bieži

cieš no fosfora trūkuma.

Skābās lauku un mežu augsnēs labu efektu dod fosforītmilti, jo
tajos esošie kalcija fosfāti labi šķīst ūdenī un augi tos var izman-

tot. Augsnes kaļķošanā līdz vāji skābai reakcijai kalcija fosfāti

pāriet vieglāk šķīstošos savienojumos, kas augiem vieglāk izman-

tojami.

Reducētais fosfora savienojums — divvērtīgās dzelzs fosfāts,
ko sauc par vivianītu [Fe3(PO 4 ) 2 •8H 20], bieži veidojas purvu aug-

snēs anaerobā vidē. Tas ir bālganā vai gaišpelēkā krāsā, bet gaisā
oksidējoties kļūst zils. Šādās augsnēs ir daudz fosforskābes.

Visvairāk fosforskābes ir vecas kulturaugsnes, kas izveidotas

uz mālainiem cilmiežiem, kā arī purvu augsnēs ar vivianītu.

Mūsu augsnes satur 0,04—0,15% fosforskābes, kas šķīst 20%
sālsskābes šķīdumā; ūdenī šķīstošās fosforskābes ir daudz mazāk.

Podzolētajās augsnēs ūdenī šķīstošās fosforskābes ir 2—3 mg 100

gramos augsnes.

Neliela fosfora daudzuma, kā arī dažādo fosfora savienojumu
mazās šķīdības deļ mūsu augsnes, it sevišķi kūdrainās, ir bagātīgi
jāmēslo ar fosforskābes mēsliem. Pēc nosusināšanas kūdrainajām
augsnēm bagātīgi jādod fosfors un kālijs.

Sēra savienojumi. Sērs litosfērā sastopams daudzu dažādu sa-

vienojumu veida. Magmatiskajos iežos atrodas galvenokārt sēra

sulfīdi: pirīts (FeS2), svina spīde (PbS) un cinkmāns (ZnS). Daudz

sera_(H2
S un S02) izmet darbīgie vulkāni. Kopējais S0

3
daudzums

virsējos augsnes horizontos svārstās plašās robežās (0,01—2%).
Nedaudz sera nokļūst augsnē ar atmosfēras nokrišņiem. Reducētie
sēra savienojumi (S, H

2S un sulfīdi) aerobos apstākļos ātri oksidē-

jas, dodot H2S0
4 un sulfātus:

2S+30
2+2H

2
0= 2H2S04.
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Sērskābe augsne atri savienojas ar bāzēm un veido sāļus — sul-

fātus.

Sērs ir augu barības elements, kas piedalās bioloģiskajā vielu

apritē. Augi sēru uzņem mazāk nekā fosforu. Sēru satur olbaltum-

vielu molekulas. Tauriņziežu kultūraugi, piemēram, āboliņi, jūtami
paaugstina ražu pēc augšņu ģipšošanas. Turpmākajos gados, kad

ražos dubulto superfosfātu, kas satur daudz fosforskābes, sēra mēs-

lojumambūs liela nozīme.

Dažas augsnes tikai nelielos daudzumos vai konkrēciju veidā

satur sulfātus, jo tie viegli šķīst ūdenī un no augsnēm ātri izska-

lojas. Vienvērtīgo katjonu K\ Na-,
NH-4 sulfātu mūsu augsnēs ir

loti maz, jo tie ātri izskalojas. Tāpat ātri izskalojas arī Mg" un Fe"

sulfāti. Trioksīdu sulfāti sastopami stipri skābās augsnēs.

Silīcija savienojumi. Augsnes minerālo daļu ne vien smilšaina-

jās, bet arī mālainajās augsnēs galvenokārt veido silīcija savieno-

jumi. Augsnēs un cilmiežos silīcijs atrodas savienojumos ar alumī-

niju, divvērtīgo un trīsvērtīgo dzelzi, kalciju, magniju, kāliju, skā-

bekli un citiem elementiem. Primārajos bezkarbonātu iežos silīcija

savienojumu ir visvairāk. It sevišķi daudz silīcija savienojumu ir

podzolēto augšņu virskārtā, kur tie mitra klimata apstākļos vairāk

saglabājušies. Augsnēs, kas veidojušās uz stipri kaļķainiem un do-

lomītus saturošiem materiāliem, alumosilikātu un silikātu var būt

mazāk.

Kramskābes anhidrīds jeb kvarcs (Sio2) ir ļoti svarīga sastāv-

daļa magmatiskajos iežos, metamorfajos iežos un nogulumu iežos.

Skābajos silikātiežos (granītos, gneisos) Si0
2 ir 65 —75%, kas,

iežiem sadēdot, maz šķīst ūdenī un tāpēc ilgi saglabājas augsnē.
Jūrmalas kāpu smiltājos kvarcs (Sio2) vietām pat pārsniedz 95%.

Tāpēc smilts augsnes ir nabadzīgas ar augu barības vielām. Tās

smiltis, kuras satur laukšpatus, vizlas un citus minerālus, ir ar

labāku auglību.

Silikāti ir dažādokramskābju un bāzisko katjonu šālis. Vis-

vairāk augsnē atrodami ortokramskābes (H4SiO4), metadikram-

skābes (H2Si2os ), metakramskābes (H2SiO3), ortodikramskābes

(H6
Si

2
O

7), trikramskābes (H4
Si

3
O

B) un citu polikramskābju savie-

nojumi.

Visbiežāk augsnē sastopamie alumosilikāti ir kālija, nātrija un

kalcija laukšpati [ortoklazs — K
2
Al

2
Si6o]

6,
mikroklīns

— (X, Na) 2

Al
2Si60i6], plagioklazi (albīts — Na2

Al
2Si60i6, anortīts — CaAl

2

Si208), vizlas [kālija vizla jeb muskovīts — KAI2(AISi3Oi O) (OH)2

jeb K2O • 3A120 3 • 6SiO2• 2H20, magnija un dzelzs vizla jeb bio-

tīts — K(Mg, Fe) 3(AlSi3OlO ) (OH, F) 2 jeb K2O-6(Mg Fe) O-

• A1
20 3 •6Si0

2 • 2H20], kaolinīts — (A12
0

3• 2Si0
2 • 2H

20), augīts (no
piroksēnu grupas) — Ca(Mg, Fe,AI) (SiAl) 2o6, ragmāns (no
amfibolu grupas) — Ca

2Na(Mg Fe") 4 (AI Fe"-) [(SiAl) 4
On ] 2

(OH) 2,
nefelīns

— (KNa) AI Sio
4,

olivīns
— (Mg, Fe) 2 Si04. Māla

minerāli ir sekundārie alumosilikāti un ferosilikati, biežāk no
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montmorillonītu, kaolinitu un hidrovizlu grupām. Augsnēs, kas sa-

tur laukšpatus, biotīta vizlu un muskovlta vizlu, ir daudz kālija.

Dzelzs savienojumi. Dzelzs ir ļoti nepieciešams elements augu

dzīvē, bez tā augos neveidojas hlorofils. Augsnē atrodas divvērtī-

gās un trīsvērtīgās dzelzs savienojumi. Litosfērā Fe2
0

3 vidēji ir

3,10%, bet FeO
— 3,72%. Augšņu cilmiežos Fe203 visvairāk ir slok-

šņu mālos (6,99%), bezkarbonātu mālos (5,54%). Maz Fe203 satur

kāpu smiltāji, parasti 0,4 —0,8%- Dzelzs augsnē sastopama fero-

silikātos un alumosilikātos, kā arī to sadēdēšanas produktos: oksi-

hidrātos, oksīdos, vienkāršos sāļos, savienojumos ar minerālskābēm

(karbonātos, fosfātos v. c), organiskos savienojumos, dažādos

jaunveidojumos, feroorganiskos un feriorganiskos kompleksos sā-

ļos. Purvainās augsnēs sastopams FeS
2

un FeS, bet nosusinātās

augsnēs — ari Fe2(S04) 3. Dzelzi saturošajiem minerāliemsadēdot,
notiek reakcijas, kurās veidojas sekundārie minerāli. Sadēdot atbrī-

vojas dzelzs oksīda hidrāts, kas ir mazkustīgs un izgulsnē-
jas amorfa gela veidā kā Fe

2
0

3
«nH

20, kurš kristalizējoties pāriet
hetītā (Fe2

o
3
-H

2O) un hidrohetītā (Fe20y3H20). Stipri skābā

vidē (pH<3) pieaug Fe(OH) 3 kustīgums un augsnes šķīdumā sa-

stop vairāk Fe"- jonus.

Anaerobā vidē, trīsvērtīgo dzelzi reducējot par divvērtīgo dzelzi,
rodas ūdenī šķīstoši savienojumi: FeC03, FeS0

4 un citi. Ogļskābi
saturošie ūdeņi šķīdina FeC03, veidojot Fe(HCO 3) 2, kas ar grunts-
ūdeni nokļūst augsnes virskārtā un izgulsnējas kā Fe(OH) 3,

to

sauc par purva rūdu jeb limonītu.

Dzelzs augsnē parasti ir augiem pietiekamā daudzumā. Augi
izmanto trīsvērtīgās dzelzs savienojumus. Tikai neitrālās un bā-

ziskās augsnēs augiem var trūkt dzelzs, tad tiem draud saslimšana

ar hlorozi. Reducētā divvērtīgā dzelzs ir augiem kaitīga. Augsnes
sarkanbrūno un dzelteno nokrāsu rada trīsvērtīgā dzelzs, bet zil-

gano un pelēki zaļgano nokrāsu — divvērtīgā dzelzs. Podzolētās

augsnēs trīsvērtīgā dzelzs kopā ar trūdvielām veido iluviālo hori-
zontu (B).

_

Alumīnija savienojumi sastopami augsnē alumosilikātos pri-
māro un sekundāro minerālu veidā, kā ari organominerālo savieno-

jumu kompleksos. Minerāliemsadēdot, atbrīvojas alumīnija oksīda

hidrāts, kas paliek uz vietas, un arī pāriet augsnes šķīdumā sola

veidā. Skābās augsnēs Al'" saistās adsorbcijas kompleksā, bet vāji
bāziskā vidē alumīnijs izgulsnējas gela veidā kā Al

2
0

3-nH 2
0. Pēc

kristalizācijas rodas sekundārie minerāli — ģipsīts (A1203-3H20)
un bemīts (A1203-H2O). Alumīnija hidroksīds un dzelzs hidroksīds
kopā ar augsnes trūdskābēm veido kustīgus kompleksus savieno-

jumus, kas migrē pa augsnes horizontiemuz leju.
Slāpekļa savienojumi. Slāpeklis (N) ir ļoti svarīgs biogēns

elements. Kopēja slāpekļa daudzums minerālaugšnu virsējos hori-
zontos variē robežās no 0,05 līdz 0,85%. Slāpekļa' galvenā masa

atrodas augsnes trūdkārtā un augu atliekās, kur tas ir dzīvo šūnu
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Slāpekļa

savienojumu
pārvēršanās
dabā

(A.

Rodes

shēma)
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olbaltumvielu sastāvā, nukleīnskābēs, fosfatīdos un daudzos citos

savienojumos. Augsnes minerāli slāpekli nesatur vai arī satur ļoti

nenozīmīgā daudzumā; slāpeklis augsnē radies bioloģiskās akumu-

lācijas procesos, mikroorganismiem saistot brīvo atmosfēras slā-

pekli. Zemes atmosfērā slāpeklis sastāda 78,1%. Slāpekļa cikls aug-

snē ir salikts process. To nosaka galvenokārt bioķīmiskās reakcijas,
kas notiek mikroorganismu ietekmē (sk. bioloģisko N saistīšanu

114. lpp.).
Padomju zinātnieks M. Vilskis pēdējos gados izvirzījis jaunu

hipotēzi, ka slāpeklis nav «bioloģiski inerts», kā to uzskatīja līdz

šim, bet ka tam ir liela bioloģiska ietekme uz dzīvajiem organis-
miem, kuri asimilē brīvo atmosfēras slāpekli dažādā veidā.

Augu apgāde ar slāpekli sevišķi meža augsnēs ir atkarīga no

mikroorganismu darbības. Meža augsnēs amonifikācijas procesi no-

tiek visos meža augšanas apstākļu tipos, bet nitrifikācija — tikai

auglīgākajos un galvenokārt augsnēs zem lapu koku audzēm. Aug-
stākie augi spēj uzņemt minerālo slāpekli, t. i., NH-4, NO'3 un NO*

jonu veidā, bet koki, domājams, uzņem arī organisko slāpekli ar

mikorizas līdzdalību. Slāpeklis minerālo savienojumu veidā atbrī-

vojas, sadaloties slāpekli saturošajām organiskajām vielām pēc
šāda cikla: organiskā viela (olbaltumvielas) —aminoskābes—amī-

di—amonjaks—nitrīti—nitrāti (sk. shēmu). Nitrāti un amonija sāls

ir galvenie slāpekļa savienojumi, ko viegli uzņem augi, it sevišķi
nitrāti, kas ar augsni nesaistās. NH'

4 slāpeklis viegli saistās ar

augsni un daļējipāriet neapmaināmāstāvoklī. Augsne satur slāpekli
NH'4 veidā vidēji 20—40 mg/kg augsnes, bet nitrātu veidā — līdz
10 mg/kg augsnes. Ar slāpekļa mēsliem bagātīgi mēslotos laukos

nitrātu un amonija slāpekļa atrodas 3—15 reizes vairāk. Tā kā mine-

rālā slāpekļa (NH'4, N0'3, N0'2) nemēslotās augsnēs ir maz, slā-

pekļa daudzumu organiskajās vielās pieņem par to kopējo dau-

dzumu, ko parasti nosaka pēc Kjeldāla metodes. Uz slāpekļa dau-

dzumu trūdā jau norāda augsnes reakcija. Skābajās podzolaugsnēs
trūdā slāpekļa ir 3,5—4%, bet neitrālajās kultūraugsnēs, velēnu

karbonātu augsnēs un melnzemes augsnēs — 5—5,5%. Kastaņbrū-
nās augsnēs un pelēkzemēs slāpekļa trūdā ir 6—8%, sarkanze-

mēs — līdz 3%, zāļu purvu kūdrā — ap 3%, bet mazsadalītās orga-

niskajās atliekās — līdz 1,5%.

Augsnēs ir svarīgi noteikt attiecību C : N, kura parāda, cik orga-

niskās vielas un trūds ir bagāts ar slāpekli. Slāpekļa trūdā var būt

daudz, taču augstas ražas ar šī dabiskā slāpekļa mobilizāciju vien

nav iespējams iegūt. Augi slāpekli patērē lielos daudzumos. Slā-

pekļa mēslojums ir galvenā kultūraugu ražības celšanas svira.

Vidējās minerālmēslu devās 1 kg N (tīrvielas) dod papildus 12—

16 kg graudu pieauguma. Slāpeklis ieņem pirmo vietu svarīgāko
augu barības elementuskaitā.

Mikroelementu savienojumi. Elementus, kas augsnē atrodami

nelielā daudzumā — mazāk par 0,001%, sauc par mikroelementiem.

Tie ir ļoti svarīgi un neaizstājami elementi augu un dzīvnieku
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fizioloģiskajos, bioķīmiskajos un citos vielu maiņas procesos. Pie

mikroelementiem pieskaita mangānu, varu, cinku, kobaltu, boru,

molibdenu, jodu, fluoru un citus. Augos nelielā daudzumā atrasti

ap 70 elementu, iespējams, lietojot augu pētīšanā vēl precīzākas

metodes, tajos atradīs visu to elementu zīmes, kuri atrodas apkār-

tējā augsnē un vidē. Daudzos izmēģinājumos noskaidrots, ka pa-

stāv cieša sakarība starp augsnes mikroelementiem, augu ražām,

mājlopuslimībām un cilvēka veselību. A. Vinogradovs pirmais kon-

statēja, ka pastāv t. s. bioģeoķīmiskās provinces. Tās ir teritorijas,
kas atšķiras no blakus teritorijām ar mikroelementu (viena vai vai-

rāku) koncentrācijām augsnē, ūdenī un gaisā. Sajās provincēs var

parādīties masveida dzīvnieku slimošana ar endēmiju.
ležu dēdēšanas gaitā mikroelementipaliek cilmiežos, kas ir gal-

venais mikroelementu avots augsnē. Daži mikroelementi
— J, F,

B, Sr, As — var nokļūt augsnē ar atmosfēras gaisu, vulkānu dū-

miem (sevišķi jods un fluors), kā arī ar lauksaimniecībā lietotiem

herbicīdiem. Zinot attiecīgā mikroelementa daudzumu augsnē, var

plānot tā pielietošanu lauku mēslošanā, lopkopībā un medicīnā.

Mikroelementi augsnē atrodas primāro un sekundāro minerālu

kristāliskajā režģī, nešķīstošu sāļu un oksīdu veidā, jonu apmaiņas
stāvoklī, organiskajās vielās un augsnes šķīdumā.

Liela nozīme mikroelementu bioloģiskajā akumulācijā ir au-

giem, kas mikroelementus ar saknēm paceļ augsnes virsējos hori-

zontos. Dažu augu, piemēram, baltā amoliņa (bišu amoliņa) pelnos
molibdens var būt simtiem reižu lielākā daudzumā nekā cilmiežos.

Turpretim citu augu pelni molibdenu satur tikai nedaudz vairāk kā

cilmieži. Mikroelementu biogēnākoncentrācija un kustīgums ir visai

atkarīgs no klimata un augšņu zonu īpatnībām.M. Glazovskas pētī-

jumi rāda, ka mikroelementu bioloģiskās saistīšanas koeficients

vislielākais (k>l) ir tundrā, nedaudz mazāks tas ir mežu-pļavu

augšņu zonā, bet mazs (k<l) — mežastepes augšņu zonā.

Mikroelementu magmatiskajos iežos, morēnu un citos uznesu-

mos var būt samērā daudz, bet iežu dēdēšanas, cilmiežu un augšņu
veidošanās procesos to daudzums var ļoti izmainīties atkarībā no

vides reakcijas, organisko vielu daudzuma, C0
2 koncentrācijas,

reducēšanās-oksidēšanās procesiem, augsnes tipa un augsnes me-

hāniskā sastāva. Visi šie faktori stipri ietekmē mikroelementu aku-

mulāciju augsnē, to migrāciju, kustīgumu, kā arī pārveidošanos

augiem viegli uzņemamos savienojumos.
Skābās augsnēs kustīgāki kļūst Mn, Cv, Zn, Co un citi, bet B,

J un F ir tikpat kustīgi kā skābā, tā bāziskā vidē. Bāziskās augsnēs
kustīgāks ir Mo. Mikroelementu kustīgumu un migrāciju ietekmē

C02 koncentrācija šķīdumos. Ogļskābe ar Mn, Ni, Ba, Sr un citiem

elementiem veido karbonātus un hidrogēnkarbonātus, kas ūdenī

labi šķīst un ir pieejami augiem.
Daži mikroelementi (Mn, Cr, V) maina valences vērtību atka-

rībā no reducēšanās-oksidēšanās apstākļiem. Mangāns aerobā vidē,
pārejot uz augstāku vērtību, kļūst nešķīstošs un izkrīt nogulšņu
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veidā (Mn"—>-Mrr"), bet hroms un vanādijs kļūst kustīgi un viegli

migrē (Cr-—>-Cr, V "
—*■ V). Nogulšņu veida izkrīt Mn-,

Cr-unV-.

Mikroelementu izvietošanas augsnes horizontos dažādiem aug-

šņu tipiem ir dažāda. Ir svarīgi zināt viegli šķīstošo mikroelementu

daudzumu augsnes augšējos horizontos, kas var būt ļoti svārstīgs.
Tas dod iespēju pareizi noteikt mikroelementu mēslojuma devu lie-

lumu plānotās kultūraugu ražas iegūšanai.
Mikroelementu pētīšanā Latvijas PSR augsnēs un augos lielu

darbu ieguldījuši mūsu zinātnieki J. Peive, K. Bambergs, X- Krū-

miņš, G. Riņķis, J. Bērziņš un citi.

Mikroelementu daudzums augsnēs redzams 13. tabulā.

Mangāns atrodas daudzos silikātos un alumosilikātos, kur

tas daļēji aizvieto citus katjonus, kā arī savienojumos ar stiprām
skābēm. Mangānu saturošie minerāli ir MnO, Mn304, MnSi03,

Mn3Al20 12. Tiem sadēdot, Mn" pāriet karbonātos un hidrogēnkar-
bonātos, kā arī daļēji adsorbējas uz koloīdu virsmas. Mangāna at-

radņu tuvumā augsnes satur vairāk par 6% mangāna. Pēc K. Krū-

miņa datiem, mangāns sastopams visās augsnēs no 0,01 līdz 0,1%.

Mangāna daudzums atkarīgs no augsnes tipa, mehāniskā sastāva,
horizonta un reakcijas. Vairāk mangāna ir karbonātus saturošos

māla cilmiežos — 0,05—0,1%. Vismazāk mangāna (0,01%)
satur podzolēto smilts augšņu augšējie horizonti un sfagnu purvi.
Meža augsnēs mangāns uzkrājas augšējos ar organiskajām vielām

bagātos horizontos, kā arī mangāna un dzelzs konkrēciju veidā

iluviālajā horizontā (B), kur tas atrodas galvenokārt kā Mn203 un

Mn02 -nH20. Smilšmāla augsnēs mangāna vidēji ir tuvu 0,1%.
Daudz mangāna ir zāļu purvu augsnēs un graudainajās palienes

augsnēs.
Viegli šķīstošā un augiem uzņemamā mangāna daudzums ir

atkarīgs ne vien no Mn absolūtā daudzuma augsnē, bet arī no aug-

snes skābuma. Jo mazāks pH skaitlis, jo vairāk ir kustīgo Mn sa-

vienojumu. Visvairāk kustīgā mangāna un apmaiņas mangāna ir

Austrumlatvijas paugurainē, bet vismazāk
— smilšainajā Piejūras

zemienē. Ir jūtamas dažādo mangāna formu koncentrācijas izmai-

ņas veģetācijas periodā. Visvairāk apmaiņas Mn un kustīgā Mn ir

pavasaros, kad augsne mitra un reducētie Mn savienojumi vieglāk
šķīst. Vasaras sakumā augsnei izžūstot, baktērijas bāziskā vidē

viegli un intensīvi oksidē mangāna savienojumus. Augi mangānu
uzņem divvērtīgo savienojumu veidā. Jau mazāk šķīstošā Mn ir

jūnija. Daļamangāna izgulsnējas hidroksīda veidā. Kaļķotās aug-
nēs ar neitrālu un bāzisku reakciju augi uzrāda mangāna trūkumu,
bet skābās augsnes, kurās daudz kustīgā mangāna, tas uz augiem
iedarbojas arī toksiski. Mn mēslojums ir efektīvs podzolētās aug-
snēs pec kaļķošanas, kā arī pārejas purvu un sfagnu purvu kūdras

augsnes.

Var š sastopams magmatiskajos iežos, daudzos silikātos un

alumosilikātos. ležiem sadēdot, var veidoties vairāki varu saturoši
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tabula

Velēnu

karbonātu
augšņu
un

velēnu

podzolēto
glejoto

augšņu

kompleksa
ķīmiskais

un

mehāniskais
sastāvs

Dobeles
rajona

kolhozā

«Avangards»

(pēc
K.

Krūmiņa)
CL

Augšņu
tips

un

izmantošanas veids

Ģenētiskiehorizonti
un

to

dziļums
(cm)

Karstā
20%

HC!

šķīstošas
vielas

(%)

Daļiņas
(%)

ar

diametru
(mm)

Fe
2

O
s

Al,0,

CaO

MgO

KiO

so,

0,002

0,002-0,02

0,02-0,2

0.2—2

1.

Velēnu

karbonātu,
tipiska

māla,

ie-

kultivēta. Augļu

dārzs

A,

0—27
B

25—58 C>58

3,32 4,10 3,35

3,93 5,854,62

1,200,65 6,72

1,191,12 3,35

0,800,80 0,76

0,100,08 0,08

0,0350,015 0,016

29,633,3 28,4

33,643,2 52,2

33,122,5 18,0

3,7 3,0 1,4

2.

Velēnu

karbonātu,
izskalota

māla,

iekultivēta.Aramzeme

A,

0—24
A
2

/B

24—39
B

39—55
C,

55—80
C
2

>80

2,77

3,60

0,74

3,32

4,09

0,51

6,88

9,19

0,69

4,70

6,51

6,78

3,44

3,70

10,40

0,82

0,59

0,065

0,035

0,81

0,56

0,04

0,019

1,84

0,72

0,04

0,009

3,09

0,96

0,06

0,010

3,80

0,68

0,065

0,009

25,625,362,5 45,8 29,6

27,223,8 23,3 46,963,9

44,847,9 12,96,86,4

2,43,0 1,30,5 0,1

3.

Velēnu

karbonātu,
izskalota
māla.

Lapu

koku

mežs

A,

0—12
A
2

/B

12-25
B

25—57 C>57

2,56

3,65

0,65

3,47

4,23

0,45

5,88

8,48

0,67

5,70

8,32

4,55

0,690,83 1,712,78

0,640,59 0,72 0,96

0,070,05 0,040,07

0,0360,021 0,0050,004

27,229,9 53,556,1

26,527,4 29,4 35,1

45,941,5 15,78.3

0,41,2 1,40,5

4.

Velēnu

karbonātu,
podzolēta
glejota,

smilšmāla.Lapu

koku

mežs

A,

0—10
A

2

10—20
A
2

/B

20-28
B

28—60 Cg>60

1,88 1,905,18 6,145,04

2,17 2,305,54 8,686,63

0,41 0,370,35 0,56 6,52

0,55 0,55 1,08 1,703,18

0,32 0,320,72 0,88 1,06

0,040,035 0,02 0,040,07

0,0380,014 0,005 0,0020,009

19,5 19,235,1 53,452,8

26,8 26,325,1 26,7 42,0

52,0 55,7 37,4 18,24,9

1,71,82,41,70,3

5.

Velēnu

podzolēta
glejota,

vidēja

smilšmāla,

uz

vienkārtaina
cilm-

ieža. Ganība

A,

0—10
A

2

10—35
A

2

/B

35—50
B(g)

50—75•C(g)>75

1,441,553,335,87 5,40

3,382,02 3,94 7.877,37

0,310,22 0,370,72 8,25

0,390,32 0,75 1,713,13

0,250,19 0,350,88 0,77

0,040,02 0,0350,07 0,07

15,19.2 19,148,8 53,1

24,525,8 20,937,542,2

59,663,4 57,7 12,9 10,4

0,81,62.3 0,8 0,3
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12. tabula

Velēnu karbonātu augšņu un velēnu podzolēto glejotoaugšņu kompleksa

agroķīmiskās īpašības Dobeles rajona kolhozā «Avangards»

(pēc K. Krūmiņa)

savienojumi (hidrokuprits —
melakonīts — CuO,

hidrotenorīts — CuO • nH20 v. c.).
Vara litosfērā ir 5 reizes vairāk nekā augsnē, jo varš mitra kli-

mata apstākļos no skābām un neitrālām augsnēm ātri izskalojas.
Augsnesatur varu vidēji 0,002%. Vairāk vara ir ar trūdvielām ba-

gātās, neitrālās un vāji bāziskās augsnēs (1. att.). Trūdkārtas hori-
zontā vara var būt 2—3 reizes vairāk nekā cilmiezī.*Varš ir daļēji

* Vara atradņu tuvumā augšņu cilmiežos vara ir vairāk par 0,1%

Augšņu tins

un izmantošanas
veids

Ģenētiskie
horizonti

un to

dziļums
(cm)

l i
— ES

m5i

Ē >

0 ļS
.i: tu

g
&

s *

1S
3ā

ci-

et.

k
3 n

šS

Q

2

c
u

u

5

■3
a

1. Velēnu karbonā-

tu, tipiska mā-

la, iekultivēta.

Augļu dārzs

A0—25

B 25—58

C>58

7,72
7,72

8,10

lav

10-

eiktsi

11,7
:0,9

2,2

0,7
8,1

:,40

1,40

',31

2,04

2,11

1,52

2. Velēnu karbonā-

tu, izskalota

māla, iekulti-

vēta.

Aramzeme

A„0—24

A2/B 24—39

B 39—55

C, 55—80
C 2>80

7,62

7,72
7,72

7,90
8,25

22,0

16,3

26,9

0,8
0,0

1,0
15,2

25,2

1,00

,01
1,59

1.24

1,16

1,96
1,78

3,75

2,17
1,14

3. Velēnu karbonā-

tu, izskalota

māla.

Lapu koku

mežs

A, 0—12

A2/B 12—25

B 25—57

C>57

6,12

6,02

6,35
7,45

4,86

3,33
1,92

19,2

13,7
23,4

79,8
80,4

92,4

0,0

0,0
0,3

9,3

7,68
2,10

0,56
0.30

2,64
2,00

3,36
3,09

4. Velēnu karbonā-

tu podzolēta
glejota, smilš-

māla.

Lapu koku

mežs

A, 0—10

A
2 10—20

A2/B 20—28

B 28—56

Cg>55

6,02

6,12

5,85
6,08

7,72

4,50
3,21

2,09
1,64

12,6

10,9

10,7
20,4

73,7

77,2
83,6

92,6

0,0

0,0
0,0

0,0
16,3

5,82

3,40
1,11

0,50
0,26

1,94

1,62
2,19

3,37
2,63

5. Velēnu podzolē-
ta glejota, vi-

dēja smilšmā-

la, uz divkār-

taina cilmieža

A, 0—10

A
2 10—35

A
2/B 35—50

B(g) 50—75

C(g)>75

5,60
5,57

5,77
7,42

7,92

6,30
2,76

2,16
1,12

8,4 57,2

2,8 50,3

10,0 82,2
25,4 95,7

0,0

0,0

0,0
0,0

16,3

6,80

0,74

0,40
0,34

0,20

1,79

0,61
1,54

3,13

2,63



46

Mikroelementu kopējais daudzums putekļaina smilšmāla izskalotā velēnu

karbonātu augsnē ar glejošanās pazīmēm

(G. Stobe, M. Odre)

saistīts ar organiskajām vielām dažādos kompleksos savienojumos.
Kūdras augsnēs jādod vara mēslojums, jo kūdrā saistītais varš

augiem nav viegli izmantojams. Kūdras augsnēs augi parasti cieš

no vara trūkuma.
Cinks atrodas magmatiskajos iežos biotītu, amfibolu, pirok-

senu un citu, it sevišķi bāzisko minerālu sastāvā. Sadēdot primāra-

jiem minerāliem, Zn" pāriet ūdenī šķīstošu savienojumu veidā.

Cinka augsnē un litosfērā ir 0,005%- Skābās augsnēs un neitrālās

augsnēs cinks ir kustīgāks un augiem vairāk pieejams.

Kobalts atrodas daudzos primārajos alumosilikātos. Bāzis-

kos iežos un bāziskās augsnēs kobalta ir vairāk nekā skābās aug-

snēs un skābos iežos. Vidēji augsnē ir 0,0003% kobalta. Maz

(0,0001%) kobalta atrod tajās augsnēs, kuru cilmieži veidojušies
no granītu iežiem; vairāk (0,002%) tā ir augsnēs, kuru cilmieži vei-

dojušies no bāziskajiem* gabro iežiem. Co atrodas arī organiskās
vielās kompleksu savienojumu veidā. Neitrālāsun bāziskās augsnēs
kobalts kļūst mazāk kustīgs un augiem grūtāk uzņemams. Tādēļ
daudzos apgabalos mājlopi slimo ar nīkuļošanas kaiti un anēmiju.

Bors atrodas daudzu alumosilikātu sastāvā. Minerāli — hid-

roboracīts (CaO •MgO •3B203 •6H
20) un ašarīts (2MgO-B203-

• H 2O) satur boru viegli šķīstošā veidā. Kaļķotās un kaļķi saturošas

augsnēs bors ir grūtāk šķīstošos savienojumos. Bors ar organiskām
vielām veido saliktus kompleksus savienojumus, kas ūdenī maz

šķīst. Tadeļ augšņu trūdkārtā ir vairāk bora nekā dziļākajos hori-

zontos, izņemot tundras augsnes un sāļainās augsnes. Mūsu kli-

* Pec Vinogradova, augsnes, kas veidojušās no Urālu serpentīniem, satur
0,01 % kobalta.

Vieta c
o

I

|
C to

S E

.-
3

o>

Absolūti sausa augsne

Cu Pb Sn Cr Zn Ni

Jelgavas
rajona
sovhoza
«Dzirnieku

tīrums ar

A, 0— 25 1,91 5• 10"4 1 • ĪO"
3

5• 10- 1 • 10 2
5 • lfT

s
1 • 10"'

Ai/A2 25— 32 0,41 1 •
l(r3 2 • ĪO"3 1• 10"3 5 • 10 3 5• 10"2 1 • ĪO"3

augsnes
mehānisko

sastāvu —

putekļainu
smilšmālu

uz putek-
ļaina māla

B/g 32— 60 0,26 2 •
10 3 2- 10

3
5- 10"

3
5- 10"3 ļ2- 10*~3 ļ2 - ĪO

3

BC/g 60—100 0,26 2 • 10"
3

1 - 10
3 5 - 10" 5 • 10"3 8• 10"

J
2 • ĪO

3
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13. tabula

mata apstākļos bors no augšņu augšējā horizonta samērā viegli
izskalojas.

Molibdc nu satur olivīns un citi māla minerāli. To satur

rūdu klases un sulfātu klases minerāli. Siem minerāliem sadēdot,
molibdens veido kompleksu molibdena anjonu, kas skābās augsnēs

1. att. Vara daudzums Latvijas PSR augsnēs (pēc J. Peives, I. Aizupietes,
N. Ivanovas).

satur Od) mikroelementus

Co Mn Aa Ba Ti V Mo Sr Be Ge Sb Bi

2-10- 5 • 10 2
1 •

ĪO"3 1 • 10- 2 • 10- 1 • 10- 1 • 10- 2 • 10 2 5 • 10- 1 • 10 4 1 - 10-3 1 • 10 3

1 •
ĪO3 I • 10- 7• 10- 8 • 10- 2-10-' 1• 10'2 1 • 10- j2• 10 2 1 • 10"3 1 • 10 4 1• 10 3 1 • 10"3

5 • 10- 5• 10 2 1 • 10 3 8 • 10- 2 • 10- 1 • 10 2 1 • 10- 5 • 10 1 1 • 10"3 1 • 10- 1• 10"3 1 • 10 3

7-10- 5- 1(T
2

1 • 10"3 7 • 10 ' 3-10"1 1 • 10 J 1 • 10-ļā- 10"2 1 • 10 1 1 • 10- 1• 10 3 1 • 10"3
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vairāk adsorbējas uz koloīdu virsmas. Molibdena augsnēs ir mazāk

nekā citu mikroelementu.Tā daudzums parasti svārstās ap 0,0003%.
Skābās augsnēs molibdena ir vairāk nekā bāziskās augsnēs. Tau-

riņziežu kultūrām ražu celšanai jādodMo mēslojums.

AUGSNES RADIOAKTIVITĀTE

Augsnēm un cilmiežiem piemīt radioaktivitāte. To rada dabiskie

radioaktīvie elementi un to izotopi. Dabiskā augsnes radioaktivitāte

ir galvenokārtatkarīga no urāna (U238

,
U235

), rādija (Ra226), torija
(Th

232
), kā ari no parasto ķīmisko elementu radioaktīviem izoto-

piem — kālija* (K40), rubīdija (Rb87), kalcija (Ca48) un citiem.

To izstarojuma enerģija sastāda ap 98% no visa dabisko radio-

aktīvo elementu summārās izstarojuma enerģijas. Dabisko radio-

aktivitāti vēl pastiprina radioaktīvais ogleklis (C 14), kā ari māk-

slīgie radioaktīvie izotopi (skaldprodukti), no kuriem galvenie ir

stroncijs (Sr 90) un cēzijs (Cs 137). Izšķir dabisko un mākslīgo radio-

aktivitāti.

Dabisko radioaktivitāti augsnē rada ap 46 dabā sastopamie
dabiskie radioaktīvie elementi, kas ietilpst radioaktīvās rindās jeb
saimēs.

Radioaktīvos elementus iedala trijās dabisko radioaktīvo ele-

mentu grupās un vienā mākslīgo radioaktīvo elementu grupā. Pir-

mās trīs grupas, aptverot 46 elementus, veido urāna-238, torija-232
un antinourāna-235 (aktīnijs 235) rindas. Ceturtā grupā ieskaita 12

radioaktīvos elementus, kas nav saistīti kopējā ģenētiskajā ķēdē.
Lielākā daļa šīs grupas elementu ir ar ļoti ilgstošu pussabrukšanas

periodu — 107—l017
gadu. Radioaktīvajam ogleklim pussabrukša-

nas periods ir 5568 gadi. Gandrīz visi ceturtās grupas elementi iz-

staro p starojumu, izņemot samāriju (Sm147) un bismutu (Bi209).
Urāna un torija dabisko radioaktīvo elementu saimēm pirmsākums
saistīts ar šo elementu ilgi dzīvojošiem izotopiem U 238

un Th232

,
kuru

pussabrukšanas periodi attiecīgi ir 4,51 • 109
un 1,45-1010 gadi. Urā-

nam
238 sabrūkot torijā (Th234), bet torijam sabrūkot tālāk, veidojas

protaktīnija (Pa234
) izomēru pāris ar dažādiem pussabrukšanas

periodiem. Aktīnija (Ac) saimes sākums saistīts ar otru urāna izo-

topu U 235, kuram pussabrukšanas periods ir daudz garāks nekā aktī-

nijam. Sabrukšanas procesā radioaktīvie elementi izstaro a un p
daļiņas un v kvantus.

Radioaktīvo izotopu daudzums (svara %) Padomju Savienībā

augsnēs (pēc V. Baranova un N. Morozovas 1966.) ir šāds: torijs
4-10-6—16-10- 4

,
urāns 3 • 10~6—5,1 -10"4, rādijs 1 - 10~ 12—1,7-

-• io- lū.

* Pēc S. Kudrina datiem, kālija stabilo izotopu (svara %) sastāda K39
—

93,08%, K4l
— 6,9%, bet radioaktīvā K4O

— 0,0419% no kopējā kālija daudzuma.



Pēc V. Baranova 1962. gada datiem, augsnes izstarojuma sum-

mārā enerģija ar radioaktīvo elementu (U, Th un X) vidējo dau-

dzumu sastāda 4,0128 megaelektronvolti 1 s/g augsnes. Pie tam a

izstarojuma enerģija sastāda 65%, p izstarojuma enerģija — 28%
un y izstarojuma enerģija — 7%. p starojumu izstaro galvenokārt
K4O, bet v starojums sadalās gandrīz vienādi starp toriju, urānu un

kāliju.
Ļoti svarīgs ir oglekļa (C 14) izotops, ko satur augsnes orga-

niskās vielas, augi un dzīvnieki, kuros tas iekļūst fotosintēzes pro-

cesā kā ogļskābās gāzes molekulas sastāvdaļa (C 140
2). Ogleklis

(C 14) veidojas atmosfēras augšējos slāņos no slāpekļa atomiem

neitronu reakcijās, ko izraisa kosmiskie stari. Atmosfērā kosmisko

staru ietekmē veidojas arī tritijs (H 3 ), berilijs (Be7
,

Be10).

Kopējais radioaktīvo elementu daudzums augsnē atkarīgs no

augsnes cilmiežiem. Augsnes, kas veidojušās no skābiem alumo-

silikātiem, satur vairāk radioaktīvo elementu nekā augsnes, kuras

izveidojušās no bāziskiem un ultrabāziskiem cilmiežiem. Augsnēs
ar smagāku mehānisko sastāvu radioaktīvo elementu ir vairāk nekā

vieglajās smilts augsnēs. Smilšmāla palienes augšņu virsējos hori-

zontos atrodas visvairāk rādija un torija salīdzinājumā ar citiem

augšņu tipiem. Paaugstinātā radioaktīvo elementu akumulācija šeit

izskaidrojama ar to, ka šādās palienes augsnēs ir daudz duļķu un

trūda, kā arī ar to, ka ūdeņi no plašas apkārtnes sanes un nogulsnē
daudz radioaktīvo elementu. Arī augiem ir liela nozīme radioaktīvo

elementu koncentrēšanā augsnes virskārtā. Pa augsnes profilu
radioaktivitāte sadalās atbilstoši māla daļiņu, minerālo un orga-
nisko koloīdu daudzumam ģenētiskajos horizontos. Nereti paaug-

stināta radioaktivitāte novērojama iluviālajā horizontā (B) un

glejahorizontā (G). Augsto purvu kūdrā radioaktīvo elementu maz:

torija (4—B)-10-
6%, bet rādija — (0,8—2,2) • 10-'2%.

Augsnes gaisa ir konstatēti radioaktīvie gāzveidīgie produkti —

emanācijas, kas rodas dabisko radioaktīvo elementu sabrukšanas
rezultātā. Tie ir inerto radioaktīvo gāzu izotopi, piemēram, radona

izotopi; Rn222, Rn
220 (torons) un Rn219 (aktinons). Sabrūkot tie

14. tabula

Emanācijas koncentrācija augsnes gaisa

(pēc V. Baranova, N. Morozovas 1962. g. datiem)

Augsnes gaisa

noņemšanas
dziļums (cm)

13
Emanācila (10 kirī/cm

s
)

Augsnes

radons i torons

/elēnu podzolētās
Aeia pelēkās
Aelnzemes

kastaņbrūnās

iolonci, stabainie

kūdras

40

30—40

25—50

30—50

30—50

25—35

0,4—0,7

3,7—4,0

2,3—3,5
1,5—1,67

3,67

0,07

0,07—0,43
2,7 —3,0

2,33—3,83
2,96—3,33

2,34

0,07
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izdala cc daļiņas un cieto p un y starojumu. (Radonam pussabruk-
šanas periods 3,8 dienas, toronam — 54,5 s, aktinonam — 3,9 s.)
Radioaktīvo gāzveida produktu koncentrācija augsnes gaisā ir at-

karīga no pašu radioaktīvo elementu pussabrukšanas perioda ga-

ruma un augsnes gaisa apmaiņas ātruma ar atmosfēras gaisu. Pētī-

jumos noskaidrojies, ka radona koncentrācija augsnes gaisā ir ap
100 reižu lielākanekā atmosfēras gaisā.

Mākslīgie radioaktīvie izotopi augsnē. Mākslīgo radioaktivitāti
atklāja Irēna un Frederiks Zolio-Kirī 1934. gadā, apšaudot bora,

alumīnija un magnija elementus ar alfa daļiņām. Sajā gadā Fermī

laboratorijā konstatēja, ka mākslīgo radioaktivitāti var izraisīt arī

ar neitroniem. Mākslīgās radioaktivitātes milzīgo lomu daudzu

zinātņu nozaru attīstībā ir skaidri pierādījuši pēdējie gadu desmiti.

Mākslīgie radioaktīvie izotopi augsnē radušies galvenokārt
atomu un kodolieroču izmēģinājumu eksplozijās smago urānu ko-

dolu (U
235

,
U233)un smagā plutonija (Pu239) kodolu skaldīšanās re-

zultātā. Ir pierādīts, ka kodolsprādziena brīdī veidojas ap 300

dažādu radioaktīvo izotopu ar pussabrukšanas periodu no 1/10 se-

kundes līdz daudziem gadiem. No šiem izotopiem 2/3 ir ar pussa-

brukšanas periodu, kas mazāks par 1 dienu. Sīs radioaktīvās vielas,

iekļuvušas atmosfērā, izdalās milzīgās platībās, pārvietodamās glo-
bāli milzīgos attālumos un pakāpeniski ar nokrišņiem —

lietu ( 9/io)
un sniegu — nokrīt uz augsnes virsmas. Visvairāk to nokrīt pava-

sarī, vismazāk ziemā. Daļa no tiem nokrīt kā kosmiskie putekļi. Tā

notiek augsnes saindēšanās ar mākslīgo radioaktivitāti, ko gal-
venokārt rada Sr90

un Cs 137. No atmosfēras Sr90
un Cs

137
neizdalās

vienmērīgi pa visu zemeslodi, bet likumsakarīgi atkarībā no vietas

platuma grādiem. PSRS teritorijā Sr90
un Cs 137 maksimālais nosē-

dumu daudzums konstatēts starp 30. un 50. ziemeļu platuma grādu.

15. tabula

Stroncija (Sr90) daudzums dažādos augšņu tipos PSRS Eiropas daļā
(E. Tjurjukanovas,F. Pavlockas, V. Baranova dati par 1961. gadu)

Augsne Ģenētiskais
horizonts

Parauga

ņemšanās
dziļums

(cm)

Srs°

daudzums

(io-
13

kin/cm3)

Velēnu podzolēta, smilš-

māla
A,
A,

A
2

T,
T

2

T3

Ao

A,
A,

A,

0— 5

5—20

20—30

0— 5
5—10

10—20

0— 2

2— 5

5—20
20—30

0,1— 1,0

0,2—0,4

0,2—0,4
3,9

1,2

0,3
1—2

4,8
0,1—0,5

0,1-0,2

Pārejas purva

Melnzeme, tipiskā, biezā



51

Pēc V. Baranova un viņa līdzstrādnieku datiem izriet, ka 1959.—

1960. gadāPadomju Savienības neskarto augšņu virskārtās līdz

5 cm dziļi stroncija daudzums bijis 6,6—25,8 milikirī/km 2 (vidēji

14,1 un 17,8). Sie skaitļi ir aptuveni tādi paši kā citu zemju augsnēs
līdzīgos platuma grādos. 1960. gadā stroncija daudzums augsnē

palielinājies aptuveni trīs reizes salīdzinājumā ar 1957. gadu.

Pēc V. Curkina un V. Brendakova pētījumiem, 1963. gada 1. jū-
lijā Sr90

un Cs 137 daudzums Padomju Savienības augsnēs vidēji bija
44 milikirī stroncija un 86 milikirī cēzija uz 1 km2. Augsnes analī-

zēs pierādījās, ka Sr 90 galvenā daļa (līdz 90%) atrodas neskartajā
augsnes virskārtā līdz 5 cm dziļi, bet pārējā Sr daļa atrodas līdz

25—30 cm dziļumā.
Radioaktīvo izotopu bioloģisko ietekmi nosaka pussabrukšanas

perioda ilgums, starojuma raksturs (a, p, v) un ķīmiskās īpašības.

Tādējādi cilvēkam bīstamākie ir Sr90
un Cs 137 izotopi ar ilgo pus-

sabrukšanas periodu (T'/2=28 gadi un 30 gadi), ķīmisko līdzību

(Sr90 līdzīgs Ca un Cs 137 līdzīgs X), lielo aktivitāti un spēju viegli

ieslēgties vielu bioloģiskajā riņķojumā. Augi Sr90
un Cs 137 viegli

uzņem un ātri pārvieto no saknēm uz augu virszemes daļām. Caur

augiem tie nokļūst lopbarībā, dzīvnieku un cilvēku organismos, kur

kopā ar kalciju nogulsnējas kaulos, kaulu smadzenēs un muskuļu

audos, tā kļūstot par spēcīgu iekšējo radioaktīvo p starojuma avotu

cilvēku un dzīvnieku organismā (Cs137 bez tam ir arī y izstarotājs).
Tādēļ visā pasaulē zinātnieki visdažādākajos aspektos pēta Sr90

un

Cs 137 uzkrāšanos augsnē, to akumulāciju augos un dzīvniekos.

No lielā skaldproduktu skaita, kas rodas kodolsprādzienos, lielu

interesi bioloģijā un augsnes zinātnē vēl rada jods (J 131) un oglek-
lis (C 14).

Sr 90
un Cs 137

izotopu daudzums un sadalījums augsnē ir atka-

rīgs no augsnes īpašībām un visu dabisko apstākļu kopsakarībām
(augi, klimats, relļefs), bet sevišķi atkarīgs no tā, cik intensīvi tie

izdalās no atmosfēras un adsorbējas augsnē. Stroncijs un cēzijs
augsnē var būt dažādu savienojumu veidā (ūdenī šķīstošu, grūti
šķīstošu). levērojama daļa stroncija un cēzija augsnē var būt ap-

maiņas stāvoklī. Tas ir ļoti nevēlami, jo radioaktīvie izotopi, it

sevišķi no smilts augsnēm, tādā gadījumā vairāk pāriet augos, lai

gan to uzņemšana ir ļoti atkarīga no augu īpatnībām.
I. Andersons noskaidrojis, ka visvairāk Sr89 pie mums augi uz-

krāj smilts augsnēs. Salīdzinājumā ar smilts augsnēs augušajiem
augiem smilšmāla augsnē augušo augu sausnā šī elementa ir par

1,9—70,0% mazāk, bet kūdras augsnē —

par 0,5 — 79,5% mazāk.

LLA Radiobioloģijas laboratorijas izmēģinājumos konstatēts,
ka no smilšainām podzolētām trūdu nabagām augsnēm augi uzņem
visvairāk radioaktīvā stroncija, jau mazāk to uzņem no smilšmāla,
bet vismazāk

— no kūdras augsnēm. Augsnes kaļķošana ar pilnu
kaļķu devu aizkavē stroncija uzņemšanu augos.
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Daudz radioaktīvā stroncija uzņem kalciofilie augi. Augi, kas

uzņem vairāk kālija, uzņem arī vairāk cēzija. Cēzija uzņemšanu
augos strauji samazina kālija mēslojums. Daudz stroncija atrodas

tauriņziežos, sakņaugos (cukurbiešu lapās, kartupeļu lakstos, re-

dīsu lapās, burkānu lakstos v. c). Stroncijs šajos augos koncentrē-

jas nevienmērīgi, galvenokārt stublājos un lapās, bet vismazāk

sēklās. Auzu un griķu graudos stroncija ir 2—9% no tā daudzuma,

kas konstatēts stublājos un lapās. Vismazāk stroncija uzņem stiebr-

zāles. No nezālēm visvairāk stroncija uzņem balandas. Viengadī-
gās nezāles, uzņemdamas daudz stroncija, darbojas kā augsnes
deaktivētājas, jo ar nezāļu aizvākšanu tiek iznests arī stroncijs.

Radioaktīvo elementu bioloģiskā ietekme uz augiem vēl navpil-
nīgi noskaidrota. Ir izteiktas hipotēzes, ka dabisko radioaktīvo ele-

mentu un izotopu starojums stimulē augu dzīvības procesus.

DZĪVO ORGANISMU LOMA AUGSNES VEIDOŠANĀ

AUGU LOMA AUGSNES VEIDOŠANĀ

Augu loma augsnes veidošanā un auglības uzturēšanas procesā
ir ļoti liela. Augi attīsta bagātīgu sakņu sistēmu dziļākos augsnes

horizontos, kur no augsnes šķīduma uzņem barības vielas, kas foto-

sintēzes procesos pārveidojas visdažādākajos organiskajos savie-

nojumos. Daļa augu virszemes masas pēc laika atkal atgriežas

augsnē un, tāpat kā sakņu sistēma, mikroorganismu ietekmē pār-
vēršas trūdā. Daļa augu atlieku un trūda ātri mineralizējas. Tā šie

elementi atkal ceļo jaunās augu un mikroorganismu paaudzēs, ra-

dot svarīgāko augsnes veidošanās procesa pazīmi — t. s. augu slā-

pekļa un minerālvielu mazo jeb bioloģisko apriti: augsne—zaļie

augi—augsne. Organisko vielu sintēze un noārdīšanās izsaka aug-

snes veidošanās procesa būtībuj Kā dabiskā augsnes attīstības pro-

cesa, ta arī pareizas zemkopības sistēmas rezultātā augsnē uzkrā-

jas trūds, augu barības elementi (tajā skaitā slāpeklis), uzlabojas

augsnes gaisa, siltuma un mitruma režīms, kā arī augsnes struk-

tūra un citas augsnes fizikālās īpašības.
Liela nozīme augiem ir minerālu bioloģiskajā un ķīmiskajā dē-

dēšanā. Augu saknes izdala ogļskābi un citas organiskās skābes,
kas sadala minerālus. Minerālu ķīmiskais sastāvs sāk pārveidoties,
rodas augiem uzņemami savienojumi. Tā notiek barības vielu kon-

centrēšanās augsnē. Liela ir augu loma augsnes erozijas apkaro-
šanā. Augu sega pasargā augsnes virskārtu no ūdens un vēja ero-

zijas. Tādējādi augus var uzskatīt par vienu no galvenajiem aug-

snes veidotājiem faktoriem. Sai ziņā vislielākā nozīme ir kokiem un

krūmiem, zālaugiem, sūnām, ķērpjiem.
Koki un krūmi aug gadu desmitus, simtus vai pat tūkstošus,

veidojot bagātīgu un dziļu sakņu sistēmu, kas pretēji zālaugiem
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atmirst lēnāk. Milzīgas ir Kalifornijas gigantiskās priedes sekvo-

jas (Seguoia gigantea), Meksikas cipreses, Centrālās Āfrikas bao-

baba koki.

Mežā koki stipri pārveido augsni, to atliekas sadalās galveno-
kārt sēņu darbības rezultātā. Rodas daudz organisko skābju, kas

viegli šķīst ūdenī un enerģiski sadala augsnes minerālo daļu. Po-

dzolācijas process intensīvāk notiek zem egļu audzēm, jo to zem-

segā ir maz organisko skābju neitralizētāju bāzisko minerālvielu,
daudz miecvielu un darvu saturošu vielu. Miecvielas kavē baktēriju
darbību. Zem lapu koku audzēm vietām aug zālaugi, kas bagātāki

ar slāpekli un minerālvielām. Tas nosaka velēnas veidošanās pro-

cesu un saldā humusa rašanos.

Mežs stipri izmaina ūdens režīmu augsnē, aizsargā to no vēja
un stipra sala, tāpēc augsne ziemā sasalst sekli. Koku audzes, it

sevišķi lapu koki, uzņem ļoti daudz ūdens un iztvaiko atmosfērā.

Meža augsnes augšējie horizonti saglabā ūdeni vairāk nekā lauka

augsnes.

Zālaugu saknes bagātīgi sazarojas augsnes virskārtā. Kā virs-

zemes, tā apakšzemes masa katru gadu atmirst. Ilggadīgajām
stiebrzālēm saglabājas tikai pazemes dzinumi un sakņu kakls. Zem

zālaugiem augsne uzkrāj humusvielas, kā arī augu barības vielas.

Sūnām kā bioloģiskajam faktoram ir īpatnēja loma augsnes
veidošanās procesā. Sūnas veido patstāvīgu fitocenozi purvainu
augšņu kūdrājos un barības vielām nabadzīgās meža augsnēs. Sū-

nām nav attīstītas sakņu sistēmas. Vielu uzņemšanu tās veic ar

visu organisma virsmu, nostiprinoties ar rizoīdiem (sakņveida iz-

augumi) uz augsnes vai uz kāda cita substrāta. Barības vielu ziņā
tās ir ļoti pieticīgas. Ātri ieviešas visur tur, kur pietiekams mitrums,
un sadalās organiskās vielās. Sūnas ir ūdensietilpīgs augs. Tās

rada anaerobu vidi, aizkavē augu atlieku sadalīšanos, sekmē kūd-

ras uzkrāšanos un purva augšņu veidošanos. Daudzas sūnas ir pie-
mērojušās arī sausai videi. Tās aug uz klintīm, uz akmeņiem, uz

koku mizas. Plašās audzēs sūnas aug mērenā klimata joslā. Latvi-

jas PSR meži, purvi un pļavas ir ļoti bagāti ar sūnām. Daudzas

sūnas ļoti labi raksturo augsnes mitrumu, reakciju un minerālvielu

daudzumu. Tās labi parāda meža augšanas apstākļus.
Ķērpjiem ir īpatnēja loma augsnes veidošanās procesā. Tie ir

salikti simbiotiski organismi, ko veido sēnes un aļģes. Abi šie augi
dzīvo ciešā saistībā,_ veidojot morfoloģisku un fizioloģisku vie-

nību
— ķērpi. Kā sēne, tā aļģe no šādas apvienības iegūst zinā-

mas priekšrocības, lai gan ķērpja laponī aļģes tomēr atrodas ap-

spiestakā stāvoklī. Ķērpja veidu un izskatu noteic sēne. Sēne uz-

ņem ūdeni un minerālvielas, bet aļģe sintezē ogļhidrātus. Zinātnieki

noskaidrojuši, ka ķērpjos sastopamās aļģes (aļģu gonīdijas) pie-
der pie zilaļģēm un zaļaļģēm. Ķērpjos sastop vienšūnas zilaļģes no
Chroococcus ģints un pavedienveida zilaļģes no Nostoc ģints. No

zaļaļģēm biežāk sastop vienšūnas zaļaļģes — Custococcus un Pleu-
rococcus, bet no pavedienveida zaļaļģēm — Stichococcus un
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Trentepohlia. Zinātnieki atklājuši, ka ķērpja laponl bieži sastop
slāpekļsaistītāju baktēriju — Azotobacter.

Tādējādi ķērpji kā salikti organismi spēj labāk piemēroties ārē-

jās vides apstākļiem nekā aļģes un sēnes atsevišķi. Ķērpji atrod sev

piemērotus apstākļus uz kailas iežu virsmas pat visbargākā kli-

matā, kur citiem augiem nav iespējams dzīvot. Tie ļoti plaši izpla-
tīti ziemeļu mežu tundras zonā, tuksnešos, augstu kalnos, uz akme-

ņiem, uz koku stumbriem un pat uz mūžzaļām lapām.
Ķērpju iedarbībā notiek intensīva bioloģiskā un daļēji ķīmiskā

iežu dēdēšana, jo tie spēj veidot veģetāciju uz kailām smilšakmens

un dolomīta klintīm, kā ari uz dažādiem magmatiskajiem un meta-

morfajiem iežiem, kur citi augi nespēj nostiprināties. Ķērpji izdala

specifiskas ķērpju skābes un ogļskābi, kas šķīdina iežu minerālus.

Tā ķērpji iegūst minerālvielas (fosforu, kāliju, sēru, kalciju, mag-

niju, dzelzi uncitus elementus).
No ekoloģiskā viedokļa ķērpji pieskaitāmi litofltajiem augiem.

Tos iedala epilītiskajos un endolltiskajos. Epilītiskajiem
ķērpjiem laponis blīvi attīstās uz iežu virsmas, bet hifas iekļūst
pa porām un plaisām iežos. Epilītiskie ķērpji, piemēram, ir krevju
ķērpji Rhizocarpon, Lecanora, Aspicilia, Halmatomma un citi. En-

dolītiskie ķērpji attīstās iežu porās un spraugās, veidojot uz

iežu virsmu tikai augļķermeņus (peritēcijus). Kā galvenie šo ķērpju

pārstāvji minami Verrucaria.

Vairumam ķērpju sēnes hifas iekļūst iežu dziļākajās porās un

šķīdina tos (Rhizocarpon ģeographicum),bet aļģe sintezē organis-
kās vielas. Lietus aizpilda iežu plaisas un poras ar ūdeni, bet zie-

mas sals iežus saplēš. Ilgstošā ķērpju bioloģiskās darbības rezul-

tātā no iežiem veidojas iežu irdnes un primitīvās augsnes slānis ar

organiskām vielām un minerālvielām, kas satur fosforu, sēru, ne-

daudz kālija un citus elementus. Pēc tam sāk ieviesties sūnas.

Daudz ķērpju ir Latvijas mežos. Smilšainajos priežu silos bieži

sastopams olīvbrūnais Islandes ķērpis (Cetraria islandica). Vis-

lielākās ķērpju audzes priežu silos veido zilganpelēkais briežu ķēr-

pis (Cladonia rangiferina), gaiši zaļgani pelēkais Cladonia silva-

tica un gandrīzbaltais Cladonia alpestrls.
Saimnieciska nozīme ir briežu ķērpim, kas tālajos ziemeļos ir

galvenā ziemeļbriežu barība. Islandes ķērpi lieto medicīnā. No

ķērpju cietes (lihenīna) gatavo medicīnisko glikozi, var iegūt alko-

holu. No Roccella sugām iegūst indikatoru — lakmusu.

AUGSNES MIKROORGANISMU LOMA

AUGSNES VEIDOŠANĀS PROCESĀ

Augšņu veidošanās procesos ļoti aktīvu dalību ņem augsnes

mikroorganismi. Augsnē to dzīvei un darbībai ir vispiemērotākie
apstākļi. Tur vienmēr atrodamas organiskās vielas un neorganis-
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kās vielas, ir piemērots mitrums un reakcija, pietiekami skābekļa,

mikroorganismi ir pasargāti no tiešiem saules stariem. Izšķir šādas

augsnes mikroorganismu grupas: baktērijas, starsēnes, sēnes,

aļģes, vienšūņus. Bez tam augsnē sastop arī dažādus ultramikro-

organismus — riketsijas, mikoplazmas, vīrusus (fāgus).

16. tabula

Mikroorganismuskaits PSRS augsnēs

(pēc J. Mišustina)

Mikroorganismu ir visvairāk, un tie ir visaktīvākie augšņu trū-

damajā virskārtā, kur visvairāk augu organisko atlieku, minerāl-

vielu, pietiekami skābekļa, piemērota reakcija un optimāls mitrums.

Mikroorganismi piedalās visos augsnes veidošanās procesos. Tie

sadala organiskās augu un dzīvnieku atliekas, pārvēršot tās humus-

vielās un atbrīvojot minerālvielas augiem uzņemamos savienoju-
mos. Dažas mikroorganismu grupas sadala minerālus un iežus, asi-

milē gaisa slāpekli, veic amonifikācijas, nitrifikācijasj oksidācijas
un redukcijas procesus, kā arī sintezē ļoti saliktas organiskās vie-

las. Lielākā mikroorganismu aktivitāte ir sakņu rizosfēras zonā va-

saras pirmajā pusē, kas sakrīt ar augu ziedēšanas laiku, kad tem-

peratūra un mitruma apstākļi tuvojas optimumam. Mikroorganismi
ir jutīgi pret augsnes reakciju. Baktērijas vislabāk darbojas vāji
skābā, neitrālā un vāji bāziskā reakcijā, bet necieš skābu reakciju.
Baktēriju darbību nomāc augu atliekās esošās miecvielas. Sēnes

turpretim labi darbojas skābā vidē un sadala miecvielas. Sēnes var

darboties plašā reakcijas intervālā — no pH 1,5 līdz pH 9.

Augsnes baktērijas ir visvairāk izplatītie augsnes mikroorga-
nismi. To skaits augsnē atkarīgs no augsnes tipa, trūdvielu

daudzuma un iekultivēšanas pakāpes. Visvairāk baktēriju ir sakņu
rizosfērā, resp., augsnes trūdkārtā. To skaits 1 gramā podzolētās
augsnes sasniedz vienu miljardu, bet 1 gramā melnzemes

—
5 mil-

jardus. Pēc M. Fjodorova, baktēriju masas kopējais svars 25 cm

Augsnes

Mikro-

organismu

skaits
1 g augsne:

(miljardos)

Mikroorganismu masa

t/ha
no

svaiga sausa humusa

Podzola:
neskartas

Velēnu podzolētās:
neskartas

iekultivētās

Melnzemes:

neskartas

iekultivētās
Pelēkzemes:

neskartas

iekultivētās

0,3—0,6

0,6—1

1 —2

2 —2,5

2,5—3

0,6

0,9

3,5

0,1

0,2

0,9

0,9

1,3

0,1

0,2

1.0

0,3

0,7

3,7

5,2

1.2—1,6
1,8—3,0

2,5
1,2

0,5

1,2

1,6
3,4
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dziļā trūdkārtā tuvojas 3 t/ha*, bet to kopējā virsma — 2500 ha.

Ar to izskaidrojama augsnes baktēriju lielā aktivitāte orga-

niskās vielas sadalīšanā. Baktēriju skaitam augsnē ir sezonāls

raksturs.

Pēc barošanas veida baktērijas iedala autotrofās un heterotro-

fās. Autotrofās baktērijas izmanto neorganisko vielu oglekli

(no ogļskābes), bet heterotrofāsbaktērijas — organisko vielu

oglekli.
Pēc attieksmes pret skābekli baktērijas iedalās aerobās un an-

aerobās. Aerobās baktērijas attīstībai prasa skābekļa vidi, bet

anaerobajām baktērijām nevajag brīvu skābekli. Augsnē dzīvo

arī fakultatīvi anaerobās baktērijas, kas darbojas gan

vidē ar brīvu skābekli, gan arī bezskābekļa vidē.

Heterotrofās baktērijas (metatrofās baktērijas), kuru

augsnē ir visvairāk, barībai oglekli iegūst no dažādiem augsnes

organiskajiem savienojumiem. Tās pēc fizioloģiskajām funkcijām
ir ļoti dažādas: vienas sadala ogļhidrātus, citas — olbaltumvielas,
taukus utt., tādējādi veicot kopā milzīgu darbu. Izšķir aerobās un

anaerobās heterotrofāsbaktērijas.
Anaerobās heterotrofās baktērijas izraisa ogļhidrātu un pektīn-

vielu rūgšanu, olbaltumvielu pūšanu, denitrifikāciju un desulfati-

zāciju.
Galvenās baktērijas, kas izraisa ogļhidrātu sviestskābo rūg-

šanu, ir Clostridium pasteurianum un Bacillus amulobacter:

C 6H 1206^CH3CH 2CH 2
COOH + 2C02+ 2H2+18 kcal.

Baktērija Bacillus cellulosae hudrogenicus izraisa celulozes rūg-
šanu:

(C 6H 1005) -f-nH2O^CH 3CH2CH2COOH +CH 3COOH +H 2+C02 +

+ x kcal.

Baktērijas Clostridium putrificum, Clostridium sporogenes iz-

raisa olbaltumvielu amonifikāciju, sadalot olbaltumvielas sākumā

līdz aminoskābēm, bet pēc tam
—

līdz brīvam amonjakam un tauk-

skābēm:

R - CHNH2COOH+2H=R - CH2COOH + NH
3.

Taukskābēm sadaloties anaerobos apstākļos, rodas metāns.

Baktērijas Bacterlum denitrificans**, Pseudomonas fluores-
cens**, Bacterium punctatum** un citas izraisa denitrifikācijas
procesus slāpekli nesaturošu organisko vielu klātbūtnē, kuros nit-

rāti reducējas līdz molekulārajam slāpeklim:
5C6H 1206+24KN0

3
=6C0

2+12N2+24KHC03+ 18H 20 + x kcal.

Denitrifikācijas procesi notiek pārmitrās augsnēs, kur nav aerāci-

jas. To rezultātā augsnes auglība stipri samazinās.

* Ja baktēriju skaits 1 g augsnes ir 5 miljardi, baktērijas šūnas dimensijas
ir I—2 mikroni, baktērijas svars — 4— 10

mg.
** Pēc fizioloģiskajām īpašībām ir aerobas un fakultatīvi anaerobās.
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Anaerobās heterotrofās baktērijas izraisa arī desulfatizācijas

procesus, kuros sulfāti reducējas līdz sērūdeņradim.
Aerobās heterotrofās baktērijas izraisa augsnes organisko vielu

oksidēšanos. Organiskās vielas tiek sadalītas līdz pilnīgai minera-

lizācijai, kuras rezultātā rodas dažādi minerālsāļi un izdalās C02,
H2O, H2S, NH 3 un citas gāzes. Sīs baktērijas izplatītas labi aerē-

tās augsnēs. Oksidē ogļhidrātus, celulozi* (pentozānus, pektīnu),
taukus. Pazīstamas daudzas celulozi sadalītājas baktērijas. Aero-

bos apstākļos celuloze sadalās ātri. Sākumā notiek celulozes fer-

mentatīvā hidrolīze līdz glikozei, bet vēlāk — līdz C0
2

un H
2
O:

(C6
H

10
05) n+ nH20-+nC6HI206 ,

C 6H 120 6+x0 2 R-CHOHCOOH+CO2+ H2
O+x kcal,

R-CHOHCOOH +x 02—vCO 2 +H2O+ x kcal.

Augsnē ir ļoti plaši izplatītas Myxobacterium, Bacterium, Ba-

cillus ģinšu baktērijas, kuras oksidē aromātiskās rindas organis-
kos savienojumos (lignīnu, fenolu, hinonu) un ogļūdeņražus.

Aerobās heterotrofās baktērijas Bacterium fluorescens, Bacte-

rium punctatum, Myxobacterium un citas, sadalot taukus, rada vis-

pirms glicerīnu un taukskābes, bet, procesam turoinoties tālāk, —

C02 un H2
O.

Ļoti daudz augsnē ir aerobo heterotrofo baktēriju, kas izraisa

olbaltumvielu amonifikāciju: Bacillus mycoid.es, Bacillus mesente-

ricus, Bacillus subtilis un citas. Olbaltumvielas hidrolizējas līdz

aminoskābēm, aminoskābes — līdz NH 3 un attiecīgajām organis-
kajām skābēm (etiķskābei, sviestskābei, skudrskābei v. c):

R-CH (NH2) COOH +1/2 02—>R - COCOOH +NH 3,

R-COCOOH-fo 2—^2Co2+ H2O+x kcal

Amonifikācijas procesiem augsnē ir liela praktiska nozīme, sevišķi
meža augsnēs, kur vāja nitrifikācija. So procesu rezultātā augsnē
uzkrājas slāpeklis 1, ko augi var viegli uzņemt. Amonifikācijas pro-

cesu intensitāte atkarīga vispirms no olbaltumvielu daudzuma

augu atliekās, augsnes mitruma, vides reakcijas, zemsegas sastāva

un citiem apstākļiem. Amonifikācijas procesi notiek visās meža

augsnēs, bet sevišķi lapu koku augsnēs. Amonjaka uzkrāšanās un

tālāka oksidēšanās nitrifikācijas procesos ir nozīmīga tad, ja
C:N<2O : 1. Ja C:N>25: 1, tad visu radušos NH 3 patērē mikro-

organismi, kas sadala slāpekli nesaturošās organiskas vielas sava

ķermeņa uzbūvei un enerģijas ieguvei. Tāpēc nav labi, ja augsnē
uzkrājas daudz slāpekli nesaturošu augu atlieku.

Slapekļsaistītajas baktērijas. Augstākie augi un vairums mikro-

organismu nespēj saistīt gaisa slāpekli, bet uzņem šo elementu

* Celulozi oksidētajās baktērijas pirmais izpētīja S. Vinogradskis; viņš iz-

dalīja baktēriju ģintis:Cytophaga, Cellvibrio, Myxobacterium v. c.
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tikai no augsnes. Taču dažas baktēriju grupas var saistīt atmo-

sfēras slāpekli un uzkrāt to augsnē. Šīs baktērijas ir divējādas:
brīvās un gumiņu.

Brīvās slāpekļsaistītājas baktērijas (dzīvo augsnē brīvi) ir an-

aerobās un aerobās.

Anaerobās brīvās slāpekļsaistītājas baktērijas ir Clostridium

pasteurianum no sviestskābes baktēriju grupas. Šīs baktērijas dar-

bojas tikai anaerobos apstākļos, kur nav brīva skābekļa. Augsnēs
tās atrodas kopā ar dažām saprofitārajām baktērijām. Vislabāk

darbojasneitrālā vidē un 28—30 °C temperatūrā.
Aerobās brīvās slāpekļsaistītājas baktērijas, kas asimilē mole-

kulāro gaisa slāpekli, ir Azotobacter. No vairākām augsnē dzīvo-

jošajām sugām visbiežāk sastopama Azotobacter chroococcum*. To

veids un šūnu izmēri mainās atkarībā no vides temperatūras, aerā-

cijas un citiem apstākļiem. Vislabāk attīstās 25—30 °C tempera-
tūrā. Ļoti jutīgas pret skābu augsnes reakciju, nav sastopamas
skābās augsnēs (pH<6). Azotobacter gadā var iekrāt 20 —

25 kg/ha slāpekļa. Lai savairotu augsnē sevišķi aktīvas Azotobacter

baktērijas, augsni inficē ar speciālu preparātu — azotobakterīnu,
kas satur Azotobacter tīrkultūru. Ar šo preparātu parasti inficē

sakņaugu un dārzeņu sēklas.

1866. gadā M. Voroņins lupīnas gumiņos ievēroja sīkus orga-
nismus. 1888. gadā Helrīgels un Vilfarts konstatēja, ka tauriņ-
ziežu augi spēj saistīt atmosfēras slāpekli. Beijerinks tajā pašā
gadā ieguva tīrkultūrā arī pašas gumiņu baktērijas un nosauca

tās par Bacterium radiclcola. Tagad tās iedalītas Rhizobium

ģintī. Sporas neveido. Tauriņziežu saknēs iekļūst caur sakņu spur-

galiņām un veido infekcijas pavedienu, kurš tālāk zarojas un

izplatās šūnās vai šūnstarpas telpā, ierosinot apkārtējo šūnu pa-

stiprinātu dalīšanos. Tā rodas masa sīko šūnu, no kurām veidojas

gumiņi. Baktērijas šūna attīstās zariņveidā, pārvēršoties bakteroī-

dos. Ar laiku saistītājas gļotas izšķīst un gumiņi sairst, notiek

augsnes inficēšanās no jauna. Labvēlīgos apstākļos 1 gramā aug-

snes atrod no 100000 līdz 1000 000 gumiņu baktēriju. To darbībai

optimālā temperatūra ir 18—26 °C un optimālā reakcija pH 5,5 —

7,0.
Izdala vairākas gumiņu baktēriju sugas, katra suga var inficēt

tikai noteiktas tauriņziežu ģints augus. Āboliņu gumiņu baktērijas
ar fosforu bagātās augsnēs, pēc Prjaņišņikova datiem, var saistīt

līdz 160—180 kg/ha atmosfēras slāpekļa, bet lucernas gumiņu bak-

tērijas — līdz 2 reizes vairāk.

Lai savairotu aktīvās gumiņu baktēriju rases, augsni vai grau-

dus inficē ar attiecīgās tīrkultūras preparātu — nitragīnu (āboliņu,
zirņu, lucernas v. c.).

* Azotobacter atklāja Beijerinks 1901. gadā. Tās ir lielas baktērijas, sākumā
nujiņveida, bet vecākas — lodveida, ar uzbiezinatu, gļotainu apvalku. Vecākās
baktērijas bieži brūnā vai melnā krāsā atkarībā no vides.
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Mehānisms, ar kādu gumiņu baktērijas saista atmosfēras slā-

pekli, nav pilnībā noskaidrots. Gumiņu baktērijas simbiozē uz tau-

riņziežu saknēm, uzņemot no tām bezslāpekļa vielas (cukurus),
kas nepieciešamas baktēriju darbībai un slāpekļa fiksācijai. Bak-

tērijas, oksidējot šos bezslāpekļa savienojumus, saista gaisa slā-

pekli. Eksperimentos pierādīts, ka ap 75% saistītā slāpekļa saņem

paši tauriņziežu augi, bet 25% paliek gumiņos kā baktēriju plaz-
mas olbaltumvielas. Pēc Vinogradska pētījumiem, saistītais slā-

peklis pārvēršas par amonjaku, bet vēlāk
— par aminoskābēm un

olbaltumvielām.

Autotrofās baktērijas (prototrofās baktērijas) oglekli
barībai ņem tikai no neorganiskajām vielām

— no ogļskābes, bet

organiskās vielas neizmanto. Vajadzīgo enerģiju oglekļa asimilā-

cijai iegūst, oksidējot NH 3,
H2S, HN02 un citus savienojumus. Šīs

baktērijas veic saliktu organisko vielu sintēzi savā ķermenī.
Visvairāk izplatītās aerobās autotrofās baktērijas ir nitrificē-

tājas baktērijas, sēra baktērijas, dzelzs baktērijas un citas.

Nitrificētājas baktērijas. Nitrifikācija ir bioķīmisks process,

kurā nitrificētājas baktērijas oksidē amonjaku līdz slāpekļskābei.
Process noris divās fāzēs. Pirmajā fāzē notiek fermentatīvā amon-

jaka oksidēšana līdz slāpekļpaskābei:

2NH3+30
2
=2HN02+2H20-r-158 kcal.

Amonjaka oksidēšanu līdz slāpekļpaskābei veic baktērijas no ģin-
tīm: Nitrosomonas, Nitrosoctjstis, Nitrosospira. Atbrīvoto enerģiju
baktērijas izmanto oglekļa saistīšanai no C02 un organiskās vielas

sintēzei, kas sastāda mikroorganismu plazmu. Otrajā fāzē notiek

slāpekļpaskābes oksidēšana līdz slāpekļskābei:

2HN02+02
=2HN0

3+48 kcal.

Slāpekļpaskābes oksidēšanu par slāpekļskābi veic Nitrobacter

ģints baktērijas. Atbrīvoto enerģiju baktērijas tāpat izmanto orga-

niskās vielas sintēzei, bet slāpekļskābe veido ar bāziskām vielām

nitrātus, ko izmanto augi. Nitrificētājas baktērijas atrodamas visās

augsnēs, lai gan dažās augsnēs darbojas vāji. To darbības aktivi-

tāte un enerģija atkarīga no daudziem vides apstākļiem. Visnozī-

mīgākie no tiem ir neitrāla, vāji skāba vai bāziska reakcija, daudz

trūda, laba aerācija, atbilstošs mitrums, izteikts amonifikācijas
process. Turpretim skābās augsnēs, podzolētajās gleja augsnēs un

purva augsnēs nitrificēšanās noris lēni. Nitrificētāju baktēriju
skaits 1 g augsnes sniedzas līdz 1 —10 milj., visvairāk to ir aug-

snes virskārtā, sevišķi mitrākās augsnēs. To darbībai vispie-
mērotākā temperatūra ir 25—28 °C. Baktērijas pārcieš augsnes iz-

žūšanu. Pēc Ļedebjanceva datiem, labvēlīgos vides apstākļos gadā
var rasties līdz 300 kg/ha slāpekļa. Lai aktivētu nitrifikācijas
procesu, nepieciešama augsnes mēslošana ar organiskiem mēsliem,
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kaļķošana, ar pareizu agrotehniku radīts labs gaisa un ūdens re-

žīms.

Sēra baktērijas oksidē augsnē sēru saturošus savienojumus līdz

scrskābci *
2H2S + 02—->2H20+2S+ 125 kcal,

2S+2H2O + 302—^2H2S0 4+294 kcal.

Oksidēšanās procesa pirmajā fāzē veidojies sērs tālāk fermentatīvi

oksidējas līdz sērskābei. Sādu oksidēšanās procesu sauc par sulfo-

fikāciju. Izdalīto enerģiju baktērijas izmanto C saistīšanai no C02

un organisko vielu sintēzei. Radusies sērskābe ar augsnes bāziska-

jām vielām veido sulfātus, ko var uzņemt augi. Sēra baktērijas
vairāk izplatītas vietās, kur atrodas sēru saturoši minerāli un ieži.

Tādās vietās, kur oksidējas pirīti (FeS2), augsnes var stipri paskā-
bināties (līdz pH 2). Augsnēs galvenokārt izplatītas sēra baktē-

rijas no Sulfomonas un Thiobacterium ģintīm. Skābās augsnēs
galvenokārt darbojas Thiobacillus thiooxidans, bet bāziskās aug-

snēs
— Thiobacillus thioparus. Kā aerobās baktērijas tās labi dar-

bojas, ja augsnei brīvi piekļūst gaiss. Labvēlīgos apstākļos 35 cm

dziļā augsnes virskārtā var uzkrāties gadā līdz 200 kg/ha sul-

fātu.

Dzelzs baktērijas oksidē divvērtīgas dzelzs savienojumus par

trīsvērtīgās dzelzs savienojumiem:

2FeC03+3H20+02=2Fe(OH) 3+ 2C02+29kcal.

Atbrīvoto enerģiju baktērijas izmanto C asimilācijai no C0
2

un

organiskās vielas sintēzei. Dzelzs baktērijām, tāpat kā sēra bak-

tērijām, ir visai dažāda uzbūve un fizioloģiskās īpašības. Vai-

rums dzelzs baktēriju pieder Crenotrix, Leptothrix, Gallionella,
Sideromonas, Siderocapsa ģintīm. Dzelzs baktēriju daudz atrod

purvainās augsnēs un ūdens krātuvēs. Dažas dzelzs baktērijas,
piemēram, Leptothrix, var oksidēt mangāna savienojumus, vei-

dojot dzelzs un mangānakonkrēcijas.
Starsēnes jeb aktinomicetes (Actinomucetes) ir augsnē plaši

izplatītas. Tās veido starainas kolonijas, kuras atgādina sēņu mi-

cēliju. Starsēnes pa lielākai daļai ir aerobas, augsnē intensīvi dar-

bojas līdz 45 cm dzijumā. Pēc barošanās veida tās ir heterotrofās.

Aktīvi sadala bezslāpekļa, kā arī slāpekli saturošās organiskās
vielas, it sevišķi neitrālā un vāji bāziskā reakcijā. Spēj ātri sadalīt

sevišķi izturīgus organiskos savienojumus un baktēriju darbības

galaproduktus, piemēram, trūdu. Augsnes kaļķošana veicina star-

sēņu savairošanos un pastiprina trūda noārdīšanos. Pēc N. Krasiļ-
ņikova un O. Artamonovas datiem, starsēņu skaits velēnu podzo-
lētajās augsnēs sasniedz līdz 2,9 miljonus; melnzemēs

—
līdz

3,5 miljonus, bet pelēkzemēs —
vairāk par 14 miljoniem īpatņu

1 gramā augsnes. Kūdras purvu augsnēs un sāļainajās augsnēs
to skaits nav liels.
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Daudzas starsēnes optimāli mitrā augsnē izdala gaistošas vie-

las. Tādēļ svaigi apstrādāta augsne īpatnēji smaržo. Ir arī star-

sēnes, kuras izdala antibiotiskās vielas, kas nomāc citu baktēriju
darbību un attīstību. No starsēnēm iegūtā antibiotika ir, piemēram,

streptomicīns.
Augsnes sēnes. Sēņu mikroflora augsnē ir ļoti plaša un dažāda

atkarībā no augsnes veidošanās apstākļiem. Vienā gramā augsnes

var būt 200 000—800 000 sēņu ar masu līdz 1,6 t/ha. Dažās ne-

apstrādātas un meža augsnēs sēņu skaits nav mazāks par baktē-

riju skaitu. Sēņu un baktēriju skaita attiecību augsnē nosaka gal-
venokārt augsnes skābums. Skābās augsnēs organisko vielu sada-

līšanu vairāk veic sēnes, bet neitrālās augsnēs — baktērijas. Sēnes

ir heterotrofi saprofītaugi, kas barojas ar gatavām organiskām

vielām, augu un dzīvnieku atliekām.

Augsnē sastop visu klašu sēnes: aļģsēnes (Phycomycetes),

somiņsēnes (Ascomycetes) ar raugu sēnēm (Saccharomycetes), ba-

zīdijsēnes (Basidiomycetes). Sevišķi daudz augsnē ir nepilnīgi pa-
zīstamo sēņu grupas (Fungi imperfecti) sēnes.

Meža augsnēs visplašāk izplatītas Fungi imperfecti grupas sē-

nes, piemēram, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Aspergil-
lus, Rhizopus un citu ģinšu. Sīm sēnēm attīstās zarains micēlijs,
veidodams t. s. pelējumu, kas bagātīgi caurauž visu zemsegas

slāni. Dažas no šīm sēnēm sastop galvenokārt zemsegā un virsējos
augsnes slāņos, bet citas

— dziļākos slāņos. Sīs pašas grupas sē-

nes no Fusarium, Cladosporium, Botrytis, Phoma un citām ģintīm
uz dažu koku saknēm spēj veidot mikorizu.

Visas sēnes ir heterotrofās, barojas ar organiskajām vielām.

Sēnes satur visdažādākos fermentus (enzīmus): amilāzi, laktāzi,
oksidāzi, zimāzi, proteāzi un citus, tāpēc tās var izraisīt ogļhidrātu,
lignīna, olbaltumvielu un citu savienojumu hidrolīzi, oksidāciju un

pilnīgu vielas mineralizāciju. Sevišķi intensīvi sēņu darbības pro-
cesi noris tajās augsnēs, kur daudz svaigu organisko atlieku. Tā-

dēļ skābo meža zemsegas slāni, kur skābās reakcijas dēļ baktēriju
darbība vāji izteikta, sadala sēnes. Sēnes sadala grūti noārdāmos

aromātiskās rindas savienojumos, ko sevišķi daudz satur koki. Tā,
piemēram, lignīnu oksidē un sadala sēnes Merulius lacrimans, Mu-

cor chlamudosporus. Daudzus aromātiskās rindas savienojumus
oksidē Aspergillus niger. Celulozes, hemicelulozes un pektīnvielu
sadalīšanā piedalās pelējumu sēnes (Aspergillus, Trichoderma

v. c). Sīs sēnes minētos ogļhidrātus vispirms hidrolizē, bet pēc tam

hidrolīzes produktus pilnīgi oksidē. Dažādo starpproduktu oksidā-

cijas procesos rodas ievērojams daudzums organisko skābju
(citronskābe, skudrskābe).

Aspergillus un Penicillium sēnes hidrolizē taukus sākumā līdz

taukskābēm un glicerīnam, pēc tam oksidē līdz C0
2

un H 2
O.

Sēnes aktīvi sadala arī olbaltumvielas, hidrolizējot tās.

Daudzas Fungi imperfecti grupas sēnes veic amonifikācijas
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procesus augsnē. Sevišķi enerģiskas amonificētājas ir Aspergillus

nlger, Trichodermakoningii.
Dažas sēnes satur antibiotiskas vielas. Tām ir milzīga nozīme

medicīnā. Tā, piemēram, penicillīns iznīcina pūšanas baktērijas pat
0,00000002% koncentrācijā. Sēnes satur vitamīnus (A, B, C,

D, PP).
Bez saprofitarajam senem, kas barojas ar atmirušu augu un

dzīvnieku atliekām, augsnē sastop lielā daudzumā parazitārās sē-

nes, kas bojā dzīvos augus.
Mikoriza. Daudziem kokiem un zālaugiem uz saknēm un sakņu

šūnās ir sazarots sēnes micēlijs. Sīkajām augu saknītēm savijoties
ar sēnes hifām, veidojas mikoriza. Tā ir augstāko augu simbioze

ar sēnēm. Kokiem mikorizu veido bazīdijsēnes, cepursēnes (Hy-
menomycetes), sevišķi no Boletus dzimtas. Bezmeža rajonos miko-

rizu veido saprofrtārās somiņsēnes; to jau 1881. gadā atklāja Ka-
menskis. Mikorizai ir ļoti liela loma meža, pļavas, purva un stepes
augu barošanās procesos — slāpekļa un, šķiet, arī fosfora un citu

elementu sagādē. Tā veido mikotrofo sakņu barošanos, kur sēnes

micēlijs palielina saknes uzsūcošo virsmu un palīdz apgādāt au-

gus ar ūdeni, minerālvielāmun slāpekli.
Mikoriza stipri palielina sakņu sūcējvirsmu. Mikorizas sēnes,

izdalot fermentus (katalāzi, amilāzi, celulāzi, proteāzi, lipāzi v. c),
spēj noārdīt augu atliekas un uzņemt N savienojumus tieši no trūda

vai organiskajām vielām. Bez mikorizas šis process noris ļoti lēni.

Mikorizas sēnes savukārt no saknēm izmanto ogļhidrātus (cuku-
rus), aminoskābes, oksiskābes un citas organiskās skābes. Patei-

coties mikotrofajam barošanās veidam, koki ar vāju sakņu sistēmu

var augt purva kūdrā un nabadzīgās, skābās smilts augsnēs.
Izšķir ektotrofo (ārējo) un endotrofo (iekšējo) mikorizu. Par

ektotrofo mikorizu sauc tādu mikorizu, kurā sēnes hifas

galvenokārt atrodas uz sakņu virsmas un sakņu šūnstarpas telpā.
Tāda mikoriza ir priedei, eglei, lapeglei. Par endotrofo miko-

rizu sauc tādu mikorizu, kurā sēnes hifas ieviesušās un savairoju-
šās sakņu audos. Endotrofā mikoriza ir bērzam, liepai, apsei, alk-

snim, ozolam, kā arī viršu dzimtas un orhideju dzimtas augiem. Ir

sastopama arī ektoendotrofā mikoriza, kurā sēnes micē-

lijs iespiežas sakņu primārās mizas parenhīmā. Tāda mikoriza var

būt dažiem skuju kokiem. Parasti visiem kokiem'ir mikoriza, izņe-
mot augļu kokus. Ir koki, kas nemaz nevar augt bez mikorizas.

Katrai koku sugai ir savas raksturīgās mikorizas sēnes. Tā, pie-
mēram, Boletus elegans veido lapegļu mikorizu, Boletus luteus

—

priežu mikorizu.

Ar mikorizu mākslīgi inficētās dīgstu saknītes nodrošina vese-

līgu koku strauju ieaugšanu platībās, kur agrāk nav auguši meži.

Aļģes augsnē sastopamas lielā daudzumā. Vienā gramā aug-

snes atrod pat līdz 1 miljonam aļģu. Galvenokārt tās ir zilaļģes,
zaļaļģes un kramaļģes. Padomju Savienības augsnēs konstatētas

371 zaļaļģu, 397 zilaļģu, 291 diatomeju un 10 vicaiņu sugas.
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Zi 1 a 1 ģe s (Cyanophyceae) dzīvo visos ūdeņos, it sevišķi sald-

ūdeņos. Tās paliek dzīvas, iesalstot ledū, un labi jūtas arī karstos

avotos. Zilaļģes sastop uz kailas augsnes, kur tās veido tumši olīv-

zaļas Nostoc commune kolonijas. Uz mitrām dolomīta klintīm Dau-

gavas un Ventas krastos atrodama bagātīga zilaļģu flora. Melnus

pārklājus uz dolomīta radzēm veido Scytonema mirabilis, Nostoc,

Chroococcus un citas zilaļģes. Pavedienveida aļģe Anabaena flos-

aguae bieži rada «ūdens ziedēšanu».

Zaļaļģes (Chlorophyceae) no Protococcales rindas Chlo-

rella ģints ir perspektīvas izmantošanai lopbarībā, cilvēku uzturā

un rūpnieciskā pārstrādē. Chlorella vulgaris ātri vairojas un labi

piemērojas dažādiem dzīves apstākļiem. Tā dzīvo ūdenī, augsnē,
koku mizā, ķērpjos, infuzorijās un citur. Uzmanību saista arī citas

Protococcales rindas zaļaļģes, piemēram, Chlorococcum humlcola,

kas dzīvo mitrā augsnē, saldūdens baseinos, ķērpjos un koku mizā.

No Volvocales rindas zaļaļģēm izplatītas Chlamydomonas sugas,
kas bieži savairojas peļķēs uz māla augsnes. No tām ūdens kļūst
zaļš. Augsnēs, kur maz kaļķu, bet daudz dzelzs, sastopamas Hae-

matococcus pluvialis, kas satur hematohromu un rada uz augsnes

sarkanas peļķes — «asins lietus».

Kramaļģes jeb diatomejas (Diatomeae) ir vienšūnas orga-

nismi, kas dzīvo jūrās, saldūdeņos un augsnē. Augsnes virskārtā

plaši izplatītas kramaļģes Hantzschla amphioxus un Pinnularia

vlridis. Skābos sūnu purvu ūdeņos dzīvo Eunotia lunaris. Uz kai-

las mitras kūdras sastopama Zyguema ericetorum, bet zāļu purvu

kūdras augsnēs un ūdeņos — Zyguema stellimum. Diatomejas rada

ūdens ziedēšanu. Tās sadala kaolīnu un ir sevišķi svarīgs aģents
minerālu bioloģiskajā dēdēšanā, šķīdinot kaļķakmeņus, karbonāt-

iežus uncitus cilmiežus.

Purvu augsnēs aļģes uzlabo aerāciju, saista ogļskābi no šķīdu-
miem un atbrīvo skābekli. Skābeklis augšņu ūdeņos ir svarīgs augu

augšanu ietekmējošs faktors.

Visvairāk aļģu augsnē sastop pavasarī, vismazāk — sausā

laikā vasaras beigās un ziemas periodā. Aļģes pēc barošanās veida

ir gan autotrofi, gan heterotrofi organismi, kas veic fotosintēzi un

vairo organisko vielu augsnē. Tās galvenokārt dzīvo augsnes virs-

kārtā, bet sastopamas arī dziļākās kārtās pat līdz 1 m dziļi, kur

saules gaisma neiespīd. Šādos apstākļos tās barojas ar gatavām
organiskajām vielām kā heterotrofie organismi (līdzīgi baktēri-

jām un sēnēm), kaut arī saglabā savu hlorofilaparātu.

Aļģēm ir liela un daudzpusīga nozīme augsnes veidošanās pro-

cesos. Tās kopā ar dažādām hemotrofām baktērijām veic lielu

darbu iežu dēdēšanā. Augsnes veidošanās pirmsākumā tās bagā-
tina iežu virsmu ar organiskajām vielām, radot labvēlīgus apstāk-
ļus baktēriju attīstībai un trūda veidošanās procesiem/Tā savukārt

rodas labvēlīgi apstākļi slāpekļsaistītāju baktēriju attīstībai un

darbībai. Zilaļģes un zaļaļģes var tieši saistīt atmosfēras slāpekli.
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AUGSNES DZĪVNIEKU LOMA

AUGSNES VEIDOŠANĀS PROCESĀ

Augsnes veidošanās procesā aktīvu dalību ņem dažādi faunas

pārstāvji — bezmugurkaulnieki (vienšūņi, tārpi, gliemji, posm-
kāji) un mugurkaulnieki.

Daudzšūnu dzīvnieku kopskaits lauksaimnieciski izmantojamās
un meža augsnēs pārsniedz 100000 īpatņu uz 1 m2. Visvairāk aug-

snes dzīvnieku ir trūdkārtā, augsnes aramkārtā un meža zemsegā.
Ziemā un sausuma periodos tie migrē uz dziļākiem horizontiem.
Pēc V. Eglīša pētījumiem, lielākais augsnes daudzšūnu dzīvnieku

kopsvars — I—2 t/ha ir kultūraugsnēs un labi iekoptās velēnu kar-

bonātu smilšmāla augsnēs zem zālājiem. Velēnu podzolētajās, gle-
jotajās un podzolētajās gleja mālsmilts augsnēs daudzšūnu dzīv-

nieku kopsvars parasti sasniedz 5 cnt/ha. Vismazāk augsnes fau-

nas ir sfagnu purvu augsnēs un sausajos kāpu smiltājos. Augsnes
faunas ietekme uz augsnes īpašībām atkarīga no daudziem apstāk-
ļiem. Sliekas, sīksliekas, ērces un daudzi kukaiņi augsnes īpašības
uzlabo. Tie rokot jūtami uzlabo augsnes fizikālās īpašības un gaisa
apmaiņu augsnē. Tie sekmē lapu zemsegas sadalīšanos un sajauk-
šanos ar augsnes minerālo da}u, bet pēc nāves savukārt noder par
barību florai un faunai. Tādējādi pastiprinās augsnes humifikācija,

mineralizācija un baktēriju darbība.

Augsnes bezmugurkaulnieki. Vienšūņi (Protozoa) sastāda aug-

snes dzīvnieku grupas lielāko daļu. Tie ir vienšūnas mikroskopiski

organismi. Vairums vienšūņu ir aerobi, dzīvo galvenokārt augsnes

virsējos horizontos. Pēc barošanās veida tie lielākoties pieder pie
heterotrofiem organismiem, jo barībai izmanto šķīstošās organiskās
vielas no augu atliekām. Daži vienšūņi dzīvo simbiozē ar zālau-

giem.
Atkarībā no vides apstākļiem vienšūņu dzīves cikls sastāv no

aktivitātes perioda un miera perioda. Ja mitrums un temperatūra
optimāli, tie strauji kustas, barojas un vairojas. Augsnei izžūstot

vai temperatūrai ceļoties, to šūna iecistojas un pārklājas ar biezu

apvalku, lai pārciestu nelabvēlīgos vides apstākļus. Aktivitātes

periodā tie var fiziski saistīties ar augsnes daļiņām. Vienšūņu
skaits augsnē ļoti mainās ne vien pa gadalaikiem vai mēnešiem,
bet arī pa dienām. Pavasarī pēc sniega nokušanas aktivitātes

periodā to skaits var sasniegt 1,5 miljonus 1 gramā trūdamās un

neitrālas augsnes, bet to svars 1 ha platībā — 1,5 t. Jo trūdaināka

un auglīgāka augsne, jo vienšūņu ir vairāk, it sevišķi amēbu.

Vienšūņu nozīme augsnē ir dažāda. Tie izmanto barībai augu

slimību ierosinātājas baktērijas, bet, masveidā savairojoties, arī

ļoti derīgās augsnes slāpekļsaistītājas baktērijas — Azotobacter.
Tie sekmē saliktāko un izturīgāko organisko vielu sadalīšanos vien-

kāršākos savienojumos.
Slieku nozīme augsnes un tās auglības veidošanas procesā

ir ļoti liela un daudzveidīga. Uz to kā pirmais jau 1837. gadā norā-
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dīja C. Darvins. Slieku skaits atkarīgs no augsnes iekultivēšanas

pakāpes, bet meža augsnēs — no zemsegas kārtas biezuma, meža

tipa, augsnes reakcijas, augsnes mehāniskā sastāva un citām īpa-
šībām.

Sliekas pārstrādā organiskās vielas, jūtami uzlabo augsnes po-
rainību, struktūru, aerāciju, ūdens filtrāciju un daudzas citas aug-

snes fizikālās īpašības. Tas veic milzīgu augsnes irdināšanas darbu

līdz 1,2 m dziļi, izrokoT ap 300 000 eju, uznesot virskārtā līdz 120 t

augsnes gadā 1 ha platībā. Pēc N. Dimo pētījumiem, apūdeņotajos
laukos iekultivētās pelēkzemēs sliekas gadā uznes virspusē ap 123 t

pārstrādātās augsnes uz 1 ha. G. Visockis aprakstījis slieku sugu

Allolobophora mariupoliensis, kas melnzemes stepes zona alo līdz

6 m dziļi, bet eju skaits pārsniedz 5 250 000 uz 1 ha. Pēc S. Pono-

marevas pētījumiem, Maskavas apgabalā velēnu vidēji podzolētaja

augsnē zem egļu audzēm 1 ha platībā dzīvo līdz 610 000 slieku,

zem ozoliem — 2 940 000, auzu laukā
—

560 000, divgadīgā zālāja
laukā — 1 790 000 slieku. Augsnes faunu Latvijā pētījis V. Eglītis.

Viņš veicis plašus augsnes faunas dinamikas pētījumus augu seku

laukos dažādos augšņu tipos.
Slieku ekskrementu ķīmiskais sastāvs jūtami atšķiras no aug-

snes, ja tajā nav darbojušās sliekas. Slieku izdalījumi satur 2 reizes

vairāk organisko vielu, līdz 30% vairāk aktīvā kālija un citu ele-

mentu. Ar slieku darbību palielinās bāzisko vielu daudzums augsnē,
bet samazinās augsnes skābums. Slieku izdalījumi kā struktūras

agregāti ir nesalīdzināmi izturīgāki un bagātāki ar baktērijām nekā

pārējā augsnes masa.

Kukaiņu vairumu meža augsnēs sastāda dažādas skudras,
termīti, vaboles, dažādu tauriņu kāpuri.

Augsnes mugurkaulnieki ir dažādi sīki dzīvnieki, lielākoties

grauzēji. Tiem dzīves apstākļi visvairāk piemēroti stepes rajonu

augsnēm. Grauzēji, rokot alas, pārvieto un izmet zemes virspusē
lielas augšņu masas. Pa grauzēju alām daudz trūda un augu at-

lieku ieplūst augsnes dziļākajos horizontos. Alu dziļums var sa-

sniegt 2 m, diametrs — 10 cm. Izplatītākie grauzēji stepes rajonu
augsnēs ir susliki, stepes murkšķi, kāmji, kurmji, peles un citi.

AUGSNES ORGANISKĀS DAĻAS VEIDOŠANĀS,

SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Trūds jeb humuss ir raksturīgākā un svarīgākā augsnes orga-

niskās daļas sastāvdaļa, kas būtiski ietekmē visu tās veidošanās

procesu un galvenās augsnes īpašības, kurām sakars ar auglību.
Augsnes organiskās daļas avoti, no kuriem rodas trūds, ir da-

žādu augu, augsnes mikroorganismu un augsnes dzīvnieku orga-
niskā māsa, kas paliek pedosfērā pēc to dzīvības procesu izbeig-
šanās. Organisko atlieku ikgadējais pieaugums, kas uzkrājas aug-

snes virskārtā vai virsējos horizontos, var būt ļoti dažāds
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galvenokārt atkarīgs no augšņu veidošanās apstākļiem, organisko
atlieku ķīmiskā sastāva un bioķīmiskajām sadalīšanās īpatnībām.
Mežā organiskās atliekas uzkrājas zemsegas veidā augsnes virs-

kārtā, bet tīrumu augsnēs virsējā trūdamajā horizontā, kurā atro-

das 80 —90% lakstaugu sakņu masas. Koku saknēm meža augsnēs
ir mazāka nozīme trūda veidošanā to ilggadības, bioķīmiskā sa-

stāva un relatīvi ne visai lielās atmirušo sakņu masas dēļ.
Mežā organiskā masa uzkrājas galvenokārt zemsegā, kas vien-

laikus ir arī galvenais barības vielu avots un rezerve. Tās dau-

dzums un sastāvs ir atkarīgs no meža augšanas apstākļu tipa, koku

vecuma unbonitātes, audzes biezības, augu atlieku ķīmiskā sastāva,

audzes apgaismojuma, bet it sevišķi no mitruma apstākļiem. Tā,

piemēram, ja ilggadējais lapu un skuju nobirums ir 3—6 t/ha, mēt-

rājā zemsegas slānī atrodas 50—72 t/ha gaissausas organiskās

masas, slapjā mētrājā — pat līdz 210 t/ha. Vairāk lapu nobiru ir

dižskābardim, liepai, kļavai, alksnim, mazāk — bērzam un apsei.
No skuju kokiem vairāk nobiru ir balteglei, eglei, ciedru priedei,
mazāk — priedei un lapeglei. Vienā gada 45 —70 gadus veca egļu
audze dod vidēji 6,2 t/ha, bet priežu audze — 3,6 t/ha sausu nobiru.

Atmežotās platības galvenais organisko vielu avots ir sakņu
sistēma, kas stepes zonā var sasniegt 6—28 t/ha gaissausas masas

līdz 1 m dziļā augsnes slānī. Zālāja sakņu daudzums dažos aug-

šanas apstākļos var pārsniegt zālāja siena ražu tajās pašās platī-
bās. Tas pierādījies, pētot vecu zālāju laukus, kur gaissausu sakņu
masa sasniedz 12—15 t/ha.

Mālainās augsnēs, kurās ilggadīgo zālaugu sakņu masa trū-

damajā horizontā bagātīgi sazarojusi, pēc sakņu ikgadējas atmir-

šanas rodas ne vien laba augsnes struktūra, bet arī dziļa un trūd-

vielām bagāta trūdkārta. Zālaugu sakņu loma trūda vairošanā un

augsnes auglības celšanā jau sen ir pierādīta. Vismazāk organisko
atlieku dod viengadīgās kultūras, proti, 3—5 cnt/ha gaissausu

sakņu.
Pareizai organisko atlieku avotu novērtēšanai ir jāņem vērā

arī augsnes mikroorganismu un augsnes faunas daudzums. I. Tju-
rins un citi zinātnieki aprēķinājuši, ka sausu baktēriju masa 20 cm

biezā augsnes slānī sastāda 0,12—0,75 t/ha, pieņemot, ka 1 miljards
baktēriju sver ap 0,2 mg. Faktiskais mikroorganismu svars augsnē
ir daudz lielāks, jo parasti augsnē bez baktērijām ir vēl starsēnes,

sēnes un aļģes, kuru kopējais svars, pēc Krasiļņikova datiem, sa-

stāda 5—10% no baktēriju svara. Mikroorganismu daudzums aug-

snē atkarīgs no daudziem faktoriem, it sevišķi no zālaugu atlieku

masas ķīmiskā sastāva. Mežā ar saldo humusu atrod uz 1 ha

I—s1 —5 miljonus tārpu, bet ar rupjo humusu — 100 000—200 000

tārpu. Humusa sastāvs stipri ietekmē baktēriju, starsēņu un sēņu
skaita savstarpējo attiecību, kā arī baktēriju ģenerācijuskaitu veģe-

tācijas periodā.
Augsnē atmirušo augu atlieku, mikroorganismu un faunas bio-

ķīmiskais sastāvs ir ļoti dažāds. Sausu atlieku sastāvā atrodas
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ogļhidrāti, olbaltumvielas, lignlns, pektīnvielas, vaski, darvvielas,

sveķi, miecvielas un daudzi citi savienojumi, bet visvairāk ūdens

(75—90%). Organisko atlieku ķīmiskais sastāvs redzams 17. ta-

bulā (L. Aleksandrovas dati).

17. tabula

Organisko atlieku ķīmiskais sastāvs augsnē

TRŪDVIELU IZPĒTES ĪSS VĒSTURISKS APSKATS

Jau mūsu ēras sākumā agronomiskie darbinieki trūdu uzskatīja
par svarīgāko augsnes sastāvdaļu, kas galvenokārt nosaka tās aug-
lību. 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā Rietumeiropā

bija plaši izplatīta t. s. augu barošanās humusa teorija. Tās izvir-

zītājs bija vācu zinātnieks A. Tērs (A. Thaer). Viņš uzskatīja, ka

augsnes auglība ir atkarīga galvenokārt no humusa, kas, pēc viņa

vārdiem, ir vienīgā (izņemot ūdeni) augsnes viela, kura var node-

rēt augu barībai.

Pēdējos 200 gados daudzi zinātnieki ieguldījuši lielu darbu

organisko vielu pētīšanā un trūda izdalīšanā no augsnes ar labo-

ratorijas metodēm, tā sastāva, īpašību un -veidošanās apstākļu at-

klāšanā.
4

M. Lomonosovs jau 1763. gadā darbā «Par zemes slāņiem» no-

rādīja, ka melnzemēs trūds veidojas, satrūdot dzīvnieku un augu
atliekām.

Sistemātisks trūda pētīšanas darbs sakas 19. gadsimta pirmajā
pusē. Kā pirmos trūda pētniekus un trūda rašanās ķīmiskā

Atlieku sausā masa satur (%)

ogļhidrātus

Atliekas

pelnus
olbaltum-

vielas celulozi

hemi-

celulozi

un citus

ogļ-
hidrātus

lignīnu miec-

vielas

Baktēriju
A|ģu
Ķērpju
Sūnu

Paparžu
Skuju koku:

koksne

skujas
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virziena nodibinātājus uzskata N. Sosīru Šveicē, K. Šprengelu Vā-

cijā, L. Berceliusu Zviedrijā, Hermanu Krievijā un Mulderu Ho-

landē. Viņi visi trūda veidošanos uzskatīja par tīri ķīmisku procesu,
kas risinās ūdens un gaisa skābekļa ietekmē. N. Sosīrs 1804. gadā

konstatēja, ka trūds salīdzinājumā ar augu atliekām ir bagātāks ar

C, bet nabadzīgāks ar O un H.

K. Sprengels 1826. gadā izteicās par ļoti salikto trūda sastāvu.

Viņš izstrādāja metodi humusskābju izdalīšanai un noteikšanai.

L. Berceliuss 1839. gadā atklāja, ka, pūstot augu un dzīvnieku

atliekām, bez humīnskābes rodas vēl citas skābes, kuras viņš no-

sauca par krenskābi un apokrenskābi.
Mulders 1861.—1862. gadā, pētot dabiski un mākslīgi iegūtās

humusa savienojumu sastāvdaļas, izšķīra šķīstošo ulmīnskābi, hu-

mīnskābi, krenskābi, apokrenskābi un šo skābju nešķīstošos sā-

ļus — ulmīnu un humīnu. Augsnes trūds, pēc viņa domām, veidojas
ķīmisku pārvērtību rezultātā, sadaloties augu atliekām. Humusu

un humusvielas Mulders uzskatīja kā bezslāpekļa savienojumus.
Par izejmateriālu humusa veidošanā Mulders atzina galvenokārt
celulozi.

Hermans Krievijā 1837. gadā atklāja, ka liela daļa humusvielu

satur slāpekli. Tomēr šie pareizie uzskati ilgi palika neatzīti.

Šreiners (Schreiner) un citi noliedza specifisku humīnskābju
eksistenci augsnē. Viņi ar organiskās ķīmijas metodēm no augsnes

ieguva ap 40 visdažādākos ļoti saliktus organiskus savienojumus.
Vēlāk izrādījās, ka pēc šīm metodēm no humusa netiek izdalīta hu-

musa galvenā sastāvdaļa — humīns un spirtā nešķīstošā humīn-

skābe, kura līdz ar to palika neizpētīta.
Odēns 1919. gadā un Smuks 1924. gadā apstiprināja, ka augsnē

ir specifiskas humīnskābes. Vēlāk daudzi zinātnieki (Darvins, Mel-

lers, Šlezings, Volnī) pierādīja, ka trūda rašanās ir saistīta ar bio-

loģiskiem procesiem, bet pati humusviela ir slāpekļa savienojumi.
P. Kostičevs 1886. gadā pierādīja, ka augsnes trūds veidojas

no augu atliekām mikroorganismu ietekmē. Viņš atzīmēja, ka augu
atlieku sadalīšanās procesā vienlaikus sintezējas arī jauni salikti

organiskie savienojumi, kas ieiet trūda sastāvā.

Pēc tam trūda veidošanās apstākļu izpētei lielu uzmanību pie-
vērš daudzuvalstu mikrobiologi.

Trūda pētīšanā ļoti daudz strādājis S. Vaksmans. Viņš 1936. ga-
dā parādīja, ka galvenā humusa masa (līdz 70—80%) sastāv no

lignīna un proteīna un to dažādiem savienojumiem, bet pārējā daļā
ir ogļhidrāti, tauki, darvvielas un citi savienojumi. S. Vaksmans

trūda daudzumu un sastāvu saista ar tām augu organiskajām sa-

stāvdaļām, no kurām trūds veidojies, kā arī ar mikroorganismu
darbības aktivitāti. Ja mikroorganismi darbojas aktīvi un sintezē

proteīnvielas, tad to trūdā ir relatīvi daudz. Lignīna daudzumu

trūdā S. Vaksmans izskaidro ar lignīna saglabāšanos aizkavētas

mikroorganismu darbības rezultātā. S. Vaksmans neatzīst aug-
snēm raksturīgu un specifisku humusvielu klātbūtni augsnē.
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V. Viljamss, balstoties uz Berceliusa un Muldera datiem, uz-

skata, ka Berceliusa atklātās specifiskās slāpekli saturošās trūd-

skābes (humīnskābe, ulmīnskābe, krenskābe un apokrenskābe) ir

trūda sastāvdaļas, kas var veidoties tikai augsnē kā mikroorga-
nismu grupu darbības produkti attiecīgos vides apstākļos. V. Vil-

jamss uzskatīja, ka humīnskābe veidojas tikai aerobos apstākļos,
ulmīnskābe

—
anaerobos apstākļos, bet krenskābe

— sēņu darbības

rezultātā aerobos apstākļos.
Daudzi mikrobiologi (S. Kravkovs, A. Trusovs, A. Smuks, F. Gel-

cere un citi) pierādīja, ka trūda veidošanā dalību ņem mikroorga-
nismi, kuru ietekmē notiek slāpekli saturošo trūdskābju sintēzes

procesi. Daudzi zinātnieki, piemēram, Viljamss, Gelcere un citi,

uzskatīja, ka trūds sava lielmolekulārā sastāva dēļ veidojies mik-

roorganismu sintēzes rezultātā, bet nav atmirušu augu atlieku

sadalīšanās produkts. Vēlāk pie tāda paša secinājuma nonāca

P. Kanivecs, A. Trusovs, J. Mišustins, N. Krasiļņikovs, M. Kono-

nova, K. Rudakovs, L. Aleksandrova unciti. Sevišķi daudz šajā vir-

zienā strādājušas M. Kononova un L. Aleksandrova. Viņas atklāja,
ka humusvielu veidošanā dalību ņem celulozi noārdltāju mikobak-

tēriju plazmas elementi. Kā humusvielu komponenti izrādījās mik-

roorganismu plazma un polifenoli. Pierādījās, ka humusvielu veido-

šanā dalību ņem dažādi organisko atlieku komponenti. M. Kono-

nova, strādājot ar āboliņu, lucernas un citu zālaugu atliekām,

pierādīja, ka celuloze un dažas citas augu atlieku sastāvdaļas ātri

sadalās, kamēr lignīna sadalīšanās vēl nav sākusies. Sajā stadijā
humusvielu veidošanās sakrīt ar bakteriālo celulozes sadalīšanos.

M. Kononovas un citu autoru darbi apstiprināja, ka mikroorga-
nismi ņem dalību ne vien augu atlieku sadalīšanās sākuma stadijā,
bet arī humusvielu sintēzē, kurā, pēc daudzu autoru domām, no-

tiek kustīgo sadalīšanās produktu polikondensācijas (lielmoleku-
lāro savienojumu veidošanās) reakcijas. Polikondensācijas un poli-
merizācijas rezultātā veidojas augstmolekulārās slāpekli saturo-

šās trūdvielas.

AUGU ATLIEKU SASTĀVDAĻU SADALĪŠANĀS

Augu atlieku sadalīšanās procesa norise (sk. shēmu 71. lpp.)
ir atkarīga no šo atlieku un augsnes ķīmiskā sastāva, no augsnes

mitruma,reakcijas, aerācijas un citiem apstākļiem.
Celuloze, kas ir galvenā augu atlieku sastāvdaļa, mikroorga-

nismu iedarbībā aerobos apstākļos samērā viegli sadalās un lielā-

koties pilnīgi mineralizējas līdz C0
2

un H
2
O. Anaerobos apstākļos

celulozes sadalīšanās noris lēnāk un rodas arī vēl citi sadalīšanās

produkti, organiskās skābes un gāzes (sviestskābe, etiķskābe, ūdeņ-
radis, metāns).

Hemicelulozi aerobā vidē mikroorganismi sadala vēl vieglāk
nekā celulozi, tā viegli oksidējas līdz C02 un H 2O un tikai ļoti mazā
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daudzumā rodas organiskās skābes. Hemicelulozei sadaloties, orga-

nisko atlieku masa sākumā strauji samazinās, bet vēlāk nostabili-

zējas vai pat palielinās: tas izskaidrojams ar jaunu organisko vielu

sintēzi mikroorganismos hemicelulozes sadalīšanās procesā.
Anaerobos apstākļos hemiceluloze nesadalās līdz galam, bet

rodas daudz organisko skābju: sviestskābe, skudrskābe, etiķskābe.
Lignīns ir daudz izturīgāks pret mikroorganismu iedarbību nekā

celuloze, lai gan arī lignīna sadalīšanās aerobā vidē notiek samērā

ātri. Kūdrā var uzkrāties ļoti daudz lignīna, jo anaerobā vidē lig-
nīns sadalās lēni vai nemaz nesadalās. Anaerobā vidē nevar dar-

boties starsēnes un bazīdijsēnes, kas ir galvenās lignīna noārdī-

tājas dabā. Lignīna sadalīšanās nenotiek arī tad, ja temperatūra
zemāka par 7°C.

Liela daļa no augu atlieku lignīna augsnē nesadalās, bet ņem

dalību citās ķīmiskās reakcijās, galvenokārt oksidācijā un dehid-

ratācijā. Sājos procesos lignīna savienojumiem pieaug fenolgrupu
skaits, rodas karboksilgrupas, samazinās metoksigrupu skaits, re-

zultātā savienojumi iegūst skābju īpašības. So lignīna pārvēršanās
procesu sauc par lignīna humifikāciju, lignīns tajā pārvēršas gal-
venokārt par humīnskābi.

Daudzi zinātnieki atzīst šādu lignīna pārvēršanos, jo lignīna
un trūdskābjuķīmiskajām struktūrām ir daudz kopēju īpašību. Taču

šis nav vienīgais veids, kā lignīns pārvēršas par humīnskābēm.

Olbaltumvielas saturošās augu atliekas augsnē sadalās ātri.

Olbaltumvielas hidrolizējas, veidojot brīvas aminoskābes.

Amonifikācijas procesos daļa aminoskābju sadalās, atbrīvojot
slāpekli amonjaka veidā:

R-CH (NH2) COOH +0
2
=R- COOH +C02+ NH3,

R-CH(NH2)COOH +H
2
O=R-CH(OH)COOH +NH

3,

kur R ir attiecīgas aminoskābes radikālis. Augsnē parastos apstāk-

ļos NH3 nepaliek nesaistīts, bet savienojas ar ogļskābi vai citām

skābēm:

2NH3+ C02+ H2o= (NH4) 2CO3.

Amonifikācijas procesu augsnē var izraisīt dažādi mikroorganismi.
Olbaltumvielām savienojoties ar lignīnu vai ar miecvielām, ro-

das trūdvielas. Daži olbaltumvielu sadalīšanās produkti, piemēram,
aromātiskās aminoskābes, oksidējoties un polimerizējoties var pa-

kļauties humifikācijai un veidot humusvielām līdzīgus savienoju-
mus. Humusvielu daudzumu papildina mikroorganismu atliekas

pēc to atmiršanas.

Tauki nokļūst augsnē ievērojamos daudzumos, jo tie atrodas

gandrīz visās atmirušās augu un dzīvnieku šūnās. Taukus, kas sa-

stopami it sevišķi eļļas augu atliekās, sadala gan baktērijas, gan

sēnes. Taukiem hidrolizējoties, veidojas glicerīns un brīvās tauk-

skābes, kas aerobā vidē diezgan ātri oksidējas. Turpretim, ja
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skābekļa piekļūšana traucēta, taukskābes grūti sadalās. Tās, daļēji

oksidējoties, var no jauna veidot bitumus — lielmolekulārus orga-

niskos savienojumus un palikt trūda nehumificētajā daļā.
Miecvielas, vasku un darvu saturošās vielas aerobā vidē sada-

lās daudz lēnāk nekā celuloze, bet vēl samērā labi. Turpretim ana-

erobos apstākļos vasks nemaz nesadalās, bet darvu saturošās vie-

las polimerizējas, sablīvējas un veido bitumus, kuru daudzums

kūdrā var pārsniegt 10%.
Minerālvielas jeb pelnvielas pēc augu atlieku sadalīšanās at-

brīvojas dažādu organisko un minerālo savienojumu veidā. Pelnu

sastāvā ir galvenokārt X, Ca, Mg, Si, P, S, Fe un citi makroele-

mcnti, kā arī mikroelementi. Ca", Mg", X un citi bāziskie katjoni

atbrīvojas dažādu organisko skābju sāļu veidā, bet, organiskajām
skābēm oksidējoties, pāriet ogļskābes sāļu veidā.

Daļa fosfora un sēra, kas sastopami olbaltumvielās, olbaltum-
vielu sadalīšanās procesā oksidējas, veidojot PO/" un SO/' anjo-
nus, bet pārējo daļu pēc olbaltumvielu sadalīšanās atkal uzņem

mikroorganismi un no jauna pārveido par olbaltumvielām.

Daļa Si02 pāriet ūdenī šķīstošu savienojumu veidā, daļa —

Si0 3
"

anjonu veidā kā šķīstošie silikāti, daļa — arī koloīdo hidrātu

veidā.

HUMUSA ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Humuss jeb trūds ir ļoti sarežģīts bioķīmisko savienojumu un

specifisko savienojumu (trūdskābju) komplekss, kas radies dažādo

mikroorganismu grupu tiešā līdzdalībā organisko vielu sadalīšanās

un jaunu saliktu slāpekli saturošu lielmolekulārusavienojumu sin-

tēzes procesos. Kopā ar augsnes minerālo daļu tas veido vēl salik-

tāku organominerālo savienojumu kompleksu. Humusa galveno un

specifisko daļu veido trūdskābes, kas raksturīgas tikai augsnēm.
Humusā izšķir 2 galvenās organisko savienojumu grupas: 1) hu-

musvielas jeb trūdvielas un 2) nehumificētas humusa sastāvdaļas.
Humusvielas jeb trūdvielas ir humusa specifiskās vielas, kas sa-

stāda humusa masas lielāko un svarīgāko daļu (40—50% podzo-
lētajās augsnēs, līdz 80—90% melnzemēs).

Raksturīgākā trūda sastāvdaļa — humusvielas sastāv no humus-

skābēm jeb trūdskābēm, kas pēc sastāva, veidošanās apstākļiem un

īpašībām iedalāmas divās grupās: 1) humīnskābes un ulmīnskābes,
2) fulvoskābes (krenskābes un apokrenskābes).

Humusvielām pieskaitāma arī humusa inertā daļa, ko sastāda

humīns unulmīns.

So savienojumu grupas nepastāv atsevišķi, bet veido ģenētiski
saistītu homogēnu humusa kompleksu.

Humīnskābes ir daudzu līdzīga rakstura skābju komplekss,
kas veido humīnskābju grupu. Tās ir lielmolekulāri slāpekli satu-

roši cikliskas uzbūves savienojumi ar līdzīgām vispārējām īpašī-
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bām un ķīmisko struktūru, bet nedaudz atšķirīgu sastāvu. Humīn-

skābju ķīmiskā daba vēl nav būtībā noskaidrota. Ķīmisko, rentge-
nogrāfisko un spektrogrāfisko analīžu dati liecina, ka dažādajām
humīnskābēm molekulas uzbūve ir stipri līdzīga. Tās struktūru
veido kodols, sānu virknes un perifērās funkcionālās grupas. Mole-

kulas kodols sastāv no vairākiem aromātiskajiem un cikliskajiem

gredzeniem, kas savienoti savā starpā ar sānu virknēm, lai gan

skaidra priekšstata par sānu virkņu raksturu nav. Molekulas ko-

dola sastāvā ir aromātiskie un heterocikliskie piecu un sešu locekļu
gredzeni — benzola, furāna, pirola un piridīna, kā arī vairāk kon-

densētie naftalīna, antracēna, indola un hinolīna tipa savienojumi.
Literatūrā norādīts, ka sānu virknes var veidoties no aminoskābēm,

ogļhidrātiem un citiem savienojumiem, bet tos kopā saista atomi

(-0-, -N-) vai atomu grupas (-NH-, -CH2-, -C-C-). Trūda veidoša-

nās procesā humīnskābju molekulas kodola un sānu virkņu raksturs

var mainīties. Daudz labāk izpētīts ir humīnskābju molekulas fun-

kcionālo grupu raksturs. Humīnskābju molekulas sastāvā atrodas

vismaz četras karboksilgrupas (-COOH), trīs fenolhidroksilgrupas
(-0H), pirmējo un otrējo spirtu grupas jeb hidroksilgrupas (-0H)

un metoksigrupas (CH3O-). Metoksigrupu daudzums svaigām
augsnes humīnskābēm var sasniegt 6—8%, bet vecākām

— sama-

zinās līdz 1—2%. Humīnskābes satur vēl cikliski saistīto skābekli

(-0-). Humīnskābju karboksilgrupām, fenolhidroksilgrupām un

hidroksilgrupām ir būtiska nozīme augsnes adsorbcijas spējas vei-

došanā un augsnes veidošanās procesā vispār. Tās saista katjonus,
saistās ar citām humusa sastāvdaļām, kā arī nosaka humīnskābju
un augsnes minerālās daļas savstarpējo iedarbību. Karboksilgru-
pas, fenolhidroksilgrupas un citu funkcionālo grupu ūdeņradis var

būt aizvietots ar bāziskiem katjoniem, veidojot attiecīgos sāļus.
Ūdeņraža spēja aizvietoties ar bāziskajiem katjoniem atkarīga no

šķīduma reakcijas. Fenolhidroksilgrupu klātbūtne liecina, ka hu-

mīnskābju molekulas kodolā atrodas benzola gredzens, bet cikliski

saistītais skābeklis norāda, ka tā sastāvā ir arī skābekļa un slā-

pekļa heterocikli. Humīnsķābes satur 3,5—5% N. Benzola gre-

dzens, kas atrodas humīnskābju molekulā, norāda, ka humīnskābes

pieskaitāmas aromātisko savienojumu grupai. Humīnskābju mole-

kulas uzbūve un stabilitāte pierādīta hidrolīzes reakcijās ar skā-

bēm. ledarbojoties ar minerālskābēm, daļa humīnskābju hidrolizē-

jas. Hidrolīzei visvairāk pakļaujas molekulas slāpekli saturošās

komponentes. Pret skābju hidrolīzi visizturīgākās ir melnzemes

humīnskābes.

Humīnskābes labi šķīst stipru bāzu, amonjaka, nātrija karbo-

nāta (sodas), nātrija oksalāta un citos vājos nātrija sāļu šķīdumos,
veidojot sarkanbrūnas līdz melnas krāsas šķīdumus, kas viegli koa-

gulē ar divvērtīgajiem un trīsvērtīgajiem katjoniem (Ca", Mg",
Fe"-", AI""). Ar ūdeni humīnskābes veido brūngani melnus koloidā-

lus šķīdumus- Humīnskābju sastāvā atrodas organogēnie elementi:

C, H, O, N un mainīgs daudzums minerālo elementu, kuru
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procentuālais daudzums (1—10%) humīnskābēs ir stipri atkarīgs
no augšņu tipa, organisko atlieku sastāva, humificēšanās apstāk-

ļiem un izdalīšanās paņēmiena. Minerālie elementi: Si, AI, Fe, X,Ca,
P, S un citi, cik redzams, atrodas humīnskābju molekulas sastāvā

vai pievienojas tai ķīmisku reakciju rezultātā, taču tie nav molekulas

obligāta sastāvdaļa. Tīrā veidā humīnskābes izskatās kā melns,

spīdīgs pulveris. Humīnskābju molekulsvars precīzi nav zināms,

dažādās tā noteikšanas metodes dod svārstīgus rezultātus (400—

100000, vidēji 1400). Humīnskābēm nav kristāliska uzbūve. Tās

nešķīst tīrā ūdenī un minerālskābēs, bet ar Na-, NH
4- un X' kat-

joniem veido koloidālus viegli šķīstošus humātus, kas ar nokrišņu
ūdeņiem ātri izskalojas no augsnes virsējiem horizontiem. Tādēļ
soloncu augsnes, kas satur Na humātus, viegli zaudē trūdu. Ar bā-

ziskajiem Ca", Mg" un citiem divvērtīgajiem, kā arī ar trīsvērtīga-
jiem Fe"' un AI"" katjoniem humīnskābes koagulējas, veidojot ūdenī

nešķīstošus humātus, kas pārklāj augsnes smalkās minerālās daļi-
ņas ar plānu plēvīti, tās salīmē un sacementē. Kalcija humātu ce-

mentēšanas spēju nosaka augsnes struktūras ūdensizturība. Hu-

māti veidojas ķīmiskajās apmaiņas reakcijās starp bāziskajiem
katjoniem un humīnskābju funkcionālo grupu: karboksilgrupu, fe-

nolhidroksilgrupu un hidroksilgrupu ūdeņraža katjoniem. Humīn-

skābju un augsnes minerālās daļas savstarpējās reakcijas ir dažā-

das. Svarīgākie komponenti šajās reakcijās ir NH 4\ Na-, X', Ca",
Mg" katjoni (atrodas augsnes šķīdumā vai apmaiņas stāvoklī),
māla minerāli, kā arī trioksīdi Fe2

0
3

un A1 203. Humīnskābes un

humāti stājas sarežģītās apmaiņas reakcijās ar trioksīdiem (nesili-
kātu savienojumiem), veidojot saliktus dzelzs un alumīnija kom-

pleksus savienojumus, kas ar kalciju piesātinātās augsnēs atrodas

gēla stāvoklī neatgriezeniski saistīti ar augsnes minerālo daļu.
M. Kononova šos kompleksus nosauc par helātiem.

Humīnskābju ķīmiskais sastāvs ir visvairāk atkarīgs no augšņu
tipa. Raksturīga humīnskābju īpašība ir tā, ka to elementārais sa-

stāvs ir svārstīgs. Tas liecina par humīnskābju lielmolekulāro dabu

un nepārtrauktiem to sintēzes procesiem augsnē. Humīnskābju
ķīmiskais sastāvs likumsakarīgi mainās. Virzienā no tundras uz

podzolaugsnēm, melnzemēm un kastaņbrūnajām augsnēm pakā-
peniski pieaug C, samazinās O, bet relatīvi vēl vairāk samazinās H

procentuālais daudzums. Tas liecina par to, ka podzolaugšņu hu-

mīnskābes salīdzinājumā ar melnzemju humīnskābēm ir vairāk

oksidētas un dehidratētas.
No melnzemes augšņu zonas uz dienvidiem (kastaņbrūno aug-

šņu un pelēkzemju zonas augsnēs) līdz sarkanzemēm novērota pre-

tēja likumsakarība, i. i., C daudzums humīnskābēs samazinās

(18. tabula).
Ulmīnskābes ir otra trūdskābju grupa, kas pēc īpašībām

līdzīga humīnskābju grupai. Tās rodas anaerobā vidē, anaeroba-

jām baktērijām sadalot zālaugu atliekas. Ulmīnskābes salīdzinā-

jumā ar humīnskābēm vieglāk šķīst ūdenī un skābēs, veidojot tumš-
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18. tabula

Humīnskābju un fulvoskābju elementārais sastāvs galvenajos PSRS augšņu
tipos

(pēc M. Kononovas)

brūnu šķīdumu. Ulmīnskābju sāļus sauc par ulmātiem. X, Na un

NH
4

ulrnāti viegli šķīst ūdenī, bet Ca, Mg, Fe un AI ulmāti ūdenī

nešķīst. Ulmīnskābes izžūstot vai izsalstot pāriet ulmīnā, ūdenī ne-

šķīstošā stāvoklī bez sastāva izmaiņas.
Ulmīnu un ulmātus noārda aerobās baktērijas un sēnes. Ulmīn-

skābes salīdzinājumā ar humīnskābēm ir pārākumā podzolētajās

augsnēs unpurva augsnēs.
Humīnskābju grupas frakcijas. I. Tjurins, pētot

trūdvielas, lietoja šādu trūdskābju iedalījumu, sadalot humīnskābju

grupu 3 frakcijās*:
1. frakcija. Humīnskābes, kuras šķīst tieši vājos sārmu šķīdu-

mos bez apmaiņas Ca iepriekšējas nodalīšanas. Šo frakciju veido

galvenokārt ulmīnskābes un to polimērie kompleksi ar fulvoskā-

bēm. Ulmīnskābes (sauc arī par brūnajām humīnskābēm) atrodas

kā brīvā stāvoklī, tā arī AI, Fe, Ca un Mg humātu veidā, kuri šķīst
0,1 n NaOH šķīdumā;

2. frakcija. Humīnskābes, kuras šķīst vājos sārmu šķīdumos
tikai pēc apmaiņas Ca atdalīšanas. So frakciju veido humīnskābes

(sauc arī par melnajām humīnskābēm) un to polimērie kompleksi
ar fulvoskābēm. Sīs humīnskābes atrodas Ca humātu veidā, kuri

nešķīst 0,1 n NaOH;

3. frakcija. Humīnskābes, kas šķīst atšķaidītos sārmos, kad tās

pārmaiņus apstrādātas ar 0,5—1,0 n H
2
S0

4 (aukstu un karstu) un

* Neskaitot humīnskābes, kuras vel atrodas humīnu sastāvā.

Augsnes tips, parauga ņemšanas
dzijums un vieta

Skābes

Absolūti sausa bezpeļņu viela satur

(%)

c H O _L N ļ C : H

Ieža podzolētā augsne, humusa

iluviālais horizonts, 16—

24 cm, Arhangeļskas apg.
relēnu podzolēta augsne, aram-

zeme, Maskavas apg.

Ieža tumšpelēkā augsne, 12—

19 cm, Voroņežas apg.

'arastā melnzeme, aramzeme,

0—20 cm Voroņežas apg.

augsne, neskarta,
0—20 cm, Volgogradas apg.

'elēkzeme, 0—20 cm, Kazahijas
PSR

larkanzeme, 0—20 cm, Gruzijas
PSR

Humīnskābe
Fulvoskābe

58,11

52,37

5,37

3,53

32,00

42,89

4,52

1,21

10,82

14,84

H.
F.

H.

F.

H.

F.

H.

F.

H.
F.

H.

F.

57,63
46,23

61,20
47,46

62,13
44,84

61,74

43,19

61,94
45,80
59,65

49,82

5,23

5,05
3,60

3,64

2,91
3,45

3,72

3,61
3,93

4,30
4,37

3,35

32,33

44,60
31,32

45,87

31,38
49,36

30,62

51,43
29,46

46,00
31,54

44,33

4,81

4,12
3,88

3,03

3,58
2,35

3,92

1,77
4,67

3,90
4,44

2,50

11,02
9,15

17,00

13,04
21,35

13,00

16,6
11,96

15,76
10,65

13,65
14,87
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ar sārmiem. Sajā grupā ietilpst humīnskābju un ulmīnskābju poli-
mērie kompleksi ar fulvoskābēm. Tie saistīti ar relatīvi stabiliem
trioksīdu hidrātiem.

Sīs trīs humīnskābju grupas frakcijas variē augsnēs dažādās
attiecībās atkarībā no augsnes tipa. Vairāk sastopami ir pirmās
un otrās frakcijas savienojumi.

19. tabula
Humīnskābju daudzums dažādās augsnēs

(pēc I. Tjurina)

Meža podzolēto augšņu, brūnzemes augšņu, kalnu podzolēto
augšņu, kalnu tundras un citu augšņu humusvielu sastāvā pārsvarā
ir 1. frakcija (brūnās humīnskābes jeb ulmīnskābes), bet melnze-

mēs, kastaņbrūnajās augsnēs un pelēkzemēs pārsvarā ir 2. frak-

cija.
Fulvoskābes ir oksikarbonskābju grupas lielmolekulāras

slāpekli saturošas organiskās skābes. Labi šķīst ūdenī, skābēs, vā-

jos stipru sārmu un ogļskābes šķīdumos. Fulvoskābju šķīdumi
ūdenī atkarībā no koncentrācijas ir gaišdzelteni vai oranži, koloi-

dāli, ar stipri skābu reakciju (pH 2,6—2,8). Fulvoskābes ir stipras,
negaistošas skābes ar raksturīgu smaržu. To ekvivalentsvars 160;
tas ir 2,2 reizes mazāks nekā humīnskābēm. I. Tjurina, V. Pono-

marevas un L. Aleksandrovas pētījumi rāda, ka fulvoskābju ķīmis-
kais sastāvs atšķiras no humīnskābju ķīmiskā sastāva ar lielāku

karboksilgrupu, metoksilgrupu un fenolhidroksilgrupu skaitu. Ap-
maiņas reakcijās šo grupu aktivitāte atkarīga no vides reakcijas.
Fulvoskābes molekula satur arī aromātisko gredzenu, lai gan
aromātisko savienojumu īpašības ir daudz vājāk izteiktas nekā

humīnskābēm. I. Tjurina un V. Ponomarevas pētījumi rāda, ka ful-

Augsne satur trudskābes (% no C daudzuma

humusā)

Augsnes

kopā 1. frakcijas 2. frakcijas 3. frakcijas

Podzolētās

Velēnu karbonātu, vāji po-

dzolētās

Mežastepes podzolētās
Degradētās un izskalotās

melnzemes

Parastās melnzemes

Kastaņbrūnās
Tumšās pelēkzemes
Brūnzemes

Kalnu tundras

20

22

17

7

0

9

3

(i

31

44

15

12

9

25

7

7

35

37

26

26

24

2

4

5

1!)

17

20

27

12

1

3

13

li

9

6

4
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voskābes salīdzinājuma ar humīnskābēm satur mazāk oglekļa, bet

ievērojami vairāk skābekļa (C — 44—50%; O — 42—48%; H
—

4,6—6%; N —2,5—5,5%).
Fulvoskābes ir ļoti heterogēnas. Tas viegli sadaļas frakcijas,

kuras tikai nedaudz atšķiras pēc sastāva un īpašībām. Disociācijas

pakāpe fulvoskābēm augstāka nekā humīnskābēm. Fulvoskābes

augsnes šķīdumā var atrasties brīvā veidā un kompleksos ar hu-

mīnskābēm, to aktivitāte atkarīga no brīvo fulvoskābju daudzuma

augsnes šķīdumā. Ar vienvērtīgajiem un divvērtīgajiem augsnes

šķīduma katjoniem veido ūdenī šķīstošus sāļus — fulvātus; ar AI

un Fe veido sāļus, kas nešķīst neitrālos šķīdumos, bet šķīst skābos

un bāziskos šķīdumos. Pateicoties stipri skābai reakcijai un labai

šķīdībai ūdenī, fulvoskābes enerģiski noārda augsnes minerālo

daļu. Kopā ar Fe 203 un A1203 tās šķīdumos veido kompleksus orga-
nominerālus savienojumus, kas izgulsnējas meža augšņu iluviālajā
horizontā. Jo augstāka fulvoskābju koncentrācija un vairāk triok-

sīdu, jo mazāk šķīstoši kompleksi veidojas augsnē.
L. Berceliuss un V. Viljamss fulvoskābes pēc to īpašībām ieda-

līja 2 galvenajās grupās: 1) krenskābes (gaišās frakcijas, kas satur

vairāk oglekļa) un 2) apoķrenskābes (tumšās frakcijas, kas satur

mazāk oglekļa). Taču mūsu dienās atzīst, ka fulvoskābes pārstāv
plašāku skābju grupu nekā krenskābes un apoķrenskābes. M. Ko-

nonovas pētījumos pierādījies, ka fulvoskābes ir dažādas skāba

rakstura vielas, kas paliek vāji sārmainā izvilkumā pēc humīn-

skābju izgulsnēšanas. Krenskābes neitralizējas ar amonjaku, viegli
šķīdina augsnes sāļus un tās mineraloģisko sastāvu, tādējādi aktīvi

veidojot podzolētos augšņu horizontus. Krenskābes nepāriet ūdenī

nešķīstošā stāvoklī bez sastāva pārmainīšanās.
Anaerobās baktērijas anaerobā vidē reducē krenskābi un veido

apokrenskābi. Salīdzinājumā ar krenskābi tā jau mazāk šķīst
ūdenī.

Fulvoskābju grupu pēdējā laikā iedala 4 frakcijās:
la. frakcija. Fulvoskābes, kas šķīst vājos minerālskābju šķīdu-

mos; neliela daļa no tām ir brīvās fulvoskābes, lielākā daļa šīs frak-

cijas fulvoskābes atrodas kompleksos savienojumos ar trioksīdu

(A1203un Fe20 3) hidrātiem;

1. frakcija. Fulvoskābes, kas šķīst vājos sārmu šķīdumos. Sīs

ir fulvoskābes, kas atrodas polimēros kompleksos ar humīnskābju
grupas 1. frakcijas ulmīnskābēm. Sie kompleksi sārmu šķīdumos
viegli hidrolizējas;

2. frakcija. Fulvoskābes, kas pāriet atšķaidītos sārmu šķīdumos
ar otrās frakcijas humīnskābēm. Sīs fulvoskābes ieiet polimērajos
kompleksos ar humīnskābēm, kuras ir Ca humātu veidā un nešķīst
atšķaidītos sārmu šķīdumos;

3. frakcija. Fulvoskābes, kas ir polimērajos kompleksos ar hu-
mīnskābēm un ulmīnskābēm, kuras saistītas ar relatīvi izturīgiem
trioksīdu (Fe2

o
3 un A1 203) hidrātiem. Pāriet sārmu šķīdumos kopā

ar humīnskābju grupas trešo frakciju.
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Atsevišķu frakciju, kas tuva fulvoskābēm, sastāda karstā

n H 2S04 šķīstošās vielas. Šo frakciju uzskata par augsnes humusa

hemicelulozes daļu. Tā atrodas kā viena no sastāvdaļām saliktajos
kompleksos, ko veido humīnskābes un trešās frakcijas fulvoskābes.

20. tabula

Fulvoskābju daudzums dažādās augsnes

(pēc I. Tjurina)

Humīns un ulmīns. Pēc I. Tjurina pētījumiem, humīns

un ulmīns ir ļoti saliktu esteru tipa savienojumu kompleksi, kuru

veidošanā piedalās humīnskābes, ulmīnskābes un fulvoskābes. Hu-

mīna un ulmīna sastāvā atrod sevišķi izturīgas augu atliekas:

vasku, darvvielas, suberīnu, kutīnu, putekšņus, bet meža augsnēs —•
arī ogles. Humīns un ulmīns veido augsnes humusa inerto daļu.
Inertās dabas dēļ tie cieši piesaistīti augsnes minerālajai daļai se-

višķi māla minerāliem. Humīns un ulmīns nešķīst vājos ogļskābes
un sārmu šķīdumos. Humīnu un ulmīnu sadala aerobās baktērijas
un sēnes.

Nehumificētās humusa sastāvdaļas. Meža zemsegā un augšņu

kūdrainajos horizontos, kur organisko atlieku sadalīšanās to naba-

dzīgā ķīmiskā sastāva un miecvielu dēļ notiek samērā lēni, nehumi-

ficēto un nepilnīgi humificēto vielu daudzums var sasniegt līdz

50—80% no visas organisko vielu masas.

Aramzemēs nehumificēto savienojumu daudzums augsnes hu-

musā parasti nepārsniedz 10—15%. Raksturīga šīs humusa sastāv-

daļas īpatnība ir tās dinamiskums, ko ietekmē organisko augu at-

lieku sadalīšanās un trūdvielu humifikācijas faktoru aktivitāte.

Augsne satur fulvoskābes (% no C daudzuma

humusā)

Augsnes

kopā
la. frak- 1. frak- 2. frak- 3. frak-

cijas ciias ciias cijas

Podzolētās (Ai horizonts)

Vāji podzolētās (Ai)
Izskalotās rendzīnaugsnes (Ai)
Mežastepes podzolētās
Degradētās un izskalotās meln-

zemes

Parastās melnzemes

Kastaņbrūnās, tumšās pelēk-
zemes

Brūnzemes

P|avas melnzemes, soloncētās
Kalnu tundras:

Ai horizonts

B horizonts

35

28

22

25

20

11

5

5

1

1

15

10

6

11

5

0

6

6

5

8

9

7

5

8

6

22

16

0

0

4

3

12

5

6

8

17

28

5
0

8
5

0

18

4

5

21

46

2

26

15

12

0

4

4

4
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21. tabula
Nehumificeto organisko vielu sastāvs augsnes humusā

(pēc L. Aleksandrovas)

Nehumificētās humusa sastāvdaļas var apvienot 3 grupās:

1) savienojumi, kas radušies mikroorganismu resintēzes pro-

cesos un atrodas atmirušajos, bet vēl nesadalītajos, kā arī dzīvajos

mikroorganismos (olbaltumvielas, proteīni, lignīns v. c);
2) organisko vielu sadalīšanās mazmolekulārie starpprodukti

(dažādas aminoskābes, taukskābes, cukuri, polifenoli, aldehīdi,

spirti v. c). To daudzums humusā var būt daži procenti;

3) organiskie savienojumi vēl nesadalītās augu atlieku sastāv-

daļās (olbaltumvielas, ogļhidrāti, celuloze, hemiceluloze, lignīns,
pektīnvielas, miecvielas, darvvielas, vaski, sveķi, bitumīnvielas un

citi organiskie savienojumi (21. tabula). Hemiceluloze humusā ra-

dusies fizikāli ķīmiskās reakcijās, gan arī kā mikroorganismu sin-

tēzes produkts.
Purvaino augšņu humusā var atrasties 10—20% bitumīnvielas,

minerālaugsnēs — 2—4%. Tās veidojas anaerobos apstākļos bitu-

minizācijas procesos no taukskābēm, vaskiem un darvu saturošiem

produktiem. Bitumīnvielas šķīst organiskos šķīdinātājos: spirtā,
benzolā un citos.

Humusa kompleksais ķīmiskais sastāvs ir dinamisks. Tajā ne-

pārtraukti notiek izmaiņas sakarā ar svaigu organisko atlieku iekļū-
šanu augsnē, humifikāciju, mikroorganismu sintēzes procesiem,
sadalīšanās intensitāti un ciešā saistībā ar apkārtējo vidi.

Humifikācija. Humusa veidošanās gaitā notiek trīs ļoti rakstu-

rīgi organisko vielu sadalīšanās un to tālākās pārvēršanās pro-
cesi.

Savienojumu grupa Galvenās vielas, kas atrodas augsnē

Slāpekļa savienojumi

Ogļhidrāti

Lignins
Lipīdi
Sveķi
Miecvielas

Organiskās skābes

Vienkāršās un saliktas olbaltumvielas, fermenti, amino-

skābes (asparagīnskābe, glutamīnskābe, alanīns, gli-
cīns, serīns, leicīns, izoleicīns, valīns, metionīns, li-

zīns, ornitīns, fenīlalanīns, tirozins, histidīns, argi-

nīns), purinu bāzes (ksantīns, hipoksantīns, guanīns,

adenīns), pirimidīnu bāzes (timīns, citozīns).
Monosaharīdi (pentozes, heksozes, aminocukuri, gliko-

zīdi, urīnskābes), disaharīdi (saharoze, celobioze,

maltoze, rafinoze), polisaharīdi (ciete, celuloze, ksi-

lani, poliuronīdi jeb pektīnvielas) u. c.

Daļēji sadalīti produkti, kas nav identificējami
Tauki, vaski, fosfolipīdi
Sveķskābes un to atvasinājumi
Tanīni, gallusskābes, dažādi polifenoli u. c.

Skābeņskābe, dzintarskābe, cukurskābe, krotonskābe,

stearīnskābe, akrilskābe, benzoskābe u. c.

MannītsSpirti
Aldehīdi
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I. Organisko vielu sadalīšanas vienkāršākos savienojumos līdz

CO2, H2O unminerālvielām.

2. Vienlaikus ar organisko vielu sadalīšanos noris mikroorga-
nismu veiktais sintēzes process, kurā no vienkāršākiem savienoju-
miem veidojas saliktāki organiskie savienojumi.

3. Humifikācija ir īpatnējs vielu sintēzes process, kur daļa sa-

dalīšanās produktu tiešā mikroorganismu līdzdalībā pakļaujas da-

ļējai oksidēšanai, polimerizācijai (sablīvēšanai) un tā radušos pro-

duktu savstarpējām reakcijām, kuru rezultātā rodas pilnīgi jaunas
augstmolekulāras vielas — trūds, kādas nebija agrākajās organis-
kajās augu vai dzīvnieku atliekās, nedz arī starp mikroorganismu

sintezētajām vielām. Sīs vielas uzkrājas augsnē.
Ļoti intensīvs humifikācijas process notiek melnzemes zonas

augsnēs vasaras periodā, kad augsnē ļoti maz mitruma. Tādos ap-

stākļos citi sadalīšanās un mineralizācijas procesi ir stipri aizka-

vēti, notiek pārsvarā tikai fizikāli ķīmiskās reakcijas. Humifikācijas
procesā sevišķa nozīme ir oksidējošo fermentu līdzdalībai, kuri

darbojas kā biokatalizatori.

Anaerobos apstākļos var notikt humifikācijai līdzīgais bitumi-

nizācijas process, kurā, galvenokārt pārveidojoties taukiem, vas-

kiem un darvvielām, rodas bitumīnvielas. Tas arī ir īpatnējs trūda

uzkrāšanās process augsnē.
Humusvielu savienojumi ar augsnes minerālo daļu. Pētījumi

rāda, ka humusvielas ar augsnes minerālo daļu var būt saistītas

galvenokārt trejādusavienojumu veidā:

1) kā brīvās humusskābes (humīnskābes un fulvoskābes);
2) humātu un fulvātu veidā, galvenokārt Ca, Mg, kā arī vien-

vērtīgo bāzisko katjonu sāļu veidā;

3) kā kompleksi Fe un AI humīna savienojumi.
Smilšmāla un māla augsnēs humusvielas parasti ir cieši sais-

tītas ar augsnes minerālo daļu, veidojot plēvītes uz augsnes mine-

rālu virsmām. Sādu organominerālo savienojumu iekultivētās

smilšmāla augsnēs ir ļoti daudz.

Podzolētajās smilšainajās meža augsnēs humusvielas bieži vien

var atrasties arī brīvu, ar augsnes minerālo daļu nesaistītu trūd-

skābju veidā. Humīnskābes un fulvoskābes var būt kā polimēri
kompleksi, kas radušies, savstarpēji iedarbojoties karboksilgrupām
un hidroksilgrupām.

TRŪDA UZKRĀŠANĀS AUGSNĒ

Humusvielas rodas augsnē īpatnējos humifikācijas, bituminizā-

cijas, kā arī citos trūda veidošanās procesos. Trūdvielu sadalīšanās

noris lēni, tādēļ tās augsnē uzkrājas. Kā sadalīšanās, tā uzkrāšanās

ātrumu un raksturu nosaka vairāki faktori. Humusa un vēl nesa-

dalīto organisko atlieku uzkrāšanās visvairāk ir atkarīga no augu
atlieku ķīmiskā sastāva. Jo vairāk augu atliekās ir lignīna, miec-
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vielu, darvvielu un mazāk slāpekļa, jo lēnāk noris to sadalīšanās

un vairāk uzkrājas pussadalītās organiskās vielas. Ļoti ātri sa-

dalās tādi viegli hidrolizējamie ķīmiskie savienojumi kā cukuri,

organiskās skābes un olbaltumvielas. Lēnāk sadalās celuloze un

hemiceluloze, bet vēl lēnāk lignīns. Lignīna ietekmē ari celuloze

sadalās lēnāk. Sadalīšanos stipri aizkavē darvas sastāvdaļas,
bet sevišķi miecvielas, kuru klātbūtnē nevar aktīvi darboties bak-

tērijas.
Augsnes organisko vielu un to sastāvdaļu sadalīšanās ātrums

sevišķi atkarīgs no slāpekļa daudzuma tajās. Ja organiskajās vie-

lās slāpekļa ir maz, tā drīz pietrūkst mikroorganismiem, rezultātā

organisko vielu sadalīšanās aizkavējas. Saldo humusu meža ap-

stākļos veido lapu koku atliekas; tajās ir līdz 2,5% N, tāpēc tās

salīdzinājumā ar skujām (priežu skujās ir līdz N), sūnām un

citām slāpekli mazsaturošām atliekām sadalās ātri.

Citi faktori, kas ietekmē augu atlieku un humusa sadalīšanās

ātrumu, ir augsnes apstākļi: mitrums, aerācija, temperatūra, reak-

cija. Gaissausas augu atliekas uzglabājas ilgi.

Mazā mitruma dēļ melnzemēs uzkrājas trūds, jo vasarā, aug-

snei izžūstot, organisko vielu un trūda sadalīšanās pelēninās, no-

tiek tikai humifikācija. Ja mitruma daudz, organisko vielu sadalī-

šanās samazinās, jo nevar pietiekami piekļūt gaisa skābeklis, iz-

veidojas anaerobi apstākļi, kuros oksidācijas procesi aizkavēti.

Notiek organisko vielu un dažu minerālvielu reducēšanās. Rodas

CH
4, H

2
S, FeO, daudz organisko skābju un citu reducētu vai ne-

pilnīgi oksidētu savienojumu, kas pārtrauc mikroorganismu dar-

bību. Anaerobos apstākļos humifikācija samazinās līdz minimu-

mam. Tikai bituminizācija un maz sadalītās kūdras uzkrāšanās

noris samērā strauji.

Temperatūrai ir liela nozīme organisko vielu sadalīšanās un

trūda uzkrāšanās procesos augsnē. Augsnes šķīdumam sasalstot,

mikrorganismu darbība apstājas, bet temperatūrās virs nulles —

progresīvi pieaug līdz zināmai robežai, kas dažādiem mikroorga-
nismiem ir dažāda. Sasniedzot temperatūras maksimumu, mikro-

organismu darbības intensitāte atkal samazinās.

Augsnes reakcija stipri ietekmē un regulē organisko vielu sada-

līšanās intensitāti un raksturu. Skābā vidē vairāk darbojas sēnes,
neitrālā vidē

— baktērijas, bet, ievadot augsnē kaļķus, stipri akti-

vējas starsēnes, kas intensīvi sadala trūdu. Sadaloties augu atlie-

kām, kas uzkrājas skābās augsnēs, kurās maz minerālo elementu,
it sevišķi Ca, Mg un X, rodas daudz brīvu organisko skābju (etiķ-
skābe, oksalskābe, taukskābe v. c). Tādējādi augsnes un to cilmieži

var tieši ietekmēt organisko vielu un trūda sadalīšanos. Ar bāzis-
kām vielām bagātās augsnēs augošo augu atliekas un to sadalīša-

nās produkti parasti ir piesātināti ar Ca", Mg" un citiem bāziska-

jiem katjoniem. Šādās augsnēs organiskās vielas sadalīšanos re-

gulē pašas organiskās vielas bioķīmiskais sastāvs.
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HUMUSA LOMA AUGSNES AUGLĪBĀ

Sen zināms, ka humusa daudzumamun sastāvam ir vislielākā

sakarība ar augsnes auglību, kā arī ar augsnes veidošanos vispār.
Augsnes zinātnes'vēsture rāda, ka visos laikos diskutēts par hu-

musu kā augu barības vielu avotu. Ilgu laiku norisa cīņa starp augu

barošanās teorijām: humusa, minerālo un organominerālo.

Humusa augu barošanās teorijas sākumi vērojami jau tālā

senatnē. Agroķīmijas pamatlicējs Valeriuss to kā pirmais formulēja
1761. gadā, uzsvērdams, ka humuss ir augu barošanās būtiskais

elements, turpretim pārējām augsnes vielām ir tikai palīgnozīme.
Sis uzskats bija valdošais 19. gadsimta sākumā. To atbalstīja vācu

zinātnieks A. Tērs (1808.—1912. g.), lai gan jau 1804. gadāN. So-

sīrs (Saussure) pierādīja, ka augi oglekli iegūst no gaisa ogļskābās

gāzes (CO2), bet no augsnes uzņem ūdeni un minerālvielas. Sosīra

uzskatus vēlāk attīstīja Sprengels (1831. g.), kurš vēl pirms Lībiha

gandrīz pilnīgi formulēja minerālās augu barošanas teorijas galve-
nos pamatprincipus. Sosīrs un Sprengels nenoliedza iespēju, ka

augi var tieši uzņemt humusvielas un izmantot barībai. Sosīrs

pat eksperimentāli pierādīja, ka augi var uzņemt kalcija hu-

mātu.

Busengo 1938. gadā izmēģinājumos pierādīja, ka augi var at-

tīstīties, nesaņemot nekādas organiskās vielas. Lībihs 1840. gadā,
balstoties uz fiziologu Ingenguza, Sosīra un saviem pētījumiem,
galīgi noraidīja humusa teoriju.

Lībiha minerālās augu barošanās teorijas galvenā tēze bija
tā, ka augi var uzņemt tikai minerālvielas. Humusam augu baro-
šanās procesos ir nozīme tikai kā pastāvīgam ogļskābes avotam.

Ogļskābe šķīdina augsnes minerālus, bagātinot ar tiem augsnes

šķīdumu un sekmējot augu virszemes daļas apgādi ar CO2. Lībihs

neizprata humusu kā slāpekļa avotu augsnē.
1872. gadāparādījās Grando (Grandeau) organominerālās augu

barošanās teorija. Viņš uzskatīja, ka minerālvielas, būdamas vienī-

gās augu barības vielas, nevar tikt uzņemtas bez organiskajām
vielām, kuru iedarbībā minerālvielas pārvēršas šķīstošos savieno-

jumos. Izveidotos organominerālos savienojumus sadala augu sak-

nes, kuras pēc tam uzņem neorganiskās vielas, atstājot organiskās
vielas augsnē.

Mūsdienu zinātnes skatījumā jāatzīst, ka, lai gan šīs augu baro-

šanās teorijas (humusa, minerālā, organominerālā) bija visumā

kļūdainas, tās tomēr daļēji deva ari pareizas atbildes. Vēlākā laikā

tiešām pierādījās, ka augi spēj uzņemt dažādus organiskos, kā arī

organominerālos P un S savienojumus. Galvenās augu barības

vielas ir minerālsāļi, bet augi var arī tieši uzņemt dažas humus-

vielas, kā to rāda Tjurina un Kononovas (1935. g.), Sulova

(1913. g.), Lieskes (1931. g.), Kravkova (1928. g.) un citu pētījumi.
Jaunākie pētījumi rāda, ka humīnskābes jūtami stimulē augu strau-
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jaku augšanu un attīstību.* Uzņemtas augos, tās sekmē vielu

maiņu, veicinot oksidācijas procesus un nodrošinot augu bagātīgu

apgādi ar skābekli. Augiem pastiprināti attīstās sakņu sistēma, tie

intensīvāk uzņem minerālvielas, šūnās rodas daudz protoplazmas,
aktivējas visi augu fizioloģiskie, bet galvenais —

sintēzes pro-

cesi. Aktivētie dzīvības procesi jau augšanas sākumā labāk nodro-

šina augu tālāku attīstību, augi pilnīgāk izmanto visus augsnes

auglību noteicošos vides un kosmiskos faktorus.

Humuss augsnē ir galvenā barības vielu rezerve, kas ilgstoši
glabā visus makroelementus un mikroelementus: N, P, X, Ca, Mg,

C, S, Mn, Cv, Co, Ni, Zn, Mo, B, F un citus. Oglekli (C) augi uz-

ņem galvenokārt no gaisa, bet slāpekli (N) un minerālvielas —

no augsnes. No minerālvielāmsevišķi nozīmīgi ir NH3, nitrāti un

fosfāti. Lai gan visus šos elementus var augsnē ievadīt ar minerāl-

mēsliem, tomēr bagātīgi humusa krājumi augsnē ir droša rezerve

augsnes auglības nodrošināšanai. Kultūraugsnēs humusa dau-

dzums pārsniedz 3—4%. No humusa daudzuma un tā bioķīmiskā
sastāva ir atkarīga mikroorganismu aktivitāte augsnē. Sadaloties

humusam, minerālvielas pāriet augsnes šķīdumā un augi tās no

jauna var uzņemt.
Humusam ir liela nozīme augsnes fizikālo īpašību uzlabošanā,

šajā ziņā humuss stipri atšķiras no augsnes minerālās daļas. Jau

nelielā piemaisījumā tas stipri uzlabo augsnes fizikālās īpašības,
tādējādi savukārt ceļot augsnes auglību. Humuss ievērojami ma-

zina māla un palielina smilts augšņu saistību. Tas cieši saistās ar

māla daļiņām un rada iespēju veidoties izturīgiem struktūras mik-

roagregātiem un makroagregātiem. Humusa lielo nozīmi struktū-

ras veidošanā uzsver vairāki autori. V. Viljamss aktīvo trūdu jeb
humusu uzskatīja par būtisku faktoru augsnes mehānisko elementu

salīmēšanā struktūras agregātos un drupatās.
Humusam ir liela ietekme uz augsnes siltuma režīmu. Humuss

ar savu melno krāsu nesalīdzināmi vairāk saista saules enerģiju
nekā humusu mazsaturošās augsnes, tāpēc tumšās augsnes salī-

dzinājumā ar gaišajām augsnēm ir par 2—3 °C siltākas.

PASĀKUMI HUMUSA DAUDZUMA

UN SASTĀVA REGULĒŠANAIAUGSNĒ

Tā kā humusa loma augsnes auglības vairošanā un uzturēšanā

ir ļoti liela, tā krājumi jāizmanto racionāli un jādomā par jaunu
humusa krājumu radīšanu augsnē. Pasākumi humusa uzkrāšanai

var būt dažādi atkarībā no augšņu īpatnībām, vietējiem apstākļiem

* Pēc L. Hristēvas, īstie humīnskābju šķīdumi stimulē dzīvības procesu norises

augstākajos augos tikai vājās koncentrācijās (0,001 —0,0001%), bet augstākās
koncentracijās par 0,001% procesus bremzē. Humīnskābēm koagulējoties, šīs īpa-
šības izzūd (deaktivējas).



84

un saimniecības iespējām. Humuss samazinās intensīvā augsnes

apstrādāšanā un intensīvu kultūru audzēšanas sistēmā. Rezultātā,
samazinoties humusa krājumiem, minerālaugsnēs pasliktinās fizi-

kālās un fizikāli ķīmiskās īpašības, mazinās humusa kā augu barī-

bas vielu avota loma.

Humusa vairošanai vai uzlabošanai papildus jāievada augsnē

N, P, X un Ca saturošas organiskās vielas, lietojot dažādus jau
sen zināmus, kā arī jaunus agrotehniskus un melioratīvus paņē-
mienus. Kā visefektīvākie paņēmieni ir mēslošana ar kūtsmēsliem,
ar kūdras-kūtsmēslu kompostiem, ar zaļmēsliem, kūdrošana un ilg-

gadīgo zālaugu sēja. Augsnes, kas sistemātiski mēslotas ar kūts-

mēsliem un kompostiem, parasti ir ar trūdvielām bagātas. Bez tam

kūtsmēsli ir visefektīgākais un vispusīgākais organiskais mēslo-

jums, kas atbilstošās devās var nodrošināt augus ar visām nepie-

ciešamajām barības vielām, ieskaitot mikroelementus. Atkarībā

no augšņu un klimatiskajiem apstākļiem 25—35% kūtsmēslu dau-
dzuma pārvēršas trūdā, bet 65—75% — pilnīgi mineralizējas un

kļūst par barības un enerģijas avotu augiem un mikroorganis-
miem.

Organisko vielu sadalīšanās un humusa mineralizācijas pro-

cesu lauksaimniecībā izmantojamās augsnēs var regulēt ar agro-

tehniskiem un melioratīviem paņēmieniem.
Purvainajās augsnēs, regulējot augsnes mitrumu un aerāciju,

jāpanāk, lai kūdra intensīvāk sadalītos un atbrīvotos tajā iekonser-

vētās barības vielas.

AUGSNES VEIDOŠANĀS PROCESA

VISPĀRĒJĀ SHĒMA

AUGSNES VEIDOŠANĀS

Vienlaikus ar iežu sadēdēšanu noris ari augsnes veidošanās

process.

Zemes virspusē atsegtie ieži vai to irdne un cilmieži nav vēl

augsne. Augsne un tās auglība veidojas biosfēras mijiedarbībā ar

litosfēru, līdziedarbojoties hidrosfērai un atmosfērai, kā arī saules

staru enerģijai. Augsnē tās veidošanās procesā noris vielu un ener-

ģijas pārveidošanās un pārvietošanās.
Katrai dabas norisei pretī stāv cita, pēc būtības pretēja parā-

dība. Kā svarīgākās šādas parādības atzīmējamas: 1) organisko
vielu veidošanās un noārdīšanās; 2) organisko vielu un minerāl-

vielu akumulācija un izskalošanās; 3) minerālu noārdīšanās un

sintēze; 4) ūdens uzņemšana augsnē un iztvaikošana atmosfērā;

5) saules siltuma saistīšana augsnē (sasilšana) un augsnes sil-

tuma izstarošana atmosfērā (atdzišana).
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Augsnes veidošanās procesā sevišķi svarīga nozīme ir dzīva-

jiem organismiem. Tikai pēc tam, kad dzīvie organismi iedarboju-
šies uz iežu irdni, izveidojas augsne un tās auglība. Tāpēc aug-

snes veidošanās sevišķi cieši saistīta ar organiskās vielas

sintēzes un noārdīšanās procesiem. Organisko vielu sintezē galveno-
kārt hlorofilu saturošie zaļie augstākie augi, bet noārda bcz-

hlorofila zemākie augi, galvenokārt mikroorganismi ar saviem

enzīmiem. Mikroorganismu enzīmi piedalās arī lielmolekulāro

trūda sastāvda|u sintēzē.

Augsnē vienlaikus notiek minerālo savienojumu noārdīšanās

un sintēze. Noārdīšanās procesos primārie minerāli sadalās sa-

stāvdaļās, tādējādi pat grūti šķīstošie savienojumi pāriet kustīgā
stāvoklī — augsnes šķīdumā, un tos var izmantot augi, sintezējot
organominerālos savienojumus. Augsnē notiek arī jaunu sekun-

dāru minerālu veidošanās. Tāpēc augsni nedrīkst uzskatīt kā sa-

stingušu, nekustīgu dabas ķermeni, bet tā jāpēta kā dabiski vēs-

turisks veidojums, kurš atrodas pastāvīgā izmaiņā un attīstībā.

Augsnes evolūciju ietekmē ģeogrāfiskais stāvoklis ar vietējiem
dabiskajiem apstākļiem jeb augsni veidotājiem faktoriem. Reiz

iesācies augsnes veidošanās process pakāpeniski attīstās un ir

viens no dzīvības evolūcijas posmiem virs zemes.

Pirmatnējais augsnes veidošanās process sākas ar pirmo dzīvo

organismu parādīšanos uz zemes. A. Oparins pieņem, ka dzīvība

uz zemes radusies jūras ūdeņos. V. Viljamss uzskata, ka augsnes

veidošanās process sācies ar pirmo hemotrofo baktēriju rašanos

uz iežu virsmas, kad sākusi veidoties organiskā viela.

Pakāpeniski, ilgstošā evolūcijas gaitā radās zemākie un aug-
stākie augi. Radās labvēlīgi apstākļi lielāko zaļo augu attīstībai,

ar kuru parādīšanos uz sadēdējušo iežu irdnes sākās intensīvs

augsnes veidošanās process. Jāatzīmē, ka cilmiezī augiem vaja-
dzīgo barības elementu ir maz. Viens no vērtīgākajiem augu aug-
šanas elementiem — slāpeklis iezī praktiski nav sastopams, maz ir

fosfora, sēra un visu mikroelementu. Pie tam tikai neliela daļa šo

elementu ir savienojumos, kas augiem uzņemami.

Augu barības vielu niecīgo krājumu dēļ iežu irdne augsnes at-

tīstības sākumā ir mazauglīga. Tikai pamazām cilmiežu virskārtā

uzkrājās slāpeklis un citas augu barības vielas. Ātrāk šī uzkrā-

šanās noris uz labākajiem cilmiežiem, kā lesa, karbonātu morēnas,
smilšmāla, mālsmilts, kur spēcīgāk attīstās slāpekli uzkrājēji augi
un mikroorganismi.

Zaļie augi sava organisma uzbūvei, organiskās vielas veidoša-
nai iznes no iežiem vajadzīgās barības vielas un no gaisa saista

slāpekli, kā arī izmanto ogļskābo gāzi.

Augstākie augi pakāpeniski iespiežas arvien dziļāk cilmiezī,
veido spēcīgu sakņu sistēmu, caurauž lielu augsnes masu, no tās

izvelk un uzņem vajadzīgos barības elementus — fosforu, kāliju,
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kalciju, magniju, seru, mangānu, dzelzi, ka arī slāpekli un mikro-

elementus.

Augiem atmirstot un organiskajai vielai sadaloties, veidojas
no jauna savienojumi, kurus var izmantot nākamās augu paau-
dzes.

Organiskās vielas sadalīšanās procesos izdalās arī organiskās

skābes, kuras iedarbojas uz cilmieži, veicina tā sadalīšanos un

augu barības elementu atbrīvošanos. Bez tam arī augu saknes iz-

dala dažādas skābes, kas veicina grūtāk šķīstošo minerālo savie-

nojumu šķīšanu un pāreju augiem uzņemamā stāvoklī.

Sādā veidā pakāpeniski sadēdējuša ieža irdnē uzkrājas augiem
vajadzīgās barības vielas un veidojas auglīga augsne. Tāpēc var

teikt, ka augsne veidojas ilgstošā mijiedarbībā starp augstākajiem

augiem un zemākajiem augiem, starp dzīviem organismiem, resp.,

to vielu maiņas produktiem un cilmieži, starp augiem, mikroorga-
nismiem un gaisa sastāvdaļām (N2,

02, C02).

Augsnē, daudzkārt mijoties organiskās vielas sintēzes un no-

ārdīšanās procesiem, noris a) organisko vielu un trūda uzkrā-

šanās, b) gaisa slāpekļa saistīšana un augu barības minerālo

(pelnvielu) elementu
— P, X, Ca, Mg, S, Mn un citu koncentrā-

cija augsnes virsējos horizontos, c) .vielu un enerģijas aprite starp
zaļajiem augstākajiem augiem un bezhlorofila zemākajiem augiem,
d) vielu pārvietošanās — migrācija pa augšņu profila ģenētiska-

jiem horizontiem.

Augsnes veidošanās procesi. Augsnes veidojas daudzu procesu
rezultātā, kuri nosaka konkrētu' augšņu tipu ar tam atbilstošu ģe-
nētisko horizontu un morfoloģisko, fizikālo, ķīmisko un bioloģisko
īpašību izveidošanos.

Kā svarīgākie no mūsu augšņu veidošanās procesiem atzīmē-

jami: 1) velēnu veidošanās process, 2) podzolēšanās process,

3) glejošanās process, 4) purvu veidošanās un pārkūdrošanās pro-

cess, 5) augsnes iekultivēšanās process. Bez tam vēl var atzīmēt

šādus procesus, kuri risinās vienās augsnēs vairāk, citās mazāk:

pirmatnējā augsnes veidošanās, lesivēšanās, pārdzelžošanās, dre-

nēšanās, atglejošanās, humifikācija, laterizācija, sasāļošanās, at-

sāļošanās, soloncēšanās; šie specifiskie procesi sīkāk apskatīti nā-

kamajās nodaļās, aplūkojot attiecīgo augšņu veidošanos.

ležu sadēdēšanas un augsnes veidošanās procesos svarīgi
iz_prast vielu mazo jeb bioloģisko apriti un lielo jeb ģeoloģisko
apriti.

Mazā jeb bioloģiskā vielu aprite risinās starp augiem, mikro-

organismiem un augsni. Tā ļoti ietekmē augsnes veidošanās pro-

cesus.

Uzskati par bioloģisko vielu apriti jau izteikti V. Vernadska

darbos, kur atzīmēta dzīvo organismu un bioķīmisko procesu loma

virs zemes, bet mācību par bioloģisko vielu apriti izstrādāja V. Vil-

jamss. Sī aprite noris augsnē organisko vielu sintēzes un noārdī-
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šanās procesos. Tā ir raksturīga ar nepārtrauktu slāpekļa un peln-
vielu elementu riņķošanu.

Bioloģiskās vielu aprites rezultātā no augsnes, cilmieža un

atmosfēras organismi uzņem ķīmiskos elementus un sintezē orga-

nisko vielu, bet vēlāk, organiskajai vielai atmirstot un minerali-

zējoties, pelnvielu elementi un slāpeklis kļūst izmantojami nā-

kamajām augu paaudzēm, kas iesaista bioloģiskajā apritē jaunas
barības vielas. Tā noris vielu riņķošana: augsne—dzīvie orga-

nismi—augsne.
Atsevišķās zemeslodes vietās atkarībā no fizikāli ģeogrāfiska-

jiem apstākļiem bioloģiskā vielu aprite noris citādi. Spēcīgāka tā

ir vietās ar lielāku ikgadējās biomasas pieaugumu, kā tropiskajos
un subtropiskajos mežos (325—245 c/ha), bet vājāka tuksnešos un

arktiskajā tundrā (6 c/ha). Zaļie augi ne tikai uzņem augu barības

vielas, bet ar fotosintēzi koncentrē organiskajā vielā saules radiā-

cijas enerģiju. Līdz ar 1 grammolekulas C0
2 uzņemšanu augi saista

112 kcal saules radiācijas enerģijas, kas atbilst vairāk nekā

9 kcal/g oglekļa. Tādā veidā atmirušās augu daļas bagātina aug-

sni ne tikai ar augu barības vielām, bet ari ar enerģiju, kas vei-

cina vieluun enerģijas apmaiņu starp augsnes cieto, šķidro un gāz-
veida fāzi, kā arī starp augsni, augiem, atmosfēru un kosmosu. Kā

jau atzīmējām, galveno lomu organisko vielu sintēzē veic hlorofilu

saturošie zaļie augstākie augi, bet noārdīšanu — bezhlorofila ze-

mākie augi (mikroorganismi). Jo vairāk augu barības vielu būs

iesaistītas bioloģiskajā apritē, jo vairāk veidosies organiskās vie-

las, iegūsim lielākas ražas. Tomēr augu barības elementu riņķo-
šana, t. i., mazā jeb bioloģiskā vielu aprite nav pilnīgi slēgta, jo
daļa augu barības vielu var no augsnes zust, neatgriežoties augsnē.
Te darbojas lielā jeb ģeoloģiskā vielu aprite (2. att.).

2. att. Vielu aprite dabā:

/ — lielā jeb teoloģiskā vielu aprite (a — virsūdeņu noteces izraisītā

erozija, b — gruntsūdens noteces aiznestie izšķīdinātie sāli). 2 — mazā

jeb bioloģiskā vielu aprite (c — organiskā viela, d — minerālsālis).
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Lielajā jeb ģeoloģiskajā vielu apritē augu barības vielas izska-

lojas no augsnes, nonāk gruntsūdeņos un tiek aiznestas uz upēm
un jūrām. Nepareizi lietojot kūtsmēslus, augsnē denitrifikācijas

procesā daļa slāpekļa atbrīvojas un aizplūst gaisā. Tādējādi prak-
tiski no augsnes zūd augu barības vielas, jo atgriezties atpakaļ

augsnē tās var tikai pēc ļoti ilga laika, paceļoties jūras dibenam

un veidojoties sauszemei. Tāpēc jādara viss, lai pēc iespējas mazāk

augu barības vielu aizplūstu ģeoloģiskajā vielu apritē.

Bioloģiskā vielu aprite zināmos apstākļos aizkavē augu ba-

rības vielu izskalošanos, bremzē ģeoloģiskās vielu aprites attīs-

tību. Tāpēc, jo augstāka zemkopības kultūra un pareizāka augsnes

izmantošana, jo mazāk slāpekļa un citu augu barības elementu

no bioloģiskās vielu aprites tiek aiznestas ģeoloģiskajā vielu ap-

ritē, līdz ar to iegūstot augstākas kultūraugu ražas.

AUGSNES PROFILA VEIDOŠANĀS UN UZBŪVE

ležu sadēdēšanas un augsnes veidošanās procesu rezultātā ro-

das augsne, kas atšķiras no cilmieža ar jaunām morfoloģiskām

(ārējām) pazīmēm; tā ir dažādu savstarpēji saistītu augsnes ģe-
nētisko horizontu komplekts.

Augsnes ģenētiskie horizonti atšķiras pēc krāsas, trūda dau-

dzuma, struktūras, sakārtas un citām fizikālām, ķīmiskām un bio-

loģiskām īpašībām. Visi augsnes ģenētiskie horizonti kopā sastāda

augsnes profilu, kas ir īpatnējs katram augsnes tipam un veidam.

Apskatot un analizējot augsnes profilu pa tā ģenētiskajiem hori-

zontiem, bieži lieto apzīmējumu «augsnes uzbūve» (3. att.).
Lai novērotu augsnes profilā ģenētisko horizontu pārmaiņas,

mūsu apstākļos parasti pietiek izrakt 1,0—1,5 m dziļu bedri. Sādā

augsnes atsegumā pēc atšķirīgām morfoloģiskajām augsnes pa-

zīmēm samērā labi var spriest par augsnes īpašībām, auglību un

procesiem, kas tajā noris — augsnes podzolēšanos, glejošanos
(pārpurvošanos), iekultivēšanu.

Augsnes profils un tā horizonti veidojas sarežģītos procesos.

Daudzas vielas izšķīdušā un koloīdā stāvoklī pārvietojas pa aug-

snes profilu, izskalojas vai arī nogulsnējas atsevišķos ģenētiska-

jos horizontos.

Mūsu republikā mitruma ietekmē raksturīga augsnes virsējo
horizontu izskalošanās. Daļu izskaloto vielu augi ar saknēm, kā

arī uz augšu kāpjošās ūdens strāvas paceļ no augsnes dziļākajiem
horizontiem atpakaļ augsnes virskārtā. Tā veidojas augsnes pro-

fils ar tam raksturīgiem ģenētiskajiem horizontiem. Katrs ģenē-
tiskais horizonts veidojas īpatnēji, tam ir savs nosaukums un ap-

zīmējums. Augsnes ģenētiskos horizontus apzīmē ar latīņu alfa-

bēta lielajiem burtiem (A, B, C, G v. c). Ģenētiskos horizontus
iedala apakšhorizontos, kurus apzīmē, lielajiem burtiem pievie-

nojot ciparus vai mazos burtus, piemēram, AO, A., A„, A2, Bi, B&.
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3. att. Augsnes profila uzbūve:

/ —
velēnu podzolētās augsnes,

2 — velēnu gleja augsnes: An — augsnes
zemsega, Ai — trūda (velēnas) horizonts, A2 — izskalošanās horizonts,
A2B — pārejas horizonts, B — ieskalošanās horizonts, G, — gleja hori-
zonta virsējā dala, G 2 — gleja horizonta vidējā daļa, Cig — glejotā
cilmieža virsējā dala, C — cilmiezis.

Dažreiz arī apakšhorizontus iedala sīkāk, ko attiecīgi apzīmē, pie-
mēram, A/, Ai", k\" — atšķirīgas trūda horizonta kārtas.

Trūda akumulācijas (uzkrāšanās) horizonta veidošanās. Sis

horizonts atroda,s augsnes profUa-virspusē. Tā veidošanā aktīvu

dalību ņem augi un mikroorganismi, kas atmirstot atstāj tajā sa-

vas atliekas, uzkrājas trūds Un augu barības vielas. Augu attīstī-

bai vajadzīgās barības viela? augi savāc pa visu augsnes profilu
un koncentrē trūda akumulācijas horizontā. Tāpēc augsnes virsējā
kārtā trūda un augu barības vielu uzkrāšanās ir pārsvarā par

izskalošanos, veidojas trūdvielām bagātāks, ar labāku sakārtu un

struktūru horizonts.

V. Ponomareva savos pētījumos parāda, ka svarīgākais faktors,
kas stabilizēaugsnē ļoti svarīgās trūdvielas, ir mineralizācijas pro-
cesa no organiskajām vielām atbrīvojies kalcijs. Zināma nozīme ir

pozitīvi lādētajiem dzelzs un alumīnija oksīdiem, jo trūdvielu no-

gulsnēšanai tie vajadzīgi ievērojami vairāk, bez tam augi šos oksī-
dus augsnes virskārtā uzkrāj ļoti maz.
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Trūda akumulācijas horizonta izveidošanos veicina ar kalciju
un slāpekli bagāti augi. Sādu augu atliekas ātri mineralizējas un

līdz ar trūdskābēm atbrīvojas arī kalcijs, kas tās saista, neļaujot
izskaloties. Zālaugu atliekām sadaloties, atbrīvojas daudz kalcija,
kas nodrošina lielās daļas trūdskābju saistīšanu. Turpretim, sa-

daloties koku atliekām, sevišķi skuju koku, atbrīvojas daudz trūd-

skābju un maz kalcija, rezultātā trūdskābes netiek saistītas un iz-

skalojas no augsnes virskārtas. Trūds, kas veido akumulācijas
horizontu, ir samērā stabils, tādējādi krasi atšķiras no augsnes

šķidrās fāzes, kas izskalojas uz leju. Tāpēc labākie trūda akumulā-

cijas horizonta veidotāji ir tādi augi, kas dod daudz viegli minera-

lizējamu, ar kalciju bagātu organisko masu. Trūda akumulācijas
horizonts galvenokārt rodas augsnes velēnošanās un ieklutivēšanas

procesos.
Trūda akumulācijas horizontu iedala sīkāk, lietojot attiecīgus

apzīmējumus.
A0

*
— augsnes zemsega (vai kūdra līdz 30 cm biezā

virsējā slānī) ar maz sadalījušos organisko masu. A0 horizonts

sastopams neapstrādāto augšņu (pļavās, ganībās, mežā) pašā
virspusē. Aramzemēs tas piejaukts trūda horizontam. A0 hori-

zonta krāsa
— pelēkbrūna līdz melna. Sakārta zemsegai visbiežāk

irstoša, bet kūdrai —
sablīvēta. Struktūras parasti nav. Agrāk ar

A0 apzīmēja arī kūdras horizontu.

A
T

vai T
— kūdras horizonts (lieto pēdējā laikā) ir

kūdras kārta purva augsnēs. Ja kūdras horizonts ir biezs un nav

viendabīgs, to pēc kūdras krāsas, organisko vielu sadalīšanās pa-

kāpes un citām īpašībām iedala sīkāk, apzīmējot At1 vai Tj, At1

vai T
2

utt.

Ai — trūda vai velēnas horizonts augsnes profilā ir

visbagātākais ar trūdu un augu barības vielām, kā arī ar citiem

augu augšanai labvēlīgiem apstākļiem. Apstrādātās augsnēs Ai
horizonts atrodas virskārtā, bet neapstrādātās augsnēs — zem

A
0

horizonta. Ai horizonta krāsu nosaka trūda daudzums un aug-

snes mehāniskais sastāvs, tā visbiežāk ir pelēka, tumšpelēka vai

brūnganpelēka līdz melna.

Jo biezāks un ar trūdu bagātāks ir Ai horizonts, jo labāka, aug-

līgāka ir augsne. Augsnēm ar izveidotu Ai horizontu nosaukums

parasti sākas ar vārdu «velēnu», piemēram, velēnu karbonātu aug-

snes, velēnu podzolētās augsnes utt. Aluviālajām (palienes) un

uznestajām augsnēm ar Aj apzīmē sanesto trūda bagāto horizontu.

Aa —
aramkārta atbilst aršanas dziļumam. Aramkārtas bie-

zums var arī sakrist ar Ai horizontu. Ja Ai horizonts ir biezs, tad
A

a
horizonts ir tikai daļa no tā. Augsnēs ar plānu trūda akumulā-

* Lieto ari vēl apzīmējumu Aoo un A
0

— rupjā humusa (jēlhumusa) hori-

zonts. Ārzemju augsnes pētnieki, piemēram, Heselmans Zviedrijā, meža zemse-

gas apakšhorizontus apzīmē šādi: L — lapu un citu nesadalījušos atlieku virsējā
kārta, F — daļēji sadalījušās atliekas, H — stipri humificētas atliekas.
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cijas horizontu A horizonts veidojas augsnes apstrādāšanā, Ai
horizontam piearot augsni no dziļākās augsnes kārtas, visbiežāk

no A2, B vai ari no G horizonta.

Eluviālā (izskalošanās) horizonta veidošanās. Sis horizonts

veidojas augsnes podzolēšanās procesā. Mūsu klimata apstākļos
augsnes virsējie horizonti pakļauti izskalošanās (podzolēšanās)
procesam. Trūkstot augsnē kalcijam, sevišķi stipri izskalojas (po-
dzolējas) tieši zem trūda akumulācijas horizonta esošais augsnes

slānis. Seit izveidojas augsnes eluviālais (izskalošanās) hori-

zonts.

V. Ponomareva norāda, ka augsnes podzolēšanos un eluviālā

horizonta veidošanos galvenokārt veicina 1) vēss un mitrs klimats

ar augstu relatīvo gaisa mitrumu, kad nokrišņu ir vairāk nekā spēj
iztvaikot; 2) ar bāziskiem elementiem nabagas augsnes; 3) vāja
bioloģiskā aprite, it sevišķi trūdskābju saistīšanai nepieciešamā

kalcija katjona aprite.
Liela nozīme augsnes izskalošanās procesos ir augiem. Koki,

kuri veido maz organiskās masas un kuru atliekas nabagas ar

kalciju un slāpekli un bioloģiski slikti sadalās, veicina augsnes iz-

skalošanos. Šādos apstākļos augsnē parasti trūkst trūdskābju sais-

tīšanai nepieciešamā kalcija. Organisko vielu mineralizācijā at-

brīvotā kalcija mazais daudzums saista tikai lielāko elektrisko lā-

diņu nesējas augstmolekulāro trūdskābju frakcijas no humīnskābju

grupas, bet fulvoskābj.u grupas trūdskābes paliek nesaistītas ūn,

migrējot uz leju, rada augsnes izskalošanos.

Visstiprāk augsne izskalojas tūlīt zem trūda akumulācijas ho-

rizonta, jo uz tā apakšējās robežas ir vislielākais mineralizētā kal-

cija deficīts, bet dzelzs un alumīnija oksīdu daudzums trūdskābju

izgulsnēšanai ir nepietiekams. Dzelzs un alumīnija oksīdus augi
augsnes virskārtā tikpat kā nekoncentrē, tie pakāpeniski uzkrājas
augsnes dziļākās kārtās, kur veicina ieskaloto trūdskābju izgulsnē-
šanos. Augsnes izskalošanos veicina arī reducēšanās procesi, jo,

piemēram, divvērtīgās dzelzs savienojumi, starp tiem arī organo-

minerālie, ir kustīgāki par trīsvērtīgās dzelzs savienojumiem.

Nokrišņu ūdeņi kopā ar trūdskābēm, it sevišķi no fulvoskābju
grupas, sūkdamies augsnes dziļākajās kārtās, izskalo augsnes

virsējos horizontus. Absolūti nešķīstošu vielu nav. Visvieglāk šķīst
vienvērtīgo katjonu sāļi. Tāpat viegli šķīst un izskalojas hlorīdi,
nitrāti un sulfīdi. Sie sāļi izskalojas ātri un mūsu augšņu virs-

kārtā praktiski nesaglabājas. Tālāk izskalošanai pakļaujas arī

divvērtīgie katjoni, piemēram, Ca" •no sāļiem CaS0 4 un CaC03.
Nokrišņu ūdeņi šķīdina gaisa C02, veidojot ogļskābi, kura augsnē,
saskaroties ar karbonātiem, veido kalcija hidrogēnkarbonātu, kas

šķīst daudz vieglāk un izskalojas no augsnes:

C02+H 2O^H 2C03,

CaC03+ H2
C0

3-vCa(HC03 ) 2.
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Kalcija karbonāta šķīdināšanu un izskalošanos desmitiem reižu

pastiprina mikroorganismu producētās fulvoskābes. Uz karbonā-

tiem bagātiem cilmiežiem veidojušās daudzas augsnes. Tā Latvijas
PSR visizplatītākais cilmiezis — morēna, pēc X Krūmiņa da-

tiem, satur 5—20% CaC0 3. Vairumam mūsu republikas augšņu
karbonāti augsnes veidošanās procesā izskaloti no augsnes virsē-

jiem horizontiem. Augsnes virspusē zūdot karbonātiem un samazi-

noties Ca jonu koncentrācijai, augsne kļūst skāba, un sākas ūdenī

grūti šķīstošu, pat praktiski nešķīstošu vielu izskalošanās. Izska-

lojas sadēdēšanas produktos sastopamie alumīnija, dzelzs un man-

gāna savienojumi, kā arī māls un citas sīkās minerālās un orga-

niskās daļiņas. Augsnē zūd trūdvielas un samazinās māla dau-

dzums, bet relatīvi pieaug kvarca putekļi un smilts, kā ari grūti
noārdāmi alumosilikāti. Līdz ar to augsnes virskārtas apakšējā
daļa zaudē brūnās krāsas toņus un kļūst gaišpelēka, pat bālgana,
kas ir raksturīgi tipiskam eluviālajam (izskalošanās) horizontam.

noārdās augsnes struktūra, augsne sablīvējas un zaudē

augu barības vielas. Augsnes reakcija kļūst arvien skābāka; tas

vēl vairāk pasliktina augsnes fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās

īpašības. Sīs negatīvās īpašības raksturīgas eluviālajam (izskaloša-

nās) horizontam jeb podzola horizontam, ko apzīmē ar sim-

bolu A
2.

A
2

— eluviālais (izskalošanās) jeb podzola ho-

rizonts atrodas zem zemsegas (A0), kūdras (At) vai trūda

(Ai) horizonta. Tā krāsa gaišpelēka vai bālgana, ko rada galveno-"
kārt šeit saglabātais neizskalotais kvarcs. A

2 horizonts ir blīvs,

bez struktūras vai ar slikti izteiktu struktūru, satur maz trūda un

augu barības vielu, dažreiz ari reducētus, augiem kaitīgus savie-

nojumus. Augsnes reakcija skāba. Jo A2 horizonts ir lielāks un

gaišāks, jo augsne stiprāk izskalota — tai sliktākas agronomiskās

īpašības un mazāka auglība. A
2 horizontu nedrīkst sajaukt ar gleja

horizontu (G). Karsējot (piromorfoloģiskā analīze) A2 horizonta

augsne maz maina krāsu — paliek nedaudz gaišāka, turpretim G

horizonta augsne kļūst rūsgana vai iesarkana.

Iluviālā (ieskalošanās) horizonta veidošanās. Šis horizonts vis-

biežāk atrodas zem eluviālā:horizonta, retāk zem trūda norizonta.

Tajā uzkrājas no virsējiem horizontiem izskalotās vielas. Tādas

uzkrāšanās iemesli: vielu koncentrācijas palielināšanās augsnes

šķīdumā, līdz tās sāk izgulsnēties; augsnes reakcijas maiņa; elek-

trolīta koncentrācijas pieaugums, kas izraisa koloīdu koagulāciju,
kā arī veicina dzelzs un alumīnija hidroksīdu, trūda un māla da-

ļiņu uzkrāšanos; zināma ietekme ir arī mikroorganismu sastāva

maiņai, kā arī mehāniskajam sastāvam, kas parasti dziļākās kār-

tās ir mālaināks un darbojas kā filtrs, daļēji aizkavējot sīko daļiņu
tālāku izskalošanos.

V. Ponomareva iluviālā (ieskalošanās) horizonta veidošanos
vieglās smilšainās augsnēs izskaidro ar bāzisko elementu dau-

dzuma palielināšanos augsnes dziļākās kārtās.
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No augsnes virskārtas ar atmosfēras nokrišņiem augsnes dzi-

ļākos horizontos nonāk bāzēm nabagās fulvoskābju un humīn-

skābju grupu trūdskābes, kas kompleksa šķīduma veidā nes līdzi

no augšējiem horizontiem (Ao, A
lt

A
2) izskalotās vielas. So vielu

saistīšanos augšējos horizontos aizkavē kalcija un citu bāzisko

elementu savienojumu trūkums. Trūdskābju šķīdumi, starp kuriem

sevišķa loma ir fulvoskābju grupas trūdskābēm, ieskalojoties aug-

snes dziļākās kārtās, tās pakāpeniski bagātina ar trioksīdiem. No-

teiktā dziļumā, koncentrācijai pieaugot, savienojumi izgulsnējas
un veido trūda iluviālo horizontu (Bh). Negatīvi lādēto trūdskābju
izgulsnēšanā liela nozīme ir pozitīvi lādētajam dzelzs trioksīdam.

leskalošanās horizontā fulvoskābes izgulsnējas noteiktā kārtībā.

Lielmolekulārās fulvoskābes ar lielajām negatīvi lādētajām COOH'

grupāmsaistās vispirms, pēc tam augsnes dziļākajās kārtās izlases

veidā pakāpeniski saistās arī pārējās fulvoskābju grupas trūdskā-

bes. Ar to izskaidrojamas ieskalošanās horizonta atsevišķo daļu at-

šķirības. Visu šo apstākļu rezultātā ieskalošanās horizontā veidojas
vielu koloīdu nogulumi. Trīsvērtīgās dzelzs savienojumi un trūd-
skābes rada šī horizonta iesarkanbrūnokrāsu.

leskalošanās horizonts salīdzinājumā ar augsnes virskārtu ir

vairāk sablīvēts. Mazāk izskalotām augsnēm tas ir vēl samērā

irdens, bet stipri podzolētajām augsnēm — «blīvs. Augsnei stipri

izskalojoties un pieaugot ieskaloto dzelzs un alumīnija hidroksīdu,
kā arī trūdskābju daudzumam, tie var sacietēt un veidot konkrēci-

jas, kas vēlāk saplūst rūsakmenī. Rūsakmens jeb ortšteins.ir

iesarkanbrūns, blīvs, sacietējis slānis, kas nelaiž cauri augu sak-

nes un pat ūdeni. Tas parasti veidojas stipri izskalotās smilts un

mālsmilts augsnēs zemākās vietās, jo tur sakrājas no reljefa aug-

stākajām vietām izskalotās un sanestās vielas. Iluviālo horizontu

apzīmē ar simbolu B.

B
—

iluviālais (ieskalošanās) horizonts. Jo bie-

zāks ir B horizonts, jo augsnes virskārta vairāk izskalota. Hori-

zontam raksturīga oranži sarkanbrūna krāsa. Brūno krāsu mālai-

nām augsnēm galvenokārt dod ieskalotie trīsvērtīgās dzelzs sa-

vienojumi, bet smilts augsnēm — ieskalotās trūdskābes. To var

pārbaudīt ar piromorfologisko analīzi. B horizonta augsne ar trīs-

vērtīgās dzelzs savienojumiem karsējot kļūst vēl brūnāka, bet trūd-

skābju veidotais B horizonts, organiskajām vielām sadegot, kļūst

gaišs. Ja B horizonts ir biezs un atsevišķas tā dajas atšķiras pēc
krāsas, blīvuma un citām īpašībām, tad to iedala apakšhorizon-
tos — 8,, 82,B 2, 83,B

3, Bi„ Bfe, B
s, Bk.

Bi —
ieskalošanās horizonta virsējā daļa.

B
2

— ieskalošanās horizonta galvenā raksturīgākā daļa, daž-
reiz pat sacietējuša rūsakmens veidā (dažās smilts aug-

snēs) .
B 3

— ieskalošanās horizonta pārejas daļa uz augsnes cilm-

ieži.
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Bh —
iluviālā trūda (ieskalotā trūda) apakšhorizonts. Sastop
vieglās smilts augsnēs.

Bfe — iluviālās dzelzs (ieskalotās dzelzs) apakšhorizonts.
B

s
— iluviālais sasāļotais apakšhorizonts. Sastop dienvidu

augsnēs, kas sasāļotas ar viegli šķīstošiem sāļiem.

Bk —
iluviālo karbonātu apakšhorizonts. Dienvidu augsnēs.

Gleja horizonta veidošanās notiek pārmitrā augsnē anaerobā

mikrobioloģiskā procesā vietās, kur augsts gruntsūdens vai ilg-
stoši uzkrājas virsūdeņi. Izdalīt šādu horizontu un nosaukt to par

gleja horizontu pirmais ieteica G. Visockis. Pētot gleja horizonta

veidošanos, viņš atklāja, ka augšņu glejošanās procesā notiek trīs-

vērtīgās dzelzs reducēšanās par divvērtīgo dzelzi.

Anaerobās baktērijas enerģiju iegūst no oksidētajiem savieno-

jumiem, tos reducējot. Kā skābekļa avotu tās izmanto organiskos

un minerālos savienojumus, arī dzelzs trioksīdu, ko reducē par

dzelzs dioksīdu. Līdz ar to izmainās horizonta krāsa no sarkan-

brūnās, ko rada trīsvērtīgās dzelzs oksīds, uz zilo divvērtīgās
dzelzs oksīda krāsu. Tāpēc augsnes sarkanbrūnā vai dzeltenā krāsa

pāriet zilā vai zilpelēkā krāsā. Zilās krāsas intensitāte atkarīga no

reducētās dzelzs daudzuma. Māla augsnēs, kur dzelzs ir vairāk,
krāsa ir zilāka, bet smiltī, kur dzelzs maz, krāsa ir pelēka ar zil-

ganu nokrāsu. Augsnē, zilai krāsai sajaucoties ar dzelteno, rodas

arī zaļgana krāsa, kas tāpat norāda uz gleja horizonta klātbūtni.

Augsnes glejošanās procesā radušies divvērtīgās dzelzs savie-

nojumi parasti ir ūdenī šķīstoši un augsnē viegli pārvietojas. Daļa
to izskalojas līdz gruntsūdenim. Vietās, kuf šie savienojumi paceļas
pa kapilāriem uz augšu, notiek to saskare ar gaisa skābekli un

oksidēšanās, rezultātā augsnē veidojas rūsas krāsas piesmērējumi
un konkrēcijas, kas, procesam turpinoties, var izveidot pat blīvu

rūsakmeni.

Gleja veidošanās bioķīmisko procesu eksperimentāli izsekojuši

un apstiprinājuši vairāki zinātnieki (Z. Afanasjevs, A. Rode, J. Vī-

tiņš v. c). J. Vītiņš mūsu republikā sastopamo sarkano mālu, eks-

perimentāli iedarbodamies ar anaerobajām baktērijām, īsā laikā

pārvērta zili pelēkajā gleja mālā, kas pēc morfoloģiskajām, ķī-

miskajām un fizikālajām īpašībām bija līdzīgs dabā sastopama-
jam glejam. J. Vītiņš atzina, ka anaerobās baktērijas (galveno-
kārt Bacillus amulobacter) producē ūdeņradi, kas reducē Fe

2
0

3 par

FeO. Z. Afanasjevs konstatēja, ka tad, ja vielai, kas satur bagā-

tīgi trīsvērtīgo dzelzi, anaerobos apstākļos pievieno organiskus
savienojumus (cukuru, cieti) vai augsnes ūdens izvilkumu, veido-

jas divvērtīgā dzelzs; antiseptisku vielu klātbūtnē divvērtīgā
dzelzs neveidojas. Tas apstiprina gleja veidošanās bioķīmisko
raksturu. Viņš atzīst, ka arī stipri disperģētās organiskās vielas

un to šķīdumi var reducēt trīsvērtīgās dzelzs savienojumus par

divvērtīgajiem. A. Rode norāda, ka zilganpelēkā gleja krāsa var

veidoties arī, minerālajām daļiņām anaerobos procesos atbrīvo-
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joties no Fe(OH) 3 plēvēm, kas apsedz minerālu īsto krāsu, kā arī

veidojoties jauniem māla minerāliem ar glejam raksturīgo krāsu,
kad dzelzs jonus saturošie šķīdumi reaģē ar kramskābes un alu-

mīnija solu.

Jāatzīst, ka gleja veidošanās un dzelzs reducēšanās process

augsnē ir stipri komplicēts, tajā liela nozīme ir augsnes pār-
mitrumam, anaerobiem apstākļiem, temperatūrai, augsnes sablī-

vējumam, šķīstošo organisko vielu daudzumam, augsnes reakcijai
un citiem faktoriem.

Mūsu augsnēs gleja horizonta veidošanās ar bāzēm bagātu
ūdeņu ietekmē visspilgtāk izteikta tūlīt zem trūda horizonta. Iz-

šķir augsnes glejošanos virsūdeņu ietekmē un augsnes glejošanos
gruntsūdeņu ietekmē.

Gleja horizonts atkarībā no augsnes veidošanās apstākļiem var

būt dažādi izteikts. Ja augsnē parādās tikai atsevišķi zilgani plan-
kumi, tos sauc par gleja piesmērējumiem; ja plankumu
daudz, tie veido glejotu horizontu; izveidojušos nepār-
trauktu zilganu kārtu sauc par gleja horizontu.

Gleja horizonts, kā arī glejotais horizonts norāda uz augsnes

pārmitrumu un reducēšanās procesiem augsnē. Tādā augsnē augi
ne labprāt aug, jo tā satur augiem kaitīgus savienojumus.

Augsni nosusinot, uzlabojas augsnes aerācija un gaisa skā-

bekļa ietekmē zilganie divvērtīgās dzelzs savienojumi pāriet sar-

kanbrūnajos trīsvērtīgās dzelzs savienojumos, izmainot augsnes

krāsu no pelēkzilas uz sarkanbrūnu vai dzeltenu. Vienlaikus aug-
snē izzūd augiem kaitīgie reducētie savienojumi. Gleja horizonta

apzīmējums — G, glejotā horizonta —

g.
G

— gleja horizonts atrodas zem Ai, A2 vai B horizon-

tiem vai arī starp tiem. Tas ir slēgts, nepārtraukts, mālainām aug-

snēm zilganā vai zaļganpelēkā krāsā, bet smilšainām augsnēm —

zilgani gaišpelēkā krāsā. G horizontu nevajag sajaukt ar A2 hori-

zontu. Augsni karsējot (piromorfoloģiskā analīze), G horizonta

reducētie Fe" savienojumi oksidējas uz Fe-" un kļūst brūni.

g — glejotais horizonts nav ar vienlaidu gleju, bet

plankumains. Glejotās augsnes rodas, ja anaerobie apstākļi nav

pietiekami ilgstoši, lai izveidotos vienlaidus glejs. Tās var rasties

arī no gleja augsnēm pēc to meliorācijas. Noregulējot augsnes

mitrumu, gleja un glejotlbas pazīmes ar laiku izmainās — rodas

oksiglejs. Glejotā horizonta apzīmējums — A
2g, Bg, Cg utt.

Cilmiezis augsnes profilā (C) ir sadēdējušais iezis, no kura

veidojusies augsne. Tas visbiežāk atrodas zem ieskalošanās hori-

zonta vai ari zem gleja horizonta. Cilmieži ļoti maz skāris aug-

snes veidošanās process, tāpēc tas ir nepārveidots vai ļoti maz

pārveidots materiāls. Trūdu praktiski nesatur. Cilmieža reakcija
parasti tuva neitrālai vai, saturot karbonātus, vāji bāziska, bet

sasāļotos cilmiežos — bāziska. Krāsa smiltij trīsvērtīgās dzelzs
ietekmē dzeltena, bet mālam — sarkanbrūna. Karbonātiem bagāto
cilmiežu krāsa gaišāka. Latvijas PSR augsnēs, kas veidojušās uz
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karbonātus saturoša materiāla, cilmieža robežu vai tā piejaukumu
citiem horizontiem viegli konstatēt pēc karbonātu (CaCOs) sāk-

šanās dziļuma (augsne reaģē uz 10% HCI). Augsnes cilmieža sim-

bols
—

C.

C — augsnes cilmieži, ja tas nav viendabīgs, iedala apakš-
horizontos — Ci, C 2,C3utt.

Pārējo augsnes horizontu raksturojums. Bez apskatītajiem gal-

venajiem ģenētiskajiem augsnes horizontiem lieto vēl šādus atse-

višķu augsnes kārtu apzīmējumus:
D

— augsnes pamatne ir zem cilmieža sastopamie no-

gulumi, kas pēc fizikālajām, ķīmiskajām un citām īpašībām krasi

atšķiras no cilmieža.

AiA2, A2B, BC, A2 g ...
— pārejas horizonti vai starp-

horizonti. Tos izdala, ja pāreja no viena horizonta uz otru nav

spilgti izteikta un ir lielāka par 3 cm. Pārejas horizontus apzīmē
ar to horizontu burtiem, no kuriem tie veidoti.

Ai/A2, Ai/B, Ai/C ...
— sajauktie horizonti, radušies

augsnes apstrādāšanā vai dzīvnieku darbības rezultātā. Tos ap-

zīmē ar sajaukto horizontu burtiem.

I, 11, 111, 1V... — augsnes kārtas. Augsnes iedalījumu
kārtās lieto gadījumos, kad augsnes kārtainums neatbilst ģenētis-

kajiem augsnes horizontiem, piemēram, mākslīgi sanestajām aug-

snēm, apraktajām augsnēm.

Bez apskatītajiem augsnes horizontu apzīmējumiemlieto arī citus šādus apzī-

mējumus. Pazīstamais ukraiņu augsnes pētnieks A. Sokolovskis ieteic šādus aug-

snes horizontu apzīmējumus: H (no latīņu vārda humus — zeme, augsne) —

atbilst Ai horizontam; E (no latīņu vārda eluo — izskalo) — atbilst A2 hori-

zontam; I (no latīņu vārda illuo — ieskalo) — atbilst B horizontam; P (no

grieķu vārda petra — akmens) — atbilst C horizontam; Ho atbilst Ao; GL —

glejs; G — ģipsis, X —
karbonāti, S — sāļi. Pie katra horizonta apzīmējuma

pievieno skaitli, kas norāda horizonta biezumu (cm). Tā iespējams augsnes pro-

fila uzbūvi parādīt ar formulu.

Augsnes horizontu biezums un atrašanās dziļums. Augsnes
horizonta biezumu un atrašanās dzijumu izsaka ar diviem skait-

ļiem, piemēram, velēnu podzolētajai augsnei var būt šādi hori-

zonti: A0 o—3 cm, A, 3—25 cm, A2 25—29 cm,
A

2B 29—34 cm,

B 34—70 cm, C>7o cm.

Pirmais skaitlis norāda dzijumu, kurā horizonts sākas, ot-

rais — dziļumu, kurā tas izbeidzas. Starpība starp otro un pirmo
lielumu ir horizonta biezums, piemēram, A

2 horizonts sākas 25 cm

dziļi un izbeidzas 29 cm dziļi, tā biezums ir 29 cm — 25 cm =

4 cm.

AUGSNES MORFOLOĢISKĀS PAZĪMES

Mācībai par augsnes morfoloģiju pamatus izveidoja V. Do-

kučajevs, bet pilnībā to izstrādāja S. Zaharovs un citi augsnes
zinātnieki.



97

Augsnes morfoloģiskās jeb ārējās pazīmes nosaka ar maņas

orgānu (redzes, taustes v.c.) palīdzību. Pieredzējuši lauksaimnie-

cības speciālisti un lauku praktiķi ātri un samērā precīzi orientējas
par augsnes labajām un sliktajām īpašībām pēc augsnes morfolo-

ģijas. Tas iespējams tāpēc, ka augsnes morfoloģiskās īpašības
norāda uz augsnes auglību vai neauglību, kā arī daļēji atspoguļo
ķīmiskos, fizikālos un bioloģiskos jeb t. s. iekšējos procesus. Lai

pareizāk un drošāk varētu izdarīt noteiktus secinājumus par

augsni, vēlams morfoloģisko pazīmju noteikšanu papildināt kaut

vai ar vienkāršām puskvalitatīvām ķīmiskām metodēm (pH;

CaCO3 noteikšana uz lauka).
Svarīgākās augsnes morfoloģiskās pazīmes ir augsnes krāsa,

mehāniskais sastāvs, trūds un organiskā viela, struktūra, sakārta,

jaunveidojumi un ieguldņi.
Augsnes krāsa ir viena no vieglāk konstatējamām ārējām pazī-

mēm. Tā atspoguļo augsnes veidošanās procesus un augsnes

īpašības, pat auglību. Daudzām augsnēm (melnzemēm, brūn-

zemēm, pelēkzemēm v. c.) nosaukumi doti pēc augsnes krāsas.

Melno krāsu augsnē dod trūds un ogle. Jo augsnē vairāk trūda,

jo tās krāsa tumšāka. Atkarībā no trūda daudzuma augsnēs krāsa

izmainās no bālganas līdz melnai. Sarkanbrūno un brūno

krāsu mālainās augsnēs galvenokārt dod trīsvērtīgās dzelzs savie-

nojumi, bet smilts augsnēs — irūdskābju savienojumi. Nelielus

melnbrūnus piesmērējumus un konkrēcijas veido mangāna diok-

sīds. Ja šo savienojumu augsnē ir mazāk, augsnes krāsa ir dzel-

tena līdz dzeltenbrūna. Jo tumšāka ieskalošanās hori-

zonta sarkanbrūnā un brūnā krāsa, jo stiprāk izskalota augsnes

virskārta un augsne parasti mazāk auglīga. Balto krāsu aug-

snei dod kalcija karbonāts, kvarcs, silīcija dioksīds, kaolīns. Silī-

cija dioksīda un kvarca radītā baltā krāsa norāda, ka augsne ir

slikta, mazauglīga, bet kalcija karbonāta radītā baltā krāsa
— uz

labu augsnes reakciju, labu sakārtu, struktūru un citām agrono-

miskajām īpašībām. Zilo, zilganpelēko un zaļganpe-
1ē ko krāsu dod reducētie divvērtīgās dzelzs savienojumi, kas

veidojas pārmitrā augsnē.

So piecu krāsu kombinācijas veido mūsu augšņu dažā-

dās nokrāsas. Augsnes krāsas intensitāte ir atkarīga no augsnes
mitruma pakāpes, apgaismojuma, saputekļojuma un reakcijas.
Sausas augsnes salīdzinājumā ar mitrām ir veselu krāsu toni gai-
šākas; labi apgaismotās (saulē) — gaišākas par vājāk apgais-
motām (ēnā). Gaišākas izskatās ari vairāk saputekļotās augsnes
un augsnes ar skābu reakciju. Augsnes krāsu bieži vien grūti iz-

teikt ar vienu vārdu, tāpēc lieto saliktus vairākkrāsu apzīmējumus,
piemēram, tumšpelēkbrūna, zilganpelēka ar gaišbrūniem planku-
miem utt. Nosakot augsnes krāsu, var izmantot augsnes krāsu

trijstūri (4. att.).
Katram augsnes ģenētiskajam horizontam ir sava rakstu-

rīga nokrāsa. Trūda akumulācijas horizonts (Ai) visbiežāk ir
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tumšpelēkā, brūnganpelēkāvai pat melnākrāsā; izskalotais podzola
horizonts (A2) — gaišpelēkā, bālganā krāsā; ieskalošanās hori-

zonts (B) — sarkanbrūnā, brūnā krāsā; cilmiezis (C) — dzelte-

nīgā (smiltij) un brūnā (mālam) krāsā; gleja horizonts (G) —

zilganā, pelēkzilganā vai pelēkā krāsā. Pēc bālgani pelēkās krāsas

izskalotajā horizontā (A 2 ) un brūnās krāsas intensitātes ieska-

lošanās horizontā (B), kā arī pēc šo horizontu biezuma un izteik-

tības var spriest par izskalošanās procesa pakāpi, bet pēc zilās

krāsas piejaukuma augsnes horizontos — par lieka mitruma nelab-

vēlīgo ietekmi utt.

Augsnes mehāniskais sastāvs kā augsnes morfoloģiskā pa-
zīme. Precīzi augsnes mehānisko sastāvu nosaka laboratorijā. To-

mēr arī uz lauka ar maņu orgānu palīdzību iespējams aptuveni
noteikt augsni pēc mehāniskā sastāva. Praktiskie paņēmieni šajā
gadījumā ir a) augsnes saberšana starp pirkstiem, 'lai noteiktu

mala un smilts daļiņu piejaukumu augsnē; b) pavediena, lodītes

vai figūras izveidošana no mitras augsnes; c) augsnes triepuma,

4. att. Krāsu trīsstūris (pēc S. Zaharova).



5. att. Augsnes mehāniskais sastāvs atkarībā no fizi-

kālā māla un fizikālās smilts daudzuma (pēc Kačinska):
/ —

smags māls, 2 — māls. 3 — smags smilšains māls, 4 —

vidēji smags smilšains māls. 5 — viegls smilšains māls. tf —

mālaina smilts. 7 — smilts.

lipīguma novērtēšana; d) augsnes griešana ar nazi un griezuma
izskata, kā arī naža un smilts graudiņu saskarē radušās skaņas
novērtēšana. Bez tam augsni vēl apskata ar palielināmo stiklu,
novēro tās plastiskumu, pielipšanu, blīvumu un citas augsnes mor-

foloģiskās īpašības. Augsnes mehānisko sastāvu veido fizikālā

māla, fizikālās smilts un augsnes skeleta sajaukums (5. att.).
Trūds un organiskā viela kā augsnes morfoloģiskā pazīme.

Augsnes auglība atkarīga no organiskās vielas daudzuma un sa-

dalīšanās pakāpes.
Vērtīgākie augi, kas augsnei dod labāko organisko masu un

trūdu, ir zālaugi, sevišķi tauriņzieži. To veidotā organiskā masa

ir bagātāka ar augu barības vielām un mikroorganismiem vieglāk
noārdāma. Sliktu trūdu dodskuju koki un sūnas.

Morfoloģiski iespējams arī aptuveni pateikt organiskās vielas

daudzumu un sadalīšanās pakāpi. Organiskajā masā parasti iz-

dala a) nesadalījušās un mazsadalījušās augu atliekas, b) dažā-

dās pakāpēs sadalījušās augu atliekas, c) trūdu.

Par trūda daudzumu augsnē aptuveni var spriest pēc augsnes

krāsas. Tumšākās krāsas augsnes ir bagātākas ar trūdu. Augsnes
krāsu ietekmē ne vien trūda daudzums un īpašības, bet arī augsnes

mehāniskais un mineraloģiskais sastāvs, kā arī augsnes mitrums

un reakcija (skābā reakcijā trūda krāsa parasti gaišāka).
Aptuveni nosakot trūda daudzumu, ņemama vērā arī augsnes

cilmieža krāsa, kas piešķir trūda nabadzīgām augsnēm īpatnēju
nokrāsu. Kūdrai morfoloģiski iespējams noteikt sadalīšanās pa-

kāpi un minerālos ieslēgumus.
Augsnes struktūra kā augsnes morfoloģiskā pazīme. Mālaino

augšņu auglību stipri ietekmē augsnes struktūra. Par augsnes
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struktūru plašāk apskatīts 128. lappusē. Pēc morfoloģiskajām pa-

zīmēm var atšķirt struktūrainas augsnes no bezstruktūras aug-

snēm. Struktūrainām augsnēm iespējams noteikt struktūras izteik-

tību, tipu un izturību ūdenī. Struktūrainas augsnes sadrūp
atsevišķās drupatās — struktūras agregātos. Bezstruktūras

augsnes salīp blīvā masā (māliem) vai arī sairst atsevišķās mine-

rālās unorganiskās daļiņās (smiltij, zemsegai).

Augsnes struktūra var būt izteikta labi, vidēji un vāji. Augsnei
ar labi izteiktu struktūru visa galvenā augsnes masa ir dru-

pataina. Sīko, putekļaino daļiņu, kas atrodas drupatu spraugās,
ir maz. Augsnei ar vāji izteiktu struktūru drupatu ir maz, to

spraugās daudz sīko, putekļaino augsnes daļiņu.
Pēc formas S. Zaharovs augsnei izšķir kubisku, prizmatisku un

plākšņveida struktūru (6. att.). Kubiskajā struktūrā drupatu
forma kubiska vai ieapaļa. Sāda struktūra sastopama maz iz-

skalotos, trūdu bagātos augšņu horizontos (graudainajās palie-
nes augsnēs, kultūraugsnēs, velēnu karbonātu augsnēs v. c).
Prizmatiskajā struktūrā drupatas stabainas, stabveida vai

prizmainas; sastop smago bezkarbonātu augšņu ieskalošanās hori-

zontā (B) un sāļainajās augsnēs. Plākšņveida struktūrā

6. att. Augsnes struktūras tipi un veidi (pēc S. Zaharova):
a — kubveida struktūra [/ — cilaina (50—20 mm), 2 — rupjdrupataina (20—10 mm),
3 — drupataina (10—1,0 mm), 4 — sīkdrupataina (1—0,25 mml, 5 — rupiriekstaina
(20—10 mm), 6 — riekstaina (10—7 mm), 7 — sīkriekstaina (7—5 mm), * — rupjgrau-
daina (5—3 mm), 9 — graudama (3—l mml, 10 — slkgraudaina (1—0,5 mm), // — krell-
veida]:
b — prizmveida 1/2 — stabaina (>3O mm), 13 — stabveida (>3O mm), 14 — rupjpriz-
maina (>5O mm), 15 — prizmaina (50—30 mm), 16 — sīkprizmaina (30—10 mm), 17 —

smalkprizmaina (<lO mm)ļ^
c — ļiliikšnviMila [18 — slāņaina (>5 mm), 19 — plākšņaina (s—l mm), 20 — lapaina
(<1 mm), 21 — rupjzvīņaina (3—l mm), 22 — sīkzvīņaina (<1 mm)].
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drupatas plākšņainas vai lapainas; sastop mālainu, stipri izskalotu

augšņu izskalošanās horizontā (A 2).
Atkarībā no struktūras izturības ūdenī izšķir ūdensizturīgu

struktūru, kad drupatas, aplietas ar ūdeni, ilgi saglabājas un neiz-

jūk, un ūdensneizturīgu struktūru, kurai drupatas, aplietas
ar ūdeni, ātri izjūk (3—10 minūtēs).

Noteicot augsnes struktūru, visas īpašības apvieno vienā tei-

kumā, piemēram, labi izteikta, ūdensizturīga, sīkgraudaina aug-

snes struktūra.

Augsnes sakārta kā augsnes morfoloģiskā pazīme. Augsnes sa-

kārta ir augsnes blīvuma un porainības apvienojums. Pēc aug-

snes sakārtas var spriest par augsnes apstrādāšanas pretestību,
augsnes gaisa un ūdens režīmu, kā arī par citām augsnes īpašī-
bām. Sakārta ir atkarīga no augsnes mehāniskā sastāva, struk-

tūras un trūda daudzuma augsnē.
Pēc augsnes blīvuma izšķir irstošu, irdenu, vidēji blīvu,

blīvu un ļoti blīvu sakārtu. Irstošā sakārta ir augsnēm, kas

irst pamatsastāva minerālās un organiskās daļiņās. Tā ir bez-

struktūras smiltij (piemēram, kāpās) un grantij, dažreiz arī iz-

žuvušai meža zemsegai. Augsne viegli apstrādājama. Tā ir agro-

nomiski slikta augsnes sakārta. Augsnes ar irstošu sakārtu slikti

saista ūdeni un augu barības vielas, tās pakļautas vēja erozijai,
ir mazražīgākas (smilts augsnes). Irdena sakārta ir struk-

tūrainām augsnēm. Sādu augsni apstrādājot, rokot vai saspiežot
rokā, tā sabirst drupatās. Parasti irdena sakārta ir augsnēm, kas

satur daudz trūda. Augsne viegli apstrādājama. Tā ir agrono-
miski labākā augsnes sakārta. Laba irdena sakārta ir kultivētām

struktūrainām vai arī karbonātus saturošām augsnēm. Irdena sa-

kārta dažreiz ir arī zemo (zāļu) purvu, retāk pārejas purvu kūd-

rai. Vidēji blīva (sablīvēta) sakārta ir bezstruktūras

mālsmilts un smilšmāla augsnēm, kas satur maz trūda, kā arī labi

sadalītai augstā purva kūdrai. Raksturīgas iezīmes: augsne mitra,
turas pikās, sažuvusi ir blīva, plaisā, bet ir grūti salaužama. Augsni
grūti apstrādāt. Tā ir agronomiski slikta augsnes sakārta. Blīva

sakārta sastopama bezstruktūras smaga smilšmāla un māla

augsnēs, kas satur maz trūda, kā arī erodētās pauguru vir-

sotnēs un augsnes dziļākos horizontos. Augsne ar blīvu sakārtu ir

mitra, lipīga un turas pikā, sažuvušu piku tikpat kā neiespējami
salauzt. Blīva sakārta traucē gaisa iekļūšanu augsnē, augu sakņu
iespiešanos, apgrūtina apstrādāšanu, veido garozu, tāpēc tā nav

laba kultūraugiem. Ļoti blīva sakārta sastopama sālāma-
jās augsnēs, pie mums tikpat kā nav novērojama. Mitra augsne ar

šādu sakārtu ir lipīga, sažuvusi tā ir (oti blīva, nevar rakt ar lāp-
stu. Tā ir ļoti slikta augsnes sakārta.

Augsnes sakārtas porainību raksturo struktūras agregātos, kā

arī starp tiem esošo poru lielums.

Pēc augsnes porainības agregātos izšķir sīkpo-
rainu sakārtu —

augsne viscaur ar porām, kas mazākas
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_JLĒLJLJ3UD. P.°_LaJ nu sakārtu
— poras I—3 mm, sū-

ri ainu sakārtu — augsne ar 3—5 mm tukšumiem, aca inu

sakārtu
— tukšumi s—lo5—10 mm, dobumainu sakārtu —

tukšumi lielāki par 10 mm, cauru|veida sakārtu
—

tuk-

šumi kanālu veidā.

Pēc augsnes porainības starp agregātiem iz-

šķir sj_k plaisainu sakārtu — plaisas šaurākas par 3 mm,

plaisainu sakārtu — plaisas 3—lo mm, lielplaisainu
sakārtu

— plaisas lielākas par 10 mm. Augsnes porainība
nosaka ūdens un gaisa režīmu augsnē.

Augsnes jaunveidojumi kā augsnes morfoloģiskā pazīme. Vei-

dojoties augsnei, tās profilā uzkrājas vielas, kas atšķiras no aug-

snes cilmieža pēc krāsas, formas un ķīmiskā sastāva. Augsnes
horizontos morfoloģiski atšķirīgos piesmērējumus, plankumus, kon-

krēcijas un starpslāņus sauc par jaunveidojumiem.- Pēc jaunveido-
jumiem iespējams spriest par augsnes veidošanās procesiem, aug-

snes horizontiem, augsnes tipu un augsnes auglību.
Visus augsnes jaunveidojumus pēc izcelšanās iedala ķīmiskos

un bioloģiskos.

Ķīmiskie jaunveidojumi radušies ķīmiskos procesos.
Baltas krāsas ķīmiskie jaunveidojumi ir kalcija karbonāts, ģip-
sis un silīcija dioksīds. Dzeltenā līdz sarkanā krasā ir trīsvērtīgās
dzelzs savienojumi. Melna un brūna krāsa ir trūdam (humusam),
daļēji arī mangāna savienojumiem. Zilgana krāsa visbiežāk ir re-

ducētajiem divvērtīgās dzelzs savienojumiem (gleja horizontā);

gaisa klātbūtnē zilgana krāsa ir arī vivianītam. Bezkrāsainas līdz

dzeltenīgas ir fulvoskābes. Visi minētie ķīmiskie jaunveidojumi
sastopami dažādos maisījumos.

Pēc formas ķīmiskie jaunveidojumi augsnē sastopami kā 1) uz-

pūderējumi — viegli pārsedz augsnes vai kūdras pikas;

2) piesmērē jumi un plankumi (kaļķainu... dzelžaini,
trūdaJU.. c.) — veidojas plaisās, kur cirkulē attiecīgām vielām ba-

gāti ūdeņi; 3) k_pn.kr ēc ija s (kaļķa, dzelzs, mangāna v. c.) —

veidojas, attiecīgajām vielām izgulsnējoties un sacementējoties;
tās var būt no milimetra līdz vairākiem centimetriem lielas, cietas,

noapaļotas; 4) starpslāņi (saldūdenskaļķa, rūsakmens jeb
ortšteina v. c.) — veidojas, dažādām vielām izgulsnējoties irdenā,
dažreiz pat blīvā slānī.

Sastopot augsnē kalcija karbonāta jaunveidojumus, var seci-

nāt, ka augsne bagāta ar kaļķi un bāziskiem katjoniem. Sādu

augšņu reakcija ir gandrīz neitrāla vai pat bāziska. Tās ir mazāk

izskalotas, ar trūdu un augu barības vielām bagātākas. Kalcija
karbonāta jaunveidojumi raksturīgi velēnu karbonātu augsnēm,
dažreiz arī velēnu gleja augsnēm un zemā (zāļu) purva augsnēm.

Kvarca, silīcija dioksīda uzpūderējumi un piesmērējumi no-

rāda uz stipri izskalotu augsni.
Trīsvērtīgās dzelzs savienojumu jaunveidojumi un ortšteina

horizonts norāda uz izskalotu augsni. Daudz šo jaunveidojumu
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sastop mazauglīgās velēnu podzolētajās augsnēs, velēnu podzolē-
tajās glejaaugsnēs un pārejas purva augsnēs.

Zilganie divvērtīgās dzelzs un brūnie mangāna jaunveidojumi
visbiežāk atrodas glejoto augšņu apakšējos horizontos.

Divvērtīgās dzelzs fosfāta savienojumu (vivianīta) jaunveido-

jumi sastopami kūdrā, purvainajās augsnēs un purva augsnēs.
Bioloģiskie jaunveidojumi sastopami augsnes dziļā-

kajās kārtās. Tie veidojas slieku, kukaiņu un lielāku dzīvnieku ejās,
kas aizpildītas ar vielām, kuras pēc krāsas un sastāva atšķiras no

augsnes horizonta.

Līdzīgi jaunveidojumi rodas augsnes dziļākajās kārtās, atmir-

stot koku saknēm. Tiem nereti ir tūbiņveida forma.

Sliekas un daži citi dzīvnieki, izlaižot augsni caur savu ķer-
meni, pārveido tās ķīmiskās un fizikālās īpašības un rada īpat-
nējas formas jaunveidojumus, piemēram, slieku koprolītus.

Dziļākajos augsnes slāņos sastopamās dzīvnieku un augu sakņu
ejas norāda uz bioloģiskajiem procesiem piemērotiem apstākļiem —

tur izvietosies augu saknes.

Augsnes ieslēgumi (ieguldņi) kā augsnes morfoloģiskā pa-

zīme. leslēgumi ir augsnē mehāniski ienesti svešķermeņi. Izšķir
organiska un minerāla rakstura ieslēgumus.

Urgani š""RTē ieslēgumi ir dzīvnieku kauli, ogles, glie-
mežnīcas un citas līdzīga rakstura organiskas atliekas. Daļa šo

ieslēgumu ir sakoncentrēta senu mītņu tuvumā un norāda uz cil-

vēka līdzdalību. ■

Minerālajiem ieslēgumiem pieskaitāmi antropogēnie
ieguldņi, kā ķieģeļi, trauku lauskas, darba rīki, rotas lietas, me-

tāla un stieples gabali,_stikla šķembas un citi arheoloģiska rak-

stura priekšmeti. leslēgumi ir arī mehāniski ienesti laukakmeņi,
t. i., ieži, kas maz pakļauti augsnes veidošanās procesiem.

No ieslēgumu daudzuma un rakstura var spriest par augsnes
izmantošanas un iekultivēšanas vēsturi unpakāpi.

KOLOĪDI UN AUGSNES VIELU SAISTĪŠANA

AUGSNES KOLOĪDI

Pētījumus par augsnes koloīdiem, augsnes adsorbcijas kom-

pleksu un vielu saistīšanas veidiem Krievijā pirmais, sākot ar

1910. gadu, veica K. Gedroics. Viņa pētījumi un atklājumi šajā
jomā ļoti sekmēja V. Dokučajeva ģenētiskās augsnes zinātnes at-

tīstību. Ar to sākās jauns laikmets ne vien augsnes zinātnē, bet ari

agroķīmijā un citās zinātnēs gan Padomju Savienībā, gan arī ār-

zemēs. K. Gedroica pētījumiem bija liela nozīme augsnes auglības
celšanā ar ķīmiskiem paņēmieniem. Vēlāk plašus pētījumus par
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augsnes adsorbcijas kompleksu un vielu saistīšanas veidiem veica

A. Sokolovskis, A. Tjuļins, D. Prjaņišņikovs, N. Gorbunovs, N. Re-

mezovs, I. Antipovs-Karatajevs un citi, kā arī G. Vīgners Šveicē,
S. Matsons Zviedrijā un citi ārzemju augsnes pētnieki.

Koloīdi sastāda augsnes vissīkāko frakciju un ir vissvarīgākā,
aktīvākā un būtiskākā augsnes sastāvda|a, kas visvairāk ietekmē

augsnes produktivitāti. Tiem ir svarīga nozīme barības vielu uz-

ņemšanā augos, dažādās apmaiņas reakcijās un augsnes fizikālo

īpašību (it sevišķi struktūras) veidošanā. Koloīdi rodas augsnes

veidošanās gaitā, iežiem un minerāliem mehāniski sasmalcinoties

(dispersijas procesā), sadēdot dažādos fizikāli ķīmiskos un bio-

loģiskos procesos, kā arī kondensācijas procesā, kad iežu dēdēša-

nas produktu savstarpējās reakcijās vielu molekulas un joni fizi-

kāli un ķīmiski saistās.

Augsni var uzskatīt par polidispersu sistēmu ar rupji disper-
sām (> 100 mp), koloīdi dispersām (100—1 mp)* un molekulāri

dispersām daļiņām jeb molekulām (< 1 mp).
Koloīdo dispersiju jeb koloīdo sistēmu robežas ar rupji dis-

persajām sistēmām, kā arī ar molekulāri dispersajām sistēmām

jeb īstajiem šķīdumiem nav krasas. Līdz ar disperso dajiņu lie-

luma pieaugumu virs 100 mp koloīdās īpašības strauji nepazūd,
bet pamazinās pakāpeniski. Tāpēc izdala t. s. pirmskoloīdo frak-

ciju ar daļiņu lielumu 1000—200 mp.

Koloīdo sistēmu robežvirsma. Koloīdu īpašības sāk parādīties

dispersās sistēmas daļiņām, kas mazākas par 1 mikronu. Pa-

augstinoties dispersijas pakāpei, strauji palielinās koloīdās sis-

tēmas kopējā robežvirsma. 22. tabulā parādīts, kā palielinās ko-

pējās virsmas platība 1 cm3 vielas, palielinoties sasmalcinātības

pakāpei.
Vissmalkākie ir montmorillonītu grupas minerāli. Tā, piemē-

ram, 1 g montmorillonītakopējā virsma ir 800 m2, bet 1 g kaoli-

nīta — 80 m
2,

t. i., salīdzinājumā ar montmorillonītu 10 reizes

mazāka. Tāpēc māla augsne ar 10% montmorillonīta 1 m 2 pla-
tībā un 20 cm biezā slānī satur 30 kg montmorillonīta ar darbo-

jošos kopējo virsmu pat līdz 24 km2. Kļūst saprotams, kāpēc smilts

augsnes, kuras satur maz koloīdu, ir kā fizikāli, tā ķīmiski maz-

aktīvas.

Koloīdo daļiņu lādiņš. Koloīdajām daļiņām atrodoties nepār-
trauktā kustībā, starp daļiņu un šķīdumu vienmēr pastāv noteikta

potenciālu starpība, ko sauc par elektrokinētisko jeb Ķ (dzeta)
potenciālu. Tas parasti nav liels — daži desmiti milivoltu, jo
daļiņu kustības rezultātā no tām atrāvušos jonu skaits ir relatīvi

mazs. Elektrokinētiskais potenciāls atbilst potenciālu starpībai
starp daļiņas adsorbcijas slāni un šķidrumu. Elektrokinētiskais

potenciāls (Pe ) ir proporcionāls lādiņam (/) un elektriskā dubult-

slāņa biezumam (d), bet pretēji proporcionāls daļiņu rādiusa kvad-

* Pec dažu zinātnieku uzskata, 200—1 mv..
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22. tabula

Virsmas palielināšanās, sasmalcinot 1 cm 3 vielas

rātam (r 2 ) un pretēji proporcionāls dispersijas vides dielektris-

kajai konstantei (D):

D-r*

Jo lielāks ir elektrokinētiskais potenciāls, jo lielāki ir atgrūšanās

spēki starp vienādi lādētajām daļiņām un jo stabilākas ir koloīdās

sistēmas.

Augsnes minerālie koloīdi galvenokārt ir lādēti negatīvi, po-

zitīvi lādētu koloīdu mūsu augsnēs ir maz. Organiskie koloīdi (he-

miceluloze, humīnvielas) arī ir lādēti negatīvi. Koloīdās daļiņas

lādiņš būs «+ » vai «—» atkarībā no tā, kādi ir elektrokinētisko

potenciālu noteicošie joni — katjoni vai anjoni. Ja tie ir katjoni,
tad daļiņa ir pozitīvi lādēta, bet, ja tie ir anjoni, tad daļiņa ir ne-

gatīvi lādēta. Apkārtējā dispersijas vidē atradīsies daļiņas lādiņam

pretēja lādiņa joni (katjoni vai anjoni).

Augsnē ir daudz amfotēro koloīdu (Si, Fe, AI), kuri atkarībā

no attiecīgā šķīduma izoelektriskā punkta un šķīduma pH var būt

kā pozitīvi, tā negatīvi koloīdi. Augsnes negatīvo koloīdu lādiņu

pārsvars tiek neitralizēts ar katjoniem.
Koloīdu stabilitāte. Par koloīdās sistēmas stabilitāti uzskata

tās spēju atrasties sola stāvoklī, uzrādot pretestību koagulācijai.
Liela augsnes koloīdo sistēmu stabilitāte ir nevēlama, jo tad aug-

snes īpašības pasliktinās. Augsnes iekultivēšanas paņēmieni jā-
plāno tā, lai panāktu koloīdo sistēmu stabilitātes pazemināšanos
un solu pārvēršanos gelos.

Sola stabilitāte visai atkarīga no koloīdu izturēšanās pret dis-

persijas vidi. Attiecībā pret ūdeni kā dispersijas vidi koloīdus

iedala hidrofilosun hidrofobos.

Hidrofilie koloīdi, kas būtībā ir lielmolekulāro vielu

īstie šķīdumi, pievelk un saista ūdeni, stipri uzbriest un šķīdumos
nenogulsnējas; hidrofilās daļiņas ir apjoztas ar adsorbētām ūdens

molekulāmt. s. daļiņu apvalku jeb ūdens čaulu.

Hidrofilie koloīdi ir kramskābe un vairums organisko koloīdu

(humīnskābes). Pret elektrolītu ietekmi hidrofilie koloīdi ir daudz

Kuba šķautnes
garums

(cm)

Kubu skaits
1 cm' vielas

Kopējā kubu

virsmas platība

1
• 10 '(1 mm)

1• 10 2

1 • 10-

1 ■ 10-(1 u.)

1• 10s

1 • 10"

1 • 10- (1 mn)

1 • 10»

1 • 106

1 • 109

1 • 1012

1 • 1015

1 • 1018

1 • 1021

6 cm
2

60 cm
2

600 cm
2

6000 cm
2

6 m2

60 m
2

600 m
2

6000 m
2
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pastāvīgāki nekā hidrofobie koloīdi. Hidrofilo koloīdu stabilitātes

pamats ir ne vien elektrokinētiskais potenciāls, bet arī hidratā-

cija. Hidrofilo koloīdu koagulācijai bieži vien vajadzīgas ļoti
lielas sāls koncentrācijas jeb, kā mēdz teikt, izsālīšana. Sama-

zinoties ūdenim (bez elektrolītu ietekmes), hidrofiliekoloīdi salīdzi-

nājumā ar hidrofobajiem ir mazāk stabili. Odens molekulu adsor-

bciju ietekmē koloīdo daļiņu speciālās atomu grupas, kuras sauc

par hidrofilajām grupām. Tādas ir polisaharīdiem OH grupa,

olbaltumvielām un humīnskābēm — NH2, —COOH un citas grupas.

Hidrofobo koloīdu daļiņas vāji adsorbē šķidrās fāzes

molekulas, tāpēc tās ļoti maz adsorbē ūdeni, maz uzbriest un

šķīdumos ātri nosēžas nogulšņu veidā. Hidrofobie koloīdi ir māla

minerāli, kas gela stāvoklī augsnei rada labas fizikālās īpašības.
Dzelzs un alumīnija hidroksīdi svaigā stāvoklī ir hidrofili, bet no-

vecojot iegūst hidrofobo koloīdu īpašības. Hidrofobo koloīdu stabi-

litātes cēlonis ir dispersijas vides jonu adsorbcija uz koloīdo

daļiņu virsmas, rodoties robežvirsmas lādiņam.
Micelas uzbūve. Koloīdās sistēmas hidrofobo koloīdu dispersijas

fāze sastāv no koloīdām micelām, kuras sola stāvoklī suspendētas
dispersijas vidē —

intermicelārā šķīdumā, kas sastāv no šķīdinātāja
un tajā izšķīdušajiem elektrolītiem. Micelas uzbūvē izšķir kodolu un

elektrisko dubultslāni (7. un 8. att.).
Micelas kodolu veido micelas iekšējā jeb neitrālā sfēra,

kas sastāda micelas galveno daļu un sastāv no polimolekulārā

7. att. Koloīdu micelas uzbūves shēma

(pēc N. Gorbunova):
/ — micelas kodols. 2 — granula, 3 — daļiņa,
4 — micela. 5 — elektriskais dubultslānis,
€ — kompensācijas lonu slānis. 7 — poten-

ciālu noteicošo jonu slānis, 8 — saistītopret-
jonu slānis, 9 — brīvo pretjonu (difūzais)
siānis. 10 — intermicelārais šķīdums.

8. att. Humīnskābes micelas uzbūves

shēma:

/ — micelas kodols. 2 — potenciālu noteicošo

jonu slānis, 3 — saistītopretjonu slānis, 4—

brīvo pretjonu slānis (difūzais), 5 — inter-

micelārais šķīdums.
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kompleksa. Kodolā esošo molekulu un atomu skaits ir ļoti dažāds.

Atkarībā no sola dispersitātes pakāpes molekulu un atomu skaits

kodolā var būt simtos vai pat miljonos. Minerāliem koloīdiem ko-

dola struktūra parasti ir kristāliska. Micelas kodola ķīmiskais sa-

stāvs var būt dažāds (A1203, SiŪ2, olbaltumvielas un citi savieno-

jumi).
Micelas elektriskais dubultslānis. Ap kodolu

veidojas micelas jonogēnā sfēra — micelas elektriskais dubultslā-

nis, kas izveidojas, koloīdajām daļiņām adsorbējot uz savas vir-

smas elektrolītus no augsnes šķīduma. Elektriskajam dubultslānim

izšķir iekšējo un ārējo slāni. Blīvo iekšējo slāni jeb adsorbcijas

jonu slāni veido potenciālu noteicošie joni un saistītie pretjoni,
bet ārējo slāni jeb difūzo jonu slāni veido brīvie pretjoni. Par po-
tenciālu noteicošajiem joniem sauc jonus, kas rodas, molekulām

disociējoties, un paliek uz kodola virsmas. Tie ir nekustīgi sais-

tīti ar kodola virsmu un nosaka koloīdās micelas lādiņu. Micelas

kodolu kopā ar potenciālu noteicošajiem joniem N. Gorbunovs sauc

par granulu*, bet koloīdķīmijas praksē — par kodolu plašākajā
nozīmē. Potenciālu noteicošo jonu kopējais lādiņš ir vienāds ar

pretjonu kopējo lādiņu. Daļa pretjonu, ko notur elektrostatiskie

spēki un kas atrodas tiešā saskarē ar potenciālu noteicošajiem jo-
niem, ir nekustīgi — tie ir t. s. saistītie pretjoni. Micelas kodolu

kopā ar adsorbcijas slāni sauc par koloīdo daļiņu. Pārējie pret-
joni atrodas tuvāk micelas perifērijai un pakāpeniski saplūst ar

intermicelāro šķīdumu; tos sauc par brīvajiem pretjoniem. Tie, kā

jau teikts, veido elektriskā dubultslāņa difūzo jonu slāni, ko sauc

arī par elektriskā dubultslāņa ārējo apvalku. Difūzā jonu slāņa
blīvums samazinās, attālinoties no daļiņas virsmas. Molekulām

disociējoties, viens no joniem paliek saistīts potenciālu noteicošajā
jonu slānī, bet pretjonu slāņos novietojas pretēji lādētie joni. Brīvie

pretjoni un saistītie pretjoni izveido t. s. kompensācijas jonu slāni.

Robežu starp difūzo jonu slāni un koloīdo daļiņu, pa kuru micela

elektroforēzē sašķeļas, sauc par slīdēšanas robežu. Elektroforēzē

daļiņa pārvietojas viena elektroda virzienā, bet difūzais jonu slā-

nis (brīvie pretjoni) — otra elektroda virzienā.

Trīsvērtīgās dzelzs hidroksīda sola pozitīvās micelas uzbūvi,
ja koloīdo sistēmu stabilizē ar FeCl 3, var uzrakstīt šādi:

Potenciālu
c
.

_
.

.

noteicošie
Sa,shtie Br'vie.

joni pretjoni pretjoni

ļm[Fe(OH)3
].^irFe 3(n — x)Cr,'ļ _3xCl'.

Kodols Adsorbcijas jonu slānis Difūzo jonu
" slānis

Daļiņa

Micela

* Daži autori par granulu sauc kodolu kopā ar adsorbcijas jonu slāni.
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Augsnes koloīdu īpašības. Koloīdus ar negatīvu lādiņu sauc par
acitoīdiem (humīnskābes, kramskābe, kristāliskie māla minerāli),
bet koloīdus ar pozitīvu lādiņu —

par bazoīdiem (dzelzs hidrok-

sīds, alumīnija hidroksīds). Augsnē sastopami arī acitoīdu un

bazoīdu koloidālie kompleksi. Acitoīdi reaģē ar bāzēm un

bazoīdi
— ar skābēm.

Jonu adsorbcijas dēļ koloīdās daļiņas tiek elektriski uzlādē-

tas: pozitīvi, ja notiek katjonu adsorbcija, bet negatīvi, ja notiek

anjonu adsorbcija. No adsorbcijas likumībām izriet, ka apmainī-
ties var tikai micelas difūzā slāņa joni, jo micelas adsorbcijas
slānī saistītos pretjonus kopā ar ekvivalentu daudzumu poten-
ciālu noteicošo jonu formāli var uzskatīt kā vielas nedisocētās

molekulas. Lādiņa lielums un raksturs attiecināms nevis uz mi-

celu vispār, bet uz koloīdo daļiņu, jo potenciālu noteicošo jonu
un pretjonu lādiņu vienlīdzības dēļ koloīdās micelas ir elektro-

neitrālas. Ja koloīdās daļiņas nes vienādus elektriskos lādiņus,
tad tās šķīdumā nevar cita citai tuvoties; tās peld, nesot savus

pozitīvos vai negatīvos elektriskos lādifius. Sādu stāvokli sauc

par koloīda sola stāvokli.

Koloīdu koagulācija. Samazinot vai iznīcinot koloīdo

daļiņu elektrisko lādiņu ar solam pielikto elektrolītu, kurš ar savu

pretējo lādiņu (katjoniem — pozitīvu, anjoniem — negatīvu) neit-

ralizē daļiņu elektrisko lādiņu, rodas daļiņu savstarpēja pievilkša-
nās, tuvošanās un izgulsnēšanās —

koloīds pāriet nogulsnēs —
koa-

gelā. To sauc par koloīda koagulāciju (micelu salipšanu agre-

gātos). Hidrofobo koloīdu koagulācija ar elektrolītu notiek viegli,
bet hidrofilie koloīdi, kuru daļiņas apjoztas ar adsorbētām ūdens

molekulām, koagulē tikai augstās elektrolītu koncentrācijās. Hidro-

fobo koloīdu stabilitāti pret elektrolīta iedarbību var paaugstināt,
pievienojot tiem dažu hidrofilo koloīdu — t. s. aizsargkoloīdu
solus, kuru daļiņas tad adsorbējas uz hidrofobo daļiņu virsmas.

Koagulācija var būt atgriezeniska un neatgriezeniska. Atgrie-
zeniskajā koagulācijā nogulsnes atkal izšķīst un koagels no jauna
pāriet šķīdumā, bet neatgriezeniskajā koagulācijā koagela pār-
eja solā nenotiek. Hidrofilie koloīdi koagulē atgriezeniski. Atgrie-
zenisko koagulāciju rada vienvērtīgo sāļu katjoni (Na*, X, H\
NH4"), ja tie koloīdā šķīdumā atrodas pārākumā, bet, tiklīdz to

koncentrācija samazinās, gels atkal pāriet solā. So koloīdās sis-

tēmas pāreju no koagela sola stāvoklī sauc par peptizāciju. Ne-

atgriezenisko (stabilo) koagulāciju rada divvērtīgie un trīsvēr-

tīgie katjoni (Ca", Mg", Fe", Al-), veidojot ļoti stabilus un ūdenī

nešķīstošus koagelus. Katjonu koagulācijas spēja pieaug līdz ar to

vērtības un atomsvara pieaugšanu: Lr<Na-<K<NH
4-<Mg"<

<Ca"<H-<Fe'"<Al"\ Izņēmums, kā redzams, ir H- jons, kura

koagulējošā spēja ir augstāka nekā divvērtīgajiem katjoniem. Pēc

X Gedroica pētījumiem, trīsvērtīgie katjoni koagulē 10 reizes

labāk nekā divvērtīgie, bet divvērtīgie katjoni — 25 reizes labāk

nekā vienvērtīgie.



109

Momentu, kad koloīdās daļiņas zaudē savu elektrisko lādiņu,
sauc par izoelektrisko punktu. Sādā neuzlādētā stāvokli sols viegli
pāriet koagelā, t. i., koagulē pievienotā elektrolīta ietekmē.

Minimālo elektrolīta koncentrāciju, kas nepieciešama, lai no-

tiktu koloīdā šķīduma koagulācija, sauc par elektrolīta koagulā-

cijas slieksni; tas dažādiem elektrolītiem ir dažāds. Augsnes ko-

loīdu koagulāciju ļoti ietekmē H- un OH" joni. H- jons stipri pa-

lielina katjonu koagulāciju, pazeminot elektrolīta koagulācijas
slieksni. Turpretim niecīgs hidroksilanjona (OH') daudzums šķī-
dumā pazemina katjonu koagulāciju, paaugstina koloīdā šķīduma
stabilitāti. Koagulāciju augsnē izraisa ļoti dažādi cēloņi: 1) elek-

trolīta koncentrācijas palielināšanās augsnes šķīdumā visbiežāk,

augsnei izžūstot vai sasalstot; 2) augsnes katjonu sastāva izmai-

ņas augsnes šķīdumā, tas rada pretēji lādēto koloīdo daļiņu koagu-
lāciju; 3) koagulācija notiek laika ietekmē, jo koloīdi noveco.

Vēlams, lai augsnes būtu piesātinātas ar divvērtīgajiem vai

trīsvērtīgajiem katjoniem un koloīdie katjoni būtu koagulēti neat-

griezeniski; šādos apstākļos uzlabojas augsnes fizikālās īpašības.
Vienvērtīgo katjonu klātbūtne veicina augsnes saputekjošanos,
disperģēšanos visā tās masā un fizikālo īpašību pasliktināšanos.

Hidrofilo un hidrofobo koloīdu mijiedarbība.

Augsnes šķīdumā notiek dažādo koloīdu mijiedarbība. Ja hidro-

filos koloīdus pievieno pārākumā hidrofobajiem koloīdiem, tad

maisījums top ļoti patstāvīgs pret elektrolītu koagulējošo ietekmi.

Tādu hidrofilo koloīdu ietekmi uz hidrofobajiem koloīdiem sauc

par aizsargietekmi, bet pašus hidrofilos koloīdus — par aizsarg-
koloīdiem. Aizsargkoloīdu ietekme rodas tad, ja hidrofilie koloīdi

tiek adsorbēti uz hidrofobo koloīdu virsmas un tos apņem kā ar

aizsargkārtiņu. Augsnē aizsargkoloīdu ietekmi var panākt ar

hidrofilā humusa vai kramskābes solu. Organisko hidrofilo un ne-

organisko hidrofobo koloīdo sistēmu mijiedarbībai ir liela nozīme

augsnes struktūras stabilitātes veidošanā.

Augsnes koloīdu veidi. Augsnes koloīdus iedala trijās grupās:
minerālie koloīdi, organiskie koloīdi un organominerālie koloīdi.

So trejādo koloīdu veidošanās augsnē notiek vienlaikus.

Minerālo koloīdu (māls, duļķes) augsnē ir visvairāk.

Tie ir galvenokārt alumosilikātu sekundārie minerāli ar kristālisku

un amorfu struktūru. Visbiežāk sastopami kristāliskie sekundārie

minerāli no hidrovizlu grupas (illīts, hidrobiotīts), no montmoril-

lonītu grupas (montmorillonīts, beidellts, nontronīts), no kaolinītu

grupas (kaolinīts, halluazīts), no trioksīdu grupas (hetīts v. c).
Tās ir kristāliskas vielas. Amorfie sekundārie minerāli ir dzelzs,

alumīnija un silīcija hidroksīdi. Starp sekundārajiem minerāliem

sastopami nelielā skaitā smalki dispersā stāvoklī arī primārie,
minerāli, visbiežāk kvarcs un vizla.

Organiskie koloīdi (trūda sastāvdaļas) ir ar augstu
dispersitātes pakāpi. Tie veidojas augu un dzīvnieku atlieku hu-

mifikācijā, kā arī citos trūda veidošanās procesos. Tie galvenokārt
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ir humīnskābju un fulvoskābju šālis, kā arī humīna amorfie

nogulumi ar koloīdo skābju īpašībām.
Organominerālie koloīdi rodas, savstarpēji savieno-

joties organiskajiem un minerālajiem koloīdiem, kas visbiežāk ir

fulvoskābju, kā arī alumīnija un dzelzs trioksīdu savienojumi. Šai

koloīdu grupai pieskaita arī humīnskābju savienojumus ar māla

minerālu daļiņām, veidojoties humīnskābes apvalkam. Tādēļ sa-

protams, ka smagās māla un trūdu bagātās augsnes vienlaicīgi
būs bagātas ar organiskajiem un minerālajiem koloīdiem.

AUGSNES VIELU SAISTĪŠANAS VEIDI

Augsnei kā porainam ķermenim ar lielu daudzumu smalko dis-

perso daļiņu piemīt spēja dažādi saistīt citas vielas, noturot tās

molekulārā vai jonu stāvoklī, kā arī smalko suspensiju veidā.

Viena no svarīgākajām augsnes veidošanās procesu īpatnībām ir

augsnes vielu saistīšanas spējas veidošanās. Tai ir liela ietekme

uz auglību. Augsnes vielu saistīšanas spēja bija pazīstama jau

iepriekšējos gadsimtos. Augsni kā filtru dzeramā ūdens iegūšanai

no sāļajiem jūras ūdeņiem jau sen izmantoja piejūras iedzīvotāji,
bet šīs īpašības būtiskā izpēte meklējama D. Uea (1850. g.),
T. Grema (1860. g.), Van Bemmelena (1878. g.), P. Kostičeva

(1886. g.) un it sevišķi K. Gedroica (1909. g., 1922. g.) darbos.

K. Gedroics pierādīja, ka augsnes koloīdiem piemīt spēja sais-

tīt no šķīdumiem un gaisa dažādu vielu savienojumus vai to sa-

..stāvdaļas, kā arī dzīvus mikroorganismus. Viņš izpētīja piecus

augsnes vielu saistīšanas veidus: mehānisko, fizikālo (molekulāro

adsorbciju), ķīmisko, fizikāli ķīmisko un bioloģisko (organisko).

Augsnes mehāniskā vielu saistīšana. Mehāniskajā vielu saistī-

šanā augsne darbojas kā filtrs, aizturot porās šķīdumā uzduļķo-

tās (suspendētās) minerālās, organiskās un organominerālas vielu

daļiņas. Augsnē aizturas ne vien rupjākās vielu daļiņas, bet art

koloīdu daļiņas, filtrācijas procesā iekļūdamas slēgtās un stipri iz-

locītās porās. Sīko daļiņu aizturēšanās augsnes porās labi saska-

tāma meža podzolēto augšņu profilos, kuros ar lejupejošiem ūde-

ņiem migrējušas ne vien minerālās vielas, bet ari organiskie un

organominerālie savienojumi, veidojot iluviālā humusa horizontu.

Mehāniskā vielu saistīšana ir visvairāk atkarīga no augsnes mehā-

niskā sastāva, struktūras un citām fizikālajām īpašībām, ka ari

no augsnes profila uzbūves. Māla augšņu un smilšmāla augšņu

smalkajos kapilāros aizturas gan rupjāko suspensiju, gan ari ko-

loidāla lieluma daļiņas. Smilts augsnēs smalkas daļiņas aizturas

maz, jo tajās ir daudz rupjo, bet maz sīko poru. Ļaujot uzduļķo-
tiem ūdeņiem plūst pāri smilts pamatnēm, smilts poras piesērē ar

duļķēm un māla daļiņām, tā ka šādas pamatnes kļūst ūdeni maz

caurlaidīgas. Šādus piesērināšanas paņēmienus lieto, lai ūdeņus
aizvadītu pa kanālu pāri smiltājam.
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Augsnes fizikālā vielu saistīšana jeb molekulārā adsorbcija.
Fizikālās vielu saistīšanas spēja ir sakarā ar augsnes koloīdo da-

ļiņu virsmas adsorbcijas spēku parādībām. Sīkajām koloīdu daļi-
ņām ar relatīvi lielu virsmu piemīt liela virsmas enerģija. Tās

spēj adsorbēt ūdens tvaikus, noturēt uz savas virsmas gāzveida
un ūdenī izšķīdušās vielas. Molekulārās adsorbcijas spēja ir vis-

vairāk atkarīga no organisko un minerālo koloīdu daudzuma aug-

snē. Jo vairāk šo koloīdu, jo lielāka augsnes adsorbcijas spēja. Uz

koloīdo daļiņu virsmas saistās ūdens tvaiku un dažādu gāzu mo-

lekulas, kuru koncentrācija var pieaugt vai samazināties. Adsor-

bēto vielu molekulas uz koloīdo daļiņu yirsmas turas ar ļoti lielu

spēku, kas sasniedz vairākus tūkstošus atmosfēru. Pie tam tās

nestājas nekādās ķīmiskajās reakcijās ar koloīdiem, t. i., notiek tīri

fizikāla vielu molekulu saistīšana. Tā, piemēram, lai atdalītu

augiem neuzņemamo saistīto higroskopisko ūdeni, augsne ilgstoši
jāžāvē termostatā 103—105 °C temperatūrā. Vairāk higroskopiskā
ūdens satur ar trūdu bagātās un smagākās māla augsnes.

Augsne sausā stāvoklī adsorbē daudz gaisa un citu gāzu. Tam

ir liela praktiska nozīme. Tā, piemēram, molekulārās adsorbcijas

procesā kūdra labi saista amonjaku un novērš tā izgaišanu no

kūtsmēsliem; augsne saista amonjaku, kas rodas, sadaloties aug-

snes organiskajām vielām mikrobioloģisko procesu rezultātā vai

no amonjakūdens mēslojuma.
Ne mazāk svarīga nozīme augsnes molekulārajai adsorbcijai

ir ūdenī izšķīdušo vielu molekulu saistīšanā. K. Gedroics par mo-

lekulāro adsorbciju nosauca tieši augsnes spēju piesaistīt no

šķīduma tajā izšķīdušās veselās elektrolītu molekulas, kā arī hidro-

l/iiskās sairšanas produktus. Molekulārajā adsorbcijā izmainās

saistīto vielu koncentrācija uz augsnes koloīdu daļiņu virsmas. Pie

tam izmainās tikai izšķīdušās vielas koncentrācija, bet šķīduma
kvalitatīvais sastāvs neizmanās. Veselu molekulu saistīšana un

koncentrēšana notiek apkārt cietajām augsnes daļiņām. Saistī-
šanās notiek uz dispersās fāzes un dispersijas vides robežas, ko

var izskaidrot ar dispersās fāzes virsējā molekulu slāņa brīvo

enerģiju.

Fizikālajā saistīšanā adsorbētās vielas nepiedalās ķīmiskajās
reakcijās un kvalitatīvi neizmainās, bet tikai sablīvējas unkonden-

sējas uz divu fāzu robežas: cietās un šķidrās, cietās un gāzveida.
Fizikālās saistīšanas dēļ vielu koncentrācija šķīdumā nav vis-

caur vienāda. Lielāka vielas koncentrācija būs tajā šķīduma daļā,
kas atrodas tuvāk augsnes cieto daļiņu virsmai. Tādējādi virsmas

enerģija pasargā šo vielu izskalošanos no augsnes.

Izšķir divus molekulārās adsorbcijas veidus: pozitīvo un ne-

gatīvo. Pozitīva molekulārā adsorbcija notiek tādā gadījumā, ja
vielas molekulas no šķīduma saistās ar cietu koloīdu vielu,
koncentrējoties uz tās virsmas. Turpretim, ja vielas molekulas no

šķīduma nesaistās vai vāji saistās ar cietu koloīdu vielu, runā

par negatīvo molekulāro adsorbciju. Tā, piemēram, ar augsnes
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koloīdiem nesaistās nitrāti, tāpēc tie augsnē jāievada kopā ar sēklu

vai jādod virsmēslojuma veidā, jo, dodot ar pamatmēslojumu,
izskalojas.

Augsnes fizikāli ķīmiskā vielu saistīšana jeb apmaiņas adsor-

bcija. Šo augsnes vielu saistīšanas veidu K. Gedroics uzskatīja
par visnozīmīgāko, tādēļ arī tam veltīja vislielāko vērību. Ar fi-

zikāli ķīmisko vielu saistīšanas veidu saprot galvenokārt augsnes

cietās fāzes koloīdo daļiņu difūzā jonu slāņa un augsnes šķīdumā
esošo katjonu daļēju vai pilnīgu apmaiņu ekvivalentos daudzumos.

Starp augsni un augsnes šķīduma katjoniem vai anjoniem apmai-
ņas reakcijas notiek strauji, jo augsnes šķīdumā minerālsāļi un

skābes ir daudz disociētas jonos (katjonos un anjonos).
Augsnes cietajai fāzei saskaroties ar augsnes šķīdumu, no tā

izzūd daļa katjonu, ko adsorbē augsnes koloīdu virsma, bet aug-

snes šķīdumā pāriet ekvivalents daudzums citu augsnes cietās

fāzes apmainīto bāzisko katjonu. Apmaiņas reakcijās tomēr neap-
mainās visi augsnes bāziskie katjoni, bet tikai tie, kas atrodas uz

koloīdu virsmas, ir aktīvi un var apmainīties ar augsnes šķīdumā
esošajiem katjoniem. Bet skābās podzolētajās augsnēs, kas nav

piesātinātas ar bāziskajiem katjoniem, augsnes šķīdumā nevar iz-

dalīties bāzisko katjonu ekvivalents daudzums tam daudzumam,
ko augsne saista no šķīduma, jo uz koloīdo daļiņu virsmas bez bā-

ziskajiem katjoniem vēl atrodas daudz Al'" un skābo H' katjonu.
Šie katjoni tāpat var apmainīties ar bāziskajiem katjoniem no aug-

snes šķīduma, kā tas redzams hidrolītiskā skābuma un apmaiņas
skābuma noteikšanā.

Augsnes koloīdās daļiņas ir lādētas negatīvi, tās neitralizē

kompensācijas slāņa katjoni (saistītie kompensācijas katjoni no

adsorbcijas jonu slāņa un brīvie difūzā jonu slāņa katjoni). Kom-

pensācijas slāņa katjonus sauc par apmaiņas katjoniem. Starp
šiem katjoniem un augsnes šķīduma katjoniem notiek apmaiņas
reakcijas:

[augsnes
ļCa" augsnes ļNH -

4

adsorbcijas +nNH4
CIS=i: adsorbcijas NH\ +CaCl2+

komplekss Mg --- komplekss NH'4
J

NH-4

+MgCl2+(n—4)NH4
CI.

Ja augsnes koloīdu daļiņas lādētas negatīvi, tad šādā apmaiņā
no augsnes šķīduma tiek saistīti galvenokārt katjoni. Bet vien-

laikus notiek arī anjonu reakcijas, lai gan mazāk.
Uz koloīdo daļiņu virsmas saistītie katjoni turas ļoti stipri, un

tos var nomainīt pret citiem katjoniem, augsnei nākot saskarē ar

augstākas koncentrācijas sāļu šķīdumiem, jo katjonu apmaiņas
reakcijas ir atgriezeniskas. Augsnes cietajā fāzē saistītie katjoni,

apstākļiem atbilstoši izmainoties, no jauna var pāriet augsnes šķī-
dumā. Pēc tam, paaugstinoties izspiedēju katjonu koncentrācijai,

pieaug izspiesto katjonu daudzums.
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Augsnes fizikāli ķīmiskā vielu saistīšana ir ļoti svarīga arī

lauksaimniecības praksē. Ir svarīgi zināt visus fizikāli ķīmiskos
vielu saistīšanas procesus, lai, vadoties no tiem, plānotu pareizu
augsnes mēslošanu, kaļķošanu, ģipšošanu, kā arī augsni pareizi
nosusinātu vai apūdeņotu. Mēslojot augsni ar slāpekļa mēsliem,

slāpeklis augsnē saistās maz, tāpēc var viegli izskaloties, bet ar

bāzēm nepiesātinātās augsnes, veidojoties apmaiņas reakcijām,
vēl vairāk paskābinās.

f
augsnes ļCa

--

["augsnes INH"4

adsorbcijas ļCa" + (NH4 )2SO4
= adsorbcijas NH 4 +CaSO4

komplekss [komplekss Ca

Apmaiņas reakcijas ar bāzēm nepiesātinātās augsnēs:

[augsnes
ICa" [augsnes ļNH"4

adsorbcijas H- +2(NH4 ) 2
SO

4
= adsorbcijas NH'4 +CaS04+

komplekss |H- komplekss NH-4
J

NH 4

+ H2S04

Lai neitralizētu skābumu, ko rada augsnē ar 1 t amonija sul-

fāta [(NH 4 ) 2SO4 ] minerālmēslu, vajadzīgs līdz 130 kg kalcija kar-

bonāta. Nepiesātinātās augsnes paskābinās ar citiem minerālmēs-

liem (amonija nitrātu, kālija sāļiem un superfosfātu).
Augsnes ķīmiskā vielu saistīšana. Augsnes šķīdumā viegli šķīs-

tošie sāļi reakcijās ar augsni vai savstarpējās reakcijās veido

grūtāk šķīstošus un mazšķīstošus sāļus, kas vairs nav pakļauti tik

ātram izskalošanās procesam no virsējiem horizontiem. Augsnes
ķīmiskā vielu saistīšana notiek tad, ja šķīstošie sāļi ar augsnes

šķīdumā esošajiem katjoniem vēlcfo nešķīstošus vai mazšķīstošus

savienojumus, kas no augsnes šķīduma izgulsnējas, dodot nogul-
snes, kuras piejaucas augsnes cietajai fāzei.

Augsnes ķīmiskajai vielu saistīšanai var būt dažāda nozīme.

Pozitīva tā ir tajā gadījumā, ja augsnes šķīdumā viegli šķīstošie
sāļi gan savstarpējās reakcijās, gan reakcijās ar augsnes katjo-
niem veido jau grūtāk šķīstošus savienojumus, kas līdz ar to nav

pakļauti tik ātram izskalošanās procesam no profila virsējiem
horizontiem.

Augsnes ķīmiskajai vielu saistīšanai pakļauta fosforskābe.

Atkarībā no augsnes reakcijas fosforskābes saistīšana notiek da-

žādi. Neitrālās, ar bāzēm piesātinātās kalcija karbonātu vai kal-

cija hidrogēnkarbonātu saturošās augsnēs forsforskābes mēslo-

jums kalcija dihidrogēnfosfāta (superfosfāta) veidā pakļauts
šādām reakcijām:

Ca(H2PO
4 ) 2+Ca(HCO3) 2+ 4H 20=2CaHP0 4 -2H 20 + 2H2C03,

Ca(H2PO
4 ) 2+2Ca(HCO3) =Ca

3(P04) 2+ 4H
2
C0

3,

Ca (H2PO4) 2+2CaC03
=Ca3(PO4 ) 2+ 2H 2C03.
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Kalcija fosfāts no augsnes vairs nevar izskaloties, jo ir grūti šķīs-
tošā veidā.

Negatīva nozīme augsnes ķīmiskajai vielu saistīšanai ir tajā
gadījumā, kad skābo ar bāzēm nepiesātināto podzolēto augšņu un

purvaino augšņu šķīdumā disocētie sāļu anjoni dod nešķīstošus
savienojumus ar dzelzs un alumīnija katjoniem, kas atrodas uz

augsnes minerālo koloīdu virsmas. Sādi savienojumi augiem ir

grūti izmantojami. Fosforskābe ar dzelzi un alumīniju dod dzelzs

un alumīnija fosfātus, kas ir praktiski nešķīstoši un dažiem kultūr-

augiem pilnīgi neizmantojami:

Fe (OH) 3+ H3P04 =FeP04+3H20,

AI (OH) 3+H3P04=AIPO4+ 3H
2
0.

Skābajās podzolētajās augsnēs kā fosfora mēslojums ieteicams

nevis superfosfāts, bet fosforītmilti. Arī kālija un magnija katjoni
var cieši saistīties augsnē, iekļūstot māla minerālu kristāliskajā
režģī.

Bioloģiskā vielu saistīšana. Ne mazāka nozīme ir arī bioloģis-

kajai vielu saistīšanai no augsnes šķīduma un atmosfēras. Zaļie

augi un mikroorganismi, bagātīgi apdzīvodami augsni, aktīvi pie-
dalās ūdenī šķīstošo barības vielu, slāpekļa, fosfora, kālija, sēra un

citu elementu iesaistīšanā organiskos savienojumos, līdz ar to

novērsdami šo elementu izskalošanos ar atmosfēras un augsnes

ūdeņiem. Zaļie augi ar saknēm un mikroorganismi saista savos

audos ūdenī viegli šķīstošās slāpekļa šālis un citas augu barības

vielas no dziļākajiem augsnes horizontiem un, koncentrējot tos

trūdkārtā augu atlieku veidā, pasargā no izskalošanās. Mikroorga-
nismiem un augiem atmirstot un to atliekām sadaloties, barības

elementi no jauna pāriet augsnē un bioloģiskais cikls turpinās
nākamajās augu un mikroorganismu paaudzēs.

Ļoti raksturīga bioloģiskās vielu saistīšanas īpatnība ir tā sau-

camais vielu izvēlīgums. Mikroorganismi un augu saknes uzņem

augu barības vielas nevis tādās šo vielu savstarpējās attiecībās,

kādās tās atrodas augsnes šķīdumā, bet gan citās — tādās, kā to

vēlas paši augi, augu bioloģiskajai dzīvei vispiemērotākajās
attiecībās.

Bioloģiskajā vielu saistīšanā liela nozīme ir augsnes mikro-

organismiem, kas noārda augu un dzīvnieku atliekas un to sa-

stāvdaļas izmanto augšanai un enerģijas ieguvei. Sadalot orga-

niskās atliekas, augsnes mikroorganismi atbrīvo lielu daudzumu

barības vielu augiem uzņemamu sāļu veidā, kuri šķīst augsnes

šķīdumā (nitrāti, amonija sāļi, fosfāti, sulfāti v. c). Sevišķa no-

zīme mikroorganismiem ir slāpekļa savienojumu vairošanā augsnē
amonifikācijas un nitrifikācijas procesos. Amonifikācijas bak-

tērijas un sēnes hidrolizē (sadala) organisko atlieku olbaltumvie-

las par brīvām aminoskābēm. Daļu aminoskābju izlieto mikroorga-
nismi, sintezēdami tās savos ķermeņos no jauna par olbaltum-
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vielām. Pārējās aminoskābes sadaļas tālāk, atbrīvojot slāpekli

amonjaka veidā.

Amonjaks (NH3) augsnē parasti nepaliek nesaistīts, bet savie-

nojas ar dažādām skābēm. To izmanto arī nitrifikācijas baktēri-

jas —
oksidē par slāpekļpaskābi un slāpekļskābi.

Bioloģiskajai vielu saistīšanai ir svarīga nozīme augsnes aug-

lības uzlabošanā un ražotspējas celšanā, jo tā nosaka organiskās
vielas un līdz ar to trūdvielu dinamiku augsnē, pasargā slāpekļa

un citu barības elementu izskalošanos, it sevišķi no smilšainām

augsnēm mitra klimata apstākļos.
Anjonu saistīšana. Ar koloīdiem bagātās augsnes var saistīt

ne tikai katjonus, bet arī anjonus, jo augsnes vielu saistīšanā ņem

dalību arī pozitīvi lādētie koloīdi. Pēdējā laikā eksperimentāli pie-
rādīts, ka anjoni saistās uz pozitīvi lādēto koloīdo daļiņu virsmas

un spēj apmaiņas reakcijās apmainīties ar citu sāļu anjoniem.
Anjonu adsorbcija augsnē ir atkarīga vispirms no pašu anjonu

īpašībām, no augsnes koloīdu dabas un elektrokinētiskajām īpa-
šībām, kā arī novides reakcijas (pH).

Anjoni pēc adsorbcijas spējas grupējas šādi:

<SO4
//<PO

4

"
,'<OH/. Kā redzams, anjonu spēja adsorbēties uz

koloīdo daļiņu virsmas pieaug līdz ar anjonu vērtības pieaugšanu;
izņēmums ir tikai OH' anjons, kam, neraugoties uz mazo vērtību,
ir vislielākā aktivitāte.

Pēc saistīšanās enerģijas un rakstura anjonus var iedalīt

3 grupās: 1) visu fosforskābju anjoni (HzPO*', HP0
4

"
PO4'"),

kramskabes anjons un citi anjoni, kas ar augsni labi saistās ķī-
miski, dodot nešķīstošus savienojumus; 2) Cl', N03', N02

'
anjoni;

kā zināms, šo skābju šālis viegli šķīst ūdenī un to anjoni ne ķī-
miski, ne fizikāli ķīmiski nevar saistīties ar augsni, bet tikai biolo-

ģiski ar augiem un mikroorganismiem; 3) S0
4", C0

3

"
un dažu

organisko skābju anjoni, kas veido pāreju starp pirmo un otro

grupu. So anjonu saistīšanos stipri ietekmē vides reakcija. Neit-

rālā un bāziskā vidē tie saistās ķīmiski, piemēram, S04", saisto-

ties ar Ca- katjonu, veido ģipsi (CaSO4- 2H20), bet C0
3

"
izgul-

snējas kalcija karbonāta veidā (CaCOs).

AUGSNES ADSORBCIJAS KAPACITĀTE

UN PIESĀTINĀJUMA PAKĀPE AR BĀZISKĀM VIELĀM

Augsnes adsorbcijas jeb vielu saistīšanas kapacitāti raksturo

visu adsorbēto katjonu summa, izteikta miligramekvivalentos 100

gramos augsnes. Tā visvairāk atkarīga no fizikālā māla frakcijas,
no organisko vielu daudzuma, no māla daļiņu mineraloģiskā sa-

stāva un dispersitātes pakāpes. Daži minerāli ar vienu un to pašu
dispersitātes pakāpi uzrāda ļoti augstu adsorbcijas kapacitāti, pie-
mēram (pēc Garkušas), sekundārais minerāls montmorillonīts —
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60—100 mgekv./100 g vielas, bet kaolinīts — 3—15 mgekv./100 g

vielas. Augstu adsorbcijas kapacitāti uzrāda ar organiskajām
vielām bagātas augsnes, kas satur daudz trūdskābju. Nosakot

augsnes adsorbcijas kapacitāti, jāievēro, ka katjonu apmaiņa at-

karīga no šķīduma beigu reakcijas skābuma pakāpes. Skā-
bākā vidē notiek straujāka katjonu izspiešana no augsnes adsorb-

cijas kompleksa (augsnes saistošā kompleksa) un apmaiņa starp
augsni un šķīdumu. Līdz ar to skābākā vidē būs lielāka augsnes

adsorbcijas kapacitāte.

Adsorbcijas enerģija (saistīšanas enerģija) ir atkarīga no kat-

jonu sastāva augsnēm Divvērtīgajiem katjoniem (Ca" Mg") tā ir

daudz augstāka nekā vienvērtīgajiem katjoniem (Na*, NH 4', X),

izņemot H", kura adsorbcijas enerģija vairākas reizes pārsniedz

vienvērtīgo un pat divvērtīgo katjonu adsorbcijas enerģiju. Adsorb-

cijas enerģija atkarīga arī no katjonu koncentrācijas augsnes šķī-
dumā. Jo lielāka ir katjonu koncentrācija augsnes šķidumā, jo tie ar

lielāku enerģiju saistīsies augsnē, izspiežot no augsnes adsorbcijas

kompleksa citus katjonus.

Augsnes piesātinājuma pakāpe ar bāziskām vielām ir procen-

tos izteikta apmaiņas bāzu summas (mgekv.) attiecība pret visu

apmaināmo katjonu kopsummu (mgekv.), kurā bez bāziskajiem

katjoniem ietilpst arī H un AI katjoni. Augsnes adsorbcijas kom-

pleksā adsorbēti ne vien Ca", Mg", Na\ NH
4- un citi bāziskie kat-

joni, bet arī H" un Ak" katjoni, kas rada augsnes skābumu. Atka-

rībā no adsorbēto katjonu sastāva K. Gedroics augsnes iedala di-

vās grupās: ar bāzēm piesātinātās un ar bāzēm nepiesātinātās

augsnēs. Ar bāzēm piesātināto augšņu adsorbcijas kompleksā ir

tikai bāziskie katjoni, bet ar bāzēm nepiesātinātās augsnes bez

bāziskajiem katjoniem satur arī skābos katjonus. Ar bāzēm pie-
sātinātas, piemēram, ir tipiskās velēnu karbonātu augsnes, meln-

zemes, kastaņbrūnās augsnes, pelēkzemes, bet ar bāzēm nepiesā-
tinātas — velēnu podzolētās augsnes, sarkanzemes, skābās pur-

vainās augsnes. Skābo purvaino augšņu raksturīgā īpatnība ir

tā, ka tās adsorbcijas kompleksā satur H- un Ak" katjonus pat
līdz 50—75% un vairāk no apmaiņas bāzu summas. Melnzemes

galvenokārt ir piesātinātas ar Ca" un Mg", soloncētās augsnes —

ar Na' un X*, kā arī ar Mg" un Ca".

Augsnes piesātinājuma pakāpi aprēķina pēc formulas

kur V —

augsnes piesātinājuma pakāpe (%),
S — apmaiņas bāzu summa (mgekv./100 g augsnes),
H

— hidrolītiskais skābums (mgekv./100 g augsnes),
T

— S-f-H — kopējais apmaināmo katjonu daudzums, ko aug-

snes adsorbcijas komplekss spēj adsorbēt un saistīt.
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Augsnes piesātinājuma pakāpe dod pareizu priekšstatu par

augsnes kaļķošanas vajadzību. Augsnēm ar lielu piesātinājuma
pakāpi (V>70—75%) kaļķojums praktiski nav vajadzīgs, tur-

pretim augsnēm ar mazu piesātinājuma pakāpi (V<so%) un

vidēju piesātinājuma pakāpi (V=50—70%) kaļķošana ir nepiecie-
šama.

Pēc augsnes piesātinājuma pakāpes nav iespējams noteikt kaļ-

ķošanai vajadzīgo kalcija karbonāta daudzumu, bet gan pareizāk
raksturot kaļķošanas nepieciešamību. Konkrēto kalcija karbonāta

devu (t/ha) aprēķina pēc augsnes hidrolītiskā skābuma, pēc aktīva

kalcija daudzuma augsnē unpēc citām metodēm.

Augšņu īpašības var būt stipri dažādas atkarībā no augsnē
adsorbētajiem katjoniem. Divvērtīgie un trīsvērtīgie katjoni aug-

snes koloīdus koagulē neatgriezeniski, rezultātā struktūras agre-

gāti iegūst labu ūdensizturibu, augsne
— labu ūdens un gaisa

režīmu. Turpretim vienvērtīgie katjoni augsnes koloīdus koagulē
atgriezeniski, koloīdu koageli augsnes šķīdumā nav stabili.

Tādām augsnēm ir slikta struktūra un citas fizikālās īpašības.

AUGSNES REAKCIJA UN SKĀBUMS

Augsnes reakcijai ir liela teorētiska un praktiska nozīme, jo vis-

dažādākie bioķīmiskie un ķīmiskie procesi noris augsnes šķīdumā
ar neitrālu, skābu vai bāzisku reakciju. No reakcijas var spriest

par augsnes šķīduma sastāvu, augsnes auglību, kaļķošanas vai

ģipšošanas nepieciešamību, kā arī par mēslojuma veidu un audzē-

jamās kultūras piemērotību augsnes īpašībām. Augsnes reakcija

stipri ietekmē mikrobioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos un citus pro-

cesus, kā arī augu barības vielu izmantošanu. Augšņu kartēšanā
vadās no aktīvās augšņu reakcijas (pH), tādēļ to parasti noteic

vispirms, jo no tās var aptuveni spriest par citām augsnes īpa-
šībām.

Augsnes aktīvo reakciju rada brīvie ūdeņraža joni (fT) un hid-

roksiljoni (OH') augsnes šķīdumā, jo tā molekulas ir vairāk vai

mazāk disociētas minētajos un citos jonos. Arī tīrs ūdens ir daļēji
elektrolītiski disociētā stāvoklī: H2os=tH' +OH /

. Sie disociētie joni
nav adsorbēti uz koloīdo daļiņu virsmas. To koncentrāciju izsaka

ar ūdeņraža jonu koncentrāciju jeb pH skaitli. pH skailis ir ūdeņ-
raža jonu koncentrācijas negatīvais logaritms (pH=—lgcH). Šo

apzīmējumu pirmais sāka lietot Serensens, rakstot tikai pakāpju
rādītājus, t. i., negatīvos logaritmus bez mīnusa zīmes. Tā, piemē-
ram, ja H- jonu koncentrācija 1 litrā šķīduma 22°Ctemperatūrā ir

0,000 000 1 g ūdeņraža jonu, tad pH=l0
-7

jeb pH =7. Jebkuru aug-

snes šķīduma reakciju, ko apzīmē ar vārdiem neitrāls, skābs vai

sārmains, var izteikt ar augsnes šķīdumā esošo brīvo H- un OH'

jonukoncentrāciju.
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Pec masu darbības likuma, disociēto molekulu jonu koncentrā-
cijas reizinājuma attiecība pret nedisociētajām molekulām ir pastā-
vīgs lielums (X), ko var uzrakstīt šādi:

K
JH-]-[OH']*

Tīra ūdens disociācijas pakāpe ir maza, tādēļ nedisociētās daļas
molekulu koncentrāciju var pieņemt kā pastāvīgu lielumu un pielī-
dzināt ūdens kopējam daudzumam. Līdz ar to H-• OH'=/C-H20=

=Kw, kur Kw ir ūdens disociācijas konstante. Tādēļ arī [H-] •
• [OH'ļ = 10 -14. Varam aprēķināt hidroksiljonu koncentrāciju, ja
zināma ūdeņraža jonu koncentrācija:

[OH'] =

[H-]

Ja šķīduma reakcija neitrāla, tad H- =10-7
g jonu 1 litrā, arī

10-14
OH'= —^p-=lo-

7 jeb OH'=lo-7
g jonu 1 litrā. Logaritmējot

šo vienādojumu, iegūstam lg H"= —7 jeb —lg H'=7 un

—lgOH'=7.

No definīcijas izriet, ka —lgH-=pH. Šķīduma reakcija ir neit-

rāla, ja pH =7, bet, pieaugot ūdeņraža jonu koncentrācijai, pH
skaitlis samazinās, t. i., reakcija kļūst skābāka. Ūdeņraža jonu kon-

centrācijai samazinoties, reakcija kļūst bāziska un pH skaitlis pa-
lielinās.

Ja augsnes šķīduma pH<7, tad tam ir skāba reakcija, tur-

pretim, ja pH>7, tad reakcija bāziska. Ar pH skaitli var izteikt

gan skābu, gan sārmainu reakciju, jo H- un OH' joni šķīdumos at-

rodas noteiktās attiecībās. Pie tam H" un OH' jonu koncentrācijas
reizinājums 22 °C temperatūrā ir 10~14, t. i., pH +pOH= 14. No tā

var secināt, ka

pH=l4—pOH un pOH =14—pH.

Tā, piemēram, ja pH=5, tad pOH =14 — 5 =9.

Izšķir aktīvo un potenciālo augsnes šķīduma reakciju. Aktīvo

augsnes reakciju visvairāk ietekmē C02 un augsnes šķīdumā esošās

organiskās un neorganiskās skābes, kā arī šo skābju hidrolītiski

skābie vai bāziskie sāļi. Aktīvo augsnes reakciju noteic augsnes uz-

duļķojumā (suspensijā) ūdenī. Potenciālo augsnes reakciju rada

uz augsnes koloīdo daļiņu virsmas adsorbētie katjoni, kā arī CaCO3
klātbūtne augsnē. Potenciālā augsnes reakcija raksturo augsnes

cietās fāzes reakciju. To noteic, suspendējot augsni ln vai 0,5n XCI

šķīdumā.

Skāba reakcija ir augsnēm, kas augsnes šķīduma satur C0
2

un organiskās skābes. So augšņu adsorbcijas kompleksā ir daudz

* Kvadrātiekavas nozīmē, ka ir runa par disociēto molekulu jonu un nediso-

ciēto molekulu koncentrāciju.



H' un Al"' katjonu. Stipru minerālskābju klātbūtne augsnes reak-

ciju stipri paskābina (pH<T4,O).
Neitrāla un vāji skāba reakcija ir augsnēm, kas satur Ca" un

Mg" katjonus, kā arī brīvus hidrogēnkarbonātus un karbonātus.

Bāziska reakcija ir augsnēm, kas, adsorbējušas Na, satur nāt-

rija karbonātu (sodu) un citus šķīstošos karbonātus.

Augu attiecība pret augsnes reakciju ir dažāda. Daži augi nav

izvēlīgi pēc augsnes reakcijas, tie labi aug kā skābā, tā arī neitrālā

un bāziskā augsnē. Bet ir arī pret vides reakciju ļoti jutīgi augi,
kas spēj augt augsnēs ar ļoti šauru reakcijas intervālu. Kultūrau-

giem ir lielākas prasības pēc augsnes reakcijas, barības vielām un

agrotehnikas nekā savvaļas augiem. Gandrīz katrai kultūraugu

sugai, pat šķirnei ir savs optimālais reakcijas intervāls, kādā tā

vislabāk aug. Kedrova-Zihmaņa, Avdoņina, Fagelera, Selkes un citu

pētījumos konstatētās augu augšanai optimālākās augsnes reakci-

jas parādītas 23. tabulā.

23. tabula
Kultūraugiem optimālas reakcijas pH skaitļi

Optimālais
pH intervāls,

augsni suspendējot

Reakcijas
intervāla

pH skaitļu
robežas

augsnesH20

suspensijā

Optimālais
pH inter-

vāls,
augsni

suspen-

dējot
KCI

Kultūraugi Kultūraugi

KC1 HsO zemākā a"?l
staka

Kvieši, vasaras

Kvieši, ziemas

Rudzi

Mieži

6,0—7,0
6,3—7,5
5,5—6,5

6,0—7,0
5,3—6,5

5,8—7,0
5,8—7,5

6,0—7,5
5,0—6,0

6,0—7,5

6,5—7,3 4,5 9,0 Griķi
Vīķi

Pupas
Kāļi
Burkāni

Kacenu kāposti

Tomāti

Gurķi
Salāti

Redīsi

Sīpoli
Zemenes

Sarkanās jāņogas

Ērkšķogas
Ābeles
Bumbieres

Plūmes

Ķirši, skābie

Ķirši, saldie

4,8—7,0

5.7—6,5

5,5—7,0
6,0—7,0

5.8—7,0

5,8-7,0
6,0—7,0
5,8-7,0
6,0—7,0
5,5—7,0
6.4—7,7

5,8—7,5

5.5—7,5

5,8-7,5
6,0—7,5

6,0—7,5
6,0—8,0
5,7—7,0

6,0—8,0

Auzas

Zirni

Kukurūza

Cukurbietes

Kartupeli
Lopbarības

bietes

Sarkanais
āboliņš

Lucerna

Saulgriezes
Galviņu kāposti
Lupīna, dzeltenā

zilā

baltā

Seradella

Āboliņš, baltais
bastarda

Lapsaste
Auzene, pļavas

" daudz-

gadīgā
Timotiņš

6,0—7,0
6.5—7,3

5,8—7,0
6.6—7,5

6.5—8,0

6,8-7,6
5.6—7,5

6,0—7,5

4,0
4,5
3,5
4,8

4,0
4,5

3,5

4

0.0

9,0
9,0
9,5
9,5

8,5
0.0

0.0

5,8-7,0 6,5-8,0 4,0

6,8—8,0
6,0—6,8
6.5—7,5

4.6—6,0

5,0—6,5

7,2—8,5
6,6—7,2
6,8—8,0
4,8—6,0

5,0 10,0

4,5
3,5

9,0

7.5

5.4—6,5

5.5— 6,5

5.5—7,0

5,3—6,0

5.6—7,5
6,0—7,5

5,0—6,5
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Jāievēro, ka iegūtās kultūraugu ražas atkarībā no mēslojuma

iespējams pareizi izvērtēt un tām meklēt korelatīvas sakarības tikai

tad, ja attiecīgie kultūraugi auguši augsnēs ar vienādu reakcijas
intervālu.

Augsnes skābums. Latvijas teritorijā dominējošo augšņu veido-

tāju faktoru ietekmē ir visvairāk izveidojušās vāji skābas līdz stipri
skābas podzolētas augsnes. Skābums ir ļoti būtiska augsnes īpa-
šība, kas nosaka gan mikrobioloģisko procesu raksturu un intensi-

tāti, gan augu barības vielu režīmu un to uzņemšanas dinamiku

augos. Tādēļ skābumam ir svarīga loma augu dzīvē vispār.

Skābums, sevišķi meža augsnēs, rodas galvenokārt dažādo mik-

robioloģisko procesu rezultātā, veidojoties ogļskābei un dažādām

organiskajām skābēm, kā arī uzkrājoJties__žkāhiem organiska «ielu

sadalīšanās galaproduktiem, kaš savukārt ar augsnes šķīdumu vei-

cina alumosilikātu noārdīšanu un augsnes podzolēšanos.

Lauksaimniecībā izmantojamās platībās augsnes s.kābums var

pieaugt, lietojot bagātīgi fizioloģiski skābus minerālmēslus, it se-

višķi maz buferētās smilts augsnēs.
Meža augsnēs sēnes, kā arī aerobās un anaerobās baktērijas

noārda zemsegā uzkrātās organiskās vielas un bioķīmiskos pro-

cesos pārveido par trūdu. Augsnē rodas liels daudzums specifisko

trūdskābju (fulvoskābes, humīnskābes, ulmīnskābes) un citu orga-
nisko skābju (sviestskābe, propionskābe v. c), kā arī nelielā dau-

dzumā stipras minerālskābes, piemēram, HN0
3, H

3
P0

4, H2S0
4.

Minerālskābes veidojas galvenokārt mikrobu līdzdalībā, augu at-

lieku aerobos sadalīšanās procesos. Šīs skābes jau to veidošanās

gaitā strauji noārda augsnes organominerālos savienojumus un

sekmē skāba rakstura produktu rašanos, piemēram, ogļskābes,
kramskābes, polikramskābes, alumokramskābcs un citu.

Potenciālā augsnes skābuma uzkrāšanos stipri sekmē nokrišņu
ūdeņi, kas radušās skābes nepārtraukti ieskalo dziļākajos horizon-
tos. Ja nebūtu šādas filtrācijas, fulvoskābes paliktu augsnes vir-

sējos horizontos, kur daļēji mineralizētos, daļēji pārietu ķīmiski
saliktākos savienojumos. Ūdenim ir arī milzīga nozīme kā vielu

šķīdinātājam, jo ogļskābes klātbūtnē ūdenī šķist minerāli un ieži.

Podzolēto augšņu zonā lejupejošā ūdens plūsma no augsnes

virskārtas izskalo hidrogēnkarbonātu veidā Ca un Mg karbonātus

un citus bāziskos katjonus, tādēļ augsnes ir nabadzīgas ar bāzēm,
bet tajās ir palielināts kopējais augsnes skābums.

Izšķir aktīvo augsnes skābumu un potenciālo augsnes skābumu.

Aktīvo augsnes skābumu rada augsnes šķīduma brīvie

H' joni, kuru koncentrāciju parasti izsaka ar pH skaitli (augsnes

suspensijā ūdenī).
Potenciālais augsnes skābums raksturo kopējo skā-

bumu augsnē. To rada augsnes adsorbcijas kompleksā adsorbētie
H- un Ak" katjoni. Potenciālā augsnes skābuma noteikšanai augsni
skalo ar tādiem sāļu šķīdumiem, kas no augsnes adsorbcijas kom-
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pleksa izspiež H' unAI"- katjonus. Potenciālo augsnes skābumu sa-

stāda hidrolītiskais skābums un apmaiņas skābums.

HidroUtiskais augsnes skābums ir tā potenciālā augsnes skā-

buma daļa,kura pāriet n CH
3
COONa vai n(CH3COO)2Ca šķīdumā,

kam pH 8,2. Nātrija acetāts ir hidrolītiski bāziska sāls

(CH3COONa+ H2O=PtCH3COOH +NaOH), tādēļ arī, pēc Kapena
ieteikuma, šo augsnes skābuma daļu sauc par hidrolītisko skābumu.

Nātrija acetāta bāziskā reakcija izskaidrojama ar tā hidrolīzes pro-

duktu disociācijas pakāpi: etiķskābei (CH3COOH) tā maza, bet

nātrija hidroksīdam (NaOH) — augsta, tāpēc šķīdumā mazāk H\
bet vairāk OH' jonu.

Lielākā daļa mūsu augšņu ir hidrolītiski skābas. Hidrolītisko

skābumu neuzrāda tikai tās augsnes, kuras satur karbonātus, jo
tiem ir bāziska reakcija. Skalojot augsni ar CH 3COONa, notiek jonu
apmaiņas reakcijas:

[augsnes ļH" ["augsnes ļNa"
adsorbcijas + 2CH3COONa=Pt adsorbcijas +2CH3COOH.

komplekss JH ■ ļ komplekss jNa'
Augsnei nākot saskarē ar bāziskas, neitrālas vai skābas reakci-

jas elektrolītu šķīdumiem, tajos pāriet dažādi H" jonu daudzumi.

Hidrolītiski bāzisku sāļu šķīdumi izraisa augsnes koloīdu jonogēno
grupu pilnīgāku disociāciju nekā neitrālu sāļu šķīdumi. So sāļu
katjoni izspiež no augsnes adsorbcijas kompleksa ne vien tos H'

katjonus, kas ir spējīgi apmainīties skābā un neitrālā reakcijā, bet

arī tos H- katjonus, kuri papildus disociē bāziskā reakcijā.
Hidrolītisko augsnes skābumu izsaka miligramekvivalentos 100

gramos augsnes un izmanto kalcija karbonāta devas aprēķināšanai
augsnes kaļķojumam.

Apmaiņas skābums ir tā potenciālā augsnes skābuma daļa,kura

pāriet neitrālu sāļu šķīdumā (XCI, NaCl, CaCb v.c). Augsnei
nākot saskarē ar neitrālu sāļu šķīdumiem, šķiduma katjoni izspiež
no augsnes adsorbcijas kompleksa daļu skābo H' katjonu, kas šādā

reakcijā atrodas disociētā stāvoklī. Ar neitrālo sāļu šķīdumu katjo-
niem apmaiņā dodas tikai kompensācijas jonu slāņa atdisociētie H'

un Ak" joni. Starp KO šķīdumu un augsnes adsorbētajiem H- jo-
niem notiek šāda reakcija:

"augsnes ~|H- augsnes ~|K"
adsorbcijas -fnKCl** adsorbcijas -f2HCI + (n—2) XCI.

komplekss ļH" komplekss jK'

Stipri skābām minerālaugsnēm adsorbcijas kompleksā parasti
ir adsorbēti arī Al"' katjoni, kas rada daļu kopējā apmaiņas skā-

buma, kā tas redzams no šādas reakcijas:

[augsnes
"1 AI

*'" ["augsnes ļK'K'K'
adsorbcijas ļ adsorbcijas -ļ-2A1C13+

komplekss JAI-
" komplekss K'K'K'

+ (n—6) XCI, AIC1 3 + 3H 20-^AI(OH) 3+3HCI; 3HCI-*3H- +3Cl'.
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Apmaiņas reakcijā adsorbcijas kompleksā skābo katjonu vietā

stājas šķīduma bāziskie katjoni, bet skābie H' katjoni un apmaiņas
Al*" katjoni ekvivalentā daudzumā pāriet augsnes šķīdumā, kur tie

veido brīvas skābes. Alumīnija katjoni izdalās augsnē skābā vidē

no dēdēšanas procesos sairušiem alumosilikātiem un saistās ad-

sorbcijas kompleksā, bet H- joni atrodas galvenokārt dažādās orga-

niskās skābēs, it sevišķi trūdskābēs, no kurām tos izmaina sāļu šķī-
dumi.

Tā kā apmaiņas skābumu rada H" un Ak" katjoni, to sauc par

kopējo apmaiņas skābumu. To izsaka miligramekvivalentos 100

gramos augsnes, kā arī tieši ar AI daudzumu (mg) pēc Sokolova

metodes. Kopējais apmaiņas skābums ir atkarīgs no augsnes pod-
zolēšanās pakāpes, no organisko vielu daudzuma, no augsnes me-

hāniskā sastāva un no citiem faktoriem. Tas tomēr ir mazāks par
hidrolītisko augsnes skābumu* un sastāda tikai daļu no tā, ieiet it

kā tā sastāvā, jo, nosakot hidrolītisko skābumu, Na un Ca acetāti

vairāk nomaina H" katjonus no dažādām gan vājām, gan stiprām
augsnes skābēm, kuras nevar nomainīt neitrālo šķīdumu katjoni.
Apmaiņas skābums sastāda sevišķi kaitīgu augsnes skābuma daļu.
Tas rodas tādās velēnu podzolētās vai tipiskās podzolētās
augsnēs un sarkanzemēs, kuras stipri zaudējušas apmaiņas
bāzes.

Izskalošanās procesā augsnēm kļūstot skābām, sākumā rodas

hidrolltiskais skābums. Tam pieaugot līdz zināmai robežai, kad

reakcija kļūst skābāka par pH 6 (H2
O suspensijā), augsnē rodas

arī apmaiņas skābums. Ja augsnē ir apmaiņas skābums, tad tai

vienmēr ir arī hidrolltiskais skābums. Turpretim, ja augsnē ir

hidrolītiskais skābums, tad ne vienmēr var teikt, ka ir arī apmaiņas
skābums.

Augsnes bāziskums. Sāļainās augsnēs, kuru saistošajā kom-

pleksā parādās apmaiņas Na, ir bāziska reakcija (pH>7). Šajās

augsnēs OH' jonu koncentrācija ir lielāka par H- jonu koncentrā-

ciju: bāziska reakcija liecina, ka augsnes šķīdumā ir stipru bāzu un

vāju skābju sāļi.

Izšķir aktīvo un potenciālo augsnes bāziskumu. Aktīvais aug-

snes bāziskums rodas, ja augsnes šķīdumā ir hidrolītiski bāziski

sāļi (Na2
CO

3, NaHC0
3, CaC0

3 v. c). Aktīvo bāziskumu izsaka ar

pH skaitli.

Potenciālais augsnes bāziskums ir augsnēs, kas satur saistīto

nātriju. Potenciālo augsnes bāziskumu izsaka miligramekvivalen-
tos 100 gramos augsnes.

Ja augsnes adsorbcijas kompleksā ir iesaistīts nātrijs, tad ar

* Izņemot sarkanzemju apakšējos horizontus, kur hidrolītiskais skābums daž-

reiz ir mazāks par apmaiņas skābumu. So parādību J. Sarišvili izskaidro ar to,
ka CH3COOH tiek saistīta ar augsnes alumīniju, veidojoties grūti šķīstošiem

kompleksiem savienojumiem.
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augsnes šķīdumu, oglekļa dioksīdu (ogļskābo gāzi) un kalcija kar-

bonātu veidojas nātrija karbonāts (soda) un nātrija hidroksīds:

"augsnes ļNa* ["augsnes
adsorbcijas ļ +H2O +Co2= I adsorbcijas ļ +Na2CO3,
komplekss JNa' [komplekss JH'

Na2CO3
4-2H20=2NaOH+H2CO3,

"augsnes ļ Na* ["augsnes ļCa"
adsorbcijas +CaCO3 J adsorbcijas I -r-Na2

CO
3.

komplekss J Na- [komplekss

Sāļainās gleja augsnēs anaerobos apstākļos, sulfātu reducēta-

jām baktērijām reducējot Na
2
S0

4,
rodas soda:

Na 2504-r2C =2C02-r-Na2S,

Na2S + C02+H 2
O=Na

2
C0

3+
H

2
S.

Sāļainās augsnes raksturo 1) ar kopējo bāziskumu, ko ūdens

izvilkumā rada bāzisko un sārmzemju metālu dažādās šālis

[Na2CO3,
NaHC0

3, Ca(HCO3) 2 v. C.J; 2) ar bāziskumu, ko rada

karbonāti, galvenokārt Na2C03 ; 3) ar bāziskumu, ko rada hidro-

gēnkarbonāti, galvenokārt NaHC0 3 un Ca(HCO3 ) 2. Titrējot nosaka

karbonātu radīto augsnes bāziskumu unkopējo augsnes bāziskumu.

Augsnēm, kurām augsnes šķīdumā parādās nātrija karbonāts, pH
skaitlis palielinās līdz 9—lo.

Augsnes buferspēja ir augsnes spēja pretoties straujām aktīvās

reakcijas (pH) izmaiņām. Izšķir augsnes buferspēju pret izmai-

ņām skābas reakcijas virzienā un bāziskas reakcijas virzienā. Kā
bufervielas augsnē var būt vājas skābes un stipras bāzes sāļi kopā
ar vājas bāzes un stipras skābes sāļiem.

Mūsu apstākļos kā bufervielām augsnes šķīdumā vislielākā no-

zīme ir ogļskābei un tās sālīm CaC03, Ca(HCO3) 2. Par bufervielām

var būt arī trūdvielas, olbaltumvielas un baktērijas, kas arī, rea-

ģējot ar skābēm vai bāzēm, jūtami mazina strauju pH izmainī-

šanos.

Augsnes buferspēja stipri atkarīga no augsnes ķīmiskā sastāva,
no augsnes vielu saistīšanas kapacitātes, no organisko un mine-

rālo koloīdu daudzuma augsnē, no augsnes piesātinājuma pakāpes
ar bāziskām vielām, no apmaiņas katjonu sastāva un augsnes šķī-
duma īpašībām. Jo lielāka augsnes vielu saistīšanas kapacitāte, jo
lielāka arī augsnes buferspēja.

Vislielākā nozīme ir brīvo karbonātu daudzumam,kā arī apmai-
ņas katjonu sastāvam un daudzumam. Lielāka buferspēja ir sma-

gākām ar trūdu bagātām augsnēm, tās uzrāda augstu buferspēju
pret paskābināšanos. levadot augsnē skābes vai bāzes, kā arī fizio-

loģiski skābus vai bāziskus minerālmēslus, augsnes reakcijas pH
izmaiņas nebūs atbilstošas ievadītās vielas daudzumam, tās būs
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ļoti pakāpeniskas un ievērojami mazākas. Buferētam augsnes šķī-
dumam pH jūtami neizmainās arī pēc atšķaidīšanās ar lietus ūde-

ņiem. Ja augsne satur daudz kalcija un magnija karbonātu, tad

skāba rakstura minerālsāļi vai minerālmēsli augsnes reakciju iz-

mainīs maz, jo skābes ātri neitralizēsies. Karbonātu augsnēm ir liela

buferspēja pret skābēm:

2CaC0 3+ 2HCI=CaCl 2+Ca(HCO3) 2.

Ja augsnē nav lieku karbonātu, tad H jons var saistīties adsorb-

cijas kompleksā, bet augsnes šķīdumā veidosies neitrāla sāls, kas

pH izmainīs maz:

[augsnes
["augsnes ļH"

adsorbcijas Ca ••-ļ-2H2CO3:?±: adsorbcijas j +Ca(HCO3 ) 2.
komplekss komplekss JH"

Augsne ir stipri buferēta pret bāziskām vielām arī tad, ja tā

adsorbcijas kompleksā un augsnes šķīdumā satur brīvas skābes un

to šālis. Tādā augsnē bāziskās vielas ātri neitralizēsies, bet aug-

snes reakcija izmainīsies maz. Ca" joni apmainīsies ar H' joniem
augsnes adsorbcijas kompleksā:

[augsnes
H

-
[ augsnes ļ

adsorbcijas +Ca(OH) 2
= ļ adsorbcijas ļ Ca"-r-2H20.

komplekss H" [komplekss

Augsnes šķīduma buferspēja saistīta galvenokārt ar augsnes

cietās fāzes buferspēju. Bufervielu darbībunosaka skābju un to sāļu

vājā disociācijas pakāpe un

spēja saistīt augsnes šķīdumā
skābes un bāzes nedisociētos

savienojumos.
Buferspēju raksturo ar no-

teiktas normalitātes skābes

vai sārma mililitru skaitu,
kuri jāpieliek, lai izmainītu H"

jonu koncentrāciju augsnes

šķīdumā. Parasti augsnes

buferspēju izsaka grafiski ar

titrācijas līknēm. Laukuma

lielums starp augsnes līkni

un nebuferētās smilts līkni

raksturo augsnes buferspējas
lielumu.

Augsnes buferspējai ir lie-

la praktiska nozīme, tās dēļ
augsnes reakcija dabiskos

apstākļos noturas stabili bez

lielām svārstībām.

9. att. Augsnes un kvarca smilts buferspē-
jas līknes:

/ — augsnes.2 — kvarca smilts: svītrainais lau-

kums raksturo augsnes buferspēju.
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REDUCĒŠANĀS-OKSIDĒŠANĀS PROCESI AUGSNĒ

Augsnē nepārtraukti noris kompleksi reducēšanās un oksidēša-

nās procesi, t. s. redoksprocesi. Šos procesus veic mikroorganismi,
sadalot augu atliekas, oksidējot vai reducējot dažādus savieno-

jumus.
Oksidēšanās reakcijās notiek vielu oksidēšana (skābekļa pie-

vienošana, ūdeņraža atdošana vai tikai elementu vērtības maiņa,
atdodot elektronus bez 02 vai H2 klātbūtnes):

2HN0 2+02-*2HN03,

Mn 1 •—se-*-Mn

Reducēšanās reakcijās notiek pretējs process — tiek piesaistīti
elektroni:

+e~

oksidēšanās -—> reducēšanas.
—e~

Galvenais oksidētājs humifikācijas procesos augsnē ir augsnes

gaisa un augsnes šķīduma molekulārais skābeklis. Vairums aug-

snes reakciju ir neatgriezeniskas. Tajās oksidējas augsnes orga-

niskās vielas. Bet relatīvi daudz ir ari atgriezenisko reakciju, kas

augsnē notiek bieži. Tās ir dzelzs, mangāna, sēra, ūdeņraža, slā-

pekļa un citas reducēšanās-oksidēšanās reakcijas (Fe-"*iFe",
S=s*Š", H=ē*H\ N*s N", 0=5*0").

Reducešanas-oksidešanās procesu intensitāti un bioķīmisko pro-

cesu virzienu galvenokārt ietekmē augsnes aerācija, organiskās
vielas daudzums un bioķīmiskais sastāvs, augsnes temperatūra un

mitrums. Strauja reducēšanās-oksidēšanās potenciāla (redokspo-
tenciāla) samazināšanās notiek, palielinoties augsnes mitrumam

līdz pilnai ūdensietilpībai, pasliktinoties aerācijai, veidojoties aug-

snes garozai un augsnei sablīvējoties. Šādos apstākļos ir traucēta

augsnes gaisa apmaiņa. No I. Grečina pētījumiem izriet, ka velēnu

podzolētajās augsnēs ar tādu mitrumu un temperatūru, kādi ir

augsnē vasaras periodā, anaerobi apstākļi sākas tad, kad augsnes

gaisā skābekļa daudzums samazinājies līdz 5—2,5%. Tikpat vien-

mērīgi, pieaugot augsnes mitrumam, samazinās redokspotenciāls.
Veģetācijas periodā vidēja mitruma augsnē reducēšanās-oksidēša-

nās procesu dinamika ir relatīvi diezgan izlīdzināta, izņemot tos

laika posmus, kad visintensīvāk attīstīti mikrobioloģiskie procesi vai

īslaicīgi palielināts augsnes mitrums. Visvairāk redokspotenciāls
izmainās trūda horizontā, kur visintensīvāk notiek mikrobioloģiskie
procesi. Anaerobos apstākļos šeit notiek strauja redokspotenciāla
samazināšanās, turpretim apakšējos augsnes profila horizontos,
kur mikrobioloģiskie procesi vāji izteikti un skābekļa patēriņš mazs,

redokspotenciāls ir vēl samērā augsts.
Reducēšanās-oksidēšanās procesi augsnē ir ļoti atkarīgi no

augu atlieku bioķīmiskā sastāva, to sadalīšanās, humifikācijas un



126

trūda uzkrāšanās. Zems redokspotenciāls un lieks augsnes mitrums

aizkavē organisko atlieku sadalīšanos, sekmē kustīgāko un aktī-

vāko trūdskābju — fulvoskābju veidošanos augsnē. No reducēša-

nās-oksidēšanās procesiem ir atkarīgas dzelzs, mangāna, sēra, slā-

pekļa, fosfora un citu elementu savienojumu pārvērtības augsnē.
Pavasaros, kad lieka mitruma ietekmē zem trūda horizonta parā-
dās glejotais horizonts, tajā novērota Fe", Mn" un citu reducēto

elementu savienojumu klātbūtne.

Tādējādi augsnes redokspotenciāls ļoti ietekmē tādu barības

vielu uzņemšanu augos, kuru katjoni augsnes šķīdumā var būt ar

dažādām vērtībām. Augi tos uzņem ar dažādu enerģiju. Tā, piemē-
ram, mangāns augsnē sastopams dažādās oksidācijas pakāpēs, bet

augi to uzņem tikai kā Mn".

Augsnes redokspotenciāls atkarīgs no augsnes šķīdumā esoša-

jām redokssistēmas abām formām — oksidētās un reducētās. Aug-

snes redokspotenciāla lieluma noteikšanai lieto vienādojumu, kas

izsaka augsnē notiekošo atgriezenisko reducēšanās-oksidēšanās

reakciju summāro līdzsvaru:

r. c,
RT

.
aGe-aM™

.. .

tH=E
O-\ • ln

,
nF að-aD& . .

.

kur EH — augsnes redokspotenciāls (voltos);
E

0 — redoksnormālpotenciāls. Tas ir potenciāls, kāds

piemīt platīna elektrodam šķīdumā, kurā oksidē-

ties un reducēties spējīgo vielu aktivitātes ir vie-

nādas un līdzinās 1;

R —
universāla gāzu konstante (8,314 I/deg mol);

T — šķīduma temperatūra (°K);
F

—

96 500 kuloni/gekv. (Faradeja skaitlis);
n — lādiņu skaits, ko pārnes viena daļiņa (jons);

aG*-aM m
...

— redokssistēmas oksidētās formas vielu aktivitāte

reakcijā. Sīs vielas spēj reducēties, pievienojot
elektronus;

aB
b -aDi

...

— redokssistēmas reducētās formas vielu dau-

dzums reakcijā; tās rodas, reducējot oksidēto
formu. Abu formu kopumu sauc par redoks-
sistēmu.

Pēc šī vienādojuma augsnes redokspotenciāla noteikšanu veic

ar speciālu iekārtu, kurā izmantots platīna redokselektrods un kalo-

mela normālelektrods (standartelektrods). Augsnes redokspoten-
ciāla mērīšanai visbiežāk tiek lietots kalomela normālelektrods,
kura potenciāls attiecībā pret ūdeņraža normālelektroda potenciālu
līdzinās 250,3 m V (15°C).

Tā kā redokspotenciāls ir visai atkarīgs no vides reakcijas, lai

salīdzinātu redokspotenciālus augsnēm, kurām ir dažādipH skaitļi,
Klarks ieteica lietot nosacītu rH

2 rādītāju:

rH2=
»

2
30

F
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Ja rH 2>28, augsnē intensīvi izteikti oksidēšanās procesi; ja
rH

2<27, augsnē valdošie ir reducēšanās procesi. Intensīvi anaerobā

vidē rH2 var būt<2o.

Velēnu podzolētajās augsnēs redokspotenciāls (Eh) variē robe-

žās no 550 līdz 750 milivoltiem, melnzemes augsnēs —
400—600,

purva augsnēs —
zemāk par 200.

AUGSNES ADSORBCIJAS KOMPLEKSS

Augsnes adsorbcijas komplekss jeb augsnes saistošais kom-

plekss ir vissvarīgākā augsnes sastāvdaļa, kas izveidojas cilmiežu

mehāniskajā, ķīmiskajā un bioloģiskajā dēdēšanā, kā arī dažādās

ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās reakcijās, kuras noris dēdēšanas pro-

cesos starp dēdēšanas galaproduktiem.
No ķīmiskā viedokļa augsnes adsorbcijas komplekss sastāv no

ūdenī nešķīstošiem kompleksiem feroalumosilikātiem, organomine-
rāliem savienojumiem un organiskiem savienojumiem (humātiem).

No fizikālā viedokļa augsnes adsorbcijas komplekss ir sīko

disperso augsnes frakciju kopums, kas, atrazdamies smalkā, dis-

persā stāvoklī, var izraisīt katjonu apmaiņas reakcijas ar augsnes

šķīdumā esošajiem katjoniem. Koloīdu, kā arī nedaudz rupjāko

daļiņu augstās dispersitātes un virsmas enerģijas dēļ adsorbcijas

komplekss ūdens vidē intensīvi reaģē ar dažādiem sāļu šķīdumiem,
izraisot ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās apmaiņas reakcijas un saistot

(adsorbējot) katjonus uz visas kompleksā sastāva daļiņu virsmas.

Adsorbcijas kompleksa galveno daļu veido augsnes koloīdi, kā

arī tā augsnes cietās fāzes dispersā daļa, kuras īpašības ir ļoti
tuvas koloīdu īpašībām. Augsnes adsorbcijas kompleksa kapacitāti
palielina rupjās dispersijas ar 0,001—0,00025 mm. Augsnes adsorb-

cijas kompleksa koloīdās daļiņas nav brīvas, bet apvienotas lielāku

vai mazāku agregātu grupās, kurām piesaistītas arī koloīdo daļiņu
sacementētās rupjākās mehāniskā sastāva frakcijas.

Pēc V. Viljamsa, augsnes adsorbcijas komplekss ir trīsvērtīgo
oksīdu un kalcija suspensoīdu mehānisks maisījums ar svaigi no-

gulsnētā humīna, ulmīna un apokrenskābes koloīdajām formām,
kas rodas, no jauna sadaloties organiskajai vielai. Līdz ar iežu un

minerālu mehānisku sairšanu notiek arī augsnes adsorbcijas kom-

pleksa sintēze no kramskābes, dzelzs un alumīnija hidrātu koloidā-

liem šķīdumiem, tiem savstarpēji koagulējot augsti dispersu vielu
klātbūtnē. Uz koloīdo daļiņu virsmas notiek vielu pozitīvā un nega-
tīvā adsorbcija, kā arī dažādas citas būtiskas reakcijas, kas apska-
tītas, iztirzājot augsnes vielu saistīšanas veidus. Kā svarīgākās no

tām ir apmaiņas reakcijas.
Adsorbcijas kompleksa veidošanā līdzdarbojas augsnes orga-

niskās dabas faktori. Organiskās vielas veido ļoti aktīvu, kustīgu,
izturīgu un ietilpīgu adsorbcijas kompleksa daļu ar ļoti dažādu sa-

vienojumu sastāvu un daudzumu. Tā galvenokārt ir atkarīga no

augsnes humificēto un nepilnīgi humilicēto organisko savienojumu
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daudzuma. Trūdamās un kūdrainās augsnēs adsorbcijas kompleksa
lielumu un vielu saistīšanas kapacitāti visvairāk ietekmē šī orga-
niskā daļa. Šādās augsnēs organisko vielu loma apmaiņas reakci-

jās var būt daudzas reizes lielāka nekā minerālo vielu. Augsnes

adsorbcijas kompleksa ķimiskais sastāvs un īpašības var mainīties

atkarībā no tā, vai augsne piesātināta ar kalciju un magniju vai ar

vienvērtīgajiem nātrija katjoniem, kā tas vērojams sāļainajās aug-

snēs.

Adsorbcijas komplekss var noārdīties augsnes podzolēšanās
procesā, minerālajiem un organiskajiem koloīdiem sadaloties vien-

kāršākos savienojumos, kuri izskalojas. Tāpēc podzolētās augsnes,

kas satur maz trūda, nav piesātinātas ar bāziskām vielām un ir ar

sliktām fizikālajām īpašībām, var ātrāk saputekļoties un izskaloties

nekā velēnu karbonātu augsnes. Humozās māla augsnēs adsorbci-

jas komplekss var aizņemt līdz 75% un vairāk no augsnes svara,

bet maz humozās smilts augsnes — tikai dažus procentus vai pro-
centa desmitdaļas.

AUGSNES STRUKTŪRA

Augsnei piemīt spēja (īpašība) sairstot veidot dažāda lieluma

un formas agregātus un drupatas, t. i., spēja veidot struktūru. Šādu

augsnes īpašību sauc par augsnes struktūrainību.
Struktūras agregāti un drupatas veidojas no augsnes cietās da-

ļas (fāzes) mehāniskajiem elementiem, kas atrodas savstarpējā
saistībā. Sie elementi var būt minerālie, organiskie un organomine-
rālie (humāti). Mehānisko elementu virsmas enerģijas dēļ tie zinā-

mos apstākļos var savstarpēji pievilkties, koagulēties un salīmēties,
veidojot dažāda lieluma un formas agregātus (struktūras daļiņas).
So augsnes īpašību sauc par augsnes agregāciju. Tās procesā vis-

pirms rodas mikroagregāti resp. mikrostruktūra, bet, mikroagregā-
tiem apvienojoties, veidojas makroagregāti, resp., makrostruktūra.

Makrostruktūra ir augsnes drupatas un agregāti, kuru diametrs

0.25—10 mm. Mikrostruktūrai agregāti ir mazāki par 0,25 mm,

proti, 0,25—0,01. Māla augsnēs drupatas bieži lielākas par 20 mm.

Tādas drupatasun agregāti veido cilainu struktūru.

Augsnes struktūras veidošanās procesus, augsnes mitruma re-

žīmu, augu barības vielu režīmu un augsnes auglības jautājumus
dažādās augšņu zonās pētījuši padomju un ārzemju zinātnieki:

P. Kostičevs, E. Volnī, V. Viljamss, K. Gedroics, A. Dojarenko,
1. Antipovs-Karatajevs, N. Kačinskis, N. Savinovs, P. Veršiņins,
E. Rasels un citi.

AUGSNES STRUKTŪRAS KLASIFIKĀCIJA

Atkarībā no augšņu īpašībām un dabiskajiem apstākļiem aug-

snes mehāniskie elementi veido ne vien dažāda lieluma, bet arī da-

žādas formas agregātus un drupatas.
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24. tabula

Struktūras agregātu klasifikācija

Struktūras tipi, veidi un paveidi

Aereeatu
izmēri

(mm)

Odensiiturība

Kubiskais tips

iedalās 4 veidos:

Cilaina—skaldnes un šķautnes neskaidras:

rupjcilaina
sikcilaina

Drupataina — skaldnes un šķautnes vāji iz-

teiktas:

rupjdrupataina
vidēji drupataina
slkdrupataina
putekļaina

Riekstaina — skaldnes un šķautnes labi iz-

teiktas:

rupjriekstaina
vidēji riekstaina

sīkriekstaina

Graudaina — skaldnes un šķautnes labi iz-

teiktas:

rupjgraudaina
vidēji graudaina
sīkgraudaina

> 100

100—20

20—10

10— 1

1— 0,25

<0,25

Neizturīga

Izturīga

Bezstruktūras

20—10

10— 7

7— 5
Ļoti izturīga

5— 3

3— 1

1—0,5

Ļoti izturīga

Prizmatiskais tips

Stabaina, gaba-
laina, plākšņai-
na un lapvei-

. da struktūra ir

ūdens neizturī-

ga. Tās ir so-

lončakiem un so-

lonciem, kas ad-

sorbcijas kom-

pleksā satur Na

Mitras augsnes ļo-
ti smērējas, bet

sausas ir cietas,

it sevišķi, ja ir

daudz Na un

trūda

iedalās 3 veidos:

Stabaina — regulāras formas ar diezgan labi

izteiktām sānu un vertikālam skaldnēm:

rupjstabaina
stabaina

sīkstabaina

>5 cm

3—5 cm

<3 cm

Stabveida — ar vāji izteiktām skaldnēm, no-

apaļotas formas:

rupjstabveida
sīkstabveida

5—3 cm

<3 cm

Prizmaina — ar plakanu galu un labi izteik-

tām skaldnēm, kurām līdzena virsma:

rupjprizmaina
prizmaina

sīkprizmaina
smalkprizmaina
zimuļveida

5—3 cm

3—1 cm

1—0,5 cm

<0,5 cm

<1 cm,

garums
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24. tabulas turpinājums

Augsnes morfoloģijas pamatlicējs S. Zaharovs izdalīja 3 struk-

tūras tipus: kubisko, prizmatisko un plākšņveida. Kubiskās struk-

tūras agregāti atgādina kuba formu; agregātu sānu virsmas pēc
platuma, garuma un augstuma veido kvadrātus. Prizmatiskā struk-

tūrā agregātiem ir izstiepta forma. Plākšņveida struktūrā agregāti
atgādina saplākšņus; tiem attīstās platums un garums, bet mazs

biezums. Struktūras tipi iedalās struktūras veidos un paveidos.
Struktūras agregātu klasifikācija pēc S. Zaharova nedaudz iz-

mainītā veidā redzama 24. tabulā.

Katram augšņu tipam un ģenētiskajam horizontam ir raksturīgs
kāds no struktūras veidiem. Melnzemēs parasti ir laba, ūdensiztu-

rīga drupataina un graudama struktūra, meža pelēko augšņu ilu-

viālajā horizontā (B) riekstaina struktūra, solončaku un soloncu

augsnēs stabaina un prizmaina struktūra, bet podzolēto augšņu B

horizontā (ortšteinā) plākšņaina struktūra.

STRUKTŪRA UN AUGSNES AUGLĪBA

Pēc augsnes morfoloģiskās struktūras var spriest par pārējām
augsnes īpašībām, it īpaši par tās auglību. Zināma patiesība, ka

smago augšņu (vidēji smags smilšmāls un māls) auglība ir loti

atkarīga no struktūras, tieši struktūra šajās augsnēs nosaka mit-

ruma, gaisa un daļēji arī augu barības vielu režīmu. D. Hana

pētījumos pierādīts, ka augsnes struktūrainā daļa satur vairāk

trūda un augu barības vielu nekā bezstruktūras daļa.
No agronomiskā viedokļa visvērtīgākā trūdkārtas struktūra ir

sīkdrupataina un graudama, ar agregātu lielumu 0,5—7 mm.

Struktūras tipi. veidi un paveidi
Aereeātu

izmēri

(mm)

Ūdensizturība

Plākšņveida tips

Iedalās 2 veidos:

'lākšņaina — ar vairāk vai mazāk izteiktām

horizontālām skaldnības plāksnēm:
sJāņaina
plākšņaina
plākšņveida
lapaina

'vīņaina — ar nelielām daļēji izlocītām hori-

zontālām skaldnības plāksnēm un bieži

asām skaldnēm:
čaumalaina

rupjzvīņaina
smalkzvīņaina

>5 cm

5 —3 mm

3—1 mm

<1 mm

Neizturīga

>3 mm

3—I mm

< 1 mm
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P. Kostičevs no visiem struktūras veidiem izdalīja drupataini

graudainu struktūru, jo tajā vislabāk iesūcas ūdens un apmainās

gaiss; tāda struktūra jāradaaramkārtā.
Struktūras ūdensizturība. Galvenā agronomiski nozīmīgā aug-

snes struktūras īpašība ir tās ūdensizturība, t. i., spēja pretoties
ūdens ārdošai un skalojošajai darbībai. Ūdensizturīga struktūra

ūdenī nesairst. Tā var tikai daļēji sadalīties mikroagregātos.
Ūdensizturīgie (īstie) augsnes agregāti, gaissausā stāvoklī strauji

iegremdēti ūdenī, nezaudē savu veidu un nesairst mikroagregātos

(<0,25 mm).
Māla augšņu drupatas var but ļoti sažuvušas, cietas un saistī-

gas, izturīgas pret mehānisko saspiešanu, bet, iegremdētas ūdenī,

var viegli izjukt. Tādējādi struktūras ūdensizturību nedrīkst iden-

tificēt ar drupatu saistību. Tā, piemēram, sausi soloncu augšņu sta-

bainie struktūras agregāti ir ļoti cieti un mehāniski izturīgi, bet

ūdenī viegli izplūst, jo nav ūdensizturīgi. Tie ir t. s. pseidoagregāti.

Augsnes saistība ir augsnes spēja pretoties mehāniskai iedarbībai,

piemēram, augsnes mehāniskai apstrādāšanai. Tā atkarīga galve-
nokārt no augsnes mehāniskā sastāva un adsorbētā Ca vai Na dau-

dzuma.

Augsnes struktūras ūdensizturību nosaka svaigā trūda dau-

dzums un labums,kā arī adsorbēto katjonu sastāvs.

Struktūrainu augšņu īpašības. Dabā augsnes var atrasties

struktūraina stāvoklī un bezstruktūras jeb šķirtdaļiņu stāvoklī.

Augsne ir struktūrainā stāvoklī, ja trūdkārtu veido galvenokārt
drupatas un agregāti no 0,25 līdz 10 mm, kas sagūlušies irdenā

slānī (10. att.). Bezstruktūras stāvoklī augsne ir sagūlušies putek-
ļainā, blīvā masā.

Agronomiski vislabākā ir tāda struktūra, kur augsnes drupatās
un agregātos atrodas daudz kapilāro poru, bet starp drupatām ir

nekapilārās jeb gaisa poras. V. Viljamss uzskata, ka struktūras

drupatu sīkās poras parasti ir piesātinātas ar ūdeni un tajās noris

anaerobi procesi, bet uz drupatu virsmas
— aerobi procesi, kuros

sadalās un mineralizējas trūds, veidojas augiem vajadzīgās barības

10. att. Struktūraina

smilšmāla augsne.
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vielas. Tādai augsnei ir liela gaisietilpiba, ūdensietilpība, labs sil-

tuma un barības vielu režīms, liela adsorbcijas spēja un laba aug-
lība. Ar augsnes porainību ir saistīta mikrobioloģiskā darbība un

aktivitāte.

Ja drupatās ir tikai sīkās subkapilārās poras, tad ir vāja aug-

snes mikrobioloģiskā darbība. Vājās aerācijas dēļ tā var normāli

norisēt tikai uz drupatu virsmas. Bet tad augi iegūst maz barības

vielu. Nav vēlamas arī drupatas ar lielu nekapilāro porainību.
Tādās drupatās organiskās vielas ātri mineralizējas, līdz ar to dru-

patas zaudē ūdensizturību un augsnes auglība samazinās.

Struktūrainās augsnes var labi uzņemt gandrīz visus nokrišņu
ūdeņus un kapilāri novadit tuvāk rizosfērai. Šādās augsnēs lietus

ūdeņi ātri iesūcas, nenotek pa augsnes virsmu, mazāk iztvaiko,
līdz ar to augsni mazāk apdraud ūdens erozija. Struktūrainās

augsnes ir vieglāk apstrādājamas. Tās ir irdenas, to porainība
pārsniedz 45—50%. Stepes augsnēs, ja agregāti lielāki par 1 —

2 mm, nenotiek vēja erozija.

Struktūras agregāti, kam nav ūdensizturības, dažreiz var lik-

ties ūdensizturīgi. M. Piguļevskis un A. Tjuļins uzskata, ka aug-

snes agregāti, kam nav ūdensizturības, var būt šķietami ūdensiztu-

rīgi, nesairt ūdenī, ja tiem kapilāri jau pirms ievietošanas ūdenī

piesūcināti. Vieniem un tiem pašiem agregātiem šķietamā ūdens-

izturība ir vienmēr lielāka par īsto ūdensizturību.

Bezstruktūras augšņu īpašības. Pilnīgi pretēji procesi noris

bezstruktūras augsnēs, kur mehāniskie elementi (smilts un māla

daļiņas, putekļi, duļķes) nav savstarpēji cieši saistīti. Mālainās

augsnes pavasara lietū sablīvējas, saulē stipri sakalst, veido cietu

garozu un saplaisā, saraujot augu saknes (11. att.). Blīvas bez-

11. att. Bezstruktūras blīva māla gleja augsne.
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struktūras augsnes spēj uzņemt tikai lidz V3nokrišņu ūdeņu, pā-

rējie nokrišņu ūdeņi notek pa augsnes virsmu un rada augsnes

eroziju, kas sevišķi bīstama kalnainos apgabalos ar putekļainiem
cilmiežiem, jo nodara lauksaimniecībai lielus zaudējumus. Bez-

struktūras augsnēm ir liela saistība. Blīvi, sausi māli erodētos

kalnu pauguros nav uzarami. Kaut cik pietiekamu pirmssējas ap-

strādi iespējams veikt tikai normāli mitrā augsnē.
Bezstruktūras augsnēs gaisa, ūdens, augu barības vielu un

siltuma režimi ir stipri svārstīgi un maz piemēroti augu augšanai.
Augu saknes šādās augsnēs attīstās sekli.

Lai pareizi novērtētu augsnes struktūru, jāņem vērā arī mikro-

agregātu daudzums augsnē. Ūdensizturīgie porainie mikroagre-

gāti (0,25—0,01 mm) ievērojami uzlabo augsnes ūdensīpašības
(ūdenscaurlaidlbu, ūdensietilplbu). Tomēr, ja augsne satur tikai

mikroagregātus, tai veidojas cieta garoza, kas ievērojami mazina

augsnes gāzu apmaiņu ar atmosfēru, sekmē ūdens iztvaikošanu,

nespēj novērst ūdens un vēja eroziju.

AUGSNES STRUKTŪRAS VEIDOŠANĀS UN NOĀRDĪŠANĀS

Augsnes struktūras veidošanās. Lai rastos ūdensizturīga un

agronomiski vērtīga struktūra, augsnē jābūt ievērojamā daudzumā

māla daļiņām (minerālajiem koloīdiem), trūdam, divvērtīgajiem
un trlsvērtīgajiem katjoniem, no kuriem vislielākā nozīme ir

Ca'-. Augsnes struktūras veidošanā izšķir divus galvenos proce-

sus: 1) augsnes mehānisko sadalīšanos agregātos un drupatās un

2) ūdensizturīgas struktūras veidošanos.

Dabiskais augsnes struktūras veidošanās process vēl nav pil-
nībā noskaidrots. V. Viljamss struktūras veidošanos izskaidroja
kā augsnes mehānisko elementu piesūcināšanu un sacementēšanu

ar svaigām organiskajām trūdvielām (aktīvo trūdu), ulmlnskā-

bēm un huminskābēm, kā ari ar šo skābju Ca humātiem un ulmā-

tiem. Ja augsnes trūds kā baktēriju sintezēts organisks koloids

satur saistītā stāvoklī divvērtīgos katjonus, tad tas darbojas kā

cementējoša viela, kas nešķīst ūdenī. Šāds trūds ir cementēto

augsnes struktūras daļiņu izturības cēlonis.

Turpretim K. Gedroics struktūras veidošanos izskaidroja kā

fizikāli ķīmisku procesu. Par galveno faktoru viņš uzskatīja ko-

loīdu frakciju, it sevišķi organiskos koloīdus un to īpašības.
Pretēji lādētie koloīdi savstarpēji pievelkas, koagulē un veido

pirmos mikroagregātus. Tā, piemēram, alumosilikātu un ferosili-

kātu koloīdās daļiņas var savstarpēji reaģēt ar un A1203
hidrātiem. Koagulācijā koloīdās daļiņas tuvojas, bet, lādiņiem iz-

zūdot, sāk darboties molekulu un atomu pievilkšanās spēki. Radu-
šies pirmie mikroagregāti vēl paši var saglabāt daļu pozitīvo vai

negatīvo lādiņu un vēlreiz var koagulēt ar pretēji lādētajiem mik-

roagregātiem, kā tas redzams 12. attēlā.
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12. att. Augsnes mikrostruktūras veidošanās:

a
—

koloīdiar «+» un €—» lādiņiem, b — koloīdi koa-

gela stāvokli, c — promikroagregāti. d — mikroagre-

gāti,c
—

mikrostruktura.

Savstarpēji iedarbojoties un koagulējot minerālajiem un orga-

niskajiem koloīdiem, veidojas izturīgi organominerāli kompleksi,
kas būtībā jau ir struktūras mikroagregāti. K. Gedroics sevišķu
nozīmi piešķīra trūdvielām kā organiskajiem koloīdiem, kas kal-

cija un magnija katjonu ietekmē veido saistvielu, ar kuru sace-

mentēti augsnes mehāniskie elementi un struktūras agregāti
iegūst ūdensizturību. Lai agregāti būtu izturīgi, jābūt neatgrieze-
niskai koagulācijai. Tādi koagulanti ir divvērtīgie un trīsvērtīgie

katjoni: Ca", Mg", Fe-", Ak". Tikai tad, ja augsnes koloīdi ir piesā-
tināti ar minētajiem katjoniem, var veidoties ūdensizturīga struk-

tūra. Sāļainās augsnēs, kas satur Na un citus vienvērtīgos katjo-
nus, notiek atgriezeniska koagulācija un neveidojas ūdensizturīga
struktūra.

Vislabāk augsnes mehāniskos elementus salīmē organiskie ko-

loīdi, it sevišķi svaigi veidotie kalcija humāti. Liela nozīme augsnes
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struktūras veidošana ir minerālajiem koloīdiem, taču tiem bez trūd-

vielu līdzdalības nav lielas ūdensizturības.

Liela pozitīva ietekme ūdensizturīgas struktūras veidošanā ir

māla minerāliem, dzelzs un alumīnija oksihidrātiem.

Eksperimentāli pierādīts, ka visizturīgāko struktūru veido trūd-

skābes ar montmorillonītu grupas minerāliem un hidrovizlām, bet

mazākizturīgu — ar kaolinītu, kvarcu un amorfu kramskābi. Liela

ūdensizturība rodas nosusinātām gleja augsnēm, kad kustīgā div-

vērtīgā dzelzs oksidējas par nešķīstošu trīsvērtīgo dzelzi. N. Ka-

činskis noskaidrojis, ka šādi agregāti, kas piesātināti ar dzelzi, ir

gan ļoti izturīgi, bet ar mazu porainību.
Daudzi ārzemju autori par galveno struktūras veidotāju faktoru

uzskata optimālo (60% no kopporainības) augsnes mitrumu. Aug-
snes mitrums ir it kā atslēga augsnes struktūras radīšanai. Sama-

zinoties augsnes mitrumam, sāk darboties augsnes daļiņu virsmas

spriegums, kas daļiņas satuvina un savieno agregātos.
Liela nozīme struktūras veidošanā ir spiedienam, ko rada augu

saknes un ledus kristāli, augsnei sasalstot. Ziemas salā augsnes

daļiņas atbīdās, saspiežas un apvienojas agregātos un drupatās.
Jau P. Kostičevs norādīja, ka ūdens augsnē sasalst nevienmērīgi.
Rupjākās porās ūdens sasalst ātrāk, smalkākās porās — lēnāk.

Tādēļ nesasalušajā daļā ledus kristāliņi blīvo augsnes slāni vēl

vairāk satuvina, vienlaicīgi veidojot poras un plaisas izsalušajā
slānī. Augsnei atkūstot un ūdenim iztvaikojot, augsne saraujas un

drūp tajā vietā, kur saistība vismazākā. Pozitīva ietekme augsnes

izsalšanai ir tad, ja tā izsalst aptuveni optimāla mitruma stāvoklī

(ne vairāk par 90% no pilnas augsnes ūdensietilpības). Ja augsne

sasalst pārmērīgi mitra vai sausa, tad nav jūtama sala pozitīvā
loma augsnes sadrupināšanā. Ziemas sals sairdina augsni agre-

gātos, bet augsnes ūdensizturība ar to vēl nerodas.

Liela ietekme uz augsnes struktūras veidošanos ir augsnes ap-

strādei ar mašīnām. Augsnes aršana un pirmssējas apstrāde jāveic
tad, kad augsne ir optimāli mitra, lai, mainoties tās tilpumam, sek-

mētu agronomiski vērtīgās struktūras veidošanos. Tomēr nedrīkst

aizmirst, ka ar agrotehniku vien nevar nodrošināt augsnē ūdens-

izturīgas struktūras izveidošanos.

Daudzi augsnes zinātnieki uzskata, ka struktūras veidošanas

procesā liela nozīme ir augsnes mikroorganismiem. Mikrobioloģisko
procesu lomu pirmais eksperimentāli pierādīja P. Kostičevs. Mikro-

organismi, sadalot augu atliekas, veido sadalīšanās starpproduk-
tus, kas salīmē augsnes mehāniskos elementus struktūras agregā-
tos. Ari paši dzīvie mikroorganismi kā baktērijas, starsēnes, sēnes

un citi var būt par saistvielu augsnes daļiņu salīmēšanā. Tāpat
augsnes struktūras agregātu veidošanos pozitīvi ietekmē sliekas,
kas gada laikā 1 ha platībā pārstrādā vairākus desmitus tonnu

augsnes; slieku kopriolīti ir ļoti ūdensizturīgi.
Svarīgs pasākums trūda un slāpekļa uzkrāšanā, kā arī struktū-

ras veidošanā smilšmāla un māla augsnēs nemelnzemes zonā ir
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ilggadīgo zālāju (āboliņu un stiebrzāļu) sēja. Zālāju loma ir divē-

jāda. Pirmkārt, zālaugi ar stipri zaroto sakņu sistēmu sadala aug-

snes virsējo slāni sīkās drupatās un tās sablīvē. Otrkārt, sadaloties

zālaugu saknēm un virszemes daļai, trūdvielas piesūcina drupatas

un kopā ar saistītajiem divvērtīgajiem katjoniem rada cementējošu

vielu, kas piedod struktūrai ūdensizturību. Zālāju ietekmē veidojas

izturīga augsnes struktūra, kas saglabājas ilgus gadus un tikai lēni

zaudē ūdensizturību. Ļoti liela nozīme ir arī zālāju bioķīmiskajam
sastāvam. Zālaugu saknes satur daudz olbaltumvielu, ogļhidrātu

un citu savienojumu, kas labi noder gan mikroorganismu barībai,

gan trūda veidošanai. Turpretī viengadīgo kultūraugu sakņu atlie-

kas pļaujas laikā galvenokārt satur kokšķiedru, kas mazāk node-

rīga trūda veidošanai. Bet arī viengadīgie kultūraugi var jūtami
uzlabot augsnes struktūru, it sevišķi tie, kuriem bagātīga sakņu
sistēma.

Tomēr ne visās augsnēs iespējams radīt labu ūdensizturīgu
struktūru. Smilts augsnēs, kuras nesatur minimālā daudzumā fizi-

kālo mālu un CaO, kaut arī tajās audzē ilggadīgos zālājus un uz-

krāj trūdu, tomēr struktūras uzlabošanās nav praktiski jūtama.
Tikai tad, ja pastāv noteikta attieciba starp fizikālo mālu un pu-

tekļu frakciju no vienas puses un trūdu un CaO no otras puses,

augsnes drupatas kļūst agronomiski vērtīgas. Labākajām struk-

tūrainajām smilšmālaun viegla māla augsnēm ūdensizturīgo struk-

tūras agregātu (>0,25 mm) daudzums, kas noteikts pēc Savinova

metodes, ir lielāks par 60%, bet sliktas struktūras augsnēs — ma-

zāks par 40%.
Plaši pazīstama V. Viljamsa mācība par augsnes struktūras

veidošanos un nozīmi augsnes auglībā. Pārmērīgi izceldams struk-

tūras lomu augsnes fizikālo īpašību uzlabošanā, V. Viljamss ra-

dīja maldīgus uzskatus par struktūru vispār un tās nozīmi auglī-
bas uzlabošanā. Pamatkļūda V. Viljamsa mācībā bija tā, ka viņš
pārvērtēja dabisko augsnes veidošanās procesu nozīmi lauksaim-

nieciskajā ražošanā, uzskatīdams struktūru par galveno augsnes

auglības noteicēju faktoru, kam ir izšķiroša loma augsnes efektīvas

auglības radīšanā.

Augsnes struktūras noārdītāji faktori. Lai kāda ūdensizturīga
struktūra arī būtu, tā ar laiku noārdās. Faktorus, kuru ietekmē

struktūra noārdās, var iedalīt 3 grupās: 1) mehāniskos, 2) fizikāli

ķīmiskos, 3) bioloģiskos.
Pa augsnes virskārtu pārvietojas mašīnas, darba rīki un māj-

lopi, kas, mehāniski saspiežot, saputekļo un sablīvē augsnes dru-

patas. Apstrādājot mitrāku gleja vai glejota māla augsni ar sma-

gākā tipa riteņtraktoriem, augsne stipri sablīvējas, tāpēc riteņu
vietās ražas vairākkārt samazinās. Apstrādājot pārmērīgi sausu

augsni, tā stipri saputekļojas.
Pēc Viljamsa uzskata, fizikāli ķīmiska rakstura struktūras bo-

jāšanās notiek ar atmosfēras nokrišņu ūdeņiem, sevišķi tajos ap-

gabalos,kur biežas un spēcīgas lietus gāzes. Ūdeņiem izskalojot no



137

augsnes kalcija sāļus, Ca"' vietā stājas H- un NH-4 katjoni, kas iz-

raisa augsnes koloidu peptizāciju un struktūras bojāšanos.
Bioloģiska rakstura struktūras bojāšanās notiek, piemēram,

aerobajiem mikroorganismiem noārdot trūdu (rodas CO2, H
2
O un

minerālsāļi), kas ir galvenais struktūras cementētājs. Tādējādi sa-

mazinās struktūras ūdensizturība. Augsnē amonifikācijas procesos
rodas daudz NH'

4, kas nomaina kalcija katjonus.

Kā izveidot un saglabāt labu augsnes struktūru. Agronomiski

vērtīgai struktūrai māla un smilšmāla augsnēs ir liela praktiska
nozīme. Struktūra labi mēslotās augsnēs nodrošina augstas ražas.

Lai izveidotu un ilgāku laiku uzturētu labu ūdensizturīgu struk-

tūru, augsnes sistemātiski vajadzīgā daudzumā jāmēslo ar orga-

niskajiem mēsliem (kūtsmēsliem, kūdras kompostiem, zaļmēsliem
v. c), skābas augsnes jākaļķo, sāļainās — jāuzlabo ar ģipsi. Aug-

šņu mēslošana ar minerālmēsliem nodrošina lielāku sakņu un virs-

zemes masas pieaugšanu. Tas savukārt sekmē trūda un struktūras

veidošanos. Maza nozīme struktūras veidošanā tiem augiem, kuriem

niecīga sakņu sistēma (lini, kartupeļi, kāposti).
Struktūras veidošana un uzturēšana veicama ar pareizu aug-

snes apstākļiem un īpašībām piemērotu agrotehniku. Augsne arama

un apstrādājama pēc iespējas tikai optimāli mitra (fizikālā gata-
vībā), jo tad vislabāk veidojas struktūras agregāti un drupatas.
Zināma patiesība, ka nav pieļaujama pārmitru, kā arī sausu augšņu
strādāšana: mitras augsnes apstrādājot smērējas, sausas — sa-

putekļojas; tā augsnes struktūra tiek stipri sabojāta, tādu struktūru

var jūtami labot tikai nākamās ziemas sals.

Pēdējos gadu desmitos daudzu valstu zinātnieki pēta mākslīgo
struktūrveidotāju vielu sintēzi un šīs vielas ievieš praksē. 1932.

gadā Padomju Savienībā Agrofizikas institūta zinātnieki (A. Joffe,
D. Tolmunds, P. Veršiņins v. c.) augsnes struktūras uzlabošanai

ieteica dažādus organiskus savienojumus (bitumus, līmi, kūdras

ekstraktus v. c), taču šie preparāti praksē neieviesās. Pēc 1950. ga-

da augsnes struktūras veidošanai sāka lietot sintētiskus augstmo-
lekulārus savienojumus — polimērus un sapolimērus, kuri galve-
nokārt sastāv no akrilskābes (CH2 =CH—COOH), metakrilskā-

bes (CH2—C(CH3)—COOH) un maleīnskābes (COOH—CH=

=CH —COOH) atvasinājumiem. Ārzemju literatūrā šos savieno-

jumus apzīmē ar vārdu «kriliumi».

Sopolimērs, kura sastāvā ir 60% metakrilskābes un 40% met-

akrilamīda, jau nelielā daudzumā (0,005% no augsnes svara) ļoti
efektīvi uzlabo augsnes struktūras ūdensizturību, kas redzama

25.tabulā.

Starp augsnes daļiņām un polimēriem rodas fizikāla un fizikāli

ķīmiska saistība, kas ceļ struktūras ūdensizturību, kura smilšmāla

augsnēs saglabājas 3—5 gadus, bet smilšainās augsnēs — 1 gadu.
Kriliumi izrādījās par ļoti efektīviem līdzekļiem arī citu aug-

snes fizikālo īpašību (porainības, ūdenscaurlaidības v. c.) uzlabo-

šanā un auglības celšanā. Tos var ievadīt augsnē slapjā un sausā
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25. tabula

Metakrilskābes un metakrilamīda sopolimēra ietekme ūdensizturīgas struktūras

veidošanā

(Pēc P. Veršiņina)

veidā. Kriliumi augsnē pāriet nešķīstošos polimēros. Polimēri, kas

ir pozitīvi un negatīvi lādēti, iedarbojas uz augsnes koloīdiem koa-

gulējoši, tādējādi veidojot saistvielu starp atsevišķiem mehāniskiem

elementiem un mikroagregātiem, kuri apvienojas makroagregātos.
Sajās reakcijās piedalās polimēru funkcionālās grupas: nitrilgrupa
(-CN), aminogrupa (-NH2), skābju amīdu grupa (-CO—NH2),
hidroksilgrupa (-OH), karboksilgrupa (-COOH), nitrogrupa
(-NO2), fenilgrupa (-C6

H
S) un citas grupas. Pamatojoties uz ad-

sorbciju, tās izraisa koagulāciju un tādējādi veido lielākus agre-

gātusun drupatas.
Polimēru molekulās ietilpst gan katjoni, gan anjoni, bet tie var

būt arī neitrāli savienojumi. Visi polimēri šķīst ūdenī.

Padomju Savienībā izmēģināja šādus struktūrveidotājus poli-
mērus: 1) sapolimērus SP-7, SP-8, SP-10, SP-16; 2) hidrolizētos

poliakrilamīdus PAMID un to atvasinājumus; 3) humātu preparā-
tus; 4) poliakrilamīdu humātus; 5) mākslīgos struktūrveidotājus no

sērijas «X», Ka, Ks, K6, K7; 6) kūdras un akmeņogļu līmes; 7) hid-

rolizētos poliakrilnitrilus PANI-1, PANI-2.
No ārzemju preparātiem Padomju Savienībā izmēģināti šādi

struktūrveidotāji: 1) Verdickung AN (VFR), 2) Rohagit — kalcija
un nātrija maisījums ar metakrilskābes sopolimēra sāli un tā metil-

esteri (VFR), 3) SRD-189 un SRD-186 —
hidrolizētā poliakrilnit-

rila nātrija sals (ASV), 4) Separāti (ASV).
Dažādus polimērus ražo arī Rumānijā, Anglijā, Beļģijā, Fran-

cijā, Itālijā, Ungārijā, VDR un citās valstīs.

Polimēru pielietošana paver plašas iespējas ne vien augsnes

struktūras uzlabošanai, bet arī augsnes garozas novēršanai un

ūdens iztvaikošanas samazināšanai. Ar tiem dažu dienu laikā bez-

struktūras augsni iespējams pārvērst irdenā, porainā, ūdenscaur-

laidīgā un struktūrainā. Sādā augsnē pieaug minerālā mēslojuma
izmantošanas koeficients.

Samazinoties augsnes lipīgumam un blīvumam, samazinās tās

apstrādes pretestība, traktoru vilkmes spēks un degvielas patēriņš,

Cdensizturīeo
SoDolimēra agregātu

koncentrācija (>0,25 mm)
% no augsnes daudzums

svara) {% no augsnes
svara)

Augsne

Ūdensizturīgo
Sopolimēra agregātu

koncentrācija O0.25 mm)
(% no augsnes daudzums

svara) (% no augsnes
svara)

Augsne

0,1
0,05

0,01

92,0
90,2

86,0

Velēnu

podzolēta
smilšmāla

0,005
0,001

0,0

56,8
51,8

0

Velēnu

podzolēta
smilšmāla
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bet pieaug darba ražiba un ceļas kultūraugu ražas. Taču šobrīd

kriliumu lietošana vēl izmaksā samērā dārgi, tādēļ tie nav plašāk
ieviesušies.

AUGSNES FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Augsnei kā dabas ķermenim piemīt noteiktas fizikālās īpašības.
Tā spēj fizikāli aizturēt gaisu, ūdeni, siltumu un augu barības vie-

las. Augsnes atšķiras ar dažāda veida un tilpuma porām, arī kopējā
cieto daļiņu virsma dažādās augsnēs ir dažāda. Tāpēc arī augu

augšanas faktoru aizturēšana un šo faktoru savstarpējās attiecības

dažādās augsnēs ir dažādas. Šo dažādību nosaka ne tikai augsnes

mehāniskais sastāvs, bet arī organisko vielu daudzums augsnē,
ķīmiskās īpašības un citi faktori. Ar kalciju piesātinātām augsnēm
ir labākas fizikālās īpašības nekā tāda paša mehāniskā sastāva

ar kalciju nepiesātinātām augsnēm. Apmainot kalciju pret nātriju,
augsnes fizikālās īpašības pasliktinās, it sevišķi smagāka sastāva

augsnēm — tās kļūst blīvākas, mazāk porainas, mazāk caurlai-

dīgas.
Augsnes fizikālās īpašības ir mainīgas, jo augsnē pastāvīgi no-

ris daudzveidīgi fizikāli, ķīmiski un bioloģiski procesi kā dabiskos

apstākļos, tā kultūraugu ietekmē. Pareizi izprotot šīs norises un

augu prasības, katrā konkrētajā gadījumā varēs vairāk vai mazāk

uzlabot augsnes īpašības un tādējādi sagādāt labvēlīgākus ap-

stākļus augu augšanai. Fizikālo ipašību regulēšana ir viens no

lauksaimniecības svarīgākajiem uzdevumiem cīņā par kultūraugu

augstām ražām.

Iztirzājot augsnes fizikālās īpašības, tās mēdz iedalīt šādās

grupās: 1) augsnes vispārējās fizikālās īpašības, 2) augsnes fizi-

kāli mehāniskās īpašības, 3) augsnes hidrofizikālās īpašības,
4) augsnes aerofizikālās īpašības, 5) augsnes termofizikālās īpa-
šības.

AUGSNES VISPĀRĒJĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Augsne sastāv no cietās fāzes, gaisa, kas ieslēgts porās (ja
augsne sausa), un ūdens (ja augsne mitra). Gaisa un ūdens dau-

dzums augsnē ir ļoti mainīgs. Viena no galvenajām augsnes fizi-

kālajām īpašībām ir augsnes masa jeb vielas daudzums noteiktā

tilpumā. Šeit izšķir augsnes cietās fāzes īpatnējo svaru, tilpumsvaru
un porainību.

Augsnes īpatnējais svars ir absolūti sausas augsnes cietās fā-

zes svara un tāda paša tilpuma ūdens svara (4 °C temperatūrā)
attiecība, t. i., blīvas augsnes 1 vienības (1 ml) tilpuma svars (bez
porām).
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īpatnējais svars atkarīgs no augsnes mineraloģiskā un petro-
grāfiskā sastāva, kā arī no organisko vielu daudzuma. Paaugsti-
nāts organisko vielu daudzums augsnes īpatnējo svaru samazina,
bet smago minerālu daudzums — palielina. īpatnējais svars mine-

rālaugsnēm pa lielākai daļai ir 2,5—2,7 (smilts augsnēm — 2,4—

2,5, smilšmāla augsnēm — 2,5—2,6, māla augsnēm — 2,6—2,7).
Augsnes minerālās daļas masa sastāv no kvarca, laukšpatiem un

mala minerāliem, tāpēc augsnes īpatnējais svars tajos horizontos,
kur nav trūda, ir tuvs šo minerālu īpatnējam svaram (2,65—2,7).
Virsējos horizontos, kuri satur arī trūdu, augsnes īpatnējais svars

ir mazāks (2,4—2,6). Vismazākais īpatnējais svars ir kūdrai un

meža zemsegai (1,4—1,8).
Augsnes īpatnējo svaru nosaka laboratorijā ar piknometra aiz-

stājēju.

īpatnējais , īpatnējais
svars svars

Ģipsis 2,3 Vizla 2,8—3,2
Kaolīns 2,5 Bazalts 3,0
Ortoklazs 2,55 Limonīts 3,7
Kvarcs 2,65 Pirīts 5,0
Granīts 2,7 Magnetīts 5,3
Dolomīts 2,8—2,99 Kūdra 1,2—1,6

Trūds 1,4—1,8

Augsnes tilpumsvars ir absolūti sausas, dabiski porainas aug-

snes 1 ml tilpuma svars. Tas ir diezgan mainīgs — citāds augsnei
dabiskā stāvoklī,* citāds kultūraugsnei atkarībā no tās sastrādāša-

nas pakāpes (atmata, tīrums utt.). Tilpumsvaru ietekmē augsnes
mehāniskais sastāvs, trūda daudzums un citi faktori. Vismazākais

tilpumsvars ir augsnes virskārtā, jo tur ir vismazākais augsnes

īpatnējais svars un augsne ir visirdenākā. Ar augsnes irdināšanu
palielina tās porainību un samazina tilpumsvaru. Pēc apstrādāša-
nas augsne sēžas, to blīvē lietus, transporta līdzekļi, mājlopi un

citi faktori, kas samazina porainību, bet palielina tilpumsvaru.
Trūda horizontā (Ai) tilpumsvars parasti svārstās no 0,8 līdz

1,5 g/ml, bet augsnes zemsegā (A 0) un kūdras horizontā (T) no-

slīd līdz 0,15—0,60 g/ml, nesadalītā sūnu kūdrā — pat līdz
0,04 g/ml. Minerālaugšņu dziļākajos horizontos tilpumsvars palie-
linās līdz 1,5—1,7 g/ml, visbiežāk līdz 1,4—1,45 g/ml. Labi izteiktā

ieskalošanas horizonta (B) tilpumsvars ir lielāks (svārstās ap
1,5—1,6 g/ml), bet cilmiezī (C) samazinās līdz 1,4—1,5 g/ml. Pur-

vaino augšņu gleja horizontā (G) tilpumsvars ir liels, parasti svār-

stās ap 1,7—1,9, bet atsevišķos gadījumos sasniedz 2,0 g/ml.
Zinot augsnes tilpumsvaru, var aprēķināt aramkārtas svaru

katrā platībā. Pēc īpatnējā svara un tilpumsvara var spriest par

organisko vielu daudzumu augsnē, augsnes sakārtu un struktūru.
Tā, piemēram, 1 ha minerālaugsnes aramkārtas 20 cm biezs slānis

sver 100 (m) • 100 (m) •0,2 • 1,42=2840 t, bet tāda paša biezuma
kūdras slānis 100 (m) • 100 (m) -0,2-0,4=800 t.
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26. tabula

Augšņu virskārtas (o—ls cm) fizikālās ipašības

Tilpumsvaru noteic arī, lai aprēķinātu, cik augu barības vielu

vai ūdens satur kāda augsnes tilpuma vienība, cik kalcija karbo-

nāta jāizlieto skābas augsnes kaļķošanai, cik liels darbs veicams

aršanā, apvēršot aramkārtu. Tā, piemēram, ja analīžu dati rāda,
ka 100 gramos augsnes ir 8 mg, t. i., 0,008% augiem uzņemamās
fosforskābes (P205), tad iepriekš minētā minerālaugsne 1 ha pla-
tībā 20 cm biezā slānī satur 2840-0,008:100= 227 kg P

2
0

5, bet

kūdra 800 •0,008 : 100=64 kg P2
0

5.
Augsnes porainība ir visu poru un plaisu kopējais tilpums starp

cietajām augsnes daļiņām, izteikts procentos no kopējā augsnes

tilpuma, kas ņemta ar neizjauktu dabisko sakārtu. Porainību ne-

noteic tieši, bet aprēķina vai nolasa nomogrammā (13. att.). Dalot

augsnes tilpumsvaru (T) ar augsnes īpatnējo svaru (/), uzzina

augsnes cieto daļiņu tilpumu (C). Tā, piemēram, ja augsnes til-

pumsvars ir 1,50, bet īpatnējais svars 2,54, tad cieto daļiņu tilpums

aizņem 59% (C= j- • 100), bet poras aizņem parejo augsnes tilpuma

daļu, t. i., 41 % no kopējā augsnes tilpuma.
Porainībai ir liela nozīme ūdens, gaisa, siltuma un pat barības

vielu režīmos. Ar porainību cieši saistīta augsnes ūdensietilpība,
filtrēšanās, ūdenspacelšanas spēja, aerācija utt.

Augsnes sakārtas porainību raksturo poru kopējais tilpums,
lielums un veids. Jo blīvāka augsne, jo mazāk poru

— un otrādi.

Porainība ir pa daļai augsnes apstrādāšanas, struktūras, sala un

citu faktoru iedarbības sekas. Poru lielumi ir tieši saistīti ar augsnes

mehānisko sastāvu un agregātu daudzumu; jo vieglāka augsne pēc
mehāniskā sastāva, jo lielākas poras. Rupjākā mehāniskā sastāva

Auesne īpatnējais Tilnum- porainība

svars svars

Trūds

(%)

Fizikālais
māls

(%)

elēnu podzolēta, smilts 2,50 1,41 43,40 3,50 9,63

„ „
mālsmilts 2,54

2,46
1,50

1,51
40,92

38,62

1,94

2,85

15,00
10,20

„
„ vidēja

smilšmāla

2,53 1,42 43,87 0,80 39,30

„ K
lesveida

smilšmāla

2,48 1,14 54,03 3,47 36,20

.. * glejota
smilts

2,50 1,43 42,80 3,07 9,40

„
„ glejota

mālsmilts

āļu (zemā) purva

2,47 1,20 51,42 19,37

1,71 [o, 17—0,21 87—90
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13. att. Nomogramma augsnes porainības noteikšanai.

rupjās daļiņas izveido lielākas poras, tomēr poru kopējais tilpums
ir mazāks nekā smagākajās augsnēs, kur smalkākā mehāniskā sa-

stāva sīkās daļiņas izveido lielāku siko poru kopējo tilpumu.
Augsnes blīvākais sakārtojums iespējams, ja sīkākie agregāti

vai mehāniskie elementi, kas nav lielāki par poru izmēriem, novie-

tojas porās. Parasti mehāniskie elementi un to agregāti novietojas
ne tikai porās, bet arī starp citiem mehāniskajiem elementiem, at-

tālinot tos citu no cita; šādā gadījumā poru tilpums būs lielāks.

Mehāniskā sastāva polidispersās daļiņas, mikroagregāti un

makroagregāti,kas paši ir ar ļoti dažādiem izmēriem, dažādu veidu

un virsmas raksturu, nevar sakļauties cieši kopā ar savām plak-
nēm, bet tikai dažos pieskares punktos atstāj lielākas vai mazākas
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poras un plaisas. Poru izmēri, veids un savstarpējā sakarība ir

visai dažāda. Daudzas poras izveido dīvaina veida izliektu vai iz-

stieptu labirintu starp augsnes agregātiem. Protams, tādā sa-

kārtā poru tilpums būs lielāks nekā lielākais iespējamais pēc lodīšu

sakārtojuma (kubveida). Sajā ziņā augsnes reakcija, kā arī sāļu
daudzums stipri ietekmē augsnes porainību. Māla daļiņas var sa-

gulties blīvi, bet var arī izveidot dažāda izmēra mikroporas un

makroporas atkarībā no augsnes ķīmiskā sastāva, resp., no piesā-
tinājuma ar kalciju. Skābas smagas māla augsnes ir blīvas, sausā

stāvoklī plaisā, bet pēc kaļķošanas, koloīdiem koagulējoties, plaisā-
šana ievērojami samazinās un uzlabojas caurlaidība. Kaļķainas

augsnes labā caurlaidība norāda uz lielu porainību.
Augsnē un cilmiežos ir aptuveni šāda porainība: granti 35%,

vidēja rupjuma smiltī 39%, smalkā smiltī 42%, mālsmiltī 45%,
smilšmālā 47—50%, mālā 52% un vairāk, kūdrā 78 —95%. Irdi-

nātā, kā arī labā struktūras augsnē poru daudzums ir 55—65%,
sasniedzot pat 70% no augsnes tilpuma; melnzemes augsnē porai-
nība svārstās ap 56 —62%.

Porainība izmainās atkarībā no augsnes slāņa atrašanās dzi-

ļuma; virsējos slāņos porainība lielāka, zemākos slāņos — mazāka.

Gleja augsnēs novēro ļoti zemu porainību — 25—30%- Virsējā ho-

rizonta lielākā porainība izskaidrojama ar to, ka šeit ir vairāk

organisko vielu, lielāka sala un racēju dzīvnieku iedarbība, augsnes

apstrādāšanā notiek irdināšana, noris sakņu darbība; saknes, iz-

mantojot irdeno sakārtu, pietīklo augsni un neļauj tai sablīvēties.

Dziļākajos slāņos šie faktori iedarbojas maz vai nemaz, augsni
stipri blīvē virsējo slāņu lielais svars. Izskalotajās augsnēs vis-

mazākais poru tilpums ir ieskalošanās horizontā (B).
Augsnes agregātiem sairstot un veidojoties no jauna, augsnes

porainība pastāvīgi izmainās. Neizturīgas struktūras augsnē, ūde-

nim cirkulējot, izmainās poru lielums un veids, samazinās poru

diametrs un līdz ar to poru tilpums — augsne sēžas. Sī sēšanās

labi novērojama smagākās, ar kalciju maz piesātinātās augsnēs,
kur koloīdu īpašības ir mainīgas. Augsni laistot un slapinot, porai-
nība ar laiku samazinās, tā palielinās, augsni apstrādājot, rušinot,

ģipšojot,augsnei izkalstot utt.

Līdz ar poru izmēru izmaiņām mainās augsnes ūdensīpašī-
bas —

augsnes saslapšana, filtrēšanās, ūdenspacelšanas spēja.

Augsnes kopējā porainība sadalās kapilārajā porainībā un ne-

kapilārajā porainībā. Parasti sīkajās kapilārajās porās atrodas

ūdens, bet nekapilārajās porās — gaiss. Kapilārā porainība galve-
nokārt sastopama augsnēs, kur vairāk māla vai putekļu, nekapi-
lārā porainība — augsnēs ar rupjāku mehānisko sastāvu (grants,

smilts), kā arī struktūrainās augsnēs. Kapilārā porainība apgrū-
tina brīva gaisa iekļūšanu augsnē, aiztur nokrišņu virzīšanos dzi-

ļākos slāņos, rada zināmu pretestību augu saknēm utt. Porām, kas

sīkākas par 0,003 mm diametrā, netiek cauri dažas baktērijas un

augu sīkās saknes; tās neiet cauri pat 0,02—0,03 mm porām.
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Nekapilārās poras nosaka augsnes ūdenscaurlaidību un gais-
caurlaidību. Pa kapilārajām porām ūdens no rezervēm ceļas uz

augšu. Ar augsnes sablīvēšanu palielinās tās kapilaritāte — no ne-

kapilārajām porām veidojas kapilārās. To dara tīrumos pēc sējas,
kad ar speciāliem darba rīkiem (veltni) sablīvē augsnes virskārtu,
tā veicinot ūdens pacelšanos pie sēklām, līdz ar to nodrošinot tām

labāku dīgšanu un vēlāk augiem labāku augšanu. Var gadīties, ka

ar tādu blīvēšanu no augsnes iztvaiko daudz ūdens, tā ka var ras-

ties mitruma trūkums. Tādēļ pēc augsnes pievelšanas to no virs-

puses sekli uzirdina
— ar irdināšanu izjauc kapilārās poras un pār-

trauc ūdens pacelšanos.
Nav vēlama arī pārāk irdena augsne, jo tādā augsnē poras ir

lielākas un to ir ļoti daudz; pastiprinātas aerācijas dēļ augsne ātrāk

izžūst un sēžoties sarauj augu sīkās saknes, tā ka augiem grūtāk
asimilēt vajadzīgās barības vielas.

Parasti labākajās augsnēs kapilāro un nekapilāro poru attie-

cība tuva 1: 1, t. i., kopējā porainība ap 50% (kapilārā porainība
25%, nekapilārā porainība 25%). Tomēr optimālā augsnes porai-
nība ir tad, ja nekapilārā porainība aizņem vairāk nekā pusi no ko-

pējās porainības.
Sablīvētā augsnē neapmainās gaiss, tāpēc tajā nav labvēlīgi

apstākļi aerobo baktēriju attīstībai un augi nīkuļo, pat aiziet bojā.
Augsne nevar tā sablīvēties, lai starp tās daļiņām nemaz nebūtu

nekapilāro poru. Visblīvākajās augsnēs ir ap 20—30% poru, kas

gandrīz visas ir ļoti sīkas (kapilārās), bet rupjāko poru ir tikai

daži procenti. Tā, piemēram, kādā izmēģinājumā sablīvētās aug-

snes aramkārtā poras aizņēma tikai 28% tilpuma, bet labi uzirdi-

nātā augsnē poru tilpums pieauga līdz 46% un vairāk. Kapilārās
poras pirmajā gadījumā aizņēma 27%, otrajā — 29%, bet nekapi-
lārās poras

— 1% un 17%. Pat no vislabākās augsnes, to cieši

sablīvējot, iegūst zemas ražas. Tādēļ jārūpējas, lai augsne būtu

pietiekami irdena.

Pēc čehu zinātnieka Kopecka ieskata, ja augsnē gaisa poru ir

10% un vairāk, augsnes nosusināšana nav vajadzīga, jo, augsnei
piesātinoties ar ūdeni, gaisa apmaiņa var norisēt apmierinoši; ja
augsnē gaisa poru ir ap 3%, tad tur var augt tikai tādi augi, kuriem

labi attīstīta aerenhīma (grīšļi v. c). Tīrumos gaisa daudzumam

augsnē jābūt lielākam nekā pļavās. Kā minimumu var pieņemt tīru-

mos 14% nekapilārās porainības, bet pļavās — B—lo%.8—10%.
Gaisa daudzumam, kas vēl paliek ar ūdeni piesātinātā augsnē,

ir liela nozīme meža augsnēs. Pēc H. Burgera pētījumiem Šveicē,
augstākās meža bonitātes novērojamas ar ūdeni piesātinātās aug-

snēs tur, kur ir lielāka nekapilārā porainība.
Ražošanas apstākļos jārūpējas par visu kultūraugu labu attīs-

tību, tad arī augsnei būs labas fizikālās īpašības. Ar trūdu naba-

dzīgām augsnēm organisko vielu piedēvē jūtami uzlabo augsnes
fizikālās īpašības, līdz ar to nodrošinot augstāku augsnes

auglību.
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AUGSNES FIZIKĀLI MEHĀNISKāS ĪPAŠĪBAS

Augsnes fizikāli mehāniskās īpašības ir augsnes plastiskums,

lipīgums, uzbriešana-sēšanās, saistīgums, īpatnējā pretestība, aug-

snes gatavība. Par fizikāli mehāniskajām īpašībām daži autori uz-

skata arī aruma zoli un augsnes garozu.
Augsnes plastiskums ir augsnes spēja ārējo spēku iedarbībā iz-

mainīt savu veidu un šo iegūto veidu paturēt arī pēc ārējo spēku
iedarbības pārtraukšanas. Var teikt, ka tas ir viens no augsnes

konsistences veidiem, kur smalkākās augsnes daļiņas ar ūdeni rada

augsnes sastāvdaļu kustīgumu. So kustīgumu ietekmē ūdens dau-

dzums, izmainīdams daļiņu savstarpējo saistību. Kā sausai, tā arī

pārāk slapjai augsnei nav plastiskuma, tas vērojams tikai noteikta

augsnes mitruma intervāla robežās. Augsnes plastiskumu raksturo

starpība starp to augsnes mitrumu,kad pakāpeniski mitrinātu aug-

sni var sākt savelt tievā veltnītī, un to augsnes mitrumu, kad aug-

sne, turpinot mitrināšanu, sāk izplūst (ja samitrinātas augsnes

masā ar stikla irbuli ievilkta vadziņa 0,5 minūšu laikā aizplūst).
Jo lielāka šo mitrumu starpība, jo augsne plastiskāka. Plastiskumu

nosaka pēc Aterberga metodes, konstatējot augsnes mitrumu abos

augsnes masas stāvokļos un izsakot svara procentos no absolūti

sausas augsnes (tā iegūst augsnes plastiskuma skaitli). Lielāks

plastiskums ir augsnes smalkākām frakcijām. Plastiskums ir rak-

sturīga mālu īpatnība, smiltīm plastiskuma nav.

Māli, tāpēc ka tie ir hidrofili, ar ūdeni, kura molekulām piemīt
polaritāte, spēj veidot plastisku masu. Ar nepolāriem šķīdumiem
(benzols, benzīns, petroleja) māli neuzrāda plastiskumu.

Augsnes plastiskumu ietekmē adsorbētie katjoni, koloīdu sa-

stāvs, kā arī aktīvā (hidrofilā) trūda daudzums. Aktīvajam trūdam

samazinoties, krasi mazinās mālu plastiskums. Neaktīvais (hidro-
fobais) trūds augsnes plastiskumu samazina, un tā pavasarī kļūst
agrāk noderīga apstrādāšanai.

Ceļu būvniecībā pieņemta šāda grunts plastiskuma klasi-

fikācija: 1) augsti plastiska (māli) — plastiskuma skaitlis lie-

lāks par 17; 2) plastiska (smilšmāls) — 17—7; 3) vāji plastiska
(mālsmilts) — 7—o; 4) neplastiska (smilts) —0.

Augsnes plastiskums saistīts ar augsnes lipšanas spēju.

Augsnes lipīgums ir augsnes spēja mitrā stāvoklī pielipt glu-
diem priekšmetiem. Lipīgumu izsaka ar spēku (svaru gramos), kas

nepieciešams, lai atrautu 1 cm
2 lielu metāla plāksnīti no augsnes

virsmas. Lipīgums apgrūtina augsnes apstrādāšanu (aršanā jāpa-
lielinavilkmes spēks) un mazina aruma kvalitāti.

Pēc A. Vaduņinas pētījumiem, māla augsni pakāpeniski samit-

rinot, pielipšana sākas saputekļotam mālam ar 40—54% mitruma,
bet struktūras mālam

— ar 60—70% mitruma. Turpinot mitrinā-

šanu, lipīgums pieaug līdz zemākajai augsnes izplūšanas mitruma

robežai (sk. «Augsnes plastiskums»). Māla augsnes pielipšanas
maksimums vidēji ir tad, kad tās mitrums sasniedz 80% pilnas
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udensietilpības. Lai novērstu augsnes pielipšanu darba rīkiem,
ieteicams augsni art tad, kad tā satur 40—70% relatīvā mitruma.

Kaļķojot vai citādi piesātinot augsni ar kalciju, tās pielipšana

samazinās, turpretim nātrijs, kas ir vairāk hidratizēts, augsnes lipī-

gumu palielina. Uzlabojot smagākām augsnēm struktūru, krasi sa-

mazinās pielipšana, tā ka pavasarī var uzsākt apstrādāt mitrāku

augsni.
Volkovas izmēģinājumā, melnzemi piesātinot ar nātriju, kon-

statēts, ka augsnes lipīgums palielinājies 3—4 reizes. Ar nātriju

piesātinātā melnzeme bija noderīga strādāšanai, ja tā saturēja ap-

mēram 22% mitruma, ar kalciju piesātinātā — 28%, ar dzelzi pie-
sātinātā

— 29%.

Augsnes briešana ir augsnes tilpuma palielināšanās, uzņemot
ūdeni. Pretējo procesu

— augsnes tilpuma samazināšanos žūstot

sauc par augsnes sēšanos. Briešana un sēšanās novērojama tikai

saistīgām plastiskām augsnēm.
Briešanu noteic, konstatējot 1) saistītā ūdens daudzumu,

2) augsnes tilpuma palielināšanos vai 3) briešanas spiedienu, ko

rada briestošā augsne uz apkārtni.

Augsnes briešana ir atkarīga no augsnes mehāniskā sastāva,

no koloīdu daudzuma, kas adsorbē ūdeni, no katjoniem, ar kuriem

piesātināti koloīdi. Katjoni augsnes briešanu samazina šādā secībā:

Na-, K\ Ca", Mg", H\

Jo augsnei vairāk sīko daļiņu un mazāk izteikta struktūra, jo
stiprāk augsne uzbriest samitrinoties un krasāk sēžas izžūstot. Mā-

lainām, bet it sevišķi kūdrainām augsnēm tilpums izmainās pat
par 40% salīdzinājumā ar sākuma stāvokli.

Pēc Piguļevska datiem, no 2—4 mm drupatām sastāvoša aug-

snes masa izžūstot vēl neplaisā, bet, sasmalcināšanai palielinoties,
sāk plaisāt, pie tam, jo mazākas drupatas, jo lielākas plaisas. Aug-
snei plaisājot, satrūkst augu saknes un tādējādi bojājas sējumi.
Plaisāšana visvairāk novērojama smagās māla augsnēs un kūd-

rainās augsnēs. Lai izvairītos no augsnes plaisāšanas un brieša-

nas, tai jāizveido irdena sakārta ar izturīgiem augsnes agregātiem.

Augsnes tilpuma palielināšanā līdzdarbojas ari ūdens, izplez-
damies sasalstot. Ūdens sasalstot izplešas tilpumā par 10%.

Augsnes saistīgums ir augsnes spēja pretoties spēkiem, kas

cenšas mehāniski atvienot augsnes daļiņas. Saistīgumu nosaka ko-

hēzijas spēki jeb augsnes daļiņu savstarpējā savienošanās.

Smilts augsnes saistīgums krasi pieaug ar māla vai kūdras pie-
devu. Fadejeva izmēģinājumos no 10% kūdras piedevas augsnes

saistīgums palielinājās 5—6 reizes, bet no 20% kūdras piedevas —

10 reizes. Trūda un māla ietekme nav vienāda. Trūdam līmēšanas

spēja ir augstāka nekā māliem. Izmēģinājumos pierādījies, ka trūds

padara smilts augsnes saistīgākas, bet māla augsnēs trūda iedar-

bība ir pretēja — tās kļūst irdenākas.
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Augsnes īpatnējā pretestība jeb augsnes pretestība apstrādā-
šanai atkarīga no augsnes saistīguma. Jo augstāka augsnes daļiņu

dispersijas pakāpe un augsne blīvāk sagūlušies, jo lielāka tās pre-

testība apstrādāšanai.

Augsnes īpatnējās pretestības mērīšanai parasti lieto dinamo-

metru vai blīvuma mērītāju. Sīs pretestības noteikšana nepiecie-

šama, lai noskaidrotu aršanai vajadzīgo vilkmes spēku. Parasti

šim nolūkam lieto vienkāršotu formulu

S=K-a-b,

kur S
—

vilkmes spēks (kg/cm2);

X —

augsnes īpatnējā pretestība, t. i., velēnas atgriešanai,

apvēršanai un darbojošās virsmas berzes pārvarēšanai
izlietotā spēka attiecība pret velēnas šķērsgriezuma lau-

kumu, izteikta kilogramos uz 1 cm
2; ja aršanas ātrums

1 m sekundē, X vieglās, mazsaistīgās augsnēs ir 0,2—

0,3 kg/cm2
,

bet ļoti smagās augsnēs — līdz 0,9 kg/cm2;
a — vagas dziļums (cm);
b

— vagas platums (cm).

Augsnes īpatnējā pretestība atkarīga galvenokārt no smalkāko

daļiņu (0,001 mm) daudzuma un no augsnes mitruma pakāpes.
Mitruma intervālā no 30 līdz 70% pilnas ūdensietilpības īpatnējā
pretestība ir tieši proporcionāla augsnes saistīgumam. Vislielākā

tā ir augsnei ar higroskopiskā ūdens maksimumu. Pēc Piguļevska

pētījumiem, augsnei ar 5%, 10% un 20—25% mitruma īpatnējā

pretestība bija atbilstoši 50 kg/cm2
,

18—15 kg/cm2, 10 kg/cm2.
Palielinot apstrādāšanas dziļumu, pieaug augsnes īpatnējā pre-

testība, taču dažādās augsnēs nevienādi. Sevišķi strauji tā pieaug
tad, kad arkls skar koloīdiem bagātāko ieskalošanās horizontu, kur

izveidojusies t. s. aruma zole.

Augsnes īpatnējo pretestību palielina arī augsnes soloncēšanās,

glejošanās, nezāļainībaun citi faktori.

Izmēģinājumos konstatēts, ka pēc ģipšošanas soloncu augsnes

īpatnējā pretestība samazinājusies par 30—40%- Tāpat arī kaļķo-
šana samazina podzolēto augšņu īpatnējo pretestību. Tādējādi

ietaupās degviela, kā arī inventāra amortizācija, samazinās re-

monta vajadzība.
A. Sokolova izmēģinājumos, apmainot melnzemē Ca" ar Mg",

augsnes īpatnējā pretestība palielinās gandrīz 2 reizes; ar NH'
4

—

4,5 reizes; ar Na- —
vairāk nekā 10 reizes. Apmainot Ca" ar Fe-",

augsnes īpatnējā pretestība krasi pazeminās; tas izskaidrojams ar

lielo koagulēšanas spēju.
Jo mazāk augsne piesātināta ar kalciju, jo lielāka tas īpatnēja

pretestība, augu saknēm grūtāk virzīties augsnē. Tādējādi augsnes
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īpatnējo pretestību var uzskatīt kā augsnes auglības negatīvu rādī-

tāju. Rotamstetas izmēģinājumu stacijā (Anglija) konstatēts, ka

ziemāju pārziemošana ir jo vājāka, jo augstāka augsnes īpatnējā

pretestība.

Augsnes gatavība. Labi strādāta, ar labām fizikālām, ķīmiskām
un bioloģiskām īpašībām nodrošināta augsne iegūst stāvokli, ko

apzīmē par augsnes gatavību. Tādai augsnei ir iespējami labvēlī-

gākā pakāpē viss augu augšanai nepieciešamais. Laukkopji iz-

šķir fizikālo unbioloģisko augsnes gatavību.
Fizikālā augsnes gatavība ir tāds augsnes stāvoklis,

kad tā vislabāk padodas apstrādāšanai, patērējot vismazāko vil-

kmes spēku. Fizikālo augsnes gatavību ietekmē augsnes mehāniskais

sastāvs, fizikālās īpašības (saistīgums, plastiskums), sakārta, bet

it sevišķi augsnes mitrums. Katrai augsnei ir sava noteikta ap-

strādāšanas mitruma pakāpe. Mālsmilts, smilšmāla, trūdu bagātās,

tāpat arī struktūrainās augsnēs apstrādāšanas mitruma pakāpes
intervāls ir plašāks — 40 —70%, bet māla augsnēs šaurāks

—
50—

60%. Vieglākās, kā arī struktūrainās augsnēs fizikālā gatavība
iestājas ātrāk un saglabājas ilgāk nekā smagākās un bezstruktūras

augsnēs. Fizikālo augsnes gatavību sevišķi svarīgi ievērot smagās
augsnēs pavasarī, kā arī rudenī. Vai augsne ieguvusi fizikālo gata-
vību, to praksē noteic, augsni viegli saspiežot saujā un metot no

1,5 m augstuma uz zemes — ja tā sadalās drupatās, tad ir iestājies
piemērotākais laiks augsnes apstrādāšanai.

Bioloģiskā augsnes gatavība ir tāds augsnes stā-

voklis, kad augsne iesilusi līdz 10—15 °C. Sajā laikā augsnē sāk

aktivēties mikrobioloģiskie procesi, kuros sadalās organiskās vie-

las, veidojot ogļskābo gāzi. Augsne tad palielinās tilpumā, kļūst

elastīgāka, it kā rūgst, izdalās īpatnējā augsnes smarža. Bioloģis-
kās gatavības stāvoklī augsne vispilnīgāk var apmierināt augu

prasības pēc visiem augšanas faktoriem. Ka iestājusies biolo-

ģiskā augsnes gatavība, uz to vislabāk norāda dīgstošās
nezāles.

Augsnes aruma zole rodas smagākās, nepiesātinātās augsnēs,
arot vienā un tajā pašā dziļumā. Nepiesātinātās augsnēs koloīdi ir

kustīgi un no virskārtas izskalojas līdz neartajam slānim, kur tos

arkls sablīvē plānā kārtā. Sāda aruma zole negatīvi ietekmē aug-

snes ūdens režīmu un veicina augsnes virskārtas pārpurvošanos.
Aruma zoles negatīvā ietekme sevišķi vērojama pavasaros atkušņa
laikā ziemājiem. Aizturētie ūdeņi ziemājus slīcina un dažreiz pat
pilnīgi iznīcina, it sevišķi, atkusnim atkārtojoties.

Augsnes garoza veidojas, augsnes virsmai lietus laikā izplūstot,
bet pēc tam žūšanā stipri sacietējot. Jo mālaināka augsne un ne-

izturīgāki struktūras agregāti, jo lielāka iespēja izveidoties cie-

tākai garozai. Garozas apkarošanai augsne pēc katra lietus jā-
irdina. Ar kaļķošanu uzlabojot augsnes fizikālās īpašības, šo ne-

gatīvo parādību iespējams novērst.
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AUGSNES HIDROFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS UN ŪDENS REŽĪMS

Augsnes ūdens

Ūdens ir nepieciešams augu augšanas faktors un arī svarīgs
augsnes attīstības veicinātājs. Visi dzīvības procesi, kas norisinās

organismos, ir saistīti ar ūdeni. Bez ūdens nav iespējama veģe-

tācija, jo augi barības vielas var uzņemt no augsnes tikai pēc tam,
kad tās ir izšķīdušas. Daļējs vai pilnigs mitruma iztrūkums augsnē

tāpat atsaucas uz augu augšanu kā barības elementu trūkums.

Ūdens līdzdarbojas arī iežu un minerālu sadēdēšanā, kā arī aug-

snes bioķīmiskos procesos, kas savukārt ietekmē augu augšanu un

augsnes izveidošanos. Ūdenim pārvietojot kā šķīstošos, tā nešķīsto-
šos savienojumus, izveidojas augsnes ģenētiskie horizonti.

Galvenais augsnes ūdens avots ir visu veidu nokrišņi, bet pa-

pildu avoti ir 1) atmosfēras ūdens tvaiku kondensēšanās augsnes

virskārtā rasas veidā; 2) ūdens tvaiku saistīšana augsnē higrosko-
piskā ūdens veidā; 3)' no zemes dziļākajiem slāņiem nākošo ūdens

tvaiku kondensēšanās augsnē; 4) ūdens pacelšanās pa kapilāriem
no nevisai dziļiem gruntsūdeņiem. Sie ūdens krājuma papildu avoti

visumā maz nozīmīgi lauksaimnieciskajā ražošanā un stipri atka-

rīgi no attiecīgās augsnes fizikālajām īpašībām.
Ūdens novietojas augsnes sīkajās porās...— kapilāros, bet rup-

jākās — nekapilārās poras aizņem gaiss. Augsnes poru lielumu un

daudzumu, kā arī ūdens un gaisa daudzumu tajās nosaka augsnes

fizikāli ķīmiskās īpašības. Ar pareizu agrotehniku iespējams regu-

lēt gan augsnes fizikālās, gan ķīmiskās īpašības, gan ūdens un

gaisa attiecību augsnē. Tādēļ viens no vissvarīgākajiem agroteh-
niskajiem uzdevumiem ir ūdens un gaisa režīmu regulēšana, lai

sagādātu labvēlīgus apstākļus augu augšanai.
Par to, cik daudz ūdens attiecīgie augi patērē no 1 ha platības,

var aptuveni spriest pēc transpirācijas koeficienta. Par transpirā-
cijas koeficientu sauc ūdens daudzumu, ko augi transpirē vienas

sausnas vienības darināšanai veģetācijas periodā. Lai radītu vienu

svara daļu sausnas, augiem vidēji jātranspirē 300—400 daļas
ūdens. Transpirācijas koeficienti dažādiem augiem ir dažādi. Tie

stipri svārstās atkarībā no augu īpatnībām, barības vielu daudzuma,

augsnes, klimata un citiem apstākļiem. Dažu kultūraugu transpi-
rācijas koeficienti:

Bietes 2083—227 Rapsis 912—337

Sinepes 1658—269 Rudzi 724—377

Zirni 1658—235 Mieži 676—258
Prosa 1658—235 Auzas 665—401

Kvieši 1530—235 Griķi 646—371

Lucerna 1354—520 Kartupeļi 443—281

Lini 1093—787 Kukurūza 369—233

Dabiskos apstākļos uz ūdeni augsnē iedarbojas dažādi spēki:
1) smaguma spēks, 2) ūdens molekulu un augsnes daļiņumolekulu
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pievilkšanās spēks, 3) savstarpējais ūdens molekulu spēks. So

spēku darbības izpausme atkarīga no ūdens daudzuma augsnē.
Ūdens molekulas ir polāras, tām ir dipoli. Arī augsnes ūdens

sastāv no polārajām molekulām, kur H" un O' joni novietoti trij-
stūra veidā: trijstūra virsotnē O', bet pārējos trijstūra stūros —

H- un H\ Ūdens molekula saistās ar augsnē esošo vielu molekulām,

pievelkoties pretēji lādētajiem poliem (14. att.).
Ūdens polārās molekulas enerģiski pievelkas kristālisko vielu

virsmas difūzajiem joniem, kuriem apkārt veidojas ūdens apvalks,
ūdens molekulu dipoli pievelkoties it kā atrauj difūzos jonus no

augsnes, masas vielu kristāliskā režģa, tādējādi saārdot minerālus

un citas vielas augsnē. Tāds hidratācijas process noris kompleksā
ar oksidēšanu, hidrolīziun citiem procesiem.

Augsnes ūdensietilpībai, ūdenspacelšanas spējai pa kapilāriem
un augsnes ūdenscaurlaidībai ir liela agronomiska un melioratīva

nozīme. No ūdenscaurlaidības atkarīga augsnes virskārtas noska-

lošanās (erozija). Ne mazāka nozīme ir augsnes spējai aizturēt

ūdens iztvaikošanu, veicināt augsnes gaisa apmaiņu ar atmosfēras

gaisu un ūdens tvaiku kondensēšanos augsnē.
Augsnes ūdens režīms nosaka augsnes izveidošanās virzienu

un auglību. Tādēļ svarīgs uzdevums agromeliorācijai ir ūdens re-

žīma un ūdens bilances regulēšanaaugsnē.
ūdens augsnē var atrasties trijos agregātstāvokļos: tvaiku

veidā, šķidrā veidā un cietā veidā. Augsne ūdeni saista gan fizikāli,
gan ķīmiski, pie tam ūdens atrodas dažādu spēku ietekmē.

Ja augsni karsē 100—

110° C temperatūrā, tad

ūdens no tās iztvaiko; tā-

du izkarsētu augsni apzīmē
par absolūti sausu. Karsē-
šanu turpinot augstākā

temperatūrā, augsne no

jauna zaudē svaru; tās

svars kļūst konstants ap-

mēram 500 °C temperatūrā.
No teiktā var spriest, ka

tā ūdens daļa, kas izdalās

100 °C temperatūrā, ir aug-

snē fizikāli saistīta, bet pā-
rējā daļa — ķīmiski sais-

tīta. Fizikāli saistītie un

ķīmiski saistītie ūdeņi ir

ar atšķirīgām īpašībām. Fi-

zikāli visstiprāk saistās

adsorbētais jeb higro-
skopiskais ūdens.

Pirmo augsnes ūdeņu
klasifikāciju Krievijā sa-

14. att. Ūdens molekulas polaritāte:
I — hidrols. 2 — dihidrols. 3 — trihidrols. 4 —

Jonu hidratācija (ūdens dipoli apņēmuši Na jonu).



151

stādīja S. Bogdanovs (1889. g.). Lielu ievērību ieguva A. Ļebe-
deva (1918. g.) sastādītā augsnes ūdeņu klasifikācija, ko viņš
pamatoja teorētiski un ar eksperimentiem. Ir ari S. Dolgova

(1946. g.), A. Rodes (1952. g.) un citu autoru dotās augsnes ūdeņu

klasifikācijas.
A. Rode iesaka izšķirt šādus augsnes ūdeņu veidus: 1) kristali-

zācijas, 2) cieto (ledus), 3) tvaikveida, 4) cieši saistīto (higrosko-

pisko), 5) viegli saistīto (plēvīšu), 6) brīvo. Brīvais ūdens atkarībā

no stāvokļa var būt a) saskares, b) adsorbēti ieslēgtais, c) agre-

gātu, d) gravitācijas, c) gravitācijas atbalstītais (stāvošs, tekošs,

kapilāri augšupkāpjošs).
Balstoties uz esošajām klasifikācijām, D. Viljenskis iesaka ap-

skatīt šādus ūdens veidus: 1) ķīmiski saistīto, 2) tvaikveida,
3) higroskopisko, 4) viegli saistīto jeb plēvīšu, 5) kapilāro, 6) gra-

vitācijas, 7) gruntsūdeni.

Ķīmiski saistītais ūdens atrodas vielu hidroksīdos, piemēram,
Fe(OH)3, Al(OH) 3, Ca(OH)2, kaolinītā citos sekundāros

minerālos. Šeit izšķir konstitūcijās ūdeni un kristalizācijas ūdeni.

Konstitūcijas ūdens ir minerālu ķīmiska sastāvdaļa un to

var atdalīt tikai, karsējot augsni augstā temperatūrā,kas pārsniedz
150—200°C. Kristalizācijas ūdens ieiet minerālu struk-

tūrā, piemēram, ģipsī (CaSO4 • 2H 20), mirabilītā (Na2
SO

4 -10H 2O)
un citos savienojumos; tas atdalās, karsējot augsni zemākā tempe-
ratūrā. Tā kā ķīmiski saistītais ūdens iztvaiko augstā temperatūrā,
augsnes fizikālajos procesos tas neņem tiešu līdzdalību. Ķīmiski
saistītā ūdens parasti nav daudz, bet dažreiz sasniedz 5—7% un

pat vairāk.

Tvaikveida ūdens. Augsnes gaiss, izņemot izžuvušo virskārtu,
parasti ir piesātināts ar ūdens tvaikiem. Augsnei izžūstot, sama-

zinās arī ūdens daudzums augsnes gaisā. Ūdens tvaiki nokļūst
augsnē no atmosfēras kopā ar gaisu, bez tam tvaiki rodas, iztvai-

kojot augsnes ūdenim. Tvaikveida ūdens pārvietojas augsnē no

vietas ar augstāku temperatūru uz vietu ar zemāku temperatūru,
kā arī tad, ja temperatūra vienāda, — no vietas ar lielāku tvaiku

blīvumu uz vietu ar mazāku tvaiku blīvumu.

Silts gaiss spēj uzņemt daudz vairāk ūdens tvaiku nekā auksts

gaiss. Temperatūrai pazeminoties, tvaiki kondensējas un izveidojas
rasa, tāpēc vēsi priekšmeti, novietoti siltā un mitrā gaisā, noraso.

Tāpat ari vasaras naktīs, augsnei stipri atdziestot, ūdens tvaiki,
kas augsnē ieplūst ar siltāko gaisu, kondensējas un palielina aug-

snes mitrumu. Pēc A. Ļebedeva un citu autoru novērojumiem,
ūdens daudzums, kas rodas smilts augsnē no tvaikveida ūdens kon-

densēšanās, PSRS dienvidos dažreiz pārsniedz pat 100 mm gadā.
Ziemā augsnes dziļākās kārtas ir siltākas nekā virsējās, tāpēc

ūdens tvaiki no dziļākajām kārtām pārvietojas uz virspusi, kur

kondensējas. Vairākās izmēģinājumu stacijās konstatēts, ka tādā

veidā pavasarī uzkrātais augsnes virskārtas mitrums diezgan ievē-

rojami pārsniedz ziemas nokrišņu daudzumu.
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Higroskopiskais ūdens. Augsnes spēju saistīt uz augsnes daļiņu
virsmas ūdens tvaikus sauc par augsnes higroskopiskumu, bet uz

augsnes daļiņu virsmas saistīto ūdeņi — par higrdskopisko ūdeni.

Vislielāko higroskopiskā ūdens daudzumu
— t. s. higroskopiska

ūdens maksimumu augsne uzņem tad, ja gaiss pilnīgi piesāti-
nāts ar ūdens tvaikiem. Praktiski higroskopiskā ūdens maksi-

mumu noteic, turot augsni eksikatorā virs 10% H
2
S0

4
vai virs pie-

sātināta K2SO4 šķīduma, t. i., vidē ar apmēram 94% relatīvā mit-

ruma. Augsnes higroskopiskumu nosaka augsnes cieto daļiņu
virsmas enerģija. Odens polārās molekulas pievelkas un nostipri-
nās uz augsnes daļiņuvirsmas plānā ūdens slānīti.

Higroskopiskā ūdens maksimums ir visai atšķirīgs dažādās

augsnēs un svārstās apmēram I—B%1 —8% robežās no absolūti sausas

augsnes svara. Pastāvot vienam un tam pašam gaisa mitrumam,

higroskopiskā ūdens daudzums būs lielāks vai mazāks atkarībā no

augsnes minerālvielu dispersijas pakāpes, organisko vielu klātbūt-

nes, adsorbēto katjonu un sāļu higroskopiskuma. Jo smalkāks aug-

snes mehāniskais sastāvs, t. i., jo lielāka visu augsnes daļiņu ko-

pējā virsma, jo lielāks higroskopiskā ūdens maksimums. Tāpēc
visvairāk mitruma satur māli un sUprj trūdamas augsnes, bet vis-

mazāk — smiltis.

Augsnes higroskopiskā ūdens īpašības būtiski atšķiras no pa-

rastā ūdens īpašībām. Higroskopiskais ūdens sasalst temperatūrā
nedaudz zem O°C, bet daļa šī ūdens nesasalst pat —78 °C tempe-
ratūrā. Sī īpašība izskaidrojama ar ūdens molekulu milzīgo pie-
vilkšanās spēku, kas higroskopiskajam ūdenim ir 10 000—25 000

atmosfēru. Daži autori šo spēku vērtē pat līdz 17 000—37 000 at-

mosfērām; Fagelers higroskopiskā ūdens maksimumā ūdens mo-

lekulu pievilkšanās spēku novērtējis ap 50 atmosfērām, bet, augsnes
mitrumam samazinoties līdz 0,1 higroskopiskā ūdens maksimu-

mam, ūdens molekulu pievilkšanās spēks palielinās līdz 50 000 at-

mosfēru. Līdz ar to higroskopiskā ūdens blīvums ir lielāks par l,
daži pētnieki uzskata, ka tas ir 2,4.

Plēvīšu ūdens. Virs augsnes daļiņu higroskopiskā ūdens slānīša

var izveidoties vēl citi ūdens slānīši, veidojot plēvīti, kas arī cieši

turas uz augsnes daļiņu virsmas molekulu pievilkšanās spēku
ietekmē. Ūdens plēvīte veidojas līdz tam brīdim, kad izbeidzas mo-

lekulu pievilkšanās spēki. So augsnes ūdeni sauc par plēvīšu ūdeni.

Jo mazāk ūdens satur augsne, jo ciešāk tas turas pie augsnes

daļiņām — un otrādi. Higroskopiskais ūdens ir nekustīgs un turas

ar lielāku spēku nekā plēvīšu ūdens, tāpēc Dumanskis plēvīšu ūdeni

nosauca par viegli saistīto. Pieaugot augsnē plēvīšu ūdenim, t. i.,

plēvītei kļūstot biezākai, pienāk brīdis, kad molekulu pievilkšanās
spēks vairs nedarbojas un nākamās ūdens daļiņas smaguma spēka
ietekmē brīvi pārvietojas uz leju vai arī pāriet citos ūdens

veidos.

Plēvīšu ūdens noteikšanai A. Ļebedevs izmēģinājuma Java ūde-

nim iztecēt caur 200 cm garu cauruli, kas piepildīta ar viendabīga
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sastāva smilti. Pēc tam konstatēja ūdens daudzumu smiltī cauru-

les dažādos augstumos.
Smilts virsējā daļā (apmēram 150 cm biezā slānī) palika ap

2% ūdens, kas līdzinās plēvīšu ūdens daudzumam (kopā ar hig-
roskopisko ūdeni). Caurules zemākajos posmos smilts saturēja vai-

rāk ūdens, jo tur kapilāros darbojās meniska spēks. Smiltī pašā
caurules augšdaļā palika tikai ūdens, ko smaguma spēks nevarēja
atraut.

Līdzīgu rezultātu A. Ļebedevs ieguva, slapju_ smilti centrifu-

gējot 1 stundu (līdz 50 000 apgriezienu minūtē). Ūdens daudzums

smiltī samazinājās līdz 2,04%. Atskaitot no tā maksimālo higrosko-
piskā ūdens daudzumu (0,33%), varēja konstatēt plēvīšu ūdens

daudzumu (2,04—0,33=1,71%).
Plēvīšu ūdeni var noteikt arī, atsuknejot no slapjas augsnes

ūdeni ar ūdens strūklas sūkni Bihnera piltuvē. Augsnē paliek tikai

tas ūdens, ko aiztur uz augsnes daļiņu virsmas molekulārie pievilk-
šanās spēki. Pamatojoties uz šo spēku iedarbību, daži autori ieteica

šo ūdeni nosaukt par augsnes molekulāro mitrumu.

Plēvīšu ūdens, kā to pierādīja A. Ļebedevs, kaut saistīts ar

molekulu pievilkšanās spēku, no higroskopiskā ūdens atšķiras ar

to, ka var pārvietoties. Tas pārvietojas visos virzienos no mitrākās

vietas uz sausāko, t. i., no vietas, kur ir biezāka plēvīte, uz vietu,

kur tā plānāka.
Plēvīšu ūdens caurmērā smiltī ir ap 1,5%, smilšmālā

— ap 15—

17%, mālā — līdz 30%. Jo rupjāka augsnes daļiņa, jo biezāka iz-

veidojas ūdens plēvīte.
Visi pārējie ūdeņi, kas atrodas augsnē, ir ārpus augsnes daļiņu

virsmas molekulu spēku iedarbības sfēras, tāpēc A. Trofimovs tos

nosauca par brīvo ūdeni. So brīvo ūdeni augi var izlietot pilnīgi
savām vajadzībāmattiecīgos apstākļos.

Kapilārais ūdens. Par kapilāro ūdeni sauc to ūdeni, kas atrodas

augsnes sīkajās porās (kapilāros) un pārvietojas pa tām ar me-

niska spēku. Meniska spēka cēlonis ir ūdens virsmas spraigums
un saistība ar kapilārā sieniņām. Ūdens molekulām savstarpēji pie-
velkoties, ūdens slāņa virspusē rodas t. s. virsmas spraigums, kas

iedarbojas uz visu ūdens masu. Ūdens molekulas ūdens masas virs-

pusē atšķirībā no citām ūdens masas molekulām izjūt vienpusēju
pievilkšanos ar blakus molekulām virzienā uz šķīduma iekšieni.

Tāpēc ūdens pieņem vismazāko lodes veidu. Ūdeni norobežojot
telpā —

šauros kapilāros, daļa molekulu no ūdens masas iekšējiem
slāņiem pāriet uz virspusi, veicot zināmu darba daudzumu, jo vir-

smas samazināšanā rodas papildu enerģija. Kapilārā kustība no-

robežotam ūdens stabiņam augsnes porās līdzinās meniska spē-
kam.

Meniska spēks darbojas visos virzienos, tādēļ ūdens pārvietojas
ne tikai uz augšu. Ūdens pārvietošanos augsnē vertikālā, kā arī

slīpā virzienā ietekmē smaguma spēks, nosacīdams ūdens pārvie-
tošanās augstumu. Smaguma spēka iedarbība, ūdenim pārvietojoties
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vertikāla virziena, ir samēra lielāka, neka pārvieto-

joties slīpā virzienā.

Ne tikai ūdens pacelšanos, bet arī noplūšanu pa
kapilāriem dziļumā nosaka meniska spēka un sma-

guma spēka kopējā iedarbība. Ja smaguma spēks
ir mazāks, ūdens meniska spēka pārsvarā paceļas
uz augšu; bet, ja meniska spēks ir mazāks parsma-

guma spēku, ūdens plūst kapilārā uz leju. Ūdens

kustība pa kapilāriem ir lēna visos virzienos, bet it

sevišķi no augšas uz leju. Tā, piemēram, izmēģinā-

jumā ar trūdamu smilts augsni pierādījies, ka 20 mm

biezs ūdens slānītis 50 stundās iesūcies augsnē 45 cm

dziļi. Rotmistrovs novērojis, ka ūdens iesūkšanās

ātrums melnzemē ir 0,2—0,3 mm stundā.

Taču ūdens pārvietošanās likumības dabā ir citā-

das nekā laboratorijā konstatētās, jo dabiskos ap-

stākļos augšņu poru ģeometriskie veidojumi atšķi-
ras no ideālajām cilindriskajām caurulītēm, ar ku-

rām parasti eksperimentē laboratorijā. Augsnē ir

izveidojies sarežģīts poru tīkls: platākās poras savie-

nojas cita ar citu ar šaurākiem «kakliņiem», izvei-

dojot it kā tetraedrus ar saliektām šķautnēm, kā

arī kreļļveida pāru kapilārus (Zameņa ķēde) un citus

veidojumus (15. att.).

Kapilārais ūdens sasalst temperatūrā,kas ir zemāka par —4°C,
tievākos kapilāros sasalšanas punkts ir vēl zemāks. Tā, piemēram,
Barovika un Romanovas izmēģinājumā caurulītēs ar kapilārā dia-

metru 1,57 mm ūdens sasala —6,4 °C temperatūrā, bet caurulītēs

ar kapilārā diametru 0,06 mm 18,5 °C temperatūrā.
Jo augsnē lielāks daudzums smalkāko daļiņu, t. i., augstāka

augsnes dispersijas pakāpe un mazāka diametra poras, jo vairāk

ūdens saistās ar augsnes cieto fāzi, zemāka ūdens sasalšanas tem-

peratūra, augstāks augsnes kritiskais mitrums.

Kapilārais ūdens var atrasties augsnes virskārtā karenā stā-

voklī un dziļākos augsnes slāņos virs pamatūdens (gruntsūdens) —

atbalstītā stāvoklī. Pēc kapilārā ūdens kustīguma pakāpes, kā to

ieteica S. Dolgovs, izšķir 1) nekustīgo kapilāro ūdeni jeb atdalīto

kapilāro ūdeni, 2) kustīgo kapilāro ūdeni un 3) viegli kustīgo kapi-
lāro ūdeni.

Karenais kapilārais ūdens, pēc A. Ļebedeva, ir ka-

pilārais ūdens, kas nav saistīts ar pamatūdeni un var vairāk vai

mazāk ilgi noturēties augsnes virskārtā bez ievērojamas pārvieto-
šanās. Augsnei žūstot, karenais kapilārais ūdens pārvietojas uz

augšu; tas labi novērojams smagās, bezstruktūras augsnēs. A. Rode
izdala šādus karenos kapilāros ūdeņus: 1) saskares kare-

nais ūdens, izveidojas smilts vai grants augsnēs graudiņu sa-

skares vietās (16. att.). Sis ūdens ieņem divpusēji ieliektas' lēcas

15. att. Kareno

kapilāro

ūdeni (1)

pārukapilāros
aiztur

plēvīšu ūdens

(2).
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veidu un turas ar kapilāru spēku, tāpēc nav spējīgs pārvietoties
uz augšu; 2) ieslēgtais karenais ūdens izveidojas pu-

tekļainās smilšmāla augsnēs, kur kapilāru izejas aizsprostojušās
ar adsorbēto ūdeni. leslēgtais karenais ūdens spēj pārvietoties uz

augšu (17. att.) ;3) agregātu karenais ūdens izveidojas
struktūras augšņu agregātos un aizturas kapilāros ar meniska

spēku. Sī ūdens lielākā daļa nevar pārvietoties uz augsnes virspusi
šķidrā stāvoklī.

Atbalstītais kapilārais ūdens, kā to nosauca N. Ka-

činskis, atrodas kapilāros tieši virs gruntsūdens, izveido kapilārā
ūdens apmali jeb kapilārā ūdens joslu. Jo smagāks aug-

snes mehāniskais sastāvs, jo augstāk paceļas ūdens pa kapilāriem
un biezāka ir kapilārā ūdens josla. Kapilārā ūdens joslas līmeņa
tuvošanās augsnes virspusei veicina pārpurvošanos, bet dienvi-

dos — arī aramkārtas sasāļošanos un sējumu iznīkšanu.

Nekustīgais kapilārais ūdens (sin.: pendulārais
ūdens, saskares ūdens, kaktu ūdens, ieķīlētais ūdens) sastāv no

atsevišķiem pilieniem kapilāros, kas norobežoti ar meniskiem. Tāds

ūdens stāvoklis var rasties, augsnei žūstot. Augu saknes ne katr-

reiz var šo ūdeni sameklēt visos tievajos kapilāros un kaktos, tāpēc
S. Dolgovs to uzskata par grūti izmantojamu un pieskaita vīšanas

mitrumam. Šis kapilārais ūdens pārvietojas augsnē, pārejot tvaikā

vai plēvīšu ūdenī.

Kustīgais kapilārais ūdens (sin.: funikulārais

16. att. Karenie kapilārie ūdeņi (pēc A. Rodes):

a —

_

sorbēti ieslēgtais, b — saskares, c — agregātu; / — poras ar gaisu
un ūdens tvaikiem, 2 — poras sorbēti ieslēgtais karenais kapilārais ūdens,
3 — higroskopiskais ūdens un plēvīšu ūdens, 4 — sīkākie kapilāri uzsūc

ūdeni no rupjākajiem kapilāriem, 5 — augsnes daļiņas, 6 — saskares ka-

renais kapilārais ūdens, 7 — agregātu karenais kapilārais ūdens, 8 —

meniski.
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ūdens) novietojies pārtrauktos,
krellēm līdzīgos kapilāros, kur

tas pārvietojas samēra viegli

nelielos attālumos.Tas ir augiem

uzņemams ūdens. Sī ūdens

maksimums, pēc S. Dolgova,

atbilst vismazākajai augsnes

ūdensietilpībai jeb lauka udens-

ietilpībai, ja pamatudens atro-

das dziji.
Viegli kustīgais ka-

pilārais ūdens (sin.: īsti

kapilārais ūdens) atrodas aug-

snes virskārtā vai dziļāk, virs

pamatūdens. Augiem šis ūdens

ir pilnīgi izmantojams, jo atrodas viegli kustigā stāvoklī.

Gravitācijas ūdens un gruntsūdens. Lielāks ūdens daudzums,

ko augsne vairs nespēj aizturēt ar molekulāro spēku vai meniska

spēku, smaguma spēka ietekmē plūst lejup dziļākajos augsnes vai

iežu slāņos. Tādu ūdeni, kas plūst vertikāli pa iežu plaisām un po-

rām, sauc par gravitācijas ūdeni, bet ūdeni, kas sakrājas virs ne-

caurlaidīga ieža slāņa — par pamatūdeni jeb gruntsūdeni.
Pamatūdens (gruntsūdens) atrašanās dziļums atkarīgs no vie-

tas ģeoloģiskās uzbūves, resp., no necaurlaidošā slāņa novietojuma

dziļuma, klimata un augiem. Šī ūdens veida atkarība no klimata

vērojama virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, kur pastiprinās
ūdens iztvaikošana un samazinās nokrišņi. P. Otockis un G. Viso

kis pirmie konstatēja, ka pamatūdens dziļums un ķīmiskais sastā

likumsakarīgi mainās dažādās augsnes zonās, pie tam virzienā

dienvidiem pieaug gruntsūdens mineralizācijas pakāpe un atr

šanās dziļums.
Reljefa paaugstinājuma vidusdaļā pamatūdens līmenis st

augstāk nekā tā malās
— to izskaidro ar atmosfēras spiedie

maiņu. Tādu pašu parādību var novērot samērā līdzenās platība
ko ierobežo grāvji.

Augsnes izveidošanos ietekmē pamatūdens atrašanās dziļum
un ķīmiskais sastāvs. Ar pamatūdens dziļumu saistīta ūdens pā
vietošanās pa kapilāriem uz augšu un iespēja ietekmēt augu a

tīstību, kā arī augsnes pārpurvošanos, bet ar pamatūdens ķīmis
sastāvu ir saistīta augsnes sasāļošanās. Sekls pamatūdens PSI

ziemeļu daļā veicina augsnes pārpurvošanos, bet dienvidu daļā
augsnes sasāļošanos. Arī pamatūdens mineralizācijas pakā
ietekmē augsnes sasāļošanos.

Pēc mineralizācijas pakāpes gruntsūdeņus iedala saldūdeņ
un sāļainajos ūdeņos. Saldūdeņus savukārt iedala mīkstajos (sā
<0,25 g/1) un cietajos (sāļu 0,25—1,00 g/1, galvenokārt kalci

sāļi). Sāļainajos ūdeņos sāļu ir I—so g/1 un vairāk.

Latvijas PSR pamatūdeni galvenokārt satur Ca(HCO3) 2, bet

17. att. Ūdens kustība kapilāros atkarībā
no kapilāru diametra izmaiņām:

/ — ūdens pārvietojas no platākā kapilārā
šaurākajā kapilārā, 2 — ūdens pārvietojas
no šaurākā kapilārā platākajā kapilārā;
bultiņa norāda ūdenskustības virzienu.
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tā daudzumi ir dažādi. Virsūdeņos tā ir ļoti maz vai nemaz. Rīgas
ūdensvada ūdenī sāļu ir ap 0,1 g/1, ezeru ūdeņos —

ap 0,12 g/1,
avotu ūdeņos — 0,2—0,5 g/1, aku ūdeņos mālainā vietā

— 0,6—

0,8 g/1, dažreiz pat 1 g/1.
Cietiem avotu ūdeņiem izplūstot no avota, izdalās CO2 un daļa

CaC0
3 nogulsnējas apkārtnē kā avotkaļķis. Pēc tādas CaC03 iz-

gulsnēšanāsšie ūdeņi kļūst ievērojami mīkstāki.

Pamatūdens (gruntsūdens) atrašanās dziļums var izmainīties

atkarībā no augu valsts. Koki un krūmi vairāk transpirē ūdeni

nekā tīruma un pļavas augi, tāpēc zem mežiem pamatūdens līme-

nis ir ievērojami zemāks. Mērenā klimata zonā zemākajās vietās

mežs vēl samērā labi aug bez lielu grāvju tīkla, bet, ja tur ierī-

kotu tīrumu vai pļavu, būtu nepieciešama augsnes nosusināšana.

Augsnes hidrofizikālās īpašības

Galvenās augsnes hidrofizikālās- īpašības jeb augsnes ūdens-

īpašības ir ūdenscaurlaidība,ūdenspacelšanas spēja, ūdensietilpība
un ūdensiztvaikošanas spēja jeb izžūšanas spēja.

Augsnes ūdenscaurlaidība ir augsnes spēja laist cauri ūdeni no

augšējiem slāņiem uz zemākajiem. Tā izpaužas šī procesa attīstības

pakāpēs: ūdens iesūkšanā, augsnes samirkšanā, ūdens filtrēšanā.

Pakāpes krasi nenorobežojas, tās ir nosacītas.

Ar ūdens iesūkšanu augsnē saprot brīvo poru piepildīšanos ar

plūstošo ūdeni. lesūcoties ūdens plūst vertikāli un arī uz sāniem

smaguma spēka un meniska spēka ietekmē. Sākumā, sausā augsnē
ūdens pārveidojas plēvīšu ūdenī, pēc tam kapilārajā ūdenī, bei-

dzot pāriet gravitācijas plūsmas veidā. Uzsūcot ūdeni, augsnes

īpašības izmainās: augsne samirkst un daļēji uzbriest, izmainot

tilpumu; dažkārt novērojama struktūras agregātu izjukšana.

Smaga māla augsnes uzbriestot var uzsūkt ūdeni līdz 100% til-

puma un vairāk, bet dažas kūdras augsnes pat vēl vairāk. Putek-

ļainās smiltis, piesātinoties ar ūdeni,kļūst plūstošas.

Augsnes ūdenscaurlaidību, pēc L. Rozova, raksturo šāds ūdens

iesūkšanās ātrums: 1) labi caurlaidīgas augsnes iesūc vairāk nekā

150 mm ūdens pirmajā iesūkšanas stundā, 2) vidēji caurlaidīgas
augsnes —

50—150 mm, 3) vāji caurlaidīgas augsnes — mazāk

par'so mm. Ar augsnes izveidošanos, it sevišķi iekultivējot, melio-

rējot izmainās arī ūdens iesūkšanās ātrums. Ūdens zudumi iesūk-

šanās un samirkšanas norisēs, t. i., infiltrēšanās var nepārtraukti
palielināties, bet, pārsniedzot maksimumu, paliek relatīvi pastā-

vīgi — infiltrēšanās pāriet filtrēšanā.

Filtrēšana sākas no tā brīža, kad visas augsnes poras aizpildī-
jušās ar ūdeni un sākas gravitācijas plūsma. Ar filtrēšanos sa-

prot nepārtrauktu ūdens plūsmu samitrinātā augsnē gradienta

spiediena un smaguma spēka ietekmē. Arī filtrēšanās ir dinamiska,

atkarīga no izmaiņām augsnē. Ar augsnes dziļumu ūdenscaur-

laidība pakāpeniski mazinās.
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Augsnes ūdenscaurlaidlbas rādītājs ir filtrācijas koeficients.

Ir divējādas filtrācijas koeficienta izteiksmes: 1) tilpuma — iz-

saka ūdens daudzumu (m 3/min., 1/s utt.), kas iztek laika vienībā

caur augsnes griezumu; 2) ātruma
— parāda ūdens filtrēšanās

ātrumu (m/st., mm/st. utt.) pie noteikta gradienta. V. Savaren-

skis augsnes (arī iežus) pēc filtrācijas koeficienta iedala 1) ūdens-

caurlaidīgās (1 m/24 st.), 2) vidēji ūdenscaurlaidīgās (1—0,001

m/24 st.), 3) ūdensnecaurlaidīgās (0,001 m/24 st.) augsnēs.
Augsnes ūdenscaurlaidība atkarīga no augsnes mehāniskā sa-

stāva, organisko vielu klātbūtnes, augsnes sakārtas, poru dau-

dzuma un tilpuma (porainības), poru savstarpējās^sakarības, iz-

mēriem un izturības, augsnes struktūras, ķīmiskā sastāva, tempe-
ratūras (augsnes, ūdens), sākotnējā augsnes mitruma, augsnes
da|iņu virsmas samirkšanas ātruma, meniska spēka utt. Augsnei
ir jo lielāka ūdenscaurlaidība, jo rupjāks tās mehāniskais sastāvs

un līdz ar to lielākas poras. Tāpēc smilts augsnēm ir labāka ūdens-
caurlaidība nekā smilšmāla augsnēm vai māla augsnēm, jo smilš-

māla, kā arī māla augšņu poras ir sīkākas, kaut gan to ir vairāk.

Putekļainās augsnes ir ar vāju ūdenscaurlaidību. Vēl vairāk dis-

persētās augsnēs poras ir tik sīkas, ka ūdenscaurlaidība ir ne-

nozīmīga vai pat augsne ūdeni nemaz nelaiž cauri; ūdensnecaur-

laidība iestājas, ja augsne sastāv no daļiņām ar 0,25—0,10 mm

diametru. Jo augsnē vairāk koloīdu, jo vājāka tās ūdenscaurlai-

dība. Neliels rupjāko daļiņu piejaukums smagajām augsnēm ne-

palielina ūdenscaurlaidību. Trūds smilts augšņu ūdenscaurlaidību

samazina, jo tam ir liela ūdensietilpība, tas salīmē smilts daļiņas
un aizpilda daļiņstarpas. Smagās augsnēs trūds veicina agregātu
veidošanos, līdz ar to augsnes ūdenscaurlaidība uzlabojas. Ūdens-

caurlaidību samazina augsnes sablīvēšana; jo irdenāka augsne, jo
labāk tā izlaiž cauri ūdeni

— un otrādi. Augsnes izsalšana un

izžūšana veicina agregātu rašanos un līdz ar to irdenāku un

ūdenscaurlaidīgāku sakārtu. Zemākā temperatūrā ūdenim ir lie-

lāka viskozitāte un tas lēnāk tek, bet augstākā temperatūrā —

otrādi. Tādēļ dienā, kad ir siltāks, iztek vairāk drenu ūdeņu nekā
naktī. To ilustrē arī Kinga izmēģinājuma rezultāts: 1 minūtē, ja
temperatūra ir 9 °C, caur augsni izfiltrējas 6 ml ūdens, bet 32,5 °C

temperatūrā — 10,5 ml. Kalcija sāļi veicina izturīgu agregātu ra-

šanos, tādējādi palielinot augsnes ūdenscaurlaidību, turpretim nāt-

rija ietekme ir pretēja. Visi faktori, kas veicina koloīdu koagulē-
šanos, veicina arī augsnes ūdenscaurlaidību. Augsnes plaisas,
augu sakņu, slieku un citu dzīvnieku ejas stipri palielina augsnes

ūdenscaurlaidību.

Augsnes virsējā kārta kā visirdenākā ir viscaurlaidīgākā, bet

ieskalošanās horizonts (B) kā visblīvākais ir vismazāk caurlai-

dīgs. Tādēļ bieži var novērot, ka virs B horizonta sakrājas noteces

ūdeņi, kas tur saglabājas īsāku vai ilgāku laiku, sagādājot lab-

vēlīgus apstākļus glejošanās procesam. Sīs horizontu nevienādās

ūdenscaurlaidlbas dēļ gandrīz visās smagāka mehāniskā sastāva
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augsnēs var novērot seklāk vai dziļāk, bet visbiežāk tieši zem irde-
nākā trūda (velēnu) horizonta vājāk vai spilgtāk izteiktu glejoša-
nos virsūdeņu ietekmē, dejošanās procesā attiecīgais horizonts

\ēl vairāk sablīvējas un kļūst vēl mazāk caurlaidīgs.
Ūdensnecaurlaidīgās augsnes bieži cieš no lieka mitruma, bet

pārmērīga ūdenscaurlaidība arī ir kaitīga. Smilts augšņu lielo

ūdenscaurlaidību var samazināt, pavairojot augsnē koloīdus vai

arī nelielā dziļumā izveidojot ūdensnecaurlaidīgu slāni. To ap-

liecina arī šādi Volnī izmēģinājuma dati: caur smilti 10 stundās

iztecēja 240 1 ūdens, bet, ja smiltī izveidoja 1 cm biezu māla slā-

nīti, iztecēja tikai 29 1 ūdens; ja izveidoja 5 cm biezu māla slā-

nīti, — iztecēja tikai 2 1 ūdens. Tāda pati darbība ir arī trūdam

un citām organiskajām vielām, kuras, uzņemot ūdeni, uzbriest un

kļūst mazcaurlaidīgas.
Smaga mehāniskā sastāva podzolēto augšņu kaļķošana, tāpat

arī soloncu augšņu ģipšošana krasi palielina ūdenscaurlaidību.

Augsnes ūdenspacelšanas spēja jeb augsnes kapilaritāte ir

augsnes spēja pacelt ūdeni uz augšu pa kapilāriem ar meniska

spēku. Sai augsnes spējai ir liela nozīme augu apgādē ar ūdeni,

pārvietojot to no zemākajiem slāņiem uz augšējiem.
Ūdens pacelšanās ātrums un augstums augsnē atkarīgs no vai-

rākiem apstākļiem: 1) ūdens pacelšanās augsnē pa kapilāriem ir

jo ātrāka, jo kapilāri rupjāki, bet augstāk ūdens paceļas pa sīkā-

kiem kapilāriem; 2) augstākā temperatūrā ūdens pacelšanās āt-

rums pieaug, bet augstums samazinās; 3) augsnes šķīdumā esošie

sāļi aiztur ūdens pacelšanos, pie tam, jo augstāka sāļu koncen-

trācija, jo vairāk tā kavē ūdens pacelšanos; 4) ūdens sāk virzī-

ties pa kapilāriem no mitras augsnes uz sausu augsni tikai tad, ja
mitrums pārsniedz 35—50% no pilnas augsnes ūdensietilpības.
Palielinoties augsnes mitrumam, virzīšanās ātrums pieaug, pie
tam rupjākie kapilāri apgādā smalkākos kapilārus, nevis otrādi

(sk. 17. att.).
Vienveidīgas augsnes ūdens pacelšanas augstumu kapilāros

var aptuveni aprēķināt pēc šādas formulas:

h=75:d,

kur h — ūdens pacelšanās augstums kapilāros (mm),
d —

augsnes daļiņu diametrs (mm).
■ Smagām māla augsnēm aprēķinātais ūdens pacelšanās aug-

stums (ja <i<o,ool mm, tad A=75 m) stipri pārsniedz faktisko

ūdens pacelšanās augstumu dabā. Tas izskaidrojams ar to, ka tie-

vajos augsnes kapilāros plēvīšu ūdens aizņem visu telpu, tā ka

kapilārajiem ūdeņiem nepaliek vietas. Ūdens kustība plēvīšu veidā

ir ļoti lēna. Pēc I. Pļusņina, iežos ūdens pacelšanās augstums pa

kapilāriem apmēram šāds:

smiltī 50—100 cm mālā 300—400 cm

mālsmiltī 100—150
„

kūdrā 250—350
„

smilšmālā 150—300
„

lesā 120—150
„
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Parasti rupjā smilti ūdens pa kapilāriem uzvirzās līdz 35 cm

augstumam, smalkā smiltī
—

līdz 70 cm, lesveida smilšmālā
—

var sasniegt 3—4 m, dažās smilšmāla augsnēs — pat 6—7 m. Ja

augsnes mehāniskais sastāvs kļūst stipri smags, ūdens pacelšanās

augstums vairs ir niecīgs (ap 0,02 mm), bet mālaino soloncu un

podzolēto augšņu ieskalošanās horizontā var pilnīgi izbeigties.
Kurskas melnzemē lesveida mālam ūdenspacelšanās spēja ir

liela, bet velēnas slānim — niecīga. Velēnai, zemsegai, kūdrai un

arī slāņainajam augsnes pamatam ir niecīga ūdenspacelšanās
spēja. Jo sausāks augsnes virsējais horizonts, jo lēnāk pārvietojas
ūdens. Labi sadalītas kūdras virsējais slānis bieži paliek sauss,

kaut gan gruntsūdens atrodas sekli. Sevišķi labi tas vērojams pēc
purva augsnes sastrādāšanas. Labi pieveļot virsējo izžuvušo aug-

snes slāni, rodas ciešāks kontakts ar apakšējo mitrāko slāni un

ūdens pārvietošanās virsējā slānī palielinās.
Zemākā temperatūrā ūdens pacelšanās augsnes kapilāros sa-

mazinās tāpēc, ka pieaug ūdens stigrība (viskozitāte). Sausā aug-

snē ūdens pacelšanās aizkavējas, bet stipri izkaltušā augsnē sau-

suma periodos ūdens piegāde gandrīz pilnīgi izbeidzas. Izšķīdušie
sāļi palielina ūdens blīvumu un samazina pacelšanās augstumu;
izņēmums ir Na 2C03, kas veicina ūdens pacelšanos pa kapilāriem.

Augsnes ūdensietilpība jeb ūdenskapacitāte ir augsnes spēja
uzņemt un noturēt zināmu ūdens daudzumu.To izteic svara (100 g)
vai tilpuma (100 ml) vienībās. Atkarībā no tā, kādā veidā no-

turētais ūdens atrodas augsnē, izšķir 1) higroskopisko, 2) kapilāro,
3) pilno un 4) lauka ūdensietilpību. Daži autori bez tam vēl izdala

vismazāko lauka, molekulāro un nekapilāro augsnes ūdensietil-

pību, taču tām ir mazāka nozīme praksē.
Higroskopisko augsnes ūdensietilpību rak-

sturo vislielākais ūdens daudzums, ko sausa augsne var uzņemt
no gaisa, kas gandrīz pilnīgi piesātināts ar ūdens tvaikiem (rela-
tīvais mitrums 94%). Šis augsnes ūdensietilpības veids ir nozīmīgs
augsnes vīšanas koeficienta aprēķinam.

Kapilāro (sin.: nepilno, relatīvo, pēc Kosoviča) augsnes
ūdensietilpību raksturo tas lielākais ūdens daudzums, ko

augsne spēj uzsūkt un aizturēt porās ar meniska spēku. Tāds ūdens

daudzums kapilāros raksturīgs augsnes slānī, kas atrodas tieši

virs gruntsūdens. Pēc šī augsnes ūdensietilpības veida noteic aug-
snes porainību laboratorijā.

Pilno (sin.: vislielāko, maksimālo, pilno lauka, pēc I. Pļus-
ņina) augsnes ūdensietilpību raksturo ūdens daudzums,
kas aizņēmis visas augsnes poras. Tāds stāvoklis ir augsnes slānī,
kas nes gruntsūdeni, kā arī citur augsnē, kur lieks ūdens, ja ap-

grūtināta vai pārtraukta ūdens notece. Pilno augsnes ūdensietilpību
izmanto ūdens krājuma optimuma aprēķināšanai augsnē. Augsnes
mitruma optimums graudaugiem un pākšaugiem ir 50 —60% no

attiecīgās augsnes pilnās ūdensietilpības, tehniskajiem augiem un

sakņaugiem — 60—70%, pļavas zālaugiem — 80—90%.
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Lauka (sin.: vismazāko, pēc P. Kosoviča; vismazāko lauka,

pēc A. Sokolova; galējo, pēc L. Rozova; galējo lauka, pēc I. Pļus-

ņina; kopējo, pēc N. Kačinska) augsnes ūdensietilpību
raksturo lielākais ūdens daudzums augsnē, ko dabiskos lauka ap-

stākļos augsne spēj noturēt nekustīgā stāvoklī pēc liekā ūdens no-

tecēšanas, ja gruntsūdens atrodas dziļi. Šis ūdens parasti ir ne-

daudz lielāks par kareno kapilāro ūdeni, jo aizturas ne tikai ka-

pilārajās porās, bet daļēji arī nekapilārajās porās — mehāniski,
it kā iesmejas. Enerģija, ar kādu augsne aiztur šo ūdeni, ir ma-

zāka par 1 atmosfēru. Lauka ūdensietilpība mainās augsnes grie-
zumā atkarībā no 1) augsnes mehāniskā un agregātiskā sastāva

ģenētiskajos horizontos un augsnes slāņos; 2) gruntsūdens dzi-

ļuma; c) augsnes iekultivēšanas pakāpes; 3) ūdens uzliešanas nor-

mas un tehnikas. Trūda horizontā lauka ūdensietilpība ir 1,5—2

reizes augstāka nekā dziļākajos augsnes slāņos, kaut arī duļķes
būtu vienādā daudzumā. Lauka ūdensietilpība atbilst augsnes lie-

lākajai aplaistīšanas normai.

Lauka ūdensietilpību izmanto augsnes aerācijas noteikšanai ap-

ūdeņošanā. Lai rastos labvēlīgākie apstākļi augu attīstībai, aug-

snes aerācijai jābūt 20—40% no augsnes porainuma. Kultūraugu
attīstība nav iespējama, ja augsnes aerācija ir zemāka par 6%.

Par labvēlīgu lauka ūdensietilpību L. Rozovs uzskata vidēji

smaga mehāniskā sastāva augsnē 65—70% no kopējās porainības,
par apmierinošu — 80—85%, par neapmierinošu — vairāk par

90%.
Vismazāko lauka ūdensietilpību (pec P. Koso-

viča, L. Rozova, I. Pļusņina v. c.) raksturo samērā mainīgs ūdens

daudzums, kas sastādās no higroskopiskā ūdens, plēvīšu ūdens un

saskares karenā kapilārā ūdens un atrodas augsnes profila vidus-

daļā virs kapilārā ūdens joslas jeb kapilārā ūdens apmales. Tā-

das raksturīgas augsnes ar šo ūdensietilpību ir stepes zonā, kur

gruntsūdens atrodas dziļi.

Molekulāro (maksimāli molekulāro, adsorbcijas) ūdens-

ietilpību, pēc A. Ļebedeva, raksturo plēvīšu ūdens daudzums

augsnē. Nosakot šo augsnes ūdensietilpību pēc A. Ļebedeva ieteik-

tajām metodēm (ar centrbēdzi, ar augstām kolonnām v. c), tajā
ietilpa higroskopiskais ūdens, plēvīšu ūdens, kā arī vēl ūdens, kas

novietojas tievajos kapilāros. Ņemot vērā, ka vairumā gadījumu
neizdevās iegūt pietiekamus rezultātus augsnes molekulārās ūdens-

ietilpības raksturošanai, to var uzskatīt par nosacītu lielumu.

Nekapilāro ūdensietilpību raksturo gravitācijas
ūdens, kas novietojas augsnes nekapilārajās porās.

Augsnes ūdens iztvaikošana notiek, ūdenim virzoties pa kapi-
lārajām porām līdz augsnes virsmai un tur pārejot tvaikos vai arī

rodoties tvaikiem augsnes nekapilārajās porās un izplūstot no

augsnes. Ūdens iztvaikošanu ietekmē gan augsnes īpašības —

mehāniskais sastāvs, sakārta, krāsa, organisko un citu vielu
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klātbūtne, gan arī daži ārējie apstākļi kā temperatūra, reljefs, vējš.
gaisa mitrums.

Augsnes ūdens iztvaikošana ir saistīta ar ūdens zudumiem no

augsnes virskārtas, kā arī ar ūdens pieplūšanu no dziļākiem aug-

snes slāņiem. Izšķiroša nozīme šajās norisēs ir augsnes mehānis-

kajam sastāvam un sakārtai. Jo smalkāks ir augsnes mehāniskais

sastāvs, jo vairāk augsne zaudē ūdeni iztvaikojot. Tas tādēļ, ka

saistīgās augsnēs ir vairāk kapilāro poru un sakarā ar to daudz

ūdens nonāk augsnes virspusē un iztvaiko; tā nenotiek rupjgrau-
dainās augsnēs, kurām ir liels nekapilāro poru pārsvars. Uzirdinot

saistīgo augšņu virskārtu, rodas vairāk nekapilāro poru un iz-

tvaikošana kļūst ievērojami mazāka nekā no tādas pašas augsnes

sablīvētas virskārtas. Nekapilārās poras starp drupatām vājina
ūdens pacelšanos, tāpēc struktūrainas augsnes, kas tik ātri nesa-

blīvējas, zaudē mazāk ūdens, nekā bezstruktūras augsnes. Augsnes
virskārta ar neizturīgu vai sabojātu struktūru atmosfēras nokrišņu
iedarbībā izplūst un izveido augsnes garozu, kas vēl vairāk pa-

stiprina iztvaikošanu. Jo augsne stiprāk sablīvēta, jo ātrāk ūdens

no tās iztvaiko — un otrādi. Visi faktori, kas mazina nokrišņu
ūdeņu iesūkšanos augsnē, veicina iztvaikošanu. Tādēļ mitruma

taupīšanas nolūkā vienmēr jārūpējas par irdenas augsnes sakār-

tas saglabāšanu.
Augsnes krāsa, reljefs, gaisa temperatūra dažādi ietekmē aug-

snes sasilšanu un līdz ar to ūdens iztvaikošanu no augsnes. Orga-
niskās vielas, kas vāji vada siltumu un aiztur daudz ūdens, ma-

zina augsnes ūdens iztvaikošanu. Var teikt, ka visi augsnes iekšējie
un ārējie faktori, kas mazina augsnes iesilšanu un kapilaritāti,
kavē ūdens iztvaikošanu — un otrādi.

Augsnes mehāniskā sastāva ietekme uz augsnes virskārtas

mitrumu, augsnei žūstot, ir divējāda. No vienas puses, smagākās
augsnēs, kur vairāk kapilāro poru, ūdens zudumi iztvaikojot ir

lielāki nekā vieglākās augsnēs; no otras puses, ar ūdens papildinā-
šanos pa kapilāriem no dziļākajiem slāņiem augsnes virskārtas
mitrums smagākās augsnēs ir pastāvīgāks nekā vieglākās aug-

snēs. Smagu, bezstruktūras augšņu plaisāšana žūstot ir parasta
parādība, ar to pastiprinās šo augšņu aerācija un reizē arī iztvai-

košana. Augsnē iekrāto ūdeņu saglabāšanai jāveic vairāki pa-
sākumi. Tā, piemēram, ierobežojot augsnes plaisāšanu, augsni
irdinot, palielinās nekapilāro poru daudzums un gaiss kā labs izo-

lators mazina dziļāko slāņu iesilšanu un līdz ar to arī ūdens iztvai-

košanu. Irdena virskārta uztver vairāk atmosfēras nokrišņu; liekie

ūdeņi noplūst dziļākajos slāņos, palielinot ūdens krājumus, kas

vēlāk, paceļoties pa kapilāriem, nonāk augu rīcībā.

Smilts nelielo ūdenspacelšanas spēju pa kapilāriem var izman-

tot cīņā pret sausumu. Ūdens, nokļuvis uz smilts, ātri iesūcas dzi-

ļumā, aizturas tikai plēvīšu ūdenim atbilstošs daudzums. Tāda

smilts, uznesta ne visai biezā kārtā smagākai augsnei, var to pa-

sargāt no izžūšanas. Smilts pilnīgi uztver nokrišņu ūdeņus, kurus
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pēc tam nelielā dziļumā kopā ar baribas vielām var izmantot augi.
So smilts īpatnību ar labiem panākumiem izmanto sausā klimatā.

Līdzīga iedarbība ir arī mulčēšanai, t. i., augsnes pārklāšanai ar

kūdras segu. Nedzīvās augu atliekas augsnes virspusē, sevišķi
meža zemsega, krasi samazina ūdens zudumu iztvaikojot.

Augošu augu (ari nezāļu) sega aiztur augsnes iesilšanu, ar

to mazinot iztvaikošanu; taču pašu augu izlietotais ūdens dau-
dzums ir 3—4 reizes lielāks. Tādēļ saprotama nezāļu skaušanas

lielā nozīme augstu ražu iegūšanā.

Augsnes ūdens režīms

Augsnes mitrums. Augsnes kopējais ūdens daudzums jebkurā
brīdī ir augsnes mitrums. Tas ir dinamisks un atkarīgs no augsnes

fizikālajām īpašībām: ūdenscaurlaidības, ūdensietilpības, kapilari-
tātes, iztvaikošanas utt.

Augsnes mitruma daudzums un tā dinamika saistīta arī ar agro-

tehniskiem pasākumiem un ar augu attīstību veģetācijas periodā.
Katrai augsnei ir sava mitruma dinamika, kas redzami iezīmējas,
veidojoties ģenētiskajiemhorizontiem.

Augsnē var būt ļoti maz mitruma, bet var būt arī mitruma pār-
pilnība. Abas galējības augiem ir kaitīgas. Reljefa paaugstināju-
mos bieži novērojams samazināts augsnes mitrums, tāpēc augi tur

nepilnīgi attīstās, pat nokalst, tas savukārt kavē augsnes izveido-

šanos — veidojas seklāks trūda horizonts un plānāki arī citi ģenē-
tiskie horizonti. Reljefa zemākajās vietās liekais mitrums ne vien

negatīvi ietekmē kultūraugu augšanu, bet arī rada redzamas iz-

maiņas augsnes attīstībā. Mitruma pārpilnībā augi cieš no gaisa
trūkuma, augsnē sākas denitrificēšanās procesi un izveidojušies
reducētie savienojumi negatīvi ietekmē augu augšanu. Tāds stā-

voklis bieži novērojams vietās, kur ūdeņi pieplūst no blakus pla-
tībām un sastājas ieplakās, kalnu pakājēs, palienēs, arī līdze-

nās vietās, kur apgrūtināta liekā ūdens aizvadīšana. Ar kultūr-

tehniskās meliorācijas un hidromeliorācijas pasākumiem iespē-

jams ievērojami izmainīt augsnes ūdens režīmu un līdz ar to

augsnes mitrumu.

Izšķir absolūto augsnes mitrumu, kas raksturo kopējo augsnes

mitruma daudzumu, izteiktu procentos no augsnes svara vai til-

puma, un relatīvo augsnes mitrumu, kas raksturo kopējo augsnes

mitruma daudzumu, izteiktu procentos no augsnes pilnas ūdens-

ietilpības. Relatīvo augsnes mitrumu bieži izteic ar lauka ūdens-

ietilpību vai ar kapilāro porainību.
Absolūtā mitruma daudzumu (t/ha) noteikta tilpuma augsnes

slānim var aprēķināt pēc formulas

D=M,-h-T,
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kur D
— ūdens svars (t/ha),

M
a
— augsnes mitrums (%) no absolūti sausas augsnes

svara,
h

— augsnes slāņa biezums (cm),
T

— augsnes tilpumsvars.

1 mm ūdens slānītis 1 ha platībā aizņem 10 m 3tilpuma un sver

10 tonnas. Ūdens daudzuma aprēķināšanai slāņa veidā (mm) kādā

augsnes horizontā lieto formulu

D=M
a-h-T-o,\.

Tā, piemēram, augsne ar 20% mitruma (no absolūti sausas aug-

snes svara) un 1,3 tilpumsvaru 30 cm biezā slānī 1 ha platībā sa-

tur ūdeni: D =20• 30• 1,3=780 tonnas, t. i., 780-0,1=78 mm.

Kopējais un derīgais augsnes ūdens. Augu attīstība iespējama
noteiktā augsnes mitruma pakāpē. Katrai augsnei piemīt spēja aiz-

turēt profilā zināmu ūdens krājumu, no kura daļu augi nespēj uz-

ņemt (daži ūdens veidi augiem nav pieejami). Tāpēc liela nozīme

ir tam mazākajam ūdens daudzumam augsnē, kas nepieciešams,
lai augi varētu attīstīties. Zinot augiem nepieejamā ūdens dau-

dzumu, var noteikt katrā konkrētajā gadījumā, ar cik lielu ūdens

krājumu augi nodrošināti. Izmēģinājumos noskaidrots, ka augiem
nav izmantojams higroskopiskais augsnes ūdens, jo tas turas pie
augsnes daļiņām ar lielāku spēku nekā augu sakņu uzsūkšanas

spēks. Tas nešķīdina sāļus un augsnes uzbriešanā nepiedalās, tā-

pēc ieguvis nosaukumu «mirušā ūdens krājums». S. Bogdanovs
1889. gadā konstatēja, ka augi sāk vīst, ja augsnē esošā ūdens

daudzums līdzinās apmēram divkāršam higroskopiskā augsnes
ūdens maksimumam. Tas ir t. s. vīšanas punkts jeb kritiskais aug-

snes mitrums, kurā bez higroskopiskā ūdens vēl ir daļa plēvīšu
ūdens un saskares karenā kapilārā ūdens. Ar šī augsnes ūdens krā-

juma palielināšanos sākas augiem uzņemamais ūdens.

Brigs un Sanes, pētot šos jautājumus, ieviesa nosaukumu «vī-

šanas koeficients». Vīšanas mitrums jeb vīšanas koeficients (sin.:
kritiskais mitrums, vīšanas punkts) ir tas augsnes ūdens dau-

dzums, kas saistījies augsnē ar tādu spēku, ko augu saknes nevar

pārvarēt. Tālākos pētījumos D. Federovskis konstatēja, ka vienā

un tanī pašā augsnē ne visi augi sāk vīst vienādā augsnes mit-

ruma pakāpē, t. i., vīšanas koeficients atkarīgs kā no augsnes īpa-
šībām, tā arī no pašiem augiem. Viņš konstatēja, ka vienam un

tam pašam augam atkarībā no attīstības fāzes izmainās vīšanas

koeficients. Daudzos pētījumos noskaidrots, ka vīšanas mitrums

svārstās no 1 līdz 3, bet vairumam augu līdzinās 1,34 higro-
skopiskā augsnes ūdens maksimumiem; N. Kačinskis ieteic pie-
ņemt vīšanas koeficientu 1,5. Kritiskais augsnes mitrums jeb vī-

šanas koeficients ir zemāks par mitrumu, kurā sāk izpausties aug-

snes plastiskums — augsni var sākt savelt.
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27. tabula

Vīšanas mitrums dažādas augsnēs

(pēc S. Verigo)

Jo augstāka augsnes dispersijas pakāpe un jo vairāk tajā ko-

loīdu (arī organisko), jo lielāks vīšanas mitrums. Koloīdu ūdens-

saistīšanas spēks atkarīgs arī no koloīdu kvalitātes, kuri adsor-

bējuši dažāda rakstura katjonus, un no vides reakcijas (pH
skaitļa). Augsnes, kas piesātinātas ar kalciju, mazāk saista ūdeni

nekā ar nātriju piesātinātās; skābas augsnes saista vairāk ūdeni

nekā ar kalciju piesātinātās augsnes. To liecina A. Dumanska iz-

mēģinājums, kurā viņš konstatēja, ka ar 3,7 atmosfēru spēku no-

turētais ūdens daudzums Ca-kūdrā bija 74%, bet Na-kūdrā
—

174%. Tādēļ no viena un tā paša ūdens daudzuma, kas nokļūst
vienā vai otrā augsnē, augi izmanto nevienādus daudzumus. Vis-

pilnīgāk augi izmanto nokrišņus, ko aizturējusi smilts augsne,

mazāk —
smilšmāla augsne, bet vismazāk — kūdras augsne. Meln-

zemes lesveidīgajā mālā augi jau sāk vīst, ja augsne satur 14%
mitruma, bet tikpat mitrā smilts augsnē būtu 12% augiem izman-

tojamā ūdens krājuma; ja augi vīst kūdrā ar 50% absolūtā mit-

ruma, tad tikpat mitrā melnzemē augu rīcībā būtu vairāk nekā

30%) uzņemamā ūdens. Ir novērots, ka sausuma laikā visvairāk

sējumi cieš kūdrā, pēc tam — smagās māla augsnēs, bet visma-

zāk
— vieglākās augsnēs.

Pret mitruma samazināšanos augi ir jutīgāki sasāļotās aug-

snēs, tāpēc vieglākās augsnēs, kur mazāk koloīdu, augi ātrāk

reaģē uz palielinātu sāļu koncentrāciju.
Izmainoties vietas reljefam un citiem apstākļiem, mainās arī

augsnes mitrums, sakņu iespiešanās dziļums un augsnes mehā-

niskā sastāva ietekme augu apgādē ar produktīvā ūdens krājumu.
Par vislabvēlīgāko augsnes mitrumu augu augšanai S. Bog-

danovs uzskata 50% augsnes pilnas ūdensietilpības ( ~

M

~ļ
H

, kur

M ir pilna augsnes ūdensietilpība, H — higroskopiskā ūdens mak-

simums). Pēc N. Kačinska ieskata, augiem labvēlīgais augsnes
mitrums dabiskos apstākļos ir nedaudz mazāks par S. Bogdanova
norādīto, kas iegūts laboratorijas apstākļos, lietojot augsni ar

Auesne

Augsnes higroskopiskā
ūdens maksimums (%)

no absolūti sausas

augsnes svara

Vīšanas mitrums (%)

no absolūti sausas

augsnes svara

Smilts

Mālsmilts
Smilšmāls

viegls
vidējs
smags

Māli

Kūdra, za|u

0,5—1,0
1,0—3,0

3,0-5,0
4,0—7,0

6,0—9,0

9,0—15.0
30,0—40,0

0,5—1,5

1,5-4,0

3,5- 7,0

5,0-7,0
8,0—12,0

12,0—20,0

40,0—50,0
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18. att. Augsnes ūdens dažādo veidu un sastāvdaļu klasifikācijas
shēma.

sajauktu sakārtu. Maskavas Lauksaimniecības izmēģinājumu sta-

cijā konstatētas šādas augsnes mitruma konstantes smilšmāla ve-

lēnu podzolētās augsnes Ai horizontā: 45,5% pilna ūdensietilpība,
tai skaitā augiem viegli uzņemamais ūdens 24—18%, pagrūti uz-

ņemamais ūdens 18—13%, grūti uzņemamais ūdens 13—9%, ne-

uzņemamais ūdens 9%.
Ūdens daudzumus, pie kuriem krasi izmainās augsnes ūdens

kustība, A. Rode nosaucis par augsnes hidroloģiskajām konstan-
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tēm. Par tādām viņš uzskata augsnes ūdensietilpības veidus, vī-

šanas mitrumu resp. robežu, kad izbeidzas produktīvais ūdens, kā

arī to mazāko ūdens daudzumu, kad pārtrūkst ūdens kustība ka-

pilāros.
Dažādu ūdens veidu uzņēmība augos un hidroloģisko konstantu

stāvokļi (pēc S. Dolgova) parādīti 18. attēlā.

28. tabula

Augsnes agrohidrofizikālās īpašības

(pēc S. Verigo)

Augsnes ūdens režīma tipi. Ar augsnes ūdens režīmu saprot

augsnes ūdens daudzuma maiņas zināmā laikā, resp., kopējā ūdens

stāvokli, ieplūšanas un aizplūšanas zināmu kārtību. Ūdens režīmu

raksturo sezonas vai gada ūdens bilance, kas ir dinamisks ūdens

krājuma izteiksmes veids. Ar augsnes ūdens bilanci saprot ūdens

pieplūduma un patēriņa starpību kādā augsnes platībā noteiktā

laikposmā. No ūdens režīma atkarīga augsnes auglības izpausme,
resp., augu augšanas faktoru — ūdens, gaisa, siltuma un barības

vielu attiecība augsnē. Ūdens daudzums un sadalījums pa ģenē-

tiskajiem horizontiem cieši saistīts ar ūdens ienākšanas raksturu

augsnē.
Uz zemeslodes nepārtraukti noris ūdens apmaiņa jeb aprite.

Sajā apritē galvenais ir ūdens iztvaikošana kā no zemes, tā no

okeāniem. Iztvaikošanu un ūdens aizplūšanu no augsnes kompensē

nokrišņi. Ūdens aprite starp zemi un okeāniem sasniedz milzīgus
lielumus. Sausos rajonos ūdens aprites intensivitāte ir mazāka

Augsnes

slāni
(cm)

Tilpum-
svars

(g/ml)

Higroskopiskā
ūdens

maksimums

(mm)

Vīšanas

mitrums

(mm)

Augsnes ūdens-

ietilpība (mm)
Augsnes
kopēiā

porainība
(%)

kapilārā | pilnā

Velēnu podIzolēta, smlilšmāla

0— 10
10— 20

20— 30

90—100

1,28
1,31

1,47
1,55

4,2

8,3

10,4
5,9

5,6

11,2

14,2
7,8

41

34

30

31

46

40

37

35

52

51

45

42

0— 10

10— 20

20— 30
90—100

Velēni podzolēta, viiegla putel
4,5

4,5
3,2

8,8

kļaina smiilšmāla

1,40
1,40

1,59

1,82

2,9

2,9
2,1

5,6

31

31
28

13

42

42

37

24

46

46

40

33

0— 10

10— 20

20— 30

90—100

1,10
1,21

1,24

1,41

'arastā melnz

7,3

9,4
10,2

12,8

;eme, lesa

9,6
12,5

13,3

17,2

smilšmālai

49

45

39

30

58

57

52

47

24

22

19

15
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nekā mitros, siltos rajonos ar biežiem nokrišņiem. Vasarā ūdens

aprite ir intensīvāka nekā ziemā, kad nokrišņi akumulējas sniega
veidā.

Augsnes ūdens bilanci noteic, tieši aprēķinot, ja zināmi tās visi

elementi. Datus iegūst vai nu ar tiešu novērošanu, vai no meteoro-

loģiskās stacijas. Atsevišķai vietai lielākā vai mazākā augsnes pla-
tībā ūdens bilanci var izteikt ar šādu matemātisku vienādojumu
(pēc A. Rodes):

Üb=Us + (N+K+G +P+Ie) —(T+I+V+F),

kur Ub —
ūdens daudzums pētāmā perioda beigās (mm),

Us —
ūdens daudzums augsnē pētāmā perioda sākumā (mm).

Papildina: N
— nokrišņu ūdens visā periodā (mm),

X — atmosfēras tvaiku kondensētais ūdens (mm),
G pieplūstošais gruntsūdens (mm),
P — pieplūstošie virsūdeņi apūdeņojamām platī-

bām, ūdens krātuvēm v. c. (mm),
7e — pieplūstošie augsnes iekšējie ūdeņi (mm).

Samazina: T — transpirācijas ūdens visā periodā (mm),
/

— iztvaikojušais ūdens (mm),
V

— virszemes noteces ūdens (mm),
F

— augsnes iekšējās noteces — filtrēšanās v. c.

ūdens (mm).
Tā kā daži lielumi šajā vienādojumā var būt. ļoti mazi, tos at-

metot, vienādojumu var vienkāršot. Tā, piemēram, velēnu podzo-
lēto augšņu zonā iespējama šāda ūdens bilance:

7*200+^80+ 190+P3o>

kur A — aizplūstošais ūdens, apvienojot Vun F,

p
— pārmaiņas lielums, kas var būt pozitīvs vai negatīvs

atkarībā no vietas fizikāli ģeogrāfiskajiem apstākļiem.
Vidējā gada ūdens bilance nosaka augsnes ūdens režīma tipu,

kura izpausmē izveidojas atbilstoši ģenētiskie horizonti un augsnes

tips, raksturīgs attiecīgajai augsnes zonai.

Augsnes ūdens režīma tips veidojas no sezonas ūdens režīmiem

jeb ūdens sadalījumiem augsnē pa sezonām. Dažādu augšņu zonās

gan gada, gan sezonas ūdens režīmi nav vienādi. Nevienādības vei-

dojas dažādu klimatisko, ģeomorfoloģisko, bioloģisko apstākļu, kā

arī cilvēku saimnieciskās darbības ietekmē. Minēto apstākļu da-
žādās attiecībās rodas šādi īpatnēji galvenie jeb pamata augsnes

ūdens režīma tipi: caurskalošanās, necaurskalošanās, izsvīduma

un sasaluma.

Klimatiskā iedarbība izpaužas galvenokārt ar nokrišņu dau-

dzumu un temperatūru, kas ietekmē ūdens iztvaikošanu. Klima-

tisko faktoru ietekmi parasti izsaka ar augsnes samitrinājuma
koeficientu t. i., nokrišņu gada summu, dalītu ar gadā iztvaikoto

ūdens daudzumu.
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Ja nokrišņu vairāk nekā iztvaikojuma, tad augsnes samitrinā-

juma koeficients ir lielāks par 1 un liekais ūdens augsni caur-

skalo līdz pat gruntsūdenim, bet daļa var noplūst ari pa augsnes

virsmas slīpumu. Sajā gadījumā, kad iztvaikošana ir mazāka par

nokrišņu summu, rodas augsnes caurskalošanās tipa
ūdens režīms. Ja augsnes samitrinājuma koeficients vidēja
lieluma (līdzīgs 1), tad var būt periodiski caurskalots ūdens re-

žīms.

Ja augsnes samitrinājuma koeficients mazāks pa" 1, augsnē
rodas ūdens iztrūkums, kas tikai daļēji kompensējas ar rudens-

ziemas nokrišņu ūdeņiem. Šajā gadījumā izveidojas necaurska-

lošanās vai pat pusizskalošanās tipa ūdens re-

žīms.

Pēc augsnes samitrinājuma koeficienta lieluma G. Visockis kon-

statēja šādus augsnes ūdens režīma tipus:

1,33 (mežu-plavu augšņu zonai) — caurskalošanās ūdens režīms,
1,00 (mežastepes augšņu zonai) — pārejas ūdens režīms,

0,67 (melnzemes stepes augšņu zonai) — necaurskalošanās ūdens režīms,
0,36 (sausās stepes augšņu zonai) — necaurskalošanās ūdens režīms.

Teritorijā ar pārejas ūdens režīmu un necaurskalošanās ūdens

režīmu, ja ir augsts pamatūdens, var parādīties kāpjošs jeb i z-

svīduma tipa ūdens režīms. Tāds ūdens režīms, piemē-

ram, ir sausās stepes augšņu zonā, kur sāļiem tendence uzkrāties

augsnes virskārtā.

Ūdens režīms manāmi mainās sauso gadu un mitro gadu pe-

riodos, kā arī pa gada sezonām. Augsnes ūdens režīmu stipri
ietekmē virsmas reljefs, tā raksturs (inklinācija, ekspozīcija).
Augsnē ar nevienādu mehānisko sastāvu, dažādu sakārtu, mainīgu
mikroreljefu un citiem atšķirīgiem apstākļiem ūdens nevienmērīgi
iesūcas dziļākos slāņos, dažas vietas pat nesamitrinot, bet citās, —

radot pastiprinātu infiltrāciju.
Tundras augšņu zonai, kur mūžīgi sasalušais augsnes slānis

nelielā dziļumā aiztur virsūdeņus, raksturīgs sasaluma tipa
ūdens režīms. Atkausējot sasalušo slāni vai pavirzot to dzi-

ļāk, palielinās augu sakņu aizņemtā augsnes kārta. Tās biezums

atkarīgs galvenokārt no temperatūras, kas ietekmē atkušanas dzi-

ļumu. To daļēji var regulēt arī cilvēka saprātīga rīcība.

Ūdens režīmu stipri ietekmē cilvēku saimnieciskā darbība. Ar

gruntsūdens pazemināšanu pārpurvotās un purvu augsnēs lik-

vidē liekos ūdeņus. Sausākos rajonos augsnes ūdeņu uzkrāšana vei-

cina vienmērīgāku augsnes mitrumu. Kultūrtehniskā meliorācija
un hidromeliorācija radikāli uzlabo ūdens režīmu, pārmainot pat
ūdens režīma tipu. Tā, piemēram, ar apūdeņošanu ne vien palie-
linās augsnes mitrums, bet paceļas gruntsūdens līmenis, tā ka pat
rodas irigācijas tipa ūdens režīms.



[Augsnes ūdens režīma regulēšana. Lai iegūtu augstas ražas,

viens no pamatuzdevumiem lauksaimniecībā ir sagādāt augsnē
labvēlīgu ūdens režīmu atbilstoši kultūraugu prasībām. Augsnes
ūdens krājumus var regulēt agrotehniski un melioratīvi. Pārmitros

rajonos gruntsūdens līmeni regulē, augsni nosusinot un novadot

virsūdeņus, bet sausos rajonos augsnes mitrumu palielina ar ap-

ūdeņošanu. Tādējādi ūdens krājumus var regulēt samērā plašās
robežās.

Ar nosusināšanu augsnes mitrums samazinās zem kapilārās

augsnes ūdensietilpības, bet ar apūdeņošanu augsnes mitrumu var

palielināt līdz lauka ūdensietilpībai.
Ar agrotehniskajiem pasākumiem cenšas racionāli izmantot no-

krišņu ūdeņus, regulējot mitruma izlietošanu ar ūdens režīma pra-
sībās saskaņotiem kultūraugiem. Augsnes apstrādāšanas sistēmai

ir liela nozīme mitruma saglabāšanā un pareizā izlietošanā, it se-

višķi sausos rajonos, kur augsnes mitrums ierobežots. Agroteh-
niskā pasākuma izvēle katrā konkrētajā gadījumā nosaka ne tikai

šī pasākuma iedarbību uz augsnes ūdens režīmu, bet arī uz visu

faktoru kompleksu lauksaimnieciskās ražošanas procesā. Izvēloties

melno, aizņemto vai citu papuvi, novērojams dažāds ekonomisks

efekts ne vien cīņā ar nezālēm, bet arī augsnes mitruma un augu
barības vielu krāšanā.

Sausos rajonos veģetācijas perioda beigās novērojama nega-

tīva ūdens bilance augsnes slānī, kas apgādā saknes. It sevišķi
tas vērojams, ja pēc kārtas bijuši vairāki sausi gadi vai audzēti

daudzgadīgiezālaugi, kas izžāvē augsni lielā dzijumā. Tādēļ arī

šajos rajonos daļēji vēl tagad saglabājušās papuves, kurām ir liela

ietekme uz augsnes ūdens režīmu. Papuves agrohidroloģiskā no-

zīme ir tāda, ka papuvēšanas laikā nenoris transpirācija (aiz-
ņemtās papuvēs — daļēji), tāpēc augsnes mitruma krājumi nesa-

mazinās, bet gan ar laiku palielinās; jo garāks papuvēšanas laiks,

jo lielāks papuves efekts.

Par papuves ietekmi uz augsnes ūdens režīmu un mitruma no-

drošināšanu lauksaimniecības augiem veikti daudzgadīgi pētījumi
dažādās augu-klimatiskajās zonās. Izmēģinājumu dati liecina, ka

melnā papuve un agrā papuve nodrošina labvēlīgus mitruma ap-

stākļus izsējamiem ziemājiem. Tā, piemēram, Aizvolgas sausā ra-

jona Buzenčukas izmēģinājumu stacijā ūdens krājumi augsnē 1 m

biezā slānī melnajā papuvē un agrajā papuvē ziemāju sējas laikā

bija par 100—110 mm lielāki nekā bezpapuves laukā un par 45
—

55 mm lielāki nekā vēlajā papuvē un ar vīķauzām aizņemtajā

papuvē.

Sajā stacijā novēroja arī, ka, sējot dažādus kultūraugus aiz-

ņemtajās papuvēs, ziemāju sējas laikā augsne bija stipri izsu-

sināta — ūdens krājumi tajā svārstījās ap 15 mm, t. i., tie neno-

drošināja ziemāju normālu sadīgšanu.
Kulišu papuvju ierīkošana, meža aizsargjoslu stādīšana, sav-

laicīga augsnes apstrādāšana, agra sēja un citi pasākumi ir ļoti
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nozīmīgi augsnes mitruma krājumu palielināšanai dienvidu sausa-

jos rajonos. Zieme|u mitrajos rajonos lielāka vērība jāveltī mit-

ruma samazināšanai augsnē.

AUGSNES AEROFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS UN GAISA REŽĪMS

Augsnes gaiss

Augsne vienmēr satur gaisu, it sevišķi, ja tā ir sausa. Augsnes

gaiss jeb augsnes gāzveida fāze ir svarīga augsnes sastāvdaļa,
bez kuras nav iedomājama laba kultūraugu attīstība. Augsnes

gaiss ir augu sakņu un aerobo mikroorganismu skābekļa avots.

Bez skābekļa augsnes gaisā ir arī citas gāzes, kas ieplūst no

atmosfēras, kā arī veidojas pašā augsnē bioķīmiskos procesos.

Augsnes gaisa sastāvs. Augsnes gaisa sastāvs ir nepastāvīgs
unatšķiras no atmosfēras gaisa (29. tabula).

29. tabula

Atmosfēras un augsnes gaisa sastāvs

(pēc N. Remezova)

Gaisa daudzums visās augsnēs nav vienāds, tas atkarīgs no

augsnes tipa, augsnes mehāniskā sastāva, iekultivēšanas pakā-
pes, sakārtas, porainības, augsnes mitruma pakāpes un citiem

apstākļiem. Vismazāk gaisa satur atmatas, visvairāk — papuves.

Zem viena kultūrveida gaisa daudzums visā veģetācijas periodā
izmainās maz. Pēc Timirjazeva Maskavas lauksaimniecības aka-

dēmijas izmēģinājumu datiem, gaisa daudzums velēnu podzolē-

tajās augsnēs zem dažādām papuvēm svārstās no 15 līdz 36%.
Pēc A. Smuka datiem, kopējais gaisa krājums melnzemē svārstās

no 8 līdz 36%.
Augsnes gaiss ar savam sastāvdaļām: 02, CO2, N2 un citam

stipri ietekmē ne vien bioloģiskos procesus, bet arī ņem līdz-

dalību iežu un minerālu sadēdēšanā. Normāla augu attīstība iespē-

jama, ja augsnē gaiss pietiekami apmainās. Augsnes gaisam nepie-
tiekami apmainoties, augi ir nomākti vai pavisam nobeidzas. Gai-

sam neieplūstot augsnē, aerobo baktēriju darbība pārtraucas un

sāk darboties anaerobās baktērijas, tādējādi izveidojas augiem

Gaiss satur (tilpuma %)

ss

N: O: CO:

Atmosfēras

Augsnes
78

78—80

21

5—20

0,03

0,1—15,0
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kaitīgi reducēti savienojumi. Šādos gadījumos augi cieš no skā-

bekļa trūkuma un vienlaicīgi arī no kaitīgajiem savienojumiem

augsnē. Tāda parādība novērojama slapjās, purvainās augsnēs un

purvu augsnēs, kur liekā ūdens dēļ ir maz gaisa. Tas novērojams
arī apūdeņotās platībās, ja radies lieks mitrums, tā ka augi sāk

ciest gaisa trūkumu.

Veģetācijas periodā, kad spēcīgāk darbojas aerobās baktērijas,
piemēram, nitrātu veidošanās laikā, sevišķi izmainās skābekļa
daudzums augsnē. Jo labāk attīstās augi un intensīvāk risinās

mikrobioloģiskie procesi, jo lielāks ir skābekļa patēriņš un rodas

vairāk ogļskābās gāzes. V. Makarova pētījumos noskaidrojies, ka

CO2 izdalīšanās maksimums ir tad, kad augiem visspēcīgākā sakņu
sistēma. Noskaidrots arī, ka augi ziedēšanas laikā patērē daudz

skābekļa. Tādēļ C0
2 augsnes gaisā ir vairāk pavasarī un vasaras

sākumā, bet mazāk rudenī un sevišķi maz ziemā. Jo augsne bagā-
tāka ar trūdu, jo intensīvāk izdalās C02. Augsnes gaisa sastāvs

nav vienāds arī visos augsnes dziļumos: dziļākajos slāņos, kur

gaisa vēdināšanās apgrūtināta, gaisa sastāvā palielinās C02 un

atbilstoši samazinās skābeklis. Dažos gadījumos 150—200 cm dzi-

ļumā konstatēts pat 10—12% C02.

Augsnes gaisa stāvokļi. Gaiss augsnē atrodas 3 stāvokļos:
1) brīvais gaiss — aizņem no ūdens brīvās poras, 2) uz augsnes

daļiņu virsmas adsorbētais gaiss, 3) augnes ūdenī izšķīdušās
gāzes.

Brīvajā augsnes gaisā vienmēr ir ūdens tvaiki, pie
tam vairāk nekā atmosfēras gaisā; relatīvais mitrums augsnes

gaisā parasti ir tuvu 100%- Purva augšņu un purvaino augšņu
gaisā parādās arī NH

3, H 2, H
2 S, metāns un citas gāzes, kas rodas,

baktērijām sadalot organiskās vielas anaerobos apstākļos. Pļavas
augsnes ir bagātākas ar C02 nekā tīruma augsnes.

Uz augsnes daļiņu virsmas adsorbētajā gaisā
ir galvenokārt slāpeklis un ogļskābā gāze. Šis gaiss ir vairāk vai

mazāk radioaktīvs — jonizēts sakarā ar radioaktīvo elementu iz-

starojumiem, piemēram, urāna, rādija, radioaktīvā kālija, radio-

aktīvā oglekļa. Radioaktīvie elementi ietekmē gumiņu baktēriju
attīstību uz tauriņziežu saknēm, ar to paātrinot augu augšanu un

ziedēšanu.

Augsnes cietās daļiņas adsorbē gāzes un ūdens tvaikus ar da-

žādu enerģiju, pie tam visenerģiskāk adsorbē tvaikus, mazāk ener-

ģiski — amonjaku un citas gāzes. Tās var sarindot pēc adsorbcijas
intensitātes šādā secībā: H 2O (tvaiki) >NH

3
>CO

2
>O

2>H2S>

>CH4. Ar trūda, bet it sevišķi ar dzelzs hidroksīda pieaugumu
augsnes adsorbcijas spēja palielinās. Temperatūrai paaugstinoties,
augsnes adsorbcijas spēja samazinās. •

Augsnes šķīduma izšķīdušo gāzu daudzumi ir

mainīgi, pie tam, temperatūrai pazeminoties, šķīšana palielinās

(30. tabula).
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30. tabula

Gāzu šķīšana ūdenī

(pēc I. Pļusņina)

Palielinoties gāzu spiedienam, pieaug gāzu šķīdība. Pieaugot
sāls koncentrācijai augsnes šķīdumā, samazinās izšķīdušo gāzu
koncentrācija.

Augsnes aerofizikālās īpašības

Galvenās augsnes aerofikālās īpašības jeb gaisīpašības ir

augsnes gaisietilpība un gaiscaurlaidība.
Augsnes gaisietilpība ir dinamiska, atkarīga no augsnes po-

rainības un augsnes mitruma pakāpes, kas ir mainīgi lielumi.

Vislielākā gaisietilpība ir sausai augsnei — gaisa dau-

dzums līdzinās visu poru koptilpumam. Lauka gaisietil-

pība ir )oti nepastāvīgs lielums, mainās atkarībā no gadalaika

un agrometeoroloģiskajiem apstākļiem. Vismazākā gais-
ietilpība atbilst stāvoklim, kad augsne piesātināta ar ūdeni.

Gaisa augsnē ir vismazāk agri pavasarī, kad kūst sniegs, slapjos

rudeņos, kā arī tieši pēc lietus un laistīšanas.

Augsnes gaiscaurlaidība ir atkarīga no augsnes gaisietilpības.
Tā ir ļoti svarīga īpašība, kas nodrošina ātru gaisa apmaiņu ar

atmosfēru. N. Dobrjakovs, noteicot gaiscaurlaidību augsnes mehā-

niskā sastāva frakcijām gaissausā stāvoklī, konstatēja, ka pārejā
no smilts uz mālu gaiscaurlaidība samazinās, bet viskrasākā sa-

mazināšanās novērojama, pārejot no smalko smilšu frakcijas uz

putekļu frakciju.

Augsnes gaiscaurlaidība atrodas tiešā atkarībā no augsnes sa-

kārtas. Jo irdenāka augsne, jo lielāka nekapilārā porainība un aug-

stāka augsnes gaiscaurlaidība. Struktūrainās augsnēs, kur agregāti

var samirkt, augsnes gaiscaurlaidība atkarīga no agregātu ūdens-

izturības, tātad saistīta ar augsnes tipu. Melnzemes, kurās ir ūdens-

izturīgi agregāti, samirkstot maz izmaina gaiscaurlaidību, bet

podzolēto augšņu gaiscaurlaidība ir visai mainīga. Tādēļ smagu

un skābu augšņu kaļķošana, kā arī sārmainu (soloncētu) augšņu

Odenī izšķīdušais gāzu daudzums

(ml/100 ml), ja temperatūra

Gāzes

o°c 10°C 20°C 30°C

aiss

C02

o2

N
2

3,0

171

4,9

2,4

2,3

119

3,8

1,9

88

3,1

1,5

1,6

66

2,6
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ģipšošana, veicinot izturīgu drupatu veidošanos, uzlabo gaiscaur-
laidību. Līdzīga iedarbība ir mēslošanai ar organiskajiem mēs-

liem. Labu gaiscaurlaidību var novērot augsnēs, kurās nekapilārā
porainība sastāda vairāk par 10% augsnes tilpuma.

Augsnes gaisa apmaiņa

Augi, kā arī dažādie organismi, kas mīt augsnē, savai attīstībai

prasa augsnē producēto gāzu pastāvīgu apmaiņu pret skābekli..

Tāda augsnes gāzu apmaiņa jeb vēdināšana (aerācija) atkarīga

no augsnes gaisīpašībām — gaisietilpības un gaiscaurlaidības, kā

arī no ārējiem faktoriem, no kuriem lielāka nozīme ir 1) tempe-
ratūras svārstībām diennaktī un gadā, 2) augsnes mitruma izmai-

ņām, 3) vēja darbībai, 4) gaisa spiediena maiņām, 5) gāzu difū-

zijai (pēc A. Rodes uzskata tā ir pati svarīgākā gaisa apmaiņā
un noris vienmēr), 6) gāzu izveidošanai un patēriņam augsnē,
resp., bioķīmisko procesu tempiem. Gaisa apmaiņa atkarīga arī

no augu segas sastāva un rakstura, gada apstākļiem, mēslo-

juma utt.

Gaisa apmaiņā augsne iegūst vairāk skābekli, apmainot to pret
CO2. Ja augsnes vēdināšanās apgrūtināta, augsnē uzkrājas CO

2,

kas izmaina vides reakciju. Ar CO2 pavairošanos augsnes šķīdumā
palielinās H- jonu koncentrācija, kas veicina CaC0

3
un citu sāļu

šķīdību. Daļa H- jonu pāriet adsorbcijas kompleksā, izspiežot aug-

snes šķīdumā ekvivalentu daudzumu Ca", Mg" un citus apmaiņas
katjonus. Trūkstot augsnē skābeklim, attīstās denitrificēšanās pro-

cesi, kuros veidojas nepilnīgi oksidēti slāpekļa savienojumi un ro-

das augsnes slāpekļa zudumi. Ar aerācijas pastiprināšanos anaero-

bioze vājinās un pastiprinās aerobioze.

Gaisa apmaiņa ietekmē ne vien augu sakņu attīstību, bet arī

augu virszemes daļu augšanu. Organiskās masas darināšanai augi
lapās asimilē C0

2 no atmosfēras gaisa, kur tā ir ļoti maz (0,03%).

Novērots, ka, palielinot C02 daudzumu atmosfēras gaisā, augi
labāk attīstās, bet par 2% lielāks C02 daudzums augsnes gaisā
samazina ražas. Tādēļ ir svarīgi augsnes gaisā samazināt CO2 un

iespējami vairāk to aizvadīt tieši augu virszemes daļām.
Sablīvētā augsnē gaisa apmaiņa ir vāja, arī augsnes garoza

stipri apgrūtina gaisa apmaiņu. Labvēlīgākai gaisa apmaiņas no-

drošināšanai augsni ecē, kultivē, dziļi uzar un veic citus augsnes

apstrādāšanas pasākumus, lai uzturētu augsni irdenā stāvoklī.

Vieglākās augsnēs, kā arī smagākās augsnēs, kas piesātinātas
ar kalciju vai pietiekami satur trūdu, irdeno sakārtu samērā viegli
saglabāt. Turpretī ar kalciju nepiesātinātās augsnes, kas samērā

ātri sablīvējas, jāirdina biežāk. Šādās augsnēs kaļķošana un orga-
nisko vielu pavairošana ir svarīgākie pasākumi visā gaisa režīma

uzlabošanas kompleksā. Purvainajās augsnēs un purvu augsnēs,
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kā arī periodiski slapjās augsnēs gaisa režīma regulēšanā svarī-

gākais ir nosusināšana, lai uzlabotos augsnes aerobie procesi.
Augsnes nodrošināšanas pakāpi ar skābekli (aerobitāti) var

raksturot ar augsnes redokspotenciālu. Reducēšanās-oksidēšanās
attiecība norāda uz skābekļa pieplūduma pakāpi augsnē. Veģetā-
cijas laikā šī attiecība svārstās; tās pazemināšanās norāda uz lie-

lāku reducēšanos, bet samazinātu oksidēšanos. Augsnes ūdens un

gaisa režīmi nosaka redokspotenciālu un vispār bioloģiskā pro-

cesa virzienu, daļēji arī nitrificēšanos.

Normālai augu attīstībai nepieciešams labvēlīgs gaisa režīms,
kurā liela nozīme arī atsevišķu gaisa komponentu (02, N, H

2O,
C0

2 v. c. gāzu) bilancēm. Gaisa režīma un gaisa bilances uzla-

bošanai jālieto attiecīgi meliorēšanas un augsnes apstrādes pasā-
kumi.

AUGSNES TERMOFIZIĀLĀS ĪPAŠĪBAS

UN SILTUMA REŽĪMS

Augsnes siltuma avoti

Augsnes siltumam ka vienam no augsnes auglības faktoriem ir

ļoti liela nozīme ne vien augu, bet arī augsnes mikroorganismu
dzīvē.

Augsne siltumu iegūst no saules radiācijas, no atmosfēras

gaisa, no organisko vielu sadalīšanās augsnē, no dziļākajiem ze-

mes slāņiem, no augsnes samirkšanas. Galvenais siltuma avots ir

saules enerģija, lielāka nozīme ir arī atmosfēras gaisam, pārējie
siltuma avoti ir ļoti niecīgi. Siltumi, kas izdalās augsnē eksoter-

miskās, fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās reakcijās, ir tik mazi, ka

gandrīz nemaz neietekmē augsnes temperatūru.
Augsnei samirkstot, rodas t. s. samirkšanas siltums, kas novē-

rojams ar organiskajiem un minerālajiem koloīdiem bagātās aug-
snēs. Dažreiz samirkšanas siltums paceļ augsnes temperatūru pat
par dažiem grādiem (līdz 10 °C), tad augu sakņu spurgaliņas ap-

deg un novīst. Samirkšanas siltums izdalās koloīdu briešanas pro-

cesā, ūdenim un augsnes minerālajām daļiņām fizikāli un ķīmiski

mijiedarbojoties. Izdalītais siltums ir augsnes cietās fāzes virsmas

hidratācijassiltuma paliekas.
No zemes iekšējā siltuma (endotermiskā), kas rodas radioaktī-

vos un citos procesos, augsne iegūst ļoti maz. Pēc A. Klosovska at-

zinuma, tas sastāda 54 cal uz 1 cm
2

augsnes platības gadā; šāds

siltuma daudzums spēj ledu atkausēt 6—B mm biezumā.

Vēl var minēt siltuma avotu t. s. «apslēpto siltumu», kas atbrī-

vojas kristalizēšanās, kondensēšanās, sasalšanas un tamlīdzīgos

procesos. Dažreiz ari nokrišņi paceļ augsnes temperatūru, ja tie ir

siltāki par augsni.
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Augsnes termofizikālās īpašības

Augsnes termofizikālās īpašības jeb siltumīpašības, kuras

nosaka augsnes siltuma režīmu, ir siltumietilpība un siltumvadīt-

spēja. Sīs augsnes īpašības saistītas ar augsnes cietās fāzes, šķid-
rās fāzes un gāzveida fāzes attiecībām.

Augsnes siltumietilpību jeb augsnes siltumkapacitāti raksturo

siltuma daudzums (cal), kas nepieciešams, lai sasildītu vienu aug-

snes vienību (svara — 1 g vai tilpuma — 1 ml) par 1 °C. Siltum-

ietilpību noteic kalorimetriski. Augsnes tilpuma siltumietilpība lī-

dzinās augsnes svara siltumietilpības un augsnes tilpumsvara reizi-

nājumam. Agronomiski svarīgāka ir augsnes tilpuma siltumietil-

pība. Minerālaugsnei tilpuma siltumietilpība ir mazāka nekā kūdrai

(0,601) un ūdenim (1,000), bet daudz lielāka nekā gaisam (0,0003).
Augsnes siltumietilpība atkarīga no augsnes ūdens daudzuma.

Palielinoties augsnes mitrumam, visvairāk pieaug kūdras siltum-

ietilpība, mazāk mālu, bet vēl mazāk smilts. Tādēļ kūdras augsnes

un māla augsnes ir grūti sasildāmas, aukstas, bet smilts aug-

snes —
siltas. Mitra augsne salīdzinājumā ar sausu augsni ir sil-

tumietilpīgāka, tādēļ tā lēnāk sasilst.

31. tabula

Augsnes tilpumasiltumietilpība

(pēc D. Viļenska)

Pie tam mitrai augsnei temperatūra manāmi pazeminās ar ūdens

iztvaikošanu (apslēptais iztvaikošanas siltums parastajā augsnes

temperatūrā ir apmēram 580 cal uz 1 g iztvaikojušā ūdens). Kūd-

ras augsnes virsējais slānis, kur ir zema siltumvadītspēja, bet

augsta siltumietilpība, vasarā saulainās dienās stipri pārkarst, bet

naktīs ātri atdziest. Krasās temperatūras svārstības tādās augsnēs
nelabvēlīgi ietekmē augus. Svārstību amplitūdas samazināšanai

jāpanāk ātrāka augu attīstība, lai tie augsni noēnotu.

Augsnes siltumvadītspēja ir augsnes spēja vadīt siltumu no

siltākiem slāņiem uz vēsākiem slāņiem. Siltumvadītspēju mēro ar

siltuma daudzumu (kalorijās), kas iziet caur 1 cm
2 XI cm biezu

augsnes slāni 1 sekundē, ja temperatūras gradients ir 1 °C.

Visām augsnes fāzēm nav vienāda siltumvadītspēja; vismazāk

siltumu vada gaiss, nedaudz labāk — ūdens, bet vislabāk —

aug-

Augsnes
mehānis-

kais

sastāvs
0

Siltumietilpība (cal), ja augsnesatu» ūdeni

(% no porainības)

I 10 20 30 i 40 50 ! 50 | > 70 ! 80 ļ. 100

Smilts

Māli

Kūdra

0,30

0,24

0,15

0,34 0,39
0,30 0,36

0,22 0,30

0,43 0,47

0,42 0,47

0,37 0,45
I

0,51

0,53
0,56

0,55

0,59

0,60

0,59

0,65

0,68

0,63 0,72

0,71 0,83

0,75 0,91
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snes minerālā daļa. Augu atliekas, kūdra, trūds ir vāji siltuma

vadītāji; šo komponentu attiecība augsnē var būt ļoti dažāda.

Augsnes, kurās maz organisko vielu, labāk vada siltumu nekā ar

organiskām vielām bagātākās augsnes. Mitrākās augsnes labāk

vada siltumu nekā mazāk mitrās augsnes. Tātad augsnes, kuras

satur vairāk tādu sastāvdaļu, kas vājāk vada siltumu, lēnāk iesils,

bet ilgāk aizturēs akumulēto siltumu.

Augsnes minerālās daļas siltumvadītspēja ir 3—4 reizes lie-

lāka nekā ūdenim un 100 reizes lielāka nekā gaisam. Ūdens siltum-

vadītspēja ir 0,00135, ledus — 0,00573, gaisa— 0,0000557, sausas

augsnes — 0,0003—0,0005. Siltumvadītspēja samazinās līdz ar

augsnes dispersitātes palielināšanos, bet pieaug, ja palielinās

augsnes mitrums.

32. tabula

Siltumvadītspēja dažāda mehāniskā sastāva

augsnēm

(pēc D. Viļenska)

Siltumvadītspēja mitrai augsnei ir jo lielāka, jo vairāk augsne
satur ūdeni. Tā saistīta ar augsnes ūdens veidiem, attiecīgi pie-

augot no higroskopiskā, plēvīšu, kapilārā, lauka ūdensietilpības
līdz pilnai augsnes ūdensietilpībai. Paaugstināta siltumvadītspēja
mitrākai augsnei izskaidrojama ar lielāku siltuma kontaktu starp

atsevišķām augsnes daļiņām, kas savienotas ar ūdeni. Kustīgais
ūdens (pēc lietus) pārnes siltumu no virsējiem siltākajiem hori-

zontiem uz dziļākiem horizontiem, tos sasildot. Mitra augsne zaudē

vairāk siltuma (iztvaikojot) nekā sausa augsne. Smilts augsnes

siltā laikā ātri sasilst, bet aukstā laikā ātrāk un dziļāk atdziest

nekā māla augsnes un kūdras augsnes. Sausās un irdenās augsnēs
temperatūras svārstības ir lielākas nekā mitrās un sablīvētās aug-

snēs. Kūdras vājās siltumvadītspējas dēļ nosusinātas purva aug-

snes vasarā dziļi nesasilst un ziemā arī dziļi nesasalst. Tādēļ pa-

vasaros mūsu republikas kūdras augsnēs sasalusi virskārta bieži

vien atkūst vēlu — tikai vasaras sākumā, pie tam šeit bieža parā-
dība ir vēlās pavasara salnas un agrās rudens salnas.

Kā irdenai augsnei, tā ari irdenam sniegam ar vairāk gaisa ir

mazāka siltumvadītspēja. Sablīvējot sniega segu, sniega

Siltumvadītspēja (cal),
ia augsneAui [sne

pēc mehānis!
sastāva

ā

gaissausa piesātināta
ar ūdeni

Smilts, rupja
Smilts, smalka

Mālsmilts

Smilšmāls

Kūdras

0,00047

0,00046
0,00045

0,00033

0,00027

0,0041
0,0039

0,0032

0,0021
0,0011
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siltumvadītspēja palielinās pat 80 reizes, krasi izmainās sniega

segas siltumizolēšanas spēja.
Augsnes temperatūra ritmiski izmainās pa ģenētiskajiem hori-

zontiem diennaktī un gadā. Temperatūras starpību starp augsnes

virsējo kārtu un dziļākajām kārtām nosaka galvenokārt dienas un

nakts sasilšanas un atdzišanas iedarbības pārmaiņas un samērā

lēnā siltuma pārvietošanās dziļumā. Augsnes iesilšana dienā sākas

ar saules lēktu līdz apmēram pīkst. 14, pēc tam sākas atdzišana.

Siltuma akumulācija augsnē sākas vidēji PSRS Eiropas dienvidu

daļā ap 15. martu, bet ziemeļu daļā — ap 25. maiju un turpinās
līdz jūlijam, pēc tam siltums augsnē sāk samazināties.

Vislielākās temperatūras svārstības novērojamas tieši augsnes

virskārtā; ar dziļumu tās mazinās un apmēram 1 m dziļumā ir sa-

mērā pastāvīga temperatūra. Augsnes diennakts temperatūras
gaita līdz ar dziļumu nokavējas vidēji par 2,5—3,5 stundām uz

katriem 10 cm. Vasarā diennakts temperatūras svārstības ir lielā-

kas nekā citos gadalaikos, bet ziemā zem sniega segas temperatūra

augsnē ir samērā nemainīga, tikai parasti zemāka par 0 °C.

Augsnes temperatūras sezonas svārstības iedarbojas dažu

metru dziļumā. Temperatūras gada gaita ar dziļumu nokavējas par

20—30 diennaktīm uz katru metru. Pastāvīgā zemes temperatūra
ir tuva vidējai gaisa temperatūrai un mērenā klimatā parasti at-

rodas 20—30 m dziļumā, bet tropu joslā — ap 8 m dziļumā. Sil-
tuma plūsma ir proporcionāla temperatūras gradientam un atka-

rīga no iežu siltumvadītspējas.

Augsnes siltuma režīms

Katrai augsnei ir savs siltuma režīms. Radot attiecīgus ap-

stākļus kā augsnē, tā gaisa slānī tieši virs augsnes, siltuma re-

žīms ietekmē augu attīstību. Augsnes siltuma režīmam ir liela no-

zīme arī augsnes izveidošanā, jo ar to saistīta augsnes bioloģisko
un bioķīmisko procesu, kā arī iežu un minerālu sadēdēšanas inten-

sitāte.

Augsnes sasilšana. Augsnes siltuma režīms atkarīgs no aug-

snes sasilšanas, resp., augsnes spējas uztvert saules staru ener-

ģiju, kura pārvēršas siltumā. Visumā mērenā klimatā tīrumi saņem

daudz siltuma, bet dažādu apstākļu dēļ augi to nevar pilnīgi iz-

mantot. Caurmērā augsnes temperatūra veģetācijas periodā visos

Latvijas PSR apvidos, kā to novērojis J. Apsīts, līdzinās tikai pu-

sei (14—15 °C) no optimuma (25—30 °C). Dojarenko konstatējis,
ka dažādi kultūraugi Maskavas rajonā saista tikai 1,91—2,74%
saules siltuma. Kings noteicis saules raidīto siltumu Anglijas lau-

kos vasaras periodā 1,925 cal uz 1 cm 2 sekundē. Pavlovskā pie
Ļeņingradas novērots, ka saule gada laikā raida uz 1 ha lauka

platības 4 biljonus kcal, bet augi no šī lielā siltuma daudzuma iz-

manto ļoti mazu daļu. Virzienā no ekvatora uz polu saules rai-
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dītais siltuma daudzums samazinās. Ja uz ekvatora iegūto siltumu

gadā uz 1 platības vienību pieņemtu par 100%, tad tropu joslā
tas būs apmēram 91%, uz polārā loka — apmēram 50%, aiz po-
lārā loka

—
līdz 41 %.

Augsne atstaro 0,1—0,3 saules raidītā siltuma. Atstarotās ener-

ģijas un saules raidītās enerģijas attiecību, izteiktu procentos,
sauc par atstarošanas spēju jeb virsmas albedo (33. tabula). Al-

bedo izmēra ar speciāliem aparātiem — albedomēriem.

33. tabula

Virsmu atstarošanas spēja (albedo)

(pēc A. Skvorcova)

Saules stari, kaut augsnē dziļi neiespiežas, tomēr, iedarbojoties

fotoķīmiski, oksidē amonjaku, izmaina trūda sastāvu, iznīcina

mikroorganismus.
Tumšākās augsnes, kas bagātākas ar trūdu, saista siltumu vai-

rāk nekā gaišākās augsnes. G. Siblers novērojis, ka dienā, ja
gaisa temperatūra +25 °C, gaišās augsnes sasilst par 7—B °C
mazāk nekā tumšās augsnes. Tam var būt liela praktiska nozīme

siltuma meliorēšanā.^
Purvainās augsnēs un purva augsnēs gada vidējā temperatūra

ir zemāka nekā citās, sausākās augsnēs un atšķiras ar mazāku

diennakts un gada svārstību amplitūdu. Tas izskaidrojams ar

ūdens lielāko siltumietilpību un siltumvadītspēju salīdzinājumā ar

gaisu.
Augsnes temperatūru ietekmē augu sega un tās raksturs. Augi

aiztur daļu saules staru, ar to mazinot augsnes sasilšanu dienā,
bet naktī vai vēsākā laikā aiztur siltuma zudumus, tādējādi iz-

līdzinot krasas tempeiatūras svārstības. Ziemā augsnes zem

meža vai zālaugu segas ir siltākas nekā augsnes bez augiem.
Augi, tāpat kā vāja siltumvadītāja sega, mazina augsnes iesil-

šanu karstā laikā un atdzišanu vēsākā laikā, kā arī daļēji pa-

sargā to no vēja radītas atdzesēšanas un izžūšanas. Zem augu

segas augsnes temperatūras svārstības ir mazākas nekā atklātā

vietā. Augsnes sasilšanas spēju raksturo galvenokārt augsnes me-

hāniskais un mineraloģiskais sastāvs. Māla augsnes un smilšmāla

augsnes pazīstamas kā grūti sasildāmas aukstas augsnes, bet

Virsma
Albedo

(%)
Virsma

Albedo

■niegs
■milts, balta

lālājs
vaiņags

Jdens virsma

70—80 Pelēkzeme, mālaina 29—31

40 Pelēkzeme, svaigi 17

uzarta

20—26 Melnzeme, sausa 14

14—18 Melnzeme, mitra 8— 9

10
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smilts augsnes — viegli sasildāmas, siltas augsnes. Šī atšķirība
labi novērojama pavasarī. Pavasara darbi smilts augsnēs sākas

gandrīz par vienu dekādi agrāk nekā māla augsnēs. Augsnes tem-

peratūra atkarīga arī no reljefa, it sevišķi no ekspozīcijas un inkli-

nācijas. Temperatūras dažādības novērojamas ne tikvien lielās

reljefa izmaiņās (makroreljefa), bet arī uz dažādiem mezo-

reljefa un mikroreljefa elementiem. Dienvidu nogāzes ir ievēro-

jami siltākas par ziemeļu nogāzēm, rietumu nogāzes siltākas par
austrumu nogāzēm. Pēc J. Stoklasa aprēķiniem, dienvidu nogāzes
reljefa slīpuma leņķa palielinājums par 1 grādu šo vietu siltuma

apstākļu uzlabošanās ziņā it kā pavirza par 100 km tuvāk ekvato-

ram. Tādēļ, audzējot siltumprasīgus augus uz dienvidu nogāzēm,
arī vēsākā klimatā iegūst samērā labus rezultātus.

Augsnes temperatūra pazeminās, ja vietas absolūtais augstums
pieaug.

Augsnes sasalšana un atkušana. Sausa augsne ziemā nesasalst,

neizveido vienlaidus blīvu masu kā tas notiek ar slapju augsni.
Mitrā augsnē ūdens sasalst temperatūrā zem 0 °C, smiltī un

mālā —4 °C, —4,5 °C temperatūrā, kūdrā —5 °C temperatūrā.
Tas izskaidrojams ar to, ka augsnes šķīdums satur izšķīdušus sā-

ļus, kas pazemina sasalšanas temperatūru. Augsnei sasalstot, sāļu
koncentrācija palielinās un līdz ar to sasalšanas punkts vēl vairāk

pazeminās.
Jo augsne mazāk mitra, jo zemāka tās sasalšanas temperatūra.

Tas tādēļ, ka mazāk mitra augsne satur tos ūdens veidus, kuri

ciešāk turas pie augsnes daļiņām, šie ūdeņi sasalst zemākās tem-

peratūrās. Smagās augsnes, kurām ir lielāka augsnes daļiņu ko-

pējā virsma un tādēļ vairāk cieši saistīto ūdeņu, sasalst zemākā

temperatūrā nekā vieglākās augsnes.

Blīva augsne, kas salīdzinājumā ar irdenu augsni labāk vada

siltumu, sasalst ātrāk un dziļāk nekā irdena augsne. Sausā augsnē
aukstums iespiežas dziļāk nekā slapjā augsnē. Slapjāka augsne

sasalst vēlāk nekā mazāk slapja augsne, jo ūdenim ir liela siltum-

ietilpība un tādēļ arī vairāk akumulētā siltuma. Jo lielāki ir ūdens

daudzumi, kas var pārvērsties ledū, jo vairāk tur var akumulēties

aukstums un tādēļ sala iespiešanās aizkavējas. Ūdenim pārvēršo-
ties ledū, pieaug arī siltumvadītspēja un veicina sala iespiešanos.

Augsnei sasalstot, vispirms sasalst brīvais ūdens, kas atrodas

rupjākajās porās, pēc tam pakāpeniski sasalst citi ūdens veidi un

beidzot arī visciešāk saistītie ūdeņi. Sākumā rodas dažāda veida
sīki ledus gabaliņi (0,005—0,01 mm), kuru daudzums un izmēri

ātri aug, ierosinot ūdens pārvietošanos tālāk pie vairāk atdzesē-

tajām augsnes daļiņām. Augsnes porās parādās ledus kristalizē-

šanās spēks, kas, aizpildoties porām ar ledu, tās saķīlē. Ledus kris-

tāli augot pakāpeniski atvelk ūdeni no sīkajām porām, kurās ūdens

sasalst zemākā temperatūrā. Kristāli aug arī, kondensējoties ūde-

nim, kas pienāk tvaiku veidā no zemākajiem horizontiem, kur

tvaiku spiediens ir lielāks un temperatūra augstāka. Augošie ledus
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kristāli porās un plaisās sablīvē augsnes daļiņas, tā radot agregā-
tus, kas atkarībā no mehāniskā un ķīmiskā sastāva ir vairāk vai

mazāk ūdensizturīgi. Vietās, kur noris enerģiska ūdens tvaiku kon-

densēšanās, augsne kļūst ļoti slapja. Tas bieži vērojams pavasara

šķīdonī uz ceļiem, takām vai citās sablīvētās vietās.

Sniega sega parasti rodas uz sasalušas augsnes, sniegam sa-

krājoties biezākā kārtā. Irdena sniega sega kā labs izolators da-

ļēji pasargā augsni no tālākas sasalšanas; jo biezāka sniega sega,

jo augsne sasalst seklāk. Augsne sasalst tādā dziļumā, kur dien-

nakts temperatūru summa ir zemāka par 0 °C. Sala iespiešanos
augsnē traucē koku, zālaugu vai atmirušo augu zemsega. Mežā,
kur labi izveidota zemsega, augsne parasti sasalst seklāk nekā

atklātā vietā, it sevišķi uzartā tīrumā. Nogāzēs vai paceltās vie-

tās augsne sasalst dziļāk.

Augsnes atkušana ir nevienmērīga, saistīta ar vietas īpatnībām,

reljefu, klimatiskajām izmaiņām, augsnes apstrādāšanu un citiem

apstākļiem. Gaisa temperatūrai paaugstinoties, augsne pat ziemā

daļēji atkūst. Vietās, kur augsne sekli sasalusi un pārklāta ar

biezu sniega segu, tā var atkust no apakšas ātrāk nekā nokūst

sniegs. Tādi gadījumi bieži novērojami mežā; tur sniega kušanas

ūdeņi vienmērīgi iesūcas augsnē. Ja augsne sasalusi dziļi un pār-
klāta ar plānu sniega segu, tad sniega kušanas ūdeņi parasti ne-

var iesūkties sasalušā vai tikai daļēji atkusušā augsnē un aiztek

pa augsnes virspusi. Sasalusi augsnes kārta var laist cauri kuša-

nas ūdeņus vienīgi tad, ja augsne sasalstot nav bijusi ar ūdeni

piesātināta. Tad ūdens plūst pa rupjajām porām un plaisām, kā

arī pa tārpu un sakņu ejām. Sasalusi augsne, kurai tukšumos iz-

veidojušies ledus kristāli, var kļūt ūdensnecaurlaidīga.
Ar augsnes izsalšanu mainās tās fizikālās īpašības. Augsnē ro-

das agregāti, tāpēc tā kļūst irdenāka un augu saknēm ir vieglāk
virzīties pa spraugām uz leju, meklējot barības vielas un mit-

rumu.

Augsnes siltuma režīma regulēšana. Augsnes siltuma režīms

ir atkarīgs ne vien no meteoroloģiskajiem apstākļiem, kuru regu-

lēšana gandrīz neiespējama, bet arī no pašas augsnes īpašībām,
kuras var pārveidot. Agronomiskie pasākumi, kas virzīti uz ūdens

un gaisa režīma uzlabošanu, tai pašā laikā ir pasākumi, ar ku-

riem uzlabo siltuma apstākļus augsnē. Siltuma režīms veģetācijas

periodā stipri uzlabojas, ja augsnē palielina trūda daudzumu, do-

dot kūtsmēslus, zaļmēslojumu, kompostus un citus organiskos sa-

vienojumus. Ar to augsne kļūst tumšāka un vairāk saista siltumu.

Organiskie mēsli, kas bioķīmiskos procesos atbrīvo siltumu, aug-

snes temperatūru var kāpināt vienīgi tad, ja tos dod lielās devās,
kādas parasti lieto dārzkopībā. Turpretim ar parastajām orga-

nisko mēslu devām augsnes temperatūru jūtami pacelt nevar.

Krāsas ietekmi siltuma regulēšanā izmanto arī citādi. Pavasa-

ros, lai veicinātu ātrāku sniega nokušanu un līdz ar to augsnes

atkušanu, sniegam uzber sodrējus, pelnus vai citus tumšas krāsas
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materiālus, pat tumšāku augsni, kas saista vairāk siltuma nekā

baltais sniegs. Vēsākos pavasaros, kad augsnes virskārta vēl nav

atkususi vai atkususi ļoti sekli, bet augu saknes atrodas vēl sasa-

lušajā slānī, augi saulainā laikā cieš no mitruma trūkuma; sak-

nes vēl nespēj darboties. To sevišķi izjūt ziemāji, augļu koki un

citi augi.
Mitrākos rajonos sevišķi svarīga ir augšņu nosusināšana; ar

to samazinās augsnes siltumietilpība, ietaupās siltums, kas būtu

vajadzīgs liekā augsnes mitruma iztvaikošanai, augsne ātrāk

iesilst. 1 m 3gaisa 20 °C temperatūrā, paceļot relatīvo mitrumu no

40% (kāds bija 1963. g. vasarā) līdz 60%, uzņem 3,46 g ūdens,
kura iztvaikošanai augsne zaudē 2026 cal siltuma.

Svarīgs siltuma aizturēšanas pasākums ir augsnes nosegšana
ar lapām, lakstiem un citām atliekām, kuras ziemā, aizturot vēl

vairāk sniega, izveido biezāku augsnes aizsargkārtu un ar to ma-

zina augsnes siltuma zudumus. Nosedzot augsni ar biezu kūdras

kārtu, var to pilnīgi pasargāt no sasalšanas.
Apgabalos, kur stiprs vējš neļauj sniegam uzkrāties, kā tas

ir PSRS dienvidu plašajos klajumos, nozīmīgi ir sniega aizturē-

šanas pasākumi, piemēram, meža aizsargjoslas, kulišu vai citādu

šķēršļu ierīkošana, kas mazina vēja darbību. Sniega sega ne tikai

pasargā ziemājus un citus kultūraugus no izsalšanas, bet arī

sekmē augsnes mitruma uzkrāšanos, kas vēlāk ir ļoti vajadzīgs.
Augsni apstrādājot, regulē tās gaisietilpību un līdz ar to sil-

tuma apstākļus augsnē. Jāievēro, ka augsnes irdināšana siltās

dienās paaugstina augsnes temperatūru, bet vēsās dienās, it se-

višķi stiprākā vējā, — pazemina. Balstoties uz Vācijā izdarītajiem
laboratorijas pētījumiem, var secināt, ka mērenā klimatā ar agro-

tehniskajiem pasākumiem iespējams paaugstināt augsnes tempera-
tūru par 0,5—2,0 °C; tas sola 5—20% ražas pieauguma.

AUGSNES ŠĶĪDUMS

Augsnes šķīdums jeb augsnes šķidrā fāze ir augsnes aktīvā sa-

stāvdaļa, ko stipri ietekmē ne vien augsnes ķīmiskās un bioloģis-
kās īpašības, bet arī augu un mikroorganismu attīstība. Tādēļ
G. Visockis augsnes šķīdumu pamatoti nosauca par augsnes asi-

nīm, kas, tāpat kā asinis dzīvā organismā, pārvieto augsnes izšķī-
dušās vielas. Augsnes šķīdumā ir izšķīdušas kā organiskās vielas,
tā minerālvielas, kuru sastāvs un koncentrācija pastāvīgi mainās.

Katrā augsnē un katrā tās horizontā augsnes šķīdums ir citāds.

Augsnes šķīdums rodas augsnē ar nokrišņu ūdens pieplūšanu, un

tā daudzums pieaug līdz ar augsnes mitruma palielināšanos, sa-

sniedzot maksimumu tad, kad augsnei ir pilna ūdensietilpība.
Augsnes šķīduma veidošanās. Atmosfēras nokrišņi, kuros iz-

šķīdušas atmosfērā iekļuvušās gāzes un citas vielas, piemēram,
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amonjaks, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, nokļūst augsnē un iz-

maina augsnes šķīduma sastāvu. Visumā izšķīdušo vielu daudzums

nokrišņos ir ļoti mazs, tomēr atsevišķos gadījumos var būt ievēro-

jams. Pilsētu un rūpnīcu tuvumā, kur vairāk dedzina akmeņogles,
ar dūmiem atmosfērā paceļas ievērojams daudzums sēra dioksīda.

Piejūras un sāļaino augšņu apvidos vējš paceļ atmosfērā putek-

ļus un ūdens pilienus galvenokārt ar nātrija hlorīdu un citiem sā-

ļiem. Visi šie savienojumi ar lietu un vēju pārvietojas tālāk un

nokļūst apkārtnes augsnēs. Pērkona laikā atmosfēras gaisā vei-

dojas slāpekļa dioksīds, kas ari nokļūst augsnē ar lietus pilieniem.

Tādējādi augsnē nonāk nevis tīrs lietus vai sniega ūdens, bet gan
dažādu gāzu un citu vielu šķīdums.

Tiklīdz atmosfēras nokrišņi nonāk augsnē, ievadītie savieno-

jumi izmaina augsnes šķīduma sastāvu un koncentrāciju. Siem

savienojumiem reaģējot ar augsnes organiskajām vielām un mi-

nerālvielām, vēl tālāk izmainās augsnes šķīduma sastāvs. Aug-
snes šķīduma sastāvs un koncenirācija mainās arī atkarībā no

temperatūras, augsnes rakstura, cilmieža, augu segas sastāva,
mēslošanas, gada un sezonas laika apstākļiem, kas visi ietekmē

bioloģiskos un bioķīmiskos procesus augsnē. Augi, augsnes baktē-

rijas un augsnes sēnes, no vienas puses, uzņem daļu izšķīdušo
vielu, bet, no otras puses,

— papildina augsnes šķīdumu ar saviem

izdalījumiem. Sēnes ar laiku rada skābu augsnes reakciju. Augu
saknes izdala daudz C02 un dažādas organiskās skābes, kas sekmē

minerālvielu šķīšanu, bet uzņem daļu minerālo savienojumu, nitrā-

tus un ūdeni, tādējādi izmainot augsnes šķīduma sastāvu un kon-

centrāciju. Organisko atlieku sadalīšanās procesā augsnes šķīdumā
pāriet dažādi organiskie un minerālie savienojumi. Ar iežu un mi-

nerālu sadēdēšanu, minerālvielām pārejot augsnes šķīdumā, šķī-
duma koncentrācija palielinās, turpretim, augiem uzņemot barības

vielas vai šīm vielām ieskalojoties dziļākajos horizontos, šķīduma
koncentrācija samazinās. Slapjos gados pēc lietus, kā arī sniegam
kūstot, augsnes šķīdums stipri atšķaidās un izšķīdušo vielu kon-

centrācija samazinās. Sausā laikā, kad ūdens no augsnes iztvaiko,

augsnes šķīdums kļūst koncentrētāks; ja iztvaikošana stipra, ūdenī

izšķīdušie savienojumi izkrīt un nogulsnējas augsnes porās vai uz

augsnes cieto daļiņu un agregātu virsmas.

Augsnes šķīduma pārvietošanās augsnē atkarīga no smaguma

spēka, kapilāru meniska spēka un sakņu sūkšanas spēka. Sma-

guma spēka ietekmē augsnes šķīdums virzās dziļākos slāņos, bet

meniska spēks iedarbojas pretēji. Rezultātā augsnes šķīdums vai

nu iekļūst dziļumā, pamatūdeni (gruntsūdenī), vai paceļas aug-

snes virspusē, vai arī nonāk tur, kur darbojas lielākā sakņu masa.

Vidējais dziļums, kādā nokļūst augsnes šķīdums, dažāda tipa aug-

snēs ir dažāds, parasti tas atbilst ieskalošanās horizonta dziļu-
mam.

Augsnes šķīdums ir vairāk vai mazāk dzidrs, parasti gaiši
iekrāsots, bet var būt arī bezkrāsains, vāji dzeltens, zaļgandzeltens,
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brūns, tumšbrūns vai citā krāsā. Augsnes virsējos horizontos ta«

parasti ir tumšāks nekā dziļumā.

Augsnes šķīdumu var uzskatīt kā īsto šķīdumu, kas satur elek-

trolītus, bet vairumā gadījumu tas ir ari koloīds šķīdums, satur

arī koloīdus.

šķīduma sastāvs un koncentrācija. Pētot augsnes šķī-

dumasastāvu,- var noskaidrot augsnes izveidošanās procesa rak-

sturu, virzienu, sāļu koncentrāciju un citus apstākļus, kas svarīgi

pareizas agrotehnisko pasākumu sistēmas izstrādāšanai.

Līdz pat pēdējam gadu desmitam nepietiekamu metožu dēļ aug-

snes šķīduma nodalīšanai no augsnes cietās fāzes augsnes šķīduma
tiešā pētīšana bija ļoti ierobežota. Vienkāršākā no šīm metodēm

bija tā, pēc kuras analizēja augsnes izvilkumu, ko ieguva no aug-

snes un ūdens vai no augsnes un atšķaidītas skābes. Apstrādājot
augsni vairākkārt (pieckārt) ar ūdeni, izšķīst ari lielāks daudzums

ūdenī maz šķīstošu vielu, tāpēc šādi izvilkumi neradīja pareizu
priekšstatu ne par dabiskā augsnes šķīduma koncentrāciju, ne tā

saturu. Arī lizimetriskās metodes nepilnība bija tā, ka pēc tās va-

rēja iegūt augsnes šķīdumu tikai ar lielu ūdens pārākumu, ar ko

izmainījās šķīduma koncentrācija un bez tam, izsūcoties caur dzi-

ļākajiem slāņiem, izmainījās ari šķīduma sastāvs. Līdzīgus rezul-

tātus ieguva, analizējot drenu ūdeņus, kurus uzskatīja par augsnes

šķīdumu. Nevarēja iegūt labus rezultātus arī no augsnes izvilkuma

spirtā (pēc Iščerekova). Arī eļļas emulsijas metode (pēc A. Smuka)

neapmierināja. Vilšanos sagādāja augsnes šķīduma iegūšana,
augsni novietojot zem liela spiediena (pēc P. Krjukova). Pēdējā
laikā labas augsnes šķīduma pētīšanas metodes izstrādājuši
N. Komarova un P. Krjukovs, iegūstot to gan ar spiedienu, gan ar

šķīduma aizvietotājiem. Pēc A. Krjukova (1947. g.) uzlabotās me-

todes augsnes šķīdumu iegūst, iedarbojoties uz augsni 2—3 stun-

das ar 16—25 atmosfēru spiedienu —

augsnes šķidrā fāze atdalās

no cietās fāzes, neizmainoties sastāvam. Sī metode piemērota aug-

snes šķīduma iegūšanai no dažāda tipa augsnēm, no slapjām

augsnēm, kā ari no augsnēm, kas nav pārāk mitras.

Augsnes šķīduma sastāvs ir atkarīgs no šķīduma migrācijas
un mijiedarbības ar augsnes sastāvdaļām, augiem, mikroorganis-
miem utt. Svarīgākie šīs mijiedarbības gadījumi ir 1) organisko
vielu, minerālvielu un gāzu šķīšana augsnes šķīdumā, 2) augsnes

koloīdu apmaiņas jonu mijiedarbība ar augsnes šķīdumu, 3) ko-

loīdu peptizēšanās augsnes šķīdumā, 4) mikroorganismu un augu

sakņu mijiedarbība, barības vielas uzņemot.

{Augsnes šķīdumā izšķīdušās vielas pēc ķīmiskā sastāva ir or-

ganiskas vielas, minerālvielas un organominerālvielas (humāti).
Organominerālvielas var būt gan līdz molekulām un joniem izšķī-
dušas (īsts šķīdums), gan līdz koloīdiem (koloidāls šķīdums).
Minerālvielas augsnes šķīdumā atrodas galvenokārt molekulu un

jonu veidā. Organiskās vielas ir galvenokārt koloīdu stāvoklī un

tikai daļa — izšķīdušas līdz molekulām.
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Organisko vielu un minerālvielu attiecība augsnes šķīdumā nav

vienāda visās augsnēs un horizontos. Augsnēs, kurās ir nepiesāti-
nātas organiskās vielas, piemēram, velēnu podzolētajās, purvai-
najās, purvu, augsnes šķīdumā dominē organiskās vielas, meln-

zemēs —
kā organiskās vielas, tā minerālvielas puslīdz vienādās

daļās, bet kastaņbrūnajās augsnēs, brūnzemēs un it sevišķi pelēk-
zemēs (maz trūdvielu) pārsvarā ir minerālvielas. Nesāļainajās
augsnēs kopējais ūdenī šķīstošo vielu daudzums nav liels, vairumā

gadījumu to var izteikt procenta simtdaļās. Turpretim sāļainajās

augsnēs — solončakos un soloncos kopējais ūdenī šķīstošo vielu

daudzums sasniedz pat vairākus desmitusprocentu.

No minerālvielām augsnes šķīdumā var atrasties hidrogēnkar-
bonāti, karbonāti, hlorīdi, sulfāti, nitrāti, fosfāti, pie tam katjoni
var būt Ca", Mg", Na", K\ NH' 4. Šķīdumā var būt arī dzelzs, man-

gāns, alumīnijs. Visbiežāk no minerālsāļiem augsnes šķīdumā sa-

stopami šādu skābju sāļi: ogļskābes — Ca(HCO3) 2, NaHC0
3,

Na 2C03, K 2
CO

3; sālskābes — NaCi, CaCl 2, MgCl2; sērskābes —

CaS0 4, MgS04, Na2S0 4; slāpekļskābes — NaN0 3, KNO3,
Ca(NO3 ) 2; fosforskābes —

Na2HP04, Ca(H2PO
4) 2, K2HPO

4
un

citi. No minerālvielām koloīdu veida augsnes šķīdumā var atras-

ties galvenokārtkramskābe un dzelzs hidroksīds.

Soloncu un solončaku augšņu augsnes šķīdumā pārsvarā ir

hlorīdi, sulfāti, hidrogēnkarbonāti, dažkārt nātrija karbonāti. No

organiskajiem savienojumiem augsnes šķīdumā ir, piemēram, ful-

voskābes un citas organiskās skābes un to šālis, cukuri (mikro-

organismi tos ātri izmanto, tāpēc to ir ļoti maz), olbaltumvielas,
aminoskābes, amīdi un daži citi savienojumi. Koloīdi augsnes šķī-
dumā, pēc X- Gedroica datiem, aizņem lU—V2O no sausnas. Soloncu

stabainajā horizontā, kur ir stipri bāziska reakcija, augsnes šķī-
dumā pārsvarā ir koloīdi. Liela daļa koloīdu ir organiskie savie-

nojumi, bet var būt arī kramskābes, dzelzs un alumīnija hidr-

oksīdu soli.

Augsnes sastāvdaļu šķīšanas procesā darbojas ne tikai ūdens,

bet arī dažādas skābes: 1) ogļskābe, kas rodas augu sakņu un

baktēriju elpošanā; 2) organiskās skābes, kas rodas no sakņu iz-

dalījumiem un augu atlieku sadalīšanās procesos; 3) slāpekļskābe,
kas rodas nitrificēšanās procesā; 4) sērskābe, kas rodas sulfatizē-

šanās procesos. Minētās skābes aktīvi iedarbojas uz augsnes mi-

nerālvielām, šķīdinot tās, un augi izmanto izšķīdušās barības vie-

las. Augu sakņu saskaršanās vietās ar augsni notiek fizikāli ķī-
miskas reakcijas, galvenokārt hidrolīze un vielu apmaiņa starp
augu saknēm un augsnes koloīdiem.

Minerālvielu šķīdība svārstās ļoti plašās robežās, bet vienmēr

pieaug ar temperatūras paaugstināšanos, taču pieaugšanas pa-

kāpe visām vielām nav vienāda. Šķīšanu ietekmē gāzu un citu vielu

daudzums augsnes šķīdumā. Tā, piemēram, ogļskābes klātbūtne

paaugstina CaC0
3 šķīšanu, jo, reaģējot ar H 2C03, kalcija
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karbonāts pārvēršas par kalcija hidrogēnkarbonātu Ca(HCO3) 2
un

šķīšana daudzkārt palielinās (34. tabula). NaCl klātbūtne šķīdumā
paaugstina ģipša šķīšanu, bet Na 2S0

4, kas ir tās pašas skābes sāls

kā ģipsis, ģipša šķīšanu pazemina.

34. tabula

CaC0 3 šķīšana (16 C) atkarībā no C0
2 daudzuma gaisā un reakcijas maiņa

(pēc Vīgnera)

Augsnes gāzu šķīdību nosaka gāzu parciālais spiediens un

temperatūra. Gāzu šķīdība ir tieši proporcionāla spiedienam un

pretēji proporcionāla temperatūrai, t. i., ar temperatūras celša-

nos gāzu šķīšana samazinās. Šķīstot gāzu maisījumam, katra gāze
šķīst proporcionāli savam parciālajam spiedienam. Augsnes šķī-
dumā ir samērā vairāk ogļskābes nekā gaisā; tīrā ūdenī gāzes
šķīst labāk nekā augsnes šķīdumā, kur gāzu šķīšanu mazina da-

žādi elektrolīti.

Skābekļa augsnes šķīdumā vasarā, kā to novērojis S. Bistrovs

velēnu podzolētajā augsnē, vismazāk ir trūda horizontā — līdz

20—25% no augsnes šķīduma iespējamā piesātinājuma ar skābekli,

turpretim dziļākajos horizontos — līdz 50—70%. Tas izskaidro-

jams ar to, ka virsējā horizontā skābekli samērā ātri izlieto augu
saknes un mikroorganismi. Pēc S. Bistrova novērojumiem, se-

višķi enerģiski skābekli izlieto kūdras slānī. Tā, piemēram, iz-

laižot ar skābekli piesātinātu ūdeni caur 10 cm biezu kūdras kārtu,
nereti tas aiztur pilnīgi visu skābekli. Tādēļ kultūraugu vājās at-

tīstības iemesls bieži vien ir nevis pārmērīgais augsnes mitrums,
bet nepietiekamais skābekļa daudzums augsnes šķīdumā.

Raksturīgi, ka augsnes šķīdumā gandrīz nekad nevar konsta-

tēt brīvas stipras skābes un stipras bāzes. Augsnes šķīdums, pre-

todamies reakcijas maiņai, tos neitralizē (sk. par augsnes bufer-

spēju 123. Ipp.). Augsnes buferspēja labi izteikta kalcija hidrogēn-
karbonāta klātbūtnē; vāji sārmainā līdz vāji skābā reakcijā
augsnē šī savienojuma ir samērā daudz. Turpretī stipri skābā

augsnē augsnes buferspēju nosaka organiskās skābes un to kalcija
sāļi, bet dažos gadījumos arī šo skābju amonija sāļi.

ZOi daudzums
gaisā

(tilpuma %)

Izšķīst
CaCOj

(g/1)
DH Piezīmes

0,00
0,03

0,30

1,00
10,00

100,00

0,0131

0,0623
0,1380

0,2106
0,4689

1,0577

10,23
8,48

7,81

7,47
6,80

6,13

Šķīst tīrā ūdenī

Šķīst ūdenī, ja gaisā vidējs C02 daudzums

Šķīst ūdenī, ja gaisā augsts C02 daudzums

Šķīst ūdenī, kas piesātināts ar C02 pie 1 at-

mosfēru liela spiediena



Augsnes šķīduma reakcija. Viena no augsnes šķīduma svarīgā-
kajām īpašībām ir aktīvā reakcija, resp., ūdeņraža jonu un hidrok-

sila jonu koncentrāciju attiecība; tā ietekmē ķīmiskos un bioloģis-
kos procesus augsnē. Augsnes aktīvā reakcija var stipri svārstī-

ties, sākot no pH 3 (reti vēl zemāk) līdz 8,5, bet sāļainās

augsnēs — pat līdz pH 11. Kultūraugi ir visai jutīgi pret augsnes

šķīduma aktivo reakciju. ■ Vairums kultūraugu nevar augt, ia

pH<4 un pH>9; labvēlīgākā reakcija šiem kultūraugiem ir vāji
skāba vai neitrāla.

Ūdeņraža jonu koncentrācijai ir arī netieša ietekme uz bioloģis-

kajiem procesiem augsnē. Dažādiem augiem labvēlīgākā reakcija
ir visai dažāda dažādās augsnēs. Tā, piemēram, pēc A. Peterburg-
ska novērojumiem, cukurbietes melnzemēs pacieš 100 reizes lielāku

ūdeņraža jonu koncentrāciju nekā podzolētajās augsnēs. Tas iz-

skaidrojams ar to, ka melnzemēs augi pie zema pH skaitja (skābā
reakcijā) iegūst kalciju, bet podzolētajās augsnēs tie neiegūst ne

kalciju, kas tur trūkst, ne arī fosforu, kurš skābā vidē saistās ne-

šķīstošā savienojumā ar kustīgo dzelzi vai alumīniju. Skābās aug-

snēs mikroflora (baktērijas) un fauna attīstās vāji, tādēļ augu at-

liekas tur sadalītas nepilnīgi un uz augsnes sakrājas zemsega jeb
jēlkūdra, kas raksturīga ziemeļu apgabalos.

Augsnes šķīduma regulēšana. Augsnes šķīdumu laukkopībā re-

gulē ar attiecīgiem minerālmēsliem, ar augsnes strādāšanu un me-

liorēšanu. Skābumu podzolētajās augsnēs neitralizē, augsni kaļ-

ķojot, bet sārmainumu soloncētajās augsnēs mazina, augsni

gipšojot; viegli šķīstošo sāļu pārākumu solončakotajās augsnēs
samazina, augsni vairākkārt skalojot ar ūdeni.

Pēc pārmērīgas kaļķošanas, sevišķi lietojot dzēstos kaļķus, aug-

snes aktīvā reakcija pārsniedz pH 8,2; tik sārmainā augsnē dzelzs

un mangāna uzņemšana augos kļūst neiespējama. Ja šādos gadī-

jumos augsnes gaisā pavairo C0
2 daudzumu, tad daļa no tās pār-

iet augsnes šķīdumā un pārvērš karbonātus par hidrogēnkarbonā-
tiem. Ar to reakcija augsnes šķīdumā pazeminās un kaitīgā ietekme

uz augiem izbeidzas.

Ogļskābes pavairošanai sārmainā augsnē var ievadīt kūtsmēs-

lus un zaļmēslus, kuriem sadaloties atbrīvojas daudz C02. Ar aug-

snes virskārtas pievelšanu augsni sablīvē, tādējādi ierobežojot
strauju ogļskābes aizplūšanu no augsnes.

Regulējot augsnes šķīduma sastāvu, bieži var novērot, ka pēc
skābu augšņu kaļķošanas daži augi sāk slimot. Tā, piemēram, kar-

tupeļi, lai gan tiem kalcijs ir nepieciešams, pēc augsnes kaļķošanas
slimo ar parasto kraupi. Tas izskaidrojams ar to, ka slimības iz-

raisītāja starsēne nevar attīstīties skābā vidē (pH 4,2), bet, ar

kaļķošanu samazinot H- jonu koncentrāciju augsnes šķīdumā, star-

sēnes attīstības apstākļi uzlabojas. Šādos gadījumos Rasels ieteic

kaļķošanas materiālu novietot zem aramkārtas, no kurienes kar-

tupeļu saknes to sasniegs, bet skābajā aramkārtā kartupeļu bum-

buļi augs netraucēti.
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AUGSNES AUGLĪBA

V. Viljamss, attīstot mācību par augsnes auglību, noraidīja

veco uzskatu, pēc kura augsnes auglība ir augsnes spēja apmieri-
nāt augu prasības tikai pēc barības elementiem.Viņš izvirzīja un

attīstīja jaunu izpratni par augsnes auglību kā augsnes spēju
apmierināt augu prasības pēc visiem augu augšanas faktoriem.

Sādu augsnes auglības izpratni tagad apstiprinājuši daudzi zināt-

nieki savos darbos.

Augsnes auglība ir augsnes spēja uzkrāt augiem nepiecieša-
mos augšanas faktorus un ar tiem nodrošināt augus augšanas
laikā. Augu augšanas faktori ir ūdens, barības vielas, siltums,

gaiss un gaisma (gaismu augi iegūst bez augsnes starpniecības).
Augsnes, kas spēj vairāk uzkrāt šos faktorus, pie tam labvēlīgā-
kās attiecībās, varēs labāk apgādāt augus; tādas augsnes uzska-

tāmas par auglīgākām (35. tabula).
Augsnes ir ļoti dažādas auglības ziņā. Dažādību nosaka gan

mehāniskā sastāva atšķirības, augšņu atšķirīgās attīstības pa-

kāpes, gan apstākļi, kādos augsnes atrodas. Tā, piemēram, smilts

un māla augsnēm, kā arī maztrūdainām un trūdamām vienāda me-

hāniskā sastāva augsnēm augšanas faktoru aizturēšanas spējas
ir ļoti atšķirīgas. Smilts augsnes maz aiztur ūdeni, bet trūdamās

smilts augsnes — krietni vairāk. Augsnes, kurām mālaināks me-

hāniskais sastāvs un tātad lielāka augsnes daļiņu kopējā virsma,

spēj vairāk adsorbēt augu barības vielas un ūdeni, bet tām ir arī

lielāka iespēja vairāk blīvēties. Blīvās augsnēs ir daudz mazāk

gaisa nekā irdenas sakārtas augsnēs. Maztrūdainās māla augsnes
ir blīvākas, trūdainākās — irdenākas. Maztrūdainās augsnes saulē

sasilst ātrāk nekā stipri trūdamās augsnes; smilts augsnes dažkārt

pat pārāk sasilst, bet naktīs vai vēsā laikā arī ātrāk atdziest un aiz-

tur maz siltuma.

Mūsu republikas augsnēs minētie augšanas faktori parasti nav

vajadzīgā daudzumā un attiecībā; nav mums neviena tāda aug-

sne, kurai nevajadzētu kādu augšanas faktoru regulēt. Iztrūkstošie

augšanas faktori jāpapildina, lai veģetācijas laikā tie visi būtu

augiem pilnībā iegūstami.
Smilts augsne ir mazauglīga, jo maz aiztur ūdeni un barības

vielas. Pievienojot smilts augsnei mālu vai apgādājot to ar orga-

niskajām vielām: ar kūtsmēsliem, zaļmēsliem, kompostu, palieli-
nās ne tikai barības vielu krājumi, bet arī augsnes ūdensietilpība

un barības vielu aizturēšanās, smilts augsne kļūst auglīgāka.
Ne katrreiz augsne ir mazauglīga vai neauglīga, ja tajā paš-

reiz nav pietiekamā daudzumā barības vielu vai arī to pavisam
trūkst. Tāpat arī augsne, kura satur bagātīgi barības vielas, tajā
pašā laikā tomēr var būt neauglīga. Augsne, lai tā būtu auglīga,
jānodrošina ar visiem augšanas faktoriem.

Augsnes auglība nav pastāvīga, kā to pirmais norādīja V. Vil-

jamss. Tā ar laiku izmainās, jo nemitīgi mainās gan augsnes ķī-
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35. tabula

Augšņu auglības salīdzinājums

(pēc N. Kačinska)

miskās, gan
fizikālās īpašības. Ja par augsnes īpašību uzlabošanu

un saglabāšanu nerūpējas, augsnē ar laiku samazinās kalcija dau-

dzums, tā k)ūst arvien mazāk piesātināta, pat skāba. Tādā augsnē
struktūras agregāti zaudē izturību, tie izplūst, augsne sablīvējas,

kļūst mazāk poraina, tajā lēnāk apmainās gaiss. Līdz ar to augsnē
samazinās oksidēšanās procesi, bet vairojas reducētie savienojumi;
uzlabojas apstākļi anaerobajām baktērijām. Tādā sablīvētā augsnē

augiem arvien grūtāk ievirzīt saknes dziļākos slāņos, līdz ar to tie

iegūst mazāk barības vielu un ūdeni, to ražas samazinās.

Līdz ar augsnes sablīvēšanos tajā mazāk uzkrājas ūdens, pie
tam augi no šī ūdens daudzuma spēj izmantot arvien mazāku

daļu. To liecina I. Revuta un I. Kočurovas dati (36. tabula).
Augsni sablīvējot, tajā samazinās kopējais poru tilpums un arī

poru izmēri. Porās, kuru diametrs mazāks par 1 mikronu, augu

saknes nevar iekļūt, jo pašām sīkākajām saknītēm diametrs ir lie-

lāks par 1 mikronu. Tādējādi augi neizmanto ūdeni no šiem kapi-
lāriem, tie neizmanto arī cieši saistīto ūdeni (higroskopisko un

plēvīšu).
Vācu zinātnieki F. Veimeijers un A. Hendriksons novēroja, ka

augsnē, kas sablīvēta līdz 1,9 g/ml tilpumsvara, augu saknes vairs

Augsnes auglib
tā uēc mehānisl

i (balles), ja
:ā sastāva ir

Augšņu zona Augsnes
1 '

Iii
„

S
~ a — ra

ē 5 >E > S

1

E

1

Ē

f

ā
g

Mežu-pļavu

Mežastepes
Melnzemes

stepes

Podzolētās gleja
Tipiski podzolētās
Velēnu podzolētās
Meža pelēkās
Tipiskās, dziļās un parastās meln-

zemes

Dienvidu (seklās), Pieazovas un

Priekškaukāza provinču meln-

zemes

Tumšās kastaņbrūnās
Vidējās kastaņbrūnās un gaišās

kastaņbrūnās
Brūnzemes

Pelēkzemes
Sarkanzemes un dzeltenzemes

Podzolētās dzeltenzemes

4

5

6

8

10

(i

6

7

10

9

8

8

10

9

8

10

10

8

7

6

8

7

6

6

4

5

5

4

4

3

3

3

2

2

1

9 10 8 7 5 3 1

Sausās stepes 8

7

10

9

9

10

7

8

6

6

3

3

1

1

Tuksneša

Mitro subtropu

7

8

10

8

8

10

9

9

10

9

7

10

7

7
(>

9

5

5

4

G

2

3

1

2
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36. tabula

Augiem izmantojamā ūdens samazināšanas smilšmāla augsnes trūda horizonta,

to sablīvējot

(augsnes īpatnējais svars 2,60)

neiekļūst. Vieglākām augsnēm kritiskais blīvums ir 1,7—1,8 g/ml

tilpumsvara, bet mālam — 1,6—1,7. Kultūraugu sakņu sistēmas

attīstība palēninās, tilpumsvaram pārsniedzot 1,4 g/ml.

Vieglāka mehāniskā sastāva augsnēs līdz ar kalciju izskalojas
arī sīkākās augsnes sastāvdaļas (lesivēšanās). Tādējādi augsnes

virskārtā mazinās vielu adsorbcijas kapacitāte, augsne vairs ne-

spēj aizturēt augu barības vielas un mitrumu.

Augsnes, kurām lielāka tieksme sablīvēties, ir vairākkārt jāir-
dina veģetācijas perioda sākumā un ari vēlāk. Irdenas sakārtas

radīšanai ilgākam laikam smagākās augsnēs jāveido izturīga struk-

tūra, jādod augsnei pietiekamā daudzumā kalcijs. Tāda irdena

augsne spēj uztvert vairāk nokrišņu ūdeņu, aiztur augsnē ievadī-

tās augu barības vielas, labāk vēdinās un dziļāk iesilst, t. i., labi

darbojas visi augšanas faktori. Taču, ja tādā struktūrainā aug-

snē nebūs augu barības vielu vai trūks kāds cits augšanas fak-

tors, ražas nebūs. Augšanas faktori nevar aizstāt cits citu. Augi
var augt tikai tad, ja tiem visi nepieciešamie augšanas faktori ne-

traucēti uzņemami.
Ja kādu augšanas faktoru palielina, neizmainot citus, tad šī

faktora katra pakāpeniskā piedeva dos aizvien mazāku ražas iegu-
vumu. To pierādīja Helrīgels izmēģinājumā ar auzām: palielinot
vienīgi augsnes mitrumu, auzu ražas pieaug līdz noteiktai robe-

žai, bet pēc tam samazinās. Efekta samazināšanos buržuāziskie

zinātnieki izskaidroja ar «krītošās auglības likumu». Tāds likums

nav novērojams tur, kur tehnika progresē, kur ražošanas pasākumi
uzlabojas, kur ievēro visas augu prasības. Ja stimulē visus augu

augšanas faktorus, ņemot vērā visus zinātnes sasniegumus, tad

lauksaimniecības kultūraugu ražas pieaug atbilstoši augšanas
faktoru piedevām.

K. Markss izšķīra dabisko un mākslīgo augsnes auglību. Māk-

slīgo auglību augsne iegūst, ja cilvēks ar saprātīgu rīcību uzlabo

augsnes ražošanas spējas. Augsne, kas veidojusies dabiskos ap-

Ar augsnes blīvēšanu izmainās (tilpuma %) augnes

Augsnes tilpum-
svars (g/ml)

cietā fāze kopējā porainība vīšanas mitrums

izmantojamā

ūdens maksi-

mums

1,00

1,10
1,25

1,40
1,60

1,80

38,4

42,3
48,0

53,8
61,5

69,2

61,6

57,7

52,0

46,2
38,5

30,8

8,0

11,0

12,0
14,0

19,0

21,0

53.6

46,7
40,0

32,2

19,5
9,8
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stākļos, ir stipri sablīvējusies (tilpumsvars ap 1,6—1,7, porainība
ap 38%), satur maz gaisa un augu barības vielas. Uzsākot tādas

augsnes kultivēšanu, jau ar aparšanu un ecēšanu izmainās tās

sakārta (tilpumsvars ap 1,1 —1,4, porainība ap 50%) un augšanas
apstākļi krasi uzlabojas. Noregulējot vēl augsnes mitruma apstāk-

ļus, reakciju, dodot organiskās vielas, augšanas apstākļi vēl vai-

rāk uzlabojas. To liecina A. Riekstiņa izmēģinājumi ar kukurūzu,
audzējot to dažāda blīvuma augsnēs: smilšmāla augsnē ar tilpum-
svaru 1,4 raža bija divas reizes lielāka nekā tāda paša mehāniskā

sastāva augsnē ar tilpumsvaru 1,6; blīvās augsnēs mitruma un

gaisa trūkuma dēļ augi attīstījās vāji; palielinot augsnes tilpum-
svaru līdz 1,8, augsnē ar pilnu ūdensietilpību gandrīz nebija augiem

uzņemamāūdens un gaisa.
Ar augsnes apstrādāšanu izmainot tās dabisko auglību, gan

uzlabojas ūdens, siltuma un gaisa režīmi, bet augu barības vielu

daudzums vai nu izmainās nedaudz, vai nemaz. Turpretim krasi
izmainās augu augšana un pieaug, ražas, ja līdz ar augsnes ap-

strādāšanu tajā ievada iztrūkstošās augu barības vielas. To aplie-
cina Ļeņingradas Agrofizikas zinātniskās pētniecības institūta iz-

mēģinājumi (37. tabula).

37. tabula

Augsnes blīvuma ietekme uz auzu ražu

Redzams, ka, regulējot visu augu augšanas faktoru kompleksu,

augsne spēj labāk apgādāt augus, lai tie dotu augstākas ražas.

lelabotās augsnes ir ar labākām fizikālajām īpašībām un augu

ražas tajās ir stabilākas. Taču ražas krasi mazinās, ja neapmie-
rina visas augu prasības, resp., neievēro pareizu agrotehniku, iz-

sējas laiku un pieļauj citas kļūdas. Lai augi varētu pilnīgi iz-

mantot augšanas faktorus, tos nedrīkst traucēt kaitīgas vielas ne

augsnē, ne arī virs augsnes, kā arī slimības, kaitēkļi un citi ārējie

apstākļi, kas var augus pat iznīcināt. Kaitīgo savienojumu raša-

nās augsnē atkarīga no augsnes ķīmiskajiem un bioloģiskajiem

procesiem. Augsnes bioloģiskie procesi savukārt atkarīgi no aug-

snes temperatūras, mitruma, aerācijas un barības vielu daudzuma.

Minētie faktori ietekmē mikroorganismu darbību un līdz ar to augu

augšanu, izmainās arī augsnes auglība. Tātad augsne ir nemitīgi

Mēslojums
Augsnes til-

pumsvars

(g/ml)

Augsnes

porainība
(%)

Graudu raža

(g) no viena

veģetācijas
trauka

Bez mēslojuma

Pilnmēslojums

1,60

1,25
1,60

1,25

38

52

38

52

5,23

6,84

12,21
15,17
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jākopj un tajā jāregulē augu aug-
šanas apstākļi; pretējā gadījumā
augsnes auglība sāks samazināties

un kultūraugi nedos cerētās ra-

žas. Tādu augu augšanas faktoru

un augšanas apstākļu kopsaka-
rību shematiski attēlojis A. Soko-

lovskis (19. att.).
Visu augšanas faktoru regulē-

šana vispilnīgāk iespējama sil-

tumnīcā, turpretim lauka apstākļos
tie visi ne vienmēr pietiekami
regulējami. Tādēļ, pašreizējos ap-

stākļos, kad neievēro visus agro-
tehniskos nosacījumus, iegūtās
ražas pilnīgi neraksturo augsnes
auglības spēju, bet izsaka tikai tās

daļu. Tādējādi augsnes auglība
(ko no tās var iegūt) un augsnes
ražība (ko parasti tur iegūst)
jāuzskata kā divi dažādi jēdzieni.

J. Apsīts par augsnes ražību uzskatīja augsnes auglību kopā
ar ārējiem apstākļiem. Tā, piemēram, melnzemes ir ļoti auglīgas —

tajās var iegūt (dažreiz arī iegūst) 50 cnt/ha graudu un vairāk,

bet parasti iegūst zemas ražas (8—10 cnt/ha). Tur ražas lielumu

limitē galvenokārt nepietiekamais augsnes mitrums. Mūsu repub-
likā visumā ražas ierobežo nepietiekamais barības vielu daudzums

augsnē un liekais mitrums. Tādējādi konkrētos augšanas apstāk-
ļos var novērot t. s. vadošos augšanas faktorus, kuri vispirms re-

gulējami, jo nosaka ražas. Noregulējot šos augšanas faktorus, ra-

žas kļūs krietni augstākas — tās tuvināsies attiecīgās augsnes

auglības spējai. Republikas ziemeļu daļā augsne veģetācijas pe-
riodā saņem mazāk siltuma nekā dienvidu daļā, kur veģetācijas

periods ir par apmēram 2 nedēļām garāks. Tāpēc augsnes ar vie-

nādu auglību ražības ziņā nav vienādas.

Mūsu republikas apstākļos ražības sistemātiskai paaugstinā-
šanai svarīgs pasākums ir augsnes efektīva mēslošana. Ar sakņu
sistēmu augi uzņem no augsnes daudzus barības elementus: N, P,

X, Ca, Mg un citus. Tā kā katrā augsnē šie elementi iekļūst un

aizturas ļoti nevienādos daudzumos un attiecībās, tad kultūraugi

uz tiem reaģē tāpat kā uz iepriekš minētajiem augšanas fakto-

riem. Ja iztrūks kaut viens no tiem, ražu nebūs, jo elementi nevar

aizvietot cits citu. Dažreiz barības vielu krājumi augsnē ir pie-
tiekami augstu ražu iegūšanai ilgākam laikam, bet tie atrodas

augiem neuzņemamā veidā. Tādas augsnes ir gan bagātas barības

vielām, taču nav uzskatāmas par auglīgām vai ražīgām. Tā,

piemēram, purvos ir daudz kopīgā slāpekļa (1,5—4,0%), bet tas ir

19. att. Vajadzīgā augu augšanas
faktoru un augšanas apstākļu kop-
sakarība (pēc A. Sokolovska):
/ — augu barības vielas, 2 — augsnes

ūdens, 3 —

augsnes gaiss, 4 — augsnes
siltums. 5 — sakņu izvietojuma telpa.
6 — nav augiem kaitīgu vielu.



augiem neizmantojams (atrodas organiskos savienojumos); fos-

fors skābās augsnēs dažkārt atrodas lielā daudzumā, taču ir sais-

tīts ar dzelzi vai alumīniju, bet augi tādus savienojumus bez kaļ-
ķošanas nevar izmantot.

Barības vielu uzņemšana augos ir visai nosacīta. Visi augi
nav vienādi prasīgi augšanas apstākļu ziņā, tāpēc ražība ir atka-

rīga arī no audzējamā kultūrauga īpatnībām. Vieni augi pēc sa-

vām bioloģiskajām un saimnieciskajām īpatnībām labāk aug pie-
tiekami mitrās ar slāpekli bagātās augsnēs ( kāposti, bietes, kāļi
v. c), citi — apmierinās ar mazāku barības vietu krājumu, toties

prasa vairāk gaisa (kartupeļi, burkāni, prosa), trešie — aug vieg-
lākās un skābākās augsnēs (rudzi, auzas, lupīna). Zālaugi var

augt zemākā temperatūrā un mitrākā augsnē nekā tīruma augi.
Ir augi, kas spēj izmantot augsnes grūtāk šķīstošos savienojumus
(lupīna, auzasv. c), tāpēc tos augu sekā izvieto tur, kur prasīgāko
augu ražas būtu zemākas. Praksē ir pierādījies, ka auzas nelab-

vēlīgākos apstākļos ir ražīgākas nekā mieži, bet rudzi ražīgāki par
kviešiem.

Augi dažādās attīstības stadijās (dīgšanas, cerošanas, ziedēša-

nas utt.) ir atšķirīgi prasībās pēc barības elementu daudzuma un

attiecības. Tā, piemēram, rudzi visvairāk barības vielu izlieto

stiebrošanas stadijā, pēc tam uzņemšana samazinās; izmainās arī

uzņemto elementu attiecība: slāpekļa uzņemšana pēc ziedēšanas

samazinās. kālija — gandrīz izbeidzas, bet fosfora — turpinās.
Pašreizējie zinātnes un tehnikas sasniegumi dod iespēju cil-

vēkam aktīvi izmainīt augsnes auglību un ražību. Augsni atbil-

stoši mēslojot, apstrādājot, regulējot augsnes mitrumu, izvēloties

piemērotas kultūraugu šķirnes, apkarojot nezāles, kaitēkļus un sli-

mību izraisītājus, no mazauglīgām augsnēm var iegūt samērā aug-
stas ražas, bet, pieļaujot kļūdas, arī no auglīgām augsnēm ražas

var būt ļoti zemas.

Zinot augu prasības augšanas laikā pēc auglības elementiem,
kā arī augsnes īpašības, cilvēkam iespējams regulēt augu augšanu
un iegūt visaugstākās ražas, ko augsne spēj dot, t. i., maksimāli

izmantot augsnes auglības spēju.
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II DAĻA.

Augšņu ģenēze, klasifikācija,

raksturojumi un ģeogrāfija

MĀCĪBAPARAUGSNESĢENĒZIUNEVOLŪCIJU

Ar augsnes ģenēzi saprot tās izcelšanos un izveidošanos, ko

nosaka dabas faktori, kā ari cilvēku saimnieciskā darbība.

Pēc V. Dokucajeva uzskata, augsne izveidojas un attīs±ās)/adi-
mata, cilmieža',:nagu un dzīvnieku organismu, vietas reljefa un

laika (vecuma) kopējā iedarbībā. V. Dokučajevs tos nosauca par

augsni veidotājiem faktoriem jeb dabas apstākļu kompleksu, kas

nosaka augsnes izveidošanās procesa virzienu un ātrumu. Cilvēku

saimnieciskā darbība var stipri izmainīt augsnes izveidošanos, tā-

dēļ ari tā jāuzskata par ļoti nozīmīgu augsni veidotāju faktoru

(20. att.).
V. Dokučajevs norādīja, ka visi augsni veidotāji faktori ir vie-

nādi nozīmīgi un piedalās augsnes veidošanā. Tomēr jāatzīmē, ka

dabā neiespējami nodalīt, kur beidzas viena faktora ietekme un

sākas cita. Klimats rada atbilstošus hidrotermiskos apstākļus. Pie-

mērojoties klimatiskajiem apstākļiem, cilmiežiem un reljefam, iz-

vietojas augu cenozes. Augi darbojas uz cilmiežiem un sekmē to

bioloģisko sadēdēšanu, bet cilmieži apgādā augus ar barības vie-

lām un citiem augšanas faktoriem, nosakot augu augšanu. Rel-

jefs sadala atmosfēras nokrišņus un saules siltuma enerģiju, tāpēc
uz ziemeļu nogāzēm ir citāda augu un augsnes attīstība nekā dien-

vidu nogāzēs. Ar atmosfēras nokrišņiem daļa augsnes un viegli
šķīstošie savienojumi pārvietojas no reljefa augstākajām vietām

uz zemākajām, tādējādi vietas reljefs izlīdzinās. No teiktā sapro-

tams, ka dabiskos apstākļos novērojama augsni veidotāju fak-
toru ļoti salikta savstarpēja darbība. Visi šie faktori, dažādi apvie-
nojoties, ļoti ietekmē augsnes izveidošanās raksturu un virzienu,

tāpēc, augsnes pētot, kartējot un agronomiski vērtējot, jāpēta arī

šie faktori.

N. Sibircevs tālāk attīstīja V. Dokučajeva mācību par augsni
veidotājiem faktoriem, sevišķi skaidri formulēdams domu par da-
žādu šo faktoru savstarpējo saistību.
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Augsnes izveidošanās noris dažādās stadijās, kuru maiņu sauc

par augsnes attīstību jeb evolūciju. Augsnes evolūcijas ātrums da-

žādās attīstības stadijās nav vienāds: dažas stadijas ir īslaicīgas,
citas

— ilgstošākas, taču augsnes attīstība neapstājas. Augsne at-

tīstās nepārtraukti, iegūstot jaunas īpašības un kvalitāti, tā evo-

lucionē, izmainās, pārejot no viena augsnes tipa un veida citā.

Tādēj augšņu tipu sadalījums pa zonām nav sastindzis, bet dina-

misks
— ar laiku izmainās atbilstoši ārējo apstākļu izmaiņām.

Sākumā V. Dokučajeva augšņu evolūcijas ideja neieguva plašu
atzinību, jo līdz tam augšņu tipus apskatīja kā nemainīgus statis-

tiskus dabas ķermeņus. Taču vēlāk zinātnieki pārliecinājās, ka

augsnes attīstās un ar laiku izmainās.

P. Kosovičs, atzīstot, ka katra augsne, katrs augsnes tips pēc
būtības ir viena no augsnes izveidošanās stadijām, apskatīja aug-

snes no fizikāli ķīmiskā viedokļa, bet augsnes evolūcijas ideju vēl

pietiekami neattīstīja. K. Gedroics, turpinot attīstīt šo ideju, iz-

teicās par dažu augšņu tipu saistību, kas evolūcijas gaitā izveido-

jas. Tā, piemēram, velēnu karbonātu augsnes ilgākā laikā pār-
veidojas podzolētajās augsnēs, bet tās savukārt tālāk pārpurvo-
jas; /tipiskās melnzemes ar laiku pāriet, izskalotajās melnzemēs,
bet vēlāk podzolētajās melnzemēs. K. Gedroics uzskatīja, ka solon-

čaki, solonci, soloncētās augsnes, solodi ir ģenētiski tuvu saistīti;

solonci izveidojas tālāk solončaku evolūcijas procesā.
Augsnes, kas izveidošanās sākumā ir gandrīz vienādas, ar laiku

dažādos apstākļos attīstās kā atšķirīgu tipu augsnes. Visām

20. att. Galveno augsnes veidotāju faktoru mijiedarbība.
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daudzveidīgajām augsnēm izveidošanās procesā ir kopējs tas, ka

notiek minerālo savienojumu sintēze mikroorganismu, augu, to sa-

dalīšanās produktu un atmosfēras faktoru iedarbībā. Vienlaikus ar

minerālu sintēzi norisinās arī minerālu noārdīšanās, jo augsnes

mineraloģiskais sastāvs salīdzinājumā ar cilmieža sastāvu kļūst
mazliet citāds. leži augsnes veidošanās procesā izmainās gan pēc
ārējā izskata, gan arī pēc fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;
augsnes attīstības pakāpi raksturo augsnes ģenētiskais tips un

veids.

Strauja augšņu izmainīšanās vērojama mūsdienās, kad ar va-

renu tehniku apgūst tuksnešu smiltājus, susina purvus un purvai-
nās augsnes, ielabo sāļainās platības un rada jaunas augsti pro-
duktīvas augsnes.

KLIMATA IETEKME AUGSNES VEIDOŠANĀ

V. Dokučajevs klimatu sākumā uzskatīja par galveno augsni
veidotāju faktoru. Pēc viņa uzskata, melnzemes, sarkanzemes, pe-

lēkzemes un citu augšņu izveidošanos ļoti ietekmējis īpatnējais
klimats. Tā ietekme izpaužas gan netieši caur augu veģetāciju, gan

arī tieši kā iedarbība uz augsnes fizikālajiem, ķīmiskajiem un bio-

loģiskajiem procesiem.
Klimats augsnes veidošanā piedalās galvenokārt kā siltuma

un nokrišņu sadalītājs. Lai iegūtu priekšstatu par hidrotermisko

režīmu, kas nozīmīgs augu augšanā un augsnes izveidošanā, daži

klimatologi ieteic klimatu raksturot ar nokrišņu (mm) un tempera-
tūras attiecību (Langes lietus faktoru v. c), citi — ar gada no-

krišņu daudzuma un iztvaikošanas attiecību. Vadoties pēc no-

krišņu un iztvaikojušā ūdens (no brīvas ūdens virsmas) attiecī-

bas, G. Visockis jau 1905. gadā konstatēja, ka PSRS Eiropas daļā
pastāv klimatiskie apgabali. Vēlāk noskaidrojās, ka aprēķinātie
hidrotermisko apstākļu rādītāji ne visur ir tiešā korelācijā ar

augsnes segu.

Klimats ietekmē ne vien augu attīstību, organisko vielu veido-

šanos un sadalīšanos, bet arī augsnes minerālu sadēdēšanu un

šķīstošo vielu pārvietošanos. Tādēļ klimata iedarbībā vairāku tūk-

stošu gadu laikā var izzust cilmiežu ķīmiskā sastāva dažādība kādā

rajonā un izveidoties tur atbilstošas augsnes. Tādējādi mitro ap-

gabalu augsnes ilgākā laikā būtu zaudējušas šķīstošos savienoju-
mus, ja vien augi, darbodamies pretējā virzienā, šos savienojumus
neatgādātu atpakaļ (mazā jeb bioloģiskā vielu aprite).

Klimatiskajām joslām atbilst ne tikai augu, bet arī augšņu zo-

nas. Zināmā klimatiskajā rajonā ir klimatam piemērotu augu aso-

ciācija un tai atbilstošs augšņu tips. Tā, piemēram, tundras zonā

nelabvēlīgā klimata ietekmē augsnes gada lielāko daļu ir sasa-

lušas, vasarā augsnes virskārta atkūst sekli, nelielais nokrišņu
daudzums, pastāvot zemai gada vidējai temperatūrai, augsni sis-
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temātiski piesātina ar ūdeni. Bioloģiskie, kā arī fizikāli ķīmiskie

procesi augsnē ir ļoti niecīgi, tāpēc organiskās vielas vāji sadalās

unuzkrājas pat kūdras veidā.

Mežu-pļavu augšņu zonā nokrišņu daudzums ir samērā liels;

mērenā temperatūra, samērā garā vasara un labvēlīgais klimats

veicina intensīvu bioloģisko un bioķīmisko procesu attīstību. Tā-

dos apstākļos organiskās vielas mineralizējas un nokrišņu pārpa-
likums veicina augsnes izskalošanos

— augsnes izveidojas gai-
šas, tām virskārtā maz trūda un šķīstošo sāļu. Uz necaurlaidī-

giem iežiem zemākajās vietās uzkrājas lieks ūdens, kas veicina

augšņu pārpurvošanos.
Klimata īpatnējā ietekme augšņu veidošanās procesā vērojama

melnzemes stepē. Tur pavasarī augsne ir pietiekami mitra, lai ba-

gātīgi attīstītos zālaugi, kas pēc tam sausā vasarā izkalst. Augu
atlieku pilnīgai mineralizācijai mitruma nepietiek, tāpēc gadu no

gada augsnē sistemātiski iekrājas trūds. Mazie nokrišņu daudzumi

augsni neizskalo, un viegli šķīstošie sāļi var nokļūt tikai nelielā

dziļumā. Šādos īpatnējos apstākļos veidojas melnzemes, kurām

augsnes virskārtā daudz trūda un šķīstošo sāļu.
Ja mērenā un mitrā klimatā ar valdošo augu asociāciju —

skuju kokiem veidojas podzolētās augsnes, mēreni sausā klimatā

ar valdošo augu asociāciju — stepes zālaugiem veidojas meln-

zemes, tad sausā klimata joslā, kur augu augšanai ir nepiemēroti
apstākļi, veidojas pelēkzemes; vēl īpatnējākos klimatiskajos ap-

stākļos subtropu zonā veidojas sarkanzemes. Šie nedaudzie pie-
mēri pietiekami raksturo klimata lielo ietekmi augšņu veidošanās

procesos.

Augstos kalnos sastopamas t. s. vertikālās klimata joslas ar

attiecīgi raksturīgām augsnēm.

CILMIEŽAIETEKME AUGSNES VEIDOŠANĀ

Augsnes veidošanā sevišķi nozīmīgs ir cilmieža ķīmiskais sa-

stāvs un fizikālās īpašības. Jo vairāk cilmiezis satur kalciju un

augu barības vielas, jo bagātāka izveidojas augsne. Cilmieža blī-

vums, porainība, ūdenscaurlaidība, gaiscaurlaidība, siltumvadīt-

spēja ne tikai ietekmē augsnes izveidošanās intensitāti, bet arī

raksturu. Tā, piemēram, smagai māla augsnei ir vāja ūdenscaur-

laidība un gaiscaurlaidība, ķīmiskās un bioloģiskās norises ir sa-

mērā lēnas, lēni sadalās organiskās vielas, pie tam, sadalīšanās

produkti ir citādi nekā tad, ja augsnē brīvi piekļūst gaiss; mazās

ūdenscaurlaidības dēļ var rasties augsnes pārmitrums un pārpur-
vošanās, kas bieži novērojams vietās ar lielu nokrišņu daudzumu.

Irdenam cilmiezim ir liela ūdenscaurlaidībaun gaiscaurlaidība,
augsnes izveidošanās process uz tā noris intensīvi, organiskās vie-

las ātri mineralizējas, nepārtraukti notiek ķīmiskā sadēdēšana,

ūdenscaurlaidība novērš pārpurvošanos.
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Tātad atkarībā no cilmieža fizikālajām īpašībām augsnes vei-

došanās process var norisēt ļoti dažādi.

Visvērtīgākie cilmieži ir tie, kuri spēj vairāk uzkrāt augu aug-

šanas faktorus un ar tiem nodrošināt labāku augu attīstību. Par

tādiem uzskatāmi karbonātu cilmieži, no kuriem visvērtīgākie ir

ar karbonātiem bagāts less vai lesveida smilšmāli, kas veido ir-

denu sakārtu. Mazvērtīgāki ir bezkarbonātu smilšmāli. Vismaz-

vērtīgākie ir smilts nogulumu cilmieži.

AUGU UN DZĪVNIEKU IETEKME AUGSNES VEIDOŠANĀ

Augsnes veidošanās process sākas ar augu attīstību; dažādos

apstākļos augu un cilmieža mijiedarbībā rodas dažādas augsnes.

Augu ietekme augsnes veidošanā ir daudzpusīga, tā var izpausties
tieši un netieši.

Augu sakņu sistēma ietekmē augsnes sakārtu, izmainot tās po-
rainību un citas fizikālās īpašības. Transpirējot ūdeni, augi izžāvē

augsni un ar to izmainās augsnes ūdens režīms, virsaugsnes atmo-

sfēras gaisa mitrums un arī temperatūra — rodas īpatnējs mikro-

klimats. Dabiskos apstākļos augi uzkrāj barības vielas augsnes
virskārtā. Augu saknes izdala skābes, kas pastiprina grūti šķīs-
tošo minerālvielu sadēdēšanu un pārvieto minerālvielas no zemā-

kajiem augsnes horizontiem virsējos. Augu atliekas ir daudziem

mikroorganismiem barības substrāts. No augu atliekām augsnē
izveidojas trūds, kas ir viena no raksturīgākajām augsnes īpašī-
bām, ar ko tā atšķiras no cilmieža.

Ne visām augu asociācijām ir vienāda ietekme augsnes vei-

došanā. Siltā laikā mežā temperatūra ir nedaudz zemāka nekā

atklātā laukā. Gaiss mežā ir mitrāks. Mežā mazāk iespīd saules

stari, tāpēc ūdens iztvaikošana ir lēnāka. Arī vēja darbība ir ma-

zāka, tāpēc augsne pēc lietus paliek ilgāk mitra nekā laukā. Mežā

sniegs sakrājas vienmērīgāk un vairāk, bet pavasarī, pakāpeniski
kūstot, ūdens pilnīgi iesūcas augsnē. Augiem nenosegtās vietās

sniegs ātri kūst un daļa ūdens notek pa augsnes virspusi uz ze-

māku vietu. Koki ar dziļi ieaugušajām saknēm izsūknē ūdeni arī

no dziļākajiem horizontiem, tāpēc zem kokiem ir mitrāks gaiss
nekā zem zālaugiem. Šī mitruma dažādība rada nevienādus aug-

snes izveidošanās apstākļus.
Ja, no vienas puses, dažādām augu cenozēm ir atšķirīga

ietekme uz augsnes izveidošanos, tad, no otras puses, var novērot,

ka uz dažādām augsnēm izveidojas dažādas augu cenozes, t. i.,

augu cenozes izmaiņas liecina par augsnes segas izmainīšanos.

Tādēļ nereti pēc valdošajiem augiem var spriest par augsnes īpa-
šībām. Tā, piemēram, zem viršiem, priedēm, eglēm veidojas skā-

bas augsnes; pie tam, priedes parasti aug smilts augsnēs, bet eg-
les

—
māla augsnēs.
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Arī dažādu augu atlieku ietekme uz augsnes veidošanos ir at-

šķirīga. Skuju koku atliekas ir skābākas nekā lapu koku atliekas,

piemēram, svaigu egļu un priežu skuju reakcijas pH 3,5 —4,5, bet

lapu koku un zālaugu atlieku — ap pH 5,0—6,5. Skābā reakcijā
augu atlieku sadalīšanās gaita ir lēnāka, jo šādos apstākļos dar-

bīgas nav baktērijas, bet sēnes. Sēnēm sadalot organiskās atlie-

kas, rodas krenskābes, kas pastiprina augsnes skābo reakciju un

tādējādi sekmē straujāku minerālvielu sadēdēšanu un augsnes

pārveidošanos —
rodas podzolētās augsnes. So augšņu veidošanos

veicina arī meža īpatnējais ūdens režīms (ūdens augsnē plūst

galvenokārt no virskārtas uz dziļākajiem horizontiem).
Lapu koku mežos minerālvielām bagātākais lapu birums kavē

podzolēšanās procesu. E. Ramans Vācijā pat novērojis, ka lapu
koki ievērojami uzlabojuši augsnes, kurās agrāk auguši skuju koki

(ozoli virsājos iznīcinājuši ortšteinu).
Dzīvnieki un mikroorganismi augsnes veidošanā piedalās gal-

venokārt kā organiskās masas pārveidotāji, lai pēc tam augi va-

rētu izmantot atbrīvotās minerālvielas. Ja augsnē visi augiem ne-

pieciešamie augšanas faktori ir labvēlīgā attiecībā, tad šāda aug-

sne ir laba vide arī mikroorganismiem, un tie ātri sadala

organiskās atliekas. Tas ir viens no galvenajiem apstākļiem, kādēļ
auglīgajās Zemgales augsnēs ir maz trūda.

Dzīvnieki veicina organisko vielu sajaukšanos ar minerālvie-

lām. No augsnes dzīvniekiem visvairāk izplatītie ir sliekas, dažādi

kāpuri, kukaiņi, kurmji un citi; no tiem par visnoderīgākajiem uz-

skata sliekas, kas ne vien pārstrādā augu atliekas, bet arī uznes

minerālos savienojumus no augsnes dziļākajiem horizontiem virs-

kārtā.

Mikroorganismi, sadalot organiskās vielas, izlieto skābekli, ko

aerobās baktērijas saista no gaisa, bet anaerobās baktērijas iegūst
no augsnes minerālvielām. Purvainās augsnēs liekais mitrums

kavē gaisa apmaiņu augsnē, tāpēc šeit darbojas anaerobās bak-

tērijas, kas skābekli iegūst no dzelzs savienojumiem, kuri reducē-

jas — notiek augsnes glejošanās, augsne iegūst zilganu nokrāsu.

Vietām, kur daži augi ievada glejā skābekli, aerobās dzelzs bak-

tērijas to izmanto un, oksidējot divvērtīgās dzelzs savienojumus,
rada augsnē rūsganus traipus.

Skābās meža augsnēs lielā pārsvarā darbojas sēnes, bet vāji
skābās un neitrālās tīruma augsnēs — baktērijas. Mikroorganismu
un slieku ir visvairāk tajās augsnēs, kurās nokļūst daudz organisko
vielu. Tā, piemēram, kultūraugsnes visbiežāk mēslo ar organiska-
jiem mēsliem, tādēļ tajās ir bagātīgi gan sliekas, gan dažādi mikro-

organismi.
Zinot it sevišķi savvaļas augu piemērotākos augšanas apstāk-

ļus un pazīstot dzīvnieku un mikroorganismu darbību augsnes

pārveidošanā, var konkrētajā gadījumā vieglāk spriest par aug-

snes izveidošanās apstākļiem un augsnes attīstības pakāpi —

aug-

snes tipiem un veidiem.
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RELJEFA IETEKME AUGSNES VEIDOŠANĀ

Reljefa nozīmi augsnes veidošanā pirmais aprakstīja V. Doku-

čajevs. G. Visockis, saistot augsnes ūdens režīmu ar vietas reljefu,

ierosināja augsnes klasificēt pēc reljefa.

Reljefs kā augsnes veidošanās faktors darbojas netieši. Tas

galvenokārt izmaina klimatiskos nosacījumus, virsūdens un pa-

matūdens (gruntsūdens) sadalījumu, kā arī augsnes masas pār-
vietošanos gan ar vēju, gan ar nokrišņu ūdeņu noteci. Reljefa
elementiem piemērojas dažādās augu cenozes.

Vismazāk mitruma augsnē ir reljefa augstākajās vietās, vai-

rāk — uz nogāzēm, bet visvairāk ielejā. Dienvidu nogāzes saņem

vairāk gaismas un siltuma nekā ziemeļu nogāzes. Protams, dažā-

dos reljefa elementos augi nevienādi attīstās, organiskās atliekas
nevienādi noārdās, tāpēc augsnēs ir dažāds trūda daudzums un

tām ir dažādas fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Nevie-

nādais nokrišņu sadalījums pa reljefa elementiem dažādi pārvieto
augsnes masu, barības vielas un citus savienojumus. Tādēļ rel-

jefa augstākajās vietās augsnes veidošanās noris lēnāk, ar mazāk

izteiktiem horizontiem un plānāku virskārtu. Paugurainos reljefa

rajonos novērojama raiba augšņu sega, bet līdzenās vietās viena

un tā pati augsne aizņem lielas platības. leplakās vai arī plašos
līdzenumos it bieži sakrājas liekie ūdeņi un veidojas vairāk vai

mazāk pārpurvotas augsnes. Tādēļ PSRS ziemeļu daļā par labā-

kajām uzskata nevis līdzenās platības, bet platības ar mazu nogāzi
vai vāji viļņainu reljefu.

Reljefa ietekme uz pamatūdens novietojumu labi novērojama,

ja salīdzina līdzenu teritoriju ar tādu teritoriju, kas sadalīta ar

gravām. Jo vairāk sadalīta teritorijas virsma, jo dziļāk atrodas

pamatūdens līmenis.

Ar nevienādo ūdens sadalījumu pa reljefa elementiem izveido-

jas nevienādi augšņu tipi un veidi. Ļoti bieži var novērot ari uz

dažkārt tikko samanāma reljefa lielu augšņu dažādību t. s. augšņu
kompleksus. Tātad arī mikroreljefs var stipri izmainīt mitruma

apstākļus un šķīstošo vielu kustību.

Reljefa ietekme uz klimatu sevišķi labi novērojama kalnainos

apvidos. Kalnos ar absolūtā augstuma palielināšanos pazeminās
temperatūra un gaisa spiediens, līdz zināmai pakāpei palielinās
nokrišņi un gaisa mitrums; dažādās kalnu nogāzes daļās izveido-

jas vertikālās augu unaugšņu zonas.

Ne vien kalnainos rajonos, bet arī vietās ar viļņainu vai vai-

rāk izteiktu vietas reljefu augsnes daļiņas pārvietojas uz depresi-
jām, kur ar laiku sakrājas ievērojamās masās. Tādējādi rodas

erodētas augsnes vai pat atsedzas kaili ieži, bet depresijās veido-

jas dažāda rakstura uznesumu augsnes.
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LAIKS KĀ AUGSNES VEIDOTĀJS

Augsnes veidošanās, kā to norādīja V. Dokučajevs, ir nepār-
traukts augsnes attīstības process, kas noris ne tikai attiecīgajā
ģeogrāfiskajā novietnē, bet ari laikā, jo augsnes savā izveidošanās

gaitā iziet dažādus attīstībasperiodus.

Izšķir augsnes absolūto un relatīvo vecumu. Ar absolūto

vecumu izteic augsnes izveidošanās laikposmu gadu tūkstošos,
kas pagājis, sākot no pēdējā ledāja perioda. Tādējādi PSRS dien-

vidu daļas augsnes ir visvecākās, bet tundras augsnes ziemeļos,
no kurienes ledājs visvēlāk atkāpās, ir visjaunākās.

Vispār, jo vecāka augsne, jo vairāk tā pārveidojusies, tāpēc
stipri pārveidotas augsnes parasti uzskata par vecām augsnēm.
Atkarībā no augsnes izveidošanās ātruma un attīstības pakāpes
tām ir dažāds relatīvais vecums, t. i., ātrāk izveidojušās
un pilnīgāk attīstījušās augsnes ir relatīvi vecākas salīdzinājumā
ar attīstībā atpalikušajām augsnēm. Dažkārt absolūti vecākās aug-

snes var izskatīties jaunākas par absolūti jaunākajām augsnēm.
Tādējādi daudzas augsnes ar vienādu absolūto vecumu ir ieguvu-
šas krasi atšķirīgas īpašības.

Nosakot augsnes relatīvo vecumu, kā kritēriju var pieņemt or-

ganisko vielu daudzumu un kvalitāti, augsnes krāsas intensitāti,

blīvumu, jaunveidojumus, ķīmisko sastāvu un citas īpašības. Pa-

rasti relatīvi vecākajām augsnēm ir vairāk trūda, atšķirīgāk dife-

rencējušies ģenētiskiehorizonti.

Augsnes relatīvais vecums saistīts ar klimatu, vietas reljefu
un cilmieža mehānisko sastāvu. Dažādos reljefa apstākļos augsnes

izveidošanās intensitāte ir ļoti nevienāda. Tāpat uz dažādiem cilm-

iežiem vienādos reljefa apstākļos augsnes ir atšķirīgas un arī ci-

tāds ir to relatīvais vecums. Uz irdenu nogulumu iežiem, kas ba-

gātāki ar augu barības vielām, augsnes attīstās ātrāk nekā uz

blīviem, cietiem iežiem.

lekultivēto augšņu vecumu var noteikt pēc dažādiem iegul-

dņiem: naudas monētām, ķieģeļu, porcelāna, stikla lauskām, rotas

lietām, ieročiem un citiem vēsturiskiem priekšmetiem.

Augsnes absolūtā un relatīvā vecuma noteikšanai ir ne vien

zinātniska, bet arī praktiska nozime. Nozīmīgs ir nevis pats aug-

snes vecums, bet gan pārmaiņas, kādas notikušas zināmos apstāk-

ļos un noteiktā laikā. Pētījumi, kas atsedz augsnes izveidošanās

procesu pagātnē, var dot vērtīgus norādījumus par augsnes attīs-

tības gaitu nākotnē.

Vecuma noteikšanu veic ar ģeohronoloģiskām, arheoloģiskām,

ģeoloģiskām, ģeoķīmiskām, mikrobioloģiskām un citām metodēm.

Tagad augsnes vecumu var noteikt arī pēc trūda sastāva (radio-
aktīvā oglekļa) un ķīmisko elementu sadalīšanās produktiem.



202

CILVĒKA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IETEKME

AUGSNES VEIDOŠANĀ

V. Dokucajeva augsnes izveidošanās ģenētiskā shēma vēl jā-
papildina ar vienu augsnes veidotāju faktoru — cilvēka saimnie-

cisko darbību.

Jau tālā senatnē cilvēki iedarbojās uz augsni (līdumu līšana,
mežu izciršana, apūdeņošana, susināšana, upju aizsprostošana,
pļavu applūdināšana v. c). Lielākās pārmaiņas augsnē notika tur,
kur šī iedarbība bija intensīvāka un ilgstošāka, pie tam dažos ga-

dījumos augsnes īpašības izmainījās krasāk, piemēram, nosusinot

purvus, apūdeņojot sausos rajonus, dziļi pārjaucot (riolējot) aug-

snes virskārtu. Neskartajām augsnēm jau ar apstrādāšanu vien

stipri izmainījās fizikālās īpašības, bet kaļķojot, pavairojot trūdu,

mēslojot, susinot vai apūdeņojot utt. jūtami izmainījās augsnes

sakārta, tilpumsvars, porainība; tas savukārt uzlaboja augsnes

gaisa apmaiņu, iesilšanu, mitruma saglabāšanos; līdz ar to* ievē-

rojami uzlabojās mikrobioloģiskie procesi un augu augšanas ap-

stākļi.
Cilvēku saimnieciskā iedarbībā neparasti strauji paātrinās aug-

snes attīstības tempi un virziens. Augsnes iekultivēšana jeb aug-

snes ielabošana ir iejaukšanās augsnes dabiskās attīstības gaitā
ar nolūku uzlabot augsnes īpašības, resp., augu attīstības apstāk-
ļus uz ilgāku laiku.

Ar lauksaimniecības zinātnes un tehnikas attīstību augsnes
iekultivēšanas iespējas pieaug. Mūsdienās izjūtama arvien lielāka

cilvēku tieksme izveidot augsti produktīvas augsnes. Ja agrāk aug-

snes varēja iekultivēt samērā ilgā laikā, tad tagad to var veikt

daudz vieglāk un ātrāk.

Cilvēku iedarbība var būt arī negatīva — tas ir tad, kad aug-

snes tiek noplicinātas. Tādā gadījumā augsnē samazinās trūda

un augu barības vielu daudzumi, pasliktinās fizikālās un ķīmiskās
īpašības.

Cilvēku saprātīgā iedarbībā rodas uzlabotas augsnes vai pat
jauns augsnes tips — kultūraugsne.

MĀCĪBA PAR AUGŠŅU KLASIFIKĀCIJU

AUGŠŅU KLASIFIKĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Zemeslodes sauszemes virsmu sedz ļoti dažādas augsnes. Tam

par iemeslu ir augsnes veidotāju faktoru: cilmiežu, reljefa, augu

valsts, klimata un augsnes vecuma dažādība, kā arī cilvēka saim-

nieciskā darbība.

Lai labāk pārskatītu daba sastopamas augsnes, nepieciešams
tās klasificēt, t. i., grupēt pēc veidošanās apstākļiem un svarīgā-
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kājām īpašībām. Augšņu klasifikācijai jādod ne tikai sistemātisks

augšņu saraksts, bet arī jāatspoguļo augšņu veidošanās procesu

likumības, pašreizējās augšņu īpašības un to izmaiņas tālākajā

evolūcijā. Augšņu klasifikācijai jābūt agronomiskai, lai to varētu

pielietot augšņu izmantošanā un ielabošanā.

Izstrādājot augšņu klasifikāciju, vispirms noskaidro principus,

pēc kuriem augšņu klasifikācijā vadīties, tad izveido taksonomet-

riskos grupējumus (tips, apakštips, veids utt.), sastāda augšņu
sistemātisko sarakstu un izstrādā augšņu nomenklatūru (nosau-
kumus), kā arī izdala galvenās pazīmes, pēc kurām augsnes

grupē.
Augsne kā īpatnējs vēl samērā maz izpētīts dabas ķermenis

grūti pakjaujas klasifikācijai, tāpēc līdz pat šim laikam pasaulē
nav izstrādātas vienotas augšņu klasifikācijas.

Pirmie augšņu grupējumi bija ļoti primitīvi, tajos vadījās no

atsevišķām augsnes īpašībām, piemēram, no augsnes krāsas (meln-
zemes, brūnzemes, pelēkzemes), -no auglības, no augiem (meža,
pjavas, stepes, rudzu, kviešu augsnes) utt.

Vēlāk zinātnieki ieteica augsnes klasificēt pēc ķīmiskā sastāva,

izdalot silikātu, karbonātu, sulfātu augsnes, bet citi
— pēc fizikāli

mehāniskajām īpašībām, izdalot māla, smilšmāla, mālsmilts, kaļķu
un trūda augsnes.

Tomēr augšņu klasifikācijas, kas bija izstrādātas, vadoties ti-

kai no atsevišķām augsnes pazīmēm, neattaisnojās, jo pietiekami
neatspoguļoja augsnes īpašības un veidošanās procesus. Lauk-

saimniecības praksē lietotais augšņu iedalījums tikai pēc mehā-

niskā sastāva arī neattaisnojās, jo vienāda mehāniskā sastāva

augsnes ziemeļos tundrā un dienvidos stepes augšņu zonā ir at-

šķirīgas pēc īpašībām un auglības.
Pamatus pirmajai zinātniskajai — ģenētiskajai augšņu klasi-

fikācijai izveidoja V. Dokučajevs (1879. g.). Ģenētiskajā augšņu
klasifikācijā augsnes grupē pēc to t. i., pēc augšņu veido-

š_anās apstākļiem un procesiem, kā arī pēc augšņu svarīgākajām
āTljām (morfoloģiskajām) un iekšējām (fizikālajām, ķīmiskajām)

īpašībām. Tālākajā ģenētiskās augšņu klasifikācijas attīstībā iezī-

mējās vairāki meklējumu virzieni. Cariskajā Krievijā, kā arī vēlāk

Padomju Savienībā izstrādātas vairākas augšņu klasifikācijas, ku-

rās augsnes grupētas pēc dažādiem principiem, piemēram, ģeogrā-
fiski ģenētiskās, vides ģenetiskās, tipiski ģenētiskās (pašģenētis-

kās), evolucionāli ģenētiskās, vēsturiski ģenētiskās klasifikācijas.

Ģeogrāfiski ģenētiskajās augšņu klasifikācijās augsnes grupē
pēc to ģenēzes un ģeogrāfiskās izplatības. Te vispirms atzīmēja-
mas V. Dokučajeva (1879., 1886., 1896., 1900. g.), N. Sibirceva

(1895., 1900. g.), J. (1922., 1931. g.) klasifikācijas.
V. Dokučajevs sava pedeja augšņu klasifikācijas variantā visas

augsnes iedalīja trīs grupās: normālās jeb zonālās, plrejas jeb
jntrazonālās un sanesumu jeb azonālās.

N. Sibircevs (1895. g.) papildināja un tālāk attīstīja V. Doku-



204

čajeva augšņu ģeogrāfiski ģenētisko klasifikāciju. Viņš izdalīja
13 augšņu tipus, apvienojot tos trīs grupās: zonālās, intrazonālās

un azonālās.
Zonālās augsnes veido plašas zonas. Pie zonālajām

augsnēm pieder tundras augsnes, podzolētās augsnes, meža pelē-
kās augsnes, melnzemes augsnes, kastaņbrūnās augsnes, pelēk-
zemes un laterītu augsnes.

lntrazonālās augsnes kā lielākas vai mazākas neno-

teikta veida teritorijas izplatītas starp zonālajām augsnēm. Pie

intrazonālajām augsnēm pieder purva augsnes, sājainās augsnes

un arī trūdamās karbonātu augsnes.

Azonālās augsnes, pēc N. Sibirceva uzskata, neietekmē

zonālie augšņu veidošanās apstākļi. Pie azonālajām augsnēm viņš
pieskaitīja skeletainās augsnes, neizveidotās augsnes un palienes
augsnes. Vēlākie pētījumi pierādīja, ka visas augsnes pakļautas
zonālajām likumībām, tā ka nav pamata šādu azonālo augšņu iz-

dalīšanai.

Vides ģenētiskajām augšņu klasifikācijām pamatā ir augsnes

veidotāji faktori: klimats, reljefs, cilmiezis, augu valsts; pie tam

uzskata, ka viens no šiem faktoriem ir galvenais, kas nosaka da-

žādo augšņu izveidošanos, bet pārējo faktoru nozīme ir mazāk

svarīga. Te minamas K. O/ļinkas (1908. g.), G. Visocka (1906. g.)
un S. Zaharova (1927. g.) izstrādātās augšņu klasifikācijas.

K. Gļinka, S. Zaharovs un citi zinātnieki augšņu ģenēzē se-

višķu nozīmi piešķir klimatam, ko arī ievēro savās ģenētiskajās

augšņu klasifikācijas.
G. Visockis augsnes vispirms iedala zonālajās, intrazonālajās

un neizveidotajās augsnēs. To tālākajā grupējumā pamatojas uz

augšņu ģenētisko veidošanos, reljefu un cilmieži.

Tipiski ģenētiskajās (pašģenētiskajās) augšņu klasifikācijās
augsnes grupē, vadoties vispirms no pašas augsnes svarīgākajām
īpašībām, mazāk ievēro augsnes veidošanos. Te atzīmējamas
P. Kosoviča (1903., 1910. g.), K. Gļinkas (1924. g.), S. Ņeustru-
jeva (1925. g.), K. Gedroica (1927. g.) un citu zinātnieku izstrā-

dātās augšņu klasifikācijas.
P. Kosovičs visas augsnes iedala divās grupās: ģenētiski pa-

stāvīgās augsnēs un ģenētiski ietekmētās augsnēs. Ģenētiski

pastāvīgās augsnes sīkāk iedala sešos augšņu tipos pēc to veidoša-

nās apstākļiem: 1) tuksneša augsnes, 2) tuksneša-stepes aug-

snes, 3) stepes augsnes (melnzemes), 4) podzola augsnes, 5) tun-

dras augsnes, 6) laterītu augsnes. Ģenētiski ietekmēto augšņu
tālākās klasifikācijas pamatā ir augsnes minerālās daļas pārvei-
došanās un organiskās vielas sadalīšanās un uzkrāšanās procesi.

S. Ņeustrujevs visas augsnes iedala divās grupās: automorfās

augsnēs, kas veidojušās klimata ietekmē, un hidromorfās augsnēs,
kas veidojušās augsnes virskārtai tuvo gruntsūdeņu ietekmē.

K. Gedroics ieteica augsnes klasificēt pēc fizikāli ķīmiskajām

īpašībām un saistīto katjonu sastāva. Viņš visas augsnes iedala
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četros tipos: 1) laterītu augsnēs ar lielu saistītā ūdeņraža īpat-
svaru, 2) podzolētajās augsnēs, kur līdz ar ūdeņradi saistīts daudz

kalcija un magnija, 3) melnzemēs, kas piesātinātas ar kalciju un

magniju, 4) soloncētās augsnēs, kur līdz ar kalciju saistīts arī

nātrijs.
Evolucionāli ģenētiskajām augšņu klasifikācijām pamatā ir

augšņu grupēšana pēc to attīstības stadijām. Tā, piemēram,
P. Kosovičs (1901. g.) augsnes klasificē, izejot no sākotnējā bā-

ziskā augsnes veidošanās procesa līdz skābo augšņu veidošanās

procesiem.
B. Poļinovs (1933. g.) un V. Kovda (1933., 1967. g.) augsnes

klasificē, izejot no hidromorfās augsnes veidošanās fāzes līdz auto-

morfo augšņu veidošanai.

Vēsturiski ģenētiskajām augšņu klasifikācijām pamatā ir

V. Viljamsa (1914., 1936. g.) darbi. V. Viljamss uzskata, ka visām

augsnēm ir viens vienots veidošanās process. Augšņu dažādība

un atsevišķie augšņu tipi ir tikai šī viena vienotā augsnes veido-

šanās procesa attīstības atsevišķās stadijas, kurām ir sava rak-

sturīga bioloģisko procesu iedarbība uz sauszemes virsējo minerālo

daļu.
I. Gerasimovs (1949. g.) uz vēsturiski ģeogrāfiska pamata ap-

skata augšņu veidošanās evolūciju pa ģeoloģiskiem periodiem, sā-

kot ar dzīvības izcelšanos virs zemes.

Augšņu klasifikācija Rietumeiropā un Amerikā. Pirmās augšņu
klasifikācijas Rietumeiropā balstījās uz augsnes cilmieža īpašībām

(fizikālajām, ķīmiskajām v. c).
1857. gadā Fallū un Meijers izveido ģeoloģiski petrogrāfisko

augšņu klasifikāciju, pamatojoties uz augsnes mineraloģisko sa-

stāvu. Nedaudz vēlāk Knops (1871. g.) augsnes grupē pēc to ķī-
miskajām īpašībām, bet A. Tērs un Sjubers (1876. g.) — pēc aug-

snes fizikālajām īpašībām un mehāniskā sastāva.

Vēlākā laikā Rietumeiropas augsnes zinātniekus ietekmē Doku-

čajeva darbi un augšņu klasifikācijā tiek pielietoti augšņu ģenēzes

principi. Parādās Ramana (1918. g.), Zigmanda (1933. g.), Strem-

mes (1950. g.), Kubienes (1953. g.) un citu zinātnieku darbi, kuros

augšņu klasifikācijā vadās no augšņu cilmieža īpašībām un aug-

šņu ģenēzes.

Pēdējā laikā tiek izstrādātas agroģeoloģiskās augšņu klasifikā-

cijas, kā arī tādas augšņu klasifikācijas, kurās vispirms pamatojas

uz augsnes profila uzbūvi un tikai pēc tam ievēro ģenētisko augsnes

izcelšanos.

Amerikā augšņu klasifikācijai sākumā bija empīriskā pieeja —

balstījās uz vietējo iedzīvotāju pieredzi par augšņu īpašībām un

kultūraugu ražību. Visas augsnes grupēja «augšņu sērijās», pa-

matojoties uz augšņu mehānisko sastāvu, atrašanās vietu un da-

žām citām konkrēti' nenoteiktām īpašībām.
_

Blakus šiem augšņu

grupējumiem veidojas arī augšņu klasifikācijas, kurās izmanto

ģenētiskāsaugšņu klasifikācijas principus.
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Liela nozīme ir Marbuia (1935. g.) darbiem, kuros Amerikas

augšņu pētīšanā plaši pielieto ģenētiskās augsnes zinātnes at-

zinās. Daudzās vēlāk izstrādātajās augšņu klasifikācijās: Kelloga
(1936., 1939. g.), Balduina—Kelloga—Torpa (1938. g.), Torpa—
Smita (1949. g.) un citos augšņu grupējumos balstās uz Mar-

buta darbiem ar izteiktu ģeogrāfiski ģenētisko novirzienu.

Pēdējos gados ASV valsts augsnes dienests Kelloga un Smita

vadībā izstrādāja jaunu augsnes klasifikāciju. Lai gan galvenos

principus šajā klasifikācijā deklarē kā ģenētiskos, tomēr tā prak-
tiski veidota pēc augšņu morfoloģiskajām pazīmēm, pēc t. s. «dia-

gnostiskā horizonta». Augšņu ģenēzes princips tiek plašāk izman-

tots tikai divās sīkākajās taksonomiskajās vienībās t. s. augšņu
grupās un apakšgrupās. Sī klasifikācija ir sarežģīta un praktiski

grūti izmantojama.

AUGŠŅU KLASIFIKĀCIJAS PRINCIPI

Lai izveidotu saskaņotu, vienotu augšņu klasifikācijas sistēmu

visai PSRS teritorijai, V. Dokučajeva Augsnes zinātnes institūts

izstrādā vienotu sistemātisko augšņu sarakstu, kurā nedaudz iz-

mainītas, apvienotas un ievērojami paplašinātas līdzšinējās sa-

mērā atšķirīgās pārējo republiku augšņu klasifikācijas sistēmas.

Latvijas republikā augšņu klasifikācijā pielieto divus sistemā-

tiskos augšņu sarakstus. Pētot augsnes praktiskām vajadzībām

(kartēšanai mērogā 1: 10 000), izmanto saīsinātu sistemātisko

augšņu sarakstu, bet detālai kartēšanai Baltijas padomju repub-
likām izstrādāts paplašināts sistemātiskais augšņu saraksts (sk.
Latvijas PSR augsnes 310. lpp.).

Pie jaunās PSRS augšņu klasifikācijas sistēmas strādājuši
daudzi padomju zinātnieki: I. Gerasimovs, S. Zonns, V. Volobujevs,
E. Ivanova, N. Rozovs, V. Kovda un citi.

Jaunajā ģenētiskajā augšņu klasifikācijā augsni uzskata kā

īpatnēju dabas ķermeni, kura veidojusies ciešā mijiedarbībā ar ap-

kārtējo vidi. Sevišķa uzmanība tiek veltīta augsnē notiekošajiem
procesiem, augsnes veidošanās īpatnībām, profila uzbūvei un tā

morfoloģiskajām iezīmēm, kā arī citām augsnes īpašībām, ko tā

ieguvusi cilvēka darbības rezultātā. Tiek ņemta vērā organiskās
vielas kvalitāte, augsnes mehāniskās, fizikālās, ķīmiskās un bio-

loģiskās īpašības, ūdens, siltuma, gaisa un augu barības vielu re-

žīmi, kā arī bioloģiskās vielu aprites īpatnības.
Pašreizējo taksonomisko vienību sistēmu izstrādājusi speciāla

komisija 1958. gadā, kas pie PSRS Zinātņu akadēmijas risina aug-

šņu nomenklatūras, sistemātikas un klasifikācijas jautājumus.
Taksonomiskās vienības jaunajā augšņu klasifikācijas sistēmā

ir ģenētiskais augšņu tips, kas tālāk sadalās apakštipos, ciltīs,
veidos un paveidos.
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Tips — liela augšņu grupa, veidojusies vientipiskos bioloģis-
kos,~kTimatiskos un hidroloģiskos apstākļos un atbilst noteiktai aug-

snes veidošanās stadijai (podzolētās augsnes, melnzemes augsnes

v. c.).

Tipā apvieno augsnes ar līdzīgu izcelšanos un uzbūvi, kuras

likumsakarīgi sastopamas lielās platībās samērā vienādos fizikāli

ģeogrāfiskos apstākļos. Viena tipa augsnes veidojušās spilgti iz-

teikta galvenā procesa ietekmē, kas bieži apvienots ar citiem aug-

snes veidošanās procesiem. Tā, piemēram, podzolētās augsnes vei-

dojušās podzolēšanās procesa un velēnošanās procesa ietekmē.

Vienā augšņu tipā apvienotajām augsnēm ir līdzīgi organiskās
vielas pārveidošanās un sadalīšanās procesi, līdzīga minerālvielu

noārdīšanās un sekundāro minerālu sintēze, vielu migrācija un

akumulācija, līdzīga profila uzbūve, līdzīgi ūdens, gaisa un sil-

tuma režīmi. So augšņu auglības celšanai jāpielieto samērā vie-

nādi augsnes ielabošanas un iekultivēšanas pasākumu kompleksi.

Apakštij>s — augšņu iedalījums tipa robežās. Atsevišķi aug-

šņu~apakštipi atšķiras cits no cita pēc galvenā augsnes veidošanās

procesa un blakus procesu izpausmes. Tā, piemēram, podzolētās

augsnes iedala apakštipos: a) tipiski podzolētās augsnes, b) ve-

lēnu podzolētās augsnes. Tipiski podzolētās augsnes veidojas stipri
izteiktā podzolēšanās procesā, bet velēnu podzolētajām augsnēm
blakus podzola procesam noris arī velēnas veidošanās process.

Cilts
— pēdējā laikā ieviests augšņu grupējums. Tā ģenētis-

kās īpašības noteic vietējo apstākļu komplekss, augsnes veidotāju
iežu sastāvs, gruntsūdeņu ķīmiskās īpašības, kā arī agrāko aug-

snes veidošanās procesu iezīmes, piemēram, iluviāli humozās, se-

kundāri podzolētās un citas.

Veids — augšņu grupējums apakštipa robežās. Veida robe-

žās augsnes ir atšķirīgas pēc veidošanās procesu izteiktības pa-

kāpes, piemēram, velēnu vāji, vidēji, stipri podzolētās augsnes.

Paveids
— augšņu tālāks grupējums veida robežās pēc

mehāniskā sastāva, piemēram, smilšaina velēnu vāji podzolēta
augsne.

Augsnes var arī grupēt vēl sīkāk pēc iekultivēšanas pakāpes,

piemēram, kaļķota smilšaina velēnu vāji podzolēta augsne.

Augšņu tipu grupēšanā līdz šim vēl nav vienveidības. Pēdējā
laikā ieteic augšņu tipus apvienot augšņu kopās (Volobujevs,
1964. g.), ekologoģenētiskajās un biofizikāli ķīmiskajās augšņu
grupās (E. Ivanova, Rozovs, 1966. g.), ģeoķīmiskajās augšņu aso-

ciācijās un dzimtās (Glazovska, 1966. g.) un citādi.

Sastādot Padomju Savienības augšņu sistemātisko sarakstu,
V. Dokucajeva Augsnes zinātnes institūts augšņu tipus iedala lie-

lākās grupās pēc biofizikāli ķīmiskajām un zonāli ekologoģenētis-
kajām pazīmēm.

Biofizikāli ķīmiskās augšņu grupas un rindas veido pēc trūda

daudzuma un saistīto bāzu sastāva, augsnes reakcijas, sadēdēša-
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nas procesu virziena, organominerālo jaunveidojumu rakstura,
karbonātu un viegli šķīstošo sāļu atrašanās dziļuma.

Zonāli ekologoģenētiskās augšņu grupas un rindas izdala pēc
hidrotermiskajām īpašībām. Ņem vērā mitruma apstākļus, siltuma,
ūdens un gaisa režīmus augsnē. No šī grupējuma praksē ieviešas

augšņu tipu grupējums rindās pēc mitruma apstākļiem (automor-
fās, pushidromorlās, hidromorfās).

Automorfās augsnes veidojas uz līdzenām zemes vir-

smām un nogāzēm brīvas virsūdeņu noteces un dziļa gruntsūdens
apstākļos.

Pushidromorfās augsnes veidojas īslaicīgi stāvošu

virsūdeņu ietekmē vai vidēji dziļa gruntsūdens ietekmē, kad kapi-
lārā ūdens josla sasniedz augu saknes.

Hidromorfās augsnes veidojas ilgstošā virsūdeņu
ietekmē vai sekla gruntsūdens ietekmē, kad kapilārā ūdens josla
sasniedz augsnes virsmu.

Grupējumam pēc mitruma apstākļiem ir svarīga agronomiska
nozīme, jo katrā gadījumā var spriest par kultūraugu augšanas
faktoru — gaisa, siltuma, ūdens un augu barības vielu režīmu

augsnē.
Pašreiz augsnes zinātnieki izstrādā lauksaimniecībā izmantoto

augšņu agronomiskos grupējumus, apvienojot augsnes, kas ap-

tuveni vienādi izmantojamas, aptuveni vienādi ielabojamas utt.

Augšņu nomenklatūras principi. Augsnes zinātnē pieņemtos

augšņu nosaukumus, kuri atbilst augšņu īpašībām un klasifikāci-

jai, pieņemts saukt par augsnes nomenklatūru.

Augšņu tipiem nosaukumus parasti dod pēc augšņu virsējā ho-

rizonta krāsas (melnzemes, pelēkzemes, brūnzemes utt.), pēc aug-

šņu specifiskajām īpašībām (solončaki, karbonātu augsnes), pēc
augšņu veidošanās procesa (podzolētās, velēnu gleja), kā arī no

ainavas morfoloģiskās uzbūves (purva augsnes).
Augšņu apakštipiem nosaukumus visbiežāk dod pēc papild-

procesiem, kas noris augsnē (velēnu podzolētās), pēc augšņu krā-

sas (gaišās, tumšās, pelēkzemes), pēc augšņu atrašanās vietas

augšņu zonā (ziemeļu, dienvidu). Bieži vien tipam visraksturīgā-
kās augsnes iedala speciālā apakštipā, nosaucot tās par šim tipam

tipiskajām. Tā, piemēram, augšņu tips «Podzolētās augsnes»

iedalās divos apakštipos: tipiskajās podzolētajās augsnēs un ve-

lēnu podzolētajās augsnēs.
Klasifikācijas zemākajiem grupējumiem lieto nosaukumus pēc

raksturīgākajām augsnes īpašībām vai šo īpašību kvalitatīvajiem

un kvantitatīvajiem raksturojumiem, piemēram, vāji, vidēji, stipri
podzolētās augsnes, trūdamās, trūdami kūdrainās, kūdras augsnes

utt. Paveida raksturošanai parasti lieto augsnes mehāniskā sa-

stāva apzīmējumus.
Padomju Savienībā pieņemts pilnā augsnes nosaukumā ietvert

tipa, apakštipā, cilts, veida un paveida nosaukumu.

Augšņu diagnostikas principi. Augšņu iedalīšanu augšņu kla-
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sifikācijas sistēmā izdara, vadoties no augsnes īpašību kopuma, ko

nosauc par augsnes diagnostisko raksturojumu (diagnostika).
Šādu raksturojumu parasti mēdz sastādīt pēc samērā viegli atšķi-
ramām augsnes profila morfoloģiskajām pazīmēm un vienkāršāko

ķīmisko analīžu (pH, CaCO*3 noteikšana) rezultātiem. Tomēr precī-
zai augsnes tipa, apakštipa un pat veida noteikšanai jāizmanto
laboratorijas analīzes. Ir svarīgi zināt mehāniskā sastāva izmai-

ņas, sīko daļiņu un atsevišķu elementu pārvietošanos augsnē, mi-

nerālu noārdīšanos, trūda sastāv» izmaiņas utt. Jāizpēta arī aug-

snes ūdens, gaisa un siltuma režīmi. Precīzam diagnostiskajam
raksturojumam nepieciešama augsnes pilna analīze.

Atsevišķi augšņu tipi izplatīti noteiktās klimatiskajās joslās un

augu valsts zonās, veidojot speciālas augšņu zonas. Katrā augšņu
zonā blakus valdošajam augšņu tipam sastop arī citas augsnes.

Padomju Savienībā augšņu zonas un augu valsts zonas no zie-

meļiem uz dienvidiemmainās šādā secībā.

Augšņu zonas Augu valsts zonas

1. Arktiskā-subarktiskā augšņu 1. Tundras zona.

zona. 2. Taigas vai mērenā klimata

2. Mežu-p]avu augšņu zona. skuju koku un jaukto mežu

3. Mežastepes augšņu zona. zona.

4. Melnzemes stepes augšņu zona. 3. Mežastepes zona.

5. Sausās stepes augšņu zona. 4. Stepes zona.

6. Pelēkzemes-tuksneša augšņu 5. Sausās stepes zona.

zona. 6. Sausās stepes-tuksneša augu
valsts zona.

Latvijas PSR augšņu grupēšanai pašreiz izmanto Latvijas
PSR Lauksaimniecības ministrijas, Latvijas PSR LM Republikā-
niskā zemes ierīcības projektēšanas institūta, Latvijas PSR LM

Zemkopības zinātniskās pētniecības institūta un Latvijas Lauk-

saimniecības akadēmijas saskaņotu sistemātisko augšņu sarakstu.

Pēc šī saraksta praktiski veikta visu lauksaimniecībā izmantojamo
augšņu kartēšana mērogā 1:10 000. Detālai augšņu kartēšanai

1952. gadā, piedaloties Baltijas padomju republiku un V. Dokuca-

jeva Augsnes zinātnes institūta augšņu pētniekiem, izstrādāts pa-

plašināts augšņu tipu saraksts.

PSRS AUGŠŅU ZONAS

ARKTISKĀS-SUBARKTISKĀSZONAS AUGSNES

(tundras zonas augsnes)

ROBEŽAS UN PLATĪBA

Padomju Savienības plašie ziemeļu apgabali sastāda arktisko-subarktisko

augšņu zonu, kas iedalās divās apakšzonās: arktiskajā (tuksneša tundras) un

subarktiskajā (tundras augšņu).
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Arktiskā tundra jeb tuksneša tundra aizņem Ziemeļu Ledus okeāna salas
(izņemot Jaunas zemes dienvidu daļu) un šauru Āzijas ziemeļu joslu gar
Ziemeļu Ledus okeāna krastu. Subarktiskā tundra atrodas uz dienvidiem no

arktiskās tundras un dienvidos robežojas ar taigu. Subarktiskā tundra
iedalās ziemeļu tundrā un dienvidu tundrā. Kopējā subarktiskās tundras

un arktiskas tundras platība aizņem 180 miljonus ha, t. i., 8,1% no visas Pa-

domju Savienības teritorijas. Bez tam vēl kalnu tundra aizņem 165 miljonus
ha. Eiropā tundra sākas Kolas pussalas ziemeļos un aizņem teritorijas nedaudz

uz ziemeļiem aiz polārā loka, bet Sibīrijā tā atrodas mūžīgā sasaluma joslā,
ietverot tādas lielas salas kā Jaunā zeme, Ziemeļu zeme un citas. Plašās tundras

teritorijas ar to raksturīgajām dabas īpatnībām un dzīļu bagātībām Jauj uz-

skatīt tās par perspektīvām apgūšanai. Arktisko-subarktisko augšņu zonu pētī-
juši G. Tanfiljevs, B. Gorodkovs, J. Ļiverovskis, M. Sumgins, V. Sukačovs,
L. Bergs un daudzi citi zinātnieki.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats. Raksturīga klimata īpatnība arktiskajā-subarktiskajā augšņu zonā

ir mūžīgais sasalums, kas loti ietekmē augsnes veidošanās procesus. No zonas

rietumdaļas (Kolas pussalas) uz austrumiem mūžīgā sasaluma kārtas biezums

pieaug un Cukotskas—Anadīras, Kaninskas —Pečorskas provincēs sasniedz 100—

130 m biezu kārtu, bet Ziemeļsibīrijā — vairāk par 400—600 m. Sevišķi bargi kli-

matiskie apstākļi ir arktiskajā tundrā, Ziemeļu Ledus okeāna salās. Bargo ap-

stākļu dēļ zonas ziemeļos ir arktiskais tuksnesis, kur zemes virsma pārklāta ar ledu.
Arktiskā tundra raksturīga ar bargu klimatu. Nokrišņu daudzums 150—

330 mm gadā. īsajā vasarā (5—6 nedēļās) zemes virskārta atkūst sekli — līdz

30 cm. Zemes (augsnes) virskārtā daudz plaisu, kas veidojušās sala ietekmē.

Ļoti izteikta sala dēdēšana, tādēļ zemes virspusē sastop daudz iežu šķembu, ko

vietām pārsedz aļģes, ķērpji un sūnas.

Subarktiskā tundra ir raksturīga ar zemu vidējo gada temperatūru, garu un

bargu ziemu, īsu, saulainu vasaru un nelielu nokrišņu daudzumu ziemas pe-

riodā, kad valda polārā nakts.
Lai gan subarktiskajā tundrā klimatiskie apstākļi jau nedaudz labvēlīgāki

nekā arktiskajā tundrā, tomēr arī šeit ir par maz siltuma, bet daudz mitruma.

Vasarā tundrā valda polārā diena. Jūlijā vidējā temperatūra 11—13°C. Vidējā

gada temperatūra stipri dažāda. Rietumu tundrā vidējā gada temperatūra ap

—0,2 °C; Sibīrijas tundrā noslīd līdz —17 °C; viszemākā vidējā temperatūra

janvārī ir Cukotskas tundrā —no —30 līdz —40 °C; Tālajos austrumos janvārī
vidēji ir —25 °C, bet jūlijā —

11—13 °C.

Aktīvo temperatūru summa (augstāka par 10 °C) sastāda 400—600°. Dienu

skaits ar temperatūru, augstāku par 5 °C, ir stipri svārstīgs — no 36 līdz 90

dienām gadā.
Nokrišņu daudzums gadā Kolas pussalā ap 400 mm, bet Austrumsibīrijā —

ap 140—160 mm.

Zemajā temperatūrā ūdens iztvaiko mazāk nekā ir nokrišņu. Tāpēc augsnes
ir pārmitras. Relatīvais gaisa mitrums vasaras mēnešos 75—90%-

No Rietumu tundras uz austrumiem klimats kļūst kontinentālāks, bet pašos
austrumos — atkal maigāks.

Reljefs. Tundras rietumu daļā reljefs visumā līdzens, ar nelieliem paugu-

riem, reti sastopami lielāki kalni vai augstienes, piemēram, Timanas kalni,

Urāli un citi. Līdzenumos, ielejās un ieplakās bieži atrodas sekli purvi vai ezeri.

Tundras zonas austrumu daļā turpretim reljefs ir ļoti paugurains un pāriet Zie-

meļaustrumāzijas augstienē.
Cilmieži. Tundras rietumu daļā pārsvarā ir kvartāra perioda Boreālas jūras

transgresijas uznesumi un lielās platībās arī eluviālie kristālisko iežu nogulumi.

Pēc mehāniskā sastāva šie cilmieži ir ļoti dažādi; pelēkais māls, smilšmāls, māl-

smilts un pat smilts. Cilmieži vietām ir kārtaini, putekļaini vai akmeņaini, ar

jūras faunas atliekām.
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Tundras austrumu daļā augšņu cilmiežus veido kristāliskie ieži un to sadē-

dēšanas produkti.
Augu valsts. Tundras veģetācija ziemeļnieciska — nabadzīga un vāji attīs-

tīta. Augi, kas tundrā lielākās platībās labi aug, ir sūnas, ķērpji un grīš|i. Briežu

ķērpji un sūnas veido labas ziemeļbriežu ganības. Tundras dienvidu daļā zemā-

kajās vietās, kur ir jau izveidojusies velēna, kas ziemā zem sniega tā nesasalst,

aug arī stiebrzāles. Pēc augu cenozēm tundru var iedalīt 5 apakšzonās.
Arktiskā tuksneša tundra atgādina arktisko tuksnesi, atrodas

Ziemeļu Ledus okeāna salās. Liela daļa šo kalnaino salu pārklātas ar ledu, bet

no ledus brīvā daļa ir stipri akmeņaina — t. s. poligonālā tundra. Seit zemes

virsma ir bez sniega un, lielajā salā stipri izsalstot, saplaisā daudzstūrainos ga-

balos, tādēļ šeit gandrīz nav veģetācijas, aug tikai dažas sūnas un ķērpji.
Arktiskā tundra aizņem Rietumsibīrijas zemienes ziemeļu daļu un Tai-

miras pussalu. No arktiskās tundras vairāk par pusi aizņem zemie purvi un

ezeri, bet pārējā daļā aug ķērpji un sūnas, veidojot jau apmierinošas ziemeļ-
briežu ganības. Upes šeit pavasaros īslaicīgi pārplūst, bet mūžīgā sasaluma

kārta vasarā jau mazliet atkūst.

Ķērpju-sūnu tundra ir tipiskākā tundras daļa. Apmēram 25% aizņem

ezeri un purvi. Lielu daļu aizņem arī t. s. plankumainā tundra, kur starp sūnām

un ķērpjiem atrodas kaili neapauguši mālaini laukumi līdz 1,5 m diametrā. To

rašanās vēl nav pilnībā noskaidrota. Ķērpju-sūnu tundrā mālainā augsne galve-
nokārt pārklāta ar sūnām (Aulacomniurit, Dicranum, Hylacomium, Polytrichum
v. c), bet smilšainā un akmeņainā augsne apaugusi ar ķērpjiem (Cladonia,
Alectoria, Cetraria v. c). Ķērpju-sūnu kūdrā ir maz pelnu (2—3%).

Krūmu tundra aizņem lielas platības, kas apaugušas ar krūmiem,

koku šeit nav. Augu valsti veido krūmi (pundurberzi, vaivariņi, krūmu vītoli,

zilenes v. c), zālaugi (grīšļi, auzene, brūklenes v. c), ķērpji un sūnas. Sajā
tundras daļā bieži sastopami sfagnu-ķērpju kūdrāji ar nelieliem pauguriem, kas

apauguši ar ložņu augiem (vaivariņiem, zilenēm, brūklenēm, purva viršiem,

pundurbērziem un krūmu vītoliem). Upju ielejās krūmu augšanai ir daudz labāki

apstākļi, tāpēc tie šeit izaug daudz garāki.
Meža tundra atrodas uz dienvidiem no krūmu tundras. Meži aug upju

ielejās un arī puduros ūdensšķirtnēs. Sastopami dažādi polārie bērzi, lapegle un

citi koki. Koku augšanas apstākfi tundrā nav labvēlīgi, jo mūžīgā sasaluma slā-

nis atrodas seklu, augsnē ir maz augu baribas vielu. Tāpēc arī koku ikgadējais
pieaugums ir mazs. Koki šeit aug nelielos mālainos un smilšainos uzkalniņos.

Zemākās, purvainākās vietās aug biezi krūmāji no vītoliem, pundurbērziem, pa-

egļiem. Ļoti lielas platības aizņem sfagnu purvi. Aležu tundras sausākajās vietās

aug ķērpji un hipnu sūnas, bet zemākajās vietās atrodas ciņaini sfagnu purvi

ar spilvēm, lācenēm un citiem augiem.

TUNDRAS AUGŠŅU VEIDOŠANĀS UN RAKSTUROJUMI

Augsnes veidošanās apstākļi tundrā ir ļoti īpatnēji. Sīs īpatnības nosaka

zemā temperatūra, pārmērīgais mitrums, sekli atkususi zemes virskārta, mūžī-

gais sasalums, kā arī ļoti mitrais atmosfēras gaiss, ūdens iztvaikošana ir nie-

cīga, tāpēc augsne dominē gandrīz pilnīgi anaerobie apstākļi, kas sekmē aug-
snes glejošanos un kūdras uzkrāšanos. Zemās temperatūras un īsās vasaras dēļ
augu valsts nabadzīga, ar vienpusīgu botānisko sastāvu. Arī augsnes mikro-

bioloģiskie procesi vāji izteikti, mikroflora nabadzīga. No mikroorganismiem
sastop mikobaktērijas, pelējuma sēnes un starsēnes. Nitrifikācijas procesi ļoti
vāji izteikti. Tie intensīvāki vienīgi sausākajās pļavas augsnēs zem stiebrzāļu
veģetācijas. Sādu pļavas augšņu tundrā ir relatīvi maz. Tundras augsnēs nav

sastopamas brīvās slāpekļsaistītājas baktērijas (Azotobacter), tāpēc slāpekļa
augsnē ir ļoti maz. Arī citu barības vielu tundras augsnē ir maz, tās iekonservē-

tas kūdrā vai organiskajās augu atliekās un nav izmantojamas zālaugiem, krū-

miem un kokiem. Zālaugi kā bioloģiskais faktors augsnes veidošanās procesu
šeit ietekmē maz, galvenā nozīme ir sūnām, ķērpjiem un krūmiem. Tāpēc augsnes
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trudkārtas horizonts ir vāji izteikts (3—9 cm) ar nedaudz trūda. Bieži trūda
horizonta tikpat kā nav, tas iezimējas vāji.

Ja mūžigā sasaluma slānis atrodas tuvu augsnes virskārtai, tad vasarā

sniega kušanas un lietus ūdeņi nevar iesūkties dziļākajos horizontos un uzkrājas
augsnes virspusē, piesātinot augsni tik stipri, ka tā sāk plūst pa neatkusušo pa-
matu. ležu masu pārvietošanos veicina arī iežu slīdēšana pa sasalušās zemes

kārtu. So parādību sauc par soliflukciju (grunts tecēšanu). Tāpēc tundras aug-
snēm ir ļoti vāji izteikts podzola horizonts vai arī tā nemaz nav. Līdz ar to

nav izveidots arī ieskalošanās horizonts. Tikai tur, kur augsnes smilšainākas,
udenscaurlaidīgakas, ar dziļāku profilu, parasti atrod izteiktu podzola horizontu.
Podzola horizonts tundras augsnēs bieži sākas tieši apakš zemsegas horizonta.

Tundras augsnes gandrīz vienmēr ir vairāk vai mazāk glejotas. Bieži gleja
horizonts sākas tieši apakš zemsegas un iesniedzas līdz 25—30 cm dziļumam.
Nereti zilais gleja horizonts veidojies virs mūžīgā sasaluma slāņa, bet profila
augšdaļa horizonti ir tikai vāji glejoti.

Visam tundras augsnēm ir raksturīgs sekls augsnes profils, kas izskaidro-

jams ar vāji izteiktiem ķīmiskiem un bioloģiskiem procesiem. Cilmiezis atrodas

ne dziļāk par 30—40 cm.

Rietumsibīrijā tundras augsnes segas biezums svārstās robežās no 20 līdz
25 cm, bet Ziemeļjakutijā — tikai 3—9 cm. Līdzīgi profili ir citos tundras apga-
balos. Visdziļākās augsnes ir Hibīnu tundrā, kur nav mūžīgā sasaluma. Ai hori-

zonta biezums 2—3 cm, A
2 — 7—lo cm, bet cilmiezis (C) sākas 30—40 cm

dziļumā.
Trūda daudzums tundras augsnēs visbiežāk ir 1—2% robežās, bet atseviš-

ķos gadījumos var būt arī 8—15%. Trūds sastāv galvenokārt no fulvoskābēm

(70%), humīnskābju ir tikai 10—15%.

Tundras augšņu augsnes šķīdums nav bagāts ar minerālsāļiem — tikai

0,02—0,07%, bet kopā ar organiskajām vielām — 0,03—0,10%.

Augu aktīvo barības vielu — kālija un fosfora tundras augsnēs ir maz.

Tāpat maz ir arī slāpekļa, jo nitrifikācijas procesi noris ļoti vāji. Samērā liels

ir augsnes hidrolītiskais skābums un apmaiņas skābums, bet relatīvi maza pie-
sātinājuma pakāpe ar bāziskajām vielām. Adsorbcijas kapacitāte maza (5—

6 mgekv, reti 9—16 mgekv 100 g augsnes).
Tundras augsnes, kas veidojušās uz karbonātus saturoša cilmieža, bieži ne-

uzrāda ne mazāko izskalošanās pazīmju. Tās ir piesātinātas ar bāziskām vielām,

uzrāda vāji skābu vai neitrālu reakciju.
Balstoties uz daudzu zinātnieku darbiem par arktiski-subarktisko augšņu

zonu, D. Vilenskis izdalīja šādus visbiežāk izplatītos tundras augšņu tipus:
1. Tundras poligonālās augsnes.
2. Tundras glejaaugsnes.

3. Tundras kūdrainās gleja augsnes.

4. Tundras podzolētās gleja augsnes.
5. Tundras purva augsnes.

6. Tundras pļavas velēnu augsnes.

Tundras poligonālās augsnes veidojušās ļoti īpatnējos apstākļos, kur aug-

snes veidošanās process noris ļoti zemā temperatūrā, dziļi sasalstot un sadēdot

virsējām iežu kārtām, kas parasti pārklātas ar ledus segu. No ledus brīvajās
vietās sāk veidoties augsnes kārta no rupjiem drupu iežu materiāliem ar smalk-

zemes piejaukumu, kas vasarā atkūst līdz 30 cm dziļi.

Poligonāloaugšņu visvairāk ir arktiskās tundras ziemeļu daļā, it sevišķi Zie-

meļu Ledus okeāna salās, kā arī Jamaļas, Taimiras un citās pussalās. To virsma

ir stiprā salā saplaisājusi. Dziļās plaisas veido īpatnēju plaisu tiklu, tā ka zemes

virsrria izskatās it kā sadalīta diezgan regulāras formas sešstūros (21. att.).
Poligonālās augsnes ir kailas vai apaugušas ar ķērpjiem un sūnām. Tādēļ

tām ir ļoti vāji izteikts trūda horizonts ar maz organisko vielu — trūdkārtas

biezums nepārsniedz 2 cm. Reakcija vāji skāba vai neitrāla, jo augsne piesāti-
nāta ar C ■' un Mg' \

Arktiskajā tundrā vietām karbonāti atrodas augsnes virskārta, bet jūras

piekrastē — arī solončakveida augsnēs, kur atrodami Boreālās jūras transgresi-
jas uznesumi.
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21. att. Tundras poligonālās augsnes.

Tundras gleja augsnes. Tundras gleja augsnes ir raksturīgas ar to, ka virs-

kārtā nav kaut cik izteikta kūdras slāņa, bet gan pa lielākai da|ai plāns vāji
trūdams vai trūdami kūdrains slānis līdz 4 cm biezs, ko veido zemsegas augi —

ķērpji un sūnas. Zem tā ir zilais gleja horizonts (G) ar sīkiem, brūnganiem
dzelzs plankumiem. Dziļumā no 20—25 cm līdz pat sasaluma slānim atrodas

cilmiezis, kurā giejošanās nedaudz samazinās, bet dažām augsnēm vēl vairāk

pieaug. Gleja augšņu reakcija vāji skāba vai neitrāla, retāk vāji bāziska. Šo

augšņu virskārta salā saplaisā, veidojot biezu plaisu tīklu un sadalot augsnes

virsmu daudzstūros, kuru diametrs 30—50 cm. Plaisu platums sasniedz 5—15 cm,

dzijums — 30—50 cm. Vasarā, kad plaisās izkūst ledus, pa tām noplūst atku-

sušā mūžīgā sasaluma un nokrišņu ūdeņi.

Tundras kūdrainajām gleja augsnēm virskārtā ir 10—20 cm kūdras slānis,
bet dziļāk — 2—3 cm biezs A] horizonts. Gleja horizonts (G) labi izteikts. Sīs

augsnes parasti nav podzolētās, bet satur saistītos H- un Al— katjonus, tāpēc
reakcija ir vāji skāba. Plaši izplatītas arktiskajā tundrā un meža tundrā.

Tundras podzolētās gleja augsnes pa lielākai daļai sastopamas meža tundrā

un krūmu tundrā uz mālsmilts vai smilts cilmiežiem zem koku un krūmu veģe-
tācijas. Podzolē'o gleja augšņu profilā ir neliels (0—3 cm), vāji izteikts trūda

horizonts (Ai) vai arī dažāda dziļuma kūdras slānis. Zem trūdkārtas atrodas

vāji izteikts 7—lo cm biezs podzola horizonts (A2 ), bet dziļāk 20—26 cm biezs
iluviālais horizonts (B), kas satur iluviālo humusu (līdz 8,9%), dzelzi (Fe2o3

līdz5,9%) unalumīniju (A12
0

3
līdz 16,9%).

Tundras purva augsnes visbiežāk sastopamas meža tundrā un krūmu
tundrā. Krūmu tundrā seklie zemie purvi aizņem nelielas platības reljefa zemā-

kajās vietās, bet meža tundrā purvaino platību ir vairāk. Seit kūdras kārtas bie-

zums sasniedz 0,5—3 m, kūdrā 3—7% pelnu.
Tundras pļavas velēnu augsnes veidojušās uz cilmiežiem, kas bagātāki ar

augu barības vielām. Tās sastopamas upju palienēs, kur laba dabiskā augsnes
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nai. Sīm augsnēm ir labi izteikts 25—30 cm biezs trūda horizonts (Ai). Trūda

daudzums var sasniegt 10%, tā adsorbcijas kapacitāte sniedzas līdz

36 mgekv/100 g augsnes. Tāpēc arī augsnes reakcija ir tuva neitrālai.

LAUKSAIMNIECĪBA TUNDRĀ

Tundras zona aizņem ļoti lielas platibas. Tundrā ir attīstīta rūpniecība,
medniecība un daļēji arī lauksaimniecība, kuras uzdevums — apgādāt iedzīvo-

tājus ar svaigiem dārzeņiem, kartupeļiem, pienu un citiem lauksaimniecības pro-
duktiem. Tas panākams, iekopjot vēl maz izpētītās tundras augsnes un audzējot
ātraudzīgas, ziemeļu apstākļiem piemērotas dārzeņu un citu lauksaimniecības

augu šķirnes. Pēdējos gados lauksaimniecība, it sevišķi lopkopība tundrā ir ievē-

rojami attīstījusies un pavirzījusies uz ziemeļiem. Sevišķi tas vērojams Kam-

čatka, apgabalā gar Ohotskas jūru un vairākos citos Jakutijas APSR rajonos,
Murmanskā un citur.

Tundras augšņu iekultivēšanai vispirms nepieciešama nosusināšana, lai uz-

labotu augsnes mitruma apstākļus, aerāciju, siltuma režīmu, aktivizētu biolo-

ģiskos procesus, pavairotu labi humificēta trūda daudzumu augsnē, uzlabotu

aktīvo barības vielu režīmu, samazinātu augsnes skābumu un mazinātu mūžīgā

sasaluma kaitīgo ietekmi uz augu augšanu.
Tundrā ļoti liela nozīme ir lauku aizsardzībai ar meža joslām, kas ievēro-

jami samazina valdošo vēju kaitīgo ietekmi, aiztur sniegu, paaugstina augsnes

virsmas temperatūru, aizkavē mitruma iztvaikošanu, aizsargā augus no mehā-

niskas bojāšanās.

MEŽU-PĻAVU ZONAS AUGSNES

(taigas meža zonas augsnes)

Mežu-pļavu augšņu zona atrodas dienvidos no tundras augšņu zonas. Zonas

klimats, augu valsts un citi augsnes veidotāji faktori ir tādi, kas veicina augšņu
izskalošanos — podzolēšanos. Tāpēc zonā daudz sastopamas velēnu podzolētās
augsnes, velēnu podzolētās glejotās augsnes un tipiskās podzolētās augsnes.
Sī iemesla dēļ mežu-pļavu augšņu zonu dēvē arī par podzolēto augšņu zonu.

Augšņu kompleksā bez podzolētajām augsnēm plaši izplatītas vēl purva aug-

snes, velēnu gleja augsnes, podzolētās gleja augsnes un kalnu augsnes, bet ma-

zākā daudzumā sastop arī velēnu karbonātu augsnes, palienes augsnes un citas

augsnes.

ROBEŽAS UN PLATĪBA

Sīs zonas augsnes izplatītas Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerika. Padomju Sa-

vienībā mežu-pļavu augšņu zona stiepjas plašā josla, sakot no Baltijas jūras
cauri visai teritorijai uz austrumiem līdz Klusajam okeānam, Beringa jūrai un

Ohotskas jūrai. Ziemeļos tā robežojas ar tundras augšņu zonu, bet dienvidos —

pakāpeniski pāriet mežastepes augšņu zonā un melnzemes stepes augšņu zona.

Padomju Savienībā mežu-pļavu augšņu zona aizņem vairāk neka pusi no visas

teritorijas, t. i., apmēram 1155 miljonusha, t. i., 52,1%.

Pēc dabas-saimnieciskajiem radītajiem šo augšņu zonu kopa ar mežastepes

augšņu zonas ziemeļu rajoniem nosauc par PSRS nemelnzemes joslu. Visā pa-

saulē šī augšņu zona aizņem apmēram 2500 miljonus ha, t. i., 15% no zemes-

lodes sauszemesplatības.



215

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Mežu-pļavu augšņu zonair ļotiplaša, tāpēc tās dabiskie apstākļi stipri izmainās.

Klimats. Mežu-pļavu augšņu zonas klimats ievērojami siltāks nekā tundras

augšņu zonā: ziemas siltākas un īsākas, nokrišņu vairāk, veģetācijas periods ga-
rāks. Tomēr zonas dažādās vietās klimatiskie apstākļi stipri atšķirīgi. Eiropas
daļā klimats mitrāks, bet Sibīrijā — kontinentālāks. Vidējā gada temperatūra
Eiropas daļā svārstās no 0 līdz 7 °C, Sibīrijā — nokrītas zem 0 °C, Jakutijā —

pat līdz —7, —16 °C. Nokrišņu daudzums Eiropas daļā ap 600—700 mm, bet

Sibīrijā samazinās un Jakutijā svārstās tikai ap 300 mm. Zonai ir raksturīgs, ka

nokrišņu daudzums pārsniedz ūdens iztvaikošanu no augsnes, tā ka augsnē val-

došais ir caurskalošanās tipa ūdens režīms. Gada nokrišņu daudzums visbiežāk

pārsniedz iztvaikošanu 1,10—1,33 reizes. Tāpēc zonas augsnes ir pietiekami mit-

ras vai pat pārmitras. Tomēr zonas Sibīrijas daļā sastopami arī rajoni, kur no-

krišņu ir mazāk nekā iztvaikošana no augsnes; šajos rajonos mitruma augsnē

ir nepietiekami. Uz austrumiem no Jeņisejas ir mūžīgais sasalums. Bezsala un

veģetācijas periods kļūst ilgāks virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, kā ari no

austrumiem uz rietumiem.

Reljefs. Mežu-pļavu augšņu zona ir raksturīga ar stipri dažādu, pat nelielās

platībās mainīgu reljefu. No visas platības apmēram 65% ir samērā līdzens rel-

jefs un 35% kalnains. Ziemeļrietumu Eiropas daļā mijas gala morēnas pauguru

grēdas ar pamatmorēnas līdzenumiem, bet pārējā Eiropas daļā pārsvarā ir lē-

zeni viļņots līdzenums, ko šķērso Viduskrievijas paaugstinājums. Karēlijā, Ko-

las pussalā, Urālos reljefs kalnains. Aiz Urālu kalnu grēdām atrodas plašā
Rietumsibīrijas zemiene ar līdzenu reljefu un ļoti mazu dabisko kritumu. Tāpēc
tur daudz purvaino augšņu un purva augšņu. Uz austrumiem no Jeņisejas upes

izvietojas Vidussibīrijas plakankalne, kas aiz Ļenas upes pāriet stipri kalnainā

reljefā. Tālajos Austrumos lielu platību aizņem arī Amūras zemiene. Stipri ne-

vienādais reljefs zonas atsevišķās vietās dažādi ietekmē nokrišņu ūdens sadali,

temperatūru, iztvaikošanu, gruntsūdens dziļumu, cilmiežu sastāvu, trūda un

augu barības vielu daudzumu, augu sastāvu un citus faktorus, kas savukārt
nosaka dažādu augšņu veidošanos. Ar to daļēji izskaidrojama šai zonai rakstu-

rīgā lielā augšņu dažādība, kas bieži vien izmainās nelielāsplatībās.

Cilmieži. Mežu-pļavu zonas plašajā teritorijā sastopami ļoti dažādi cilm-

ieži. Reljefa un citu faktoru ietekmē cilmieži bieži izmainās. Zonas Eiropas daļā

un Rietumsibīrijas daļā visizplatītākie cilmieži ir morēnas un dažādi pārskaloti

morēnu materiāli. Pēc mehāniskā sastāva izplatītākie cilmieži ir akmeņaini un

bezakmeņu, gan karbonātiem bagāti, gan bezkarbonātu dažāda smaguma smilš-

māli. Daudz sastop arī ledāju ūdens sanestu mālsmilti, smilti, mazāk segmālus,
merģeļus un slokšņu mālus. Atsevišķās vietās izplatīti vecie un jaunāko laiku

aluviālie sanesumi, fluvioglaciālie nogulumi un karbonātiem bagāti lesveida

cilmieži. Zonas austrumu daļā, sevišķi Austrumsibīrijas augstienē daudz sastop
arī elūvija rakstura cilmiežus, kas veidojušies, iežiem (granītam, gneisam, ba-

zaltam v. c.) uz vietas sadēdot. Kalnu pakājē kā cilmieži izplatīti delUviālie un

proluviālie nogulumi.
Visā plašajā mežu-pļavu augšņu zonā augšņu cilmiežiem ir raksturīgs ļoti

dažāds mehāniskais sastāvs un nav karbonātu. Tikai atsevišķos rajonos (kā

Baltijas republikās un citur) sastop karbonātiem bagātus cilmiežus. Cilmieži pēc

veidošanās, mehāniskā sastāva, ķīmiskajam un fizikālajām īpašībām izmainās

pat nelielās platībās, tas savukārt veicinājis dažādu augšņu izveidošanos.

Augu valsts. Mežu-pļavu augšņu zonā izplatītas meža, pļavas un purva

augu grupas. Visā zonas teritorijā izplatīti meži. Rietumeiropas daļā vairāk sa-

stop egļu (Picea excelsa), priežu (Pinus silvestris) un jauktus mežus, bet Aus-

trumeiropas apgabalos — arī Sibīrijas baltegļu (Abies sibirica) mežus. Sibīrijas
daļā sastop skuju koku mežus, jauktus mežus, Sibīrijas baltegļu, ciedru (Pinus
sibirica) un arī lapu koku mežus. Kalnos daudz krūmu. Skuju koku meži pār-

svarā zonas ziemeļu daļā, bet virzienā uz dienvidiem tos pakāpeniski nomaina

jauktie meži, kas pāriet lapu koku mežos.
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Mežu-p|avu augšņu zona iedalāma trīs apakšzonās. Zieme|u augšņu apakš-
zonā gar meža tundru stiepjas pārpurvoti ziemeļu skuju koku meži (taiga), kas

mainās ar lieliem sfagnu purvu masīviem. Sajā apakšzonā tikai atsevišķās vietās

var sastapt nepārpurvotus mežus un sausleju pļavas. Zonas vidus daļu aizņem

vidējā augšņu apakšzonā. Seit atrodas lieli skuju koku mežu un jauktu mežu

masīvi. Sīs apakšzonās Eiropas daļā pārpurvotu augšņu platību ir nedaudz mazāk,

bet Āzijas daļā tāpat sastop daudz purvu. Zonas dienvidu daļā izvietojas dienvidu

augšņu apakšzonā ar jauktu mežu un lapu koku mežu masīviem. Jauktajos mežos

starp skuju kokiem aug lapu koku sugas, sevišķi bērzs (Betula verrucosa), alksnis

(Alnus incana), apse (Populus tremula) un citi. Ozolu (Cļuercus robur), kļavu
(Acer platanoides), liepu (Tilia cordata) uncitu platlapu koku meži sastopami at-

sevišķās vietās apakšzonās Eiropas daļā un Tālajos Austrumos. Dienvidu apakš-
zonā purvu ir ievērojami mazāk, bet ir plaši sausleju pļavu masīvi. Sajā apakš-
zonā daudzi meži ir izcirsti un augsni jau sen izmanto lauksaimniecībā.

Plašajā mežu-pļavu augšņu zonā pļavas zelmenis ir stipri dažāds. Eiropas
daļā sausleju pļavās izplatītākās stiebrzāles ir parastā smilga (Agrostis vulgaris),
sarkanā auzene(Festuca rubra), pļavas skarene (Poa pratensis), timotiņš (Phleum
pratense) un citas. Mitrākās vietās aug grīšļi (Carex), vilkakūla (Nardus stricta)

un citas stiebrzāles, kā arī dažādas sūnas. Zonas Āzijas daļas pļavās daudz arī

liela auguma stiebrzāļu, kā bezakotu lāčauza (Bromus inermis), plūksnainā īskāje
(Brachupodium pinnatum), smiltāju ciesa (Calamagrostis epigeios) un citas.

Koku veģetācija ietekmē zonasklimatu un augšņu veidošanos. Mežā labāk uz-

krājas sniegs, augsne mazāk sasalst utt. Zemsega bagātīga ar organiskajām skā-
bēm, arī trūdskābēm. Skābās reakcijas ietekmē augsnē intensīvāk šķīst dažādas

vielas, kas ar lejup plūstošo ūdeni izskalojas. Tāpēc zonas augsnes ir mazāk

vai vairāk izskalotas. Pretī izskalošanās procesam darbojas zaļie augi, kas ar

saknēm, iespiežoties pat dziļi cilmiezī, aptver lielas augsnes masas un savāc

augiem vajadzīgos barības elementus, akumulējot tos augsnes virsējā horizontā.

Augsnes trūda horizonta veidošanā liela nozīme ir stiebrzālēm, kas galveno
sakņu masu izvieto trūda (velēnas) horizontā un uzkrāj tur trūdu, augu barības

vielas, kā arī uzlabo struktūru un citas augsnes īpašības. Purva augi veicina or-

ganiskās vielas uzkrāšanos un kūdras masīvu veidošanos.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMS

Plašajā mežu-pļavu augšņu zonā ir liela augšņu dažādība (22. att.). Eiropas

daļā sastopamās augsnes ievērojami atšķiras no Sibīrijas daļas augsnēm. Zonas

Eiropas daļā visizplatītākie ir 5 augšņu tipi: 1) podzolētās augsnes, 2) velēnu

gleja augsnes, 3) podzolētās gleja augsnes (podzolētās purvainās augsnes),

4) purva augsnes un 5) velēnu karbonātu augsnes. Bez šīm augsnēm vēl jāatzīmē
6) palienes augsnes, 7) kultūraugsnes, 8) erodētās augsnes, 9) uzskalotās augsnes.

10) nepilnīgi izveidotās augsnes.

Visas šīs augsnes radušās podzolēšanās, velēnošanās (velēnu veidošanās),

glejošanās un pārpurvošanās, kā arī iekultivēšanas procesos. Tuvāk šīs augsnes

raksturotas grāmatas trešajā daļā «Latvijas PSR augsnes», jo Latvijas PSR teri-

torija ietilpst mežu-pļavu augšņu zonā un republikā sastopamās augsnes daudzē-

jādā ziņā kā pēc veidošanās, profila uzbūves, ķīmiskajām, fizikālajām un citām

īpašībām stipri līdzīgas atbilstošajām augsnēm pārējā zonas Eiropas daļā.
Austrumos aiz Jeņisejas upes sastop t. s. sasaluma taigas augsnes. Sīs aug-

snes veidojas īpatnējos klimatiskos apstākļos mūžīgā sasaluma ietekmē. Augsne
atkūst tikai 4—5 mēnešus gadā. Zemā temperatūra traucē augu attīstību un orga-
niskās vielas sadalīšanos. Tāpēc bioloģiskā aprite ir vāja.
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22. att. Mežu-pļavu zonas augsnes.
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MEŽU-PĻAVUZONAS AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Mežu-pļavu zonas augsnes plaši izmanto lauksaimniecībā. Klimatiskie ap-

stākļi piemēroti graudaugu un lopbarības kultūru audzēšanai. Daudzos rajonos
labi aug dārzeņi un augļu dārzi.

Lauksaimniecībā sevišķi izmanto dienvidu un rietumu rajonus, bet ziemeļu

un Tālo Austrumu rajonus lauksaimniecībā izmanto maz, jo aramzemes platī-

bas tur tikai 0,6% no visas teritorijas.

Mežu-pļavu augšņu zonā (neieskaitot kalnu rajonus) aramzeme, dārzi un

atmatas aizņem 6,3%, pļavas 3,4%, ganības 2,4%, ziemeļbriežu ganības 7,3%,

meži un krūmi 52,3%, purvi 22,1%, pārējās platības 6,2%.

Izplatītākās tīruma augsnes ir velēnu podzolētās augsnes, velēnu gleja aug-

snes, velēnu glejotās augsnes, velēnu podzolētās gleja augsnes un velēnu podzo-

lētās glejotās augsnes. Pļavas izvietotas galvenokārt uz gleja augsnēm un purva

augsnēm.
Visas šīs augsnes ir ar samērā zemu dabisko auglību. Tīruma augsnes na-

bagas ar trūdu, apmaiņas bāzēm un augu barības vielām. Parasti tās ir skābas,

ar sliktu struktūru unsakārtu, kas savukārt nelabvēlīgi ietekmē augsnes fizikālās,

ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Augsnes maz iekultivētas un daudzas cieš no

lieka mitruma.

Pēdēja laikā, lai celtu lauksaimniecības ražas, augšņu ielabošanai tiek vel-

tīta liela uzmanība. Augšņu iekultivēšanai pielieto plašu agrotehnisko pasākumu
kompleksu. Svarīgākie šī kompleksa pasākumi ir augšņu kaļķošana, nosusinā-

šana, aramkārtas padziļināšana, krūmu un akmeņu novākšana, lauku platību pa-

lielināšana, pareiza augsnes apstrādāšana, organisko mēslu un minerālmēslu pie-

lietošana un piemērotas augu sekas ar ilggadīgajiem zālājiem.

Augsnes kaļķošana. Mežu-pļavu augšņu zonā vairākums tīrumu,

pļavu un ganību augšņu ir skābas. Viens no svarīgākajiem pasākumiem šo augšņu

ielabošanā ir kaļķošana. No 1966. gada līdz 1975. gadam Padomju Savienībā

paredzēts nokaļķot 28 miljonus ha skābo augšņu. Kaļķojamās augsnes daļēji var

noteikt pēc nezālēm. Skābās augsnēs aug lauka atraitnīte (Vola tricolor), tīruma

gauris (Spergula arvensis), mazā skābene (Rumex acetosella) un pērkone (Rap-
hanus raphanistrum).

Smilšmāla un mālsmilts augsnes kaļķo, ja augsnes reakcijas pHkci<s; smilts

augsnes, ja augsnes reakcijas pHicci<s,s.
Pēc kaļķošanas uzlabojas augsnes reakcija un aktivējas mikroorganismu dar-

bība. Mikroorganismi straujāk noārda organiskās vielas un palielina augiem iz-

mantojamo barības vielu daudzumu. Slāpekļsaistītājas baktērijas uzkrāj augsnē

vairāk slāpekļa. Uzlabojas augsnē esošo augu barības vielu, organisko mēslu un

minerālmēslu izmantošana. Kaļķošana veicina stabilas struktūras un irdenākas

augsnes izveidošanos. Rezultātā stipri uzlabojas augsnes, gaisa, ūdens un sil-

tuma režīmi. Augsne kļūst auglīgāka.

Augsnes nosusināšana. Mežu-pļavu augšņu zonā purva augsnes un

glejaaugsnes atrodas ilgstoša pārmitruma ietekmē, bet daudzas glejotāsaugsnes

pavasarī un rudenī ir mitras, Tālajos Austrumos vasaras lietus periodā arī īslaicīgi

pārmitras. Tādās mitrās augsnēs veidojas reducēti savienojumi, ir traucēta oksi-

dēto augu barības vielu veidošanās un kultūraugi dod zemākas ražas. Mitrās

augsnēs aizkavējas pavasara darbi, novēlojas sēja, cieš ziemāji un citas kultūras,

rudenī grūti novākt ražu.

Padomju Savienībā no 1966. līdz 1975. gadam paredzēts nosusināt, plaši
pielietojot drenāžu, 15—16 miljonus hektāru pārmitro augšņu. Pēc nosusināšanas

augsnē pakāpeniski izzūd augiem nelabvēlīgais, pat kaitīgais zilganpelēkais gleja
horizonts. Augsnē uzlabojas ūdens, gaisa un siltuma režīmi, aktivējas aerobo

mikroorganismu darbība. Organiskās vielas sadalās straujāk un atbrīvojas augu
barības elementi. Pieaug slāpekļsaistītāju baktēriju darbība. Nedaudz uzlabojas
piesātinājuma pakāpe ar bāzēm un augsnes sakārta. Vienlaicīgi samazinās aug-
snes skābums. Augsne kļūst irdenāka un auglīgāka. Palielinās augsnes izmanto-

šanas iespējas, to var pavasarī 10—15 dienas ātrāk apstrādāt, rudenī vieglāk no-

vākt ražu.



219

Aramkārtas padziļināšana. 22—25 cm un biezāka iekultivētā

augsnes virsējā horizonta izveidošana ir augstu un stabilu ražu pamatā. Augsnes
virsējā, ar trūdu bagātajā horizontā visvairāk izvietotas augu saknes (85—

95%) un augi no tā ņem vajadzīgo mitrumu un barības elementus.

Biezāku augsnes virsējo horizontu iegūst, virskārtai piearot augsnes dziļā-
kās kārtas.

Aramkārtas padziļināšana uzlabo augsnē ūdens, gaisa un augu barības vielu

režīmus, veicina mikroorganismu darbību un augu sakņu dziļāku izvietošanos;

tas ievērojami palielina ražas. Augsnes aramkārta jāpadziļina agrotehniski pa-

reizi. Aramkārtu vienā reizē var padziļinātpar 3—5 cm, skābās augsnes vienlaicīgi

kaļķojot un mēslojot ar organiskajiem mēsliem. Organiskie mēsli un kaļķojums
likvidē nelabvēlīgo pieartās mazauglīgās zemes ietekmi, un ražas pieaug. Mitras

augsnes pirms aramkārtas padziļināšanas jānosusina.

Krūmu un akmeņu novāk š a na. Krūmiem apaugušas un akmeņai-

nas augsnes lauksaimniecībā grūti izmantot. Krūmi un akmeņi aizņem ievēro-

jamas platības, traucē augsnes apstrādāšanu, samazina augsnes apstrādāšanas
darbu ātrumu un kvalitāti. Padomju Savienībā nemelnzemju joslas Eiropas daļā
ir apmēram 14 miljoni ha akmeņainu lauksaimniecībā izmantojamo augšņu. Se-

višķi daudz to ir Karēlijā, Baltkrievijā, Ļeņingradas, Pleskavas un citos apgaba-
los. Krūmu un akmeņu novākšana no lauka uzskatāma par svarīgu pasākumu
kultūraugu ražu celšanā.

Aramzemes lauku platības palielināšana. Mežu-pļavu
augšņu zonā, it sevišķi paugurainos apvidos, tīrumu platības ir mazas; tas stipri
kavē lauksaimniecības mehanizāciju. Starp atsevišķiem laukiem izplatās nezāles

un krūmi. Tāpēc visur, kur vien iespējams, nepieciešams laukus apvienot, izveido-

jot lielākas platības. Liela nozīme lauku platību palielināšanā ir nosusināšanas

sistēmā grāvju aizstāšanai ar drenāžu.

Pareiza augsnes apstrādāšana. Mežu-pļavu augšņu zonā sav-

laicīgai un pareizai augsnes apstrādāšanai augstu ražu iegūšanā ir liela nozīme.

Pareizi apstrādātā augsnē uzlabojas gaisa apmaiņa un siltumīpašības, aktivē-

jas mikroorganismu darbība, palielinās augiem uzņemamo barības elementu dau-

dzums, kultūraugi labāk attīstās un dod augstākas ražas. Pareizai savlaicīgai
augsnes apstrādāšanai ir liela nozīme nezāļu un augu kaitēkļu iznīcināšanā.

Organiskā un minerālā mēslojuma pielietošana.Mežu-

pļavu zonas augsnes parasti satur maz augu barības elementu. Visvairāk augiem

trūkst_ slāpekļa un fosfora, arī kālija un mikroelementu. Sevišķi lielu efektu dod

kopējā organiskā un minerālā mēslojuma pielietošana. Mēslotajos laukos ražas

pieaug 2—3 un pat vairāk reižu. Mēslotajās platībās kultūraugi mazāk slimo,
mazāk cieš no kaitēkļiem un nelabvēlīgiem apstākļiem, dod labākas kvalitātes

produkciju.
Mēslojums augsnē palielina organiskās vielas daudzumu, labvēlīgi ietekmē

mikrofloru, augsnes struktūru, aerāciju, augsnes ūdensietilpībuun citas īpašības.

MEŽASTEPES ZONAS AUGSNES

ROBEŽAS UN PLATĪBA

Mežastepes augšņu zonair pārejas zona no mežu-pļavu jeb podzolēto augšņu
zonas uz melnzemes stepes jeb melnzemes augšņu zonu. Kopējā zonas platība
aizņem apmēram 1 200 000 km2, no kuras ap 477 000 km2 ir melnzemes (ziemeļu
izskalotās, treknās v. c), bet šai zonai raksturīgās meža pelēkās augsnes aizņem
716 000 km 2, t. i., 3,2% no visas PSRS teritorijas. Mežastepes zonā mežu platī-
bas mijas ar stepes platībāmun augsnes attīstās gan zem meža augiem, gan zem

zālaugiem.
Mežastepes zona, sākot no Rumānijas robežas līdz Altaja priekškalnei, ir

izstiepta samērā šaurā joslā no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem, bet tālāk
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uz austrumiem aiz Baikāla tā sastopama salu veidā atsevišķās vietās starpkalnu
ieplakās.

Mežastepes zonas ziemeļu robeža, ko iezīmē lesa nogulumu izbeigšanās, ir

Poļesjes dienvidu nomale —Lucka—Zitomira—Kijeva—Kaluga—Okas un Volgas
ieleja (līdz Kazaņai)—Kamas upe (līdz Belajas upes grīvai)—Ufa—Novosi-
birska—Tomska.

Dienvidos mežastepes augsnes ķīļveidā un salu veidā ievirzās melnzemes

stepes augšņu zonā apmēram līdz līnijai: Kišiņeva —Poltava—Harkova—Sara-

tova—Kuibiševa—Petropavlovska—Barnaula.
Balstoties uz reljefa un augsnes ģeoloģiskofaktoru izmaiņām, PSRS Eiropas

daļā izdalāmas šādas mežastepes augšņu zonas provinces: Piedņepras labā krasta

pacēlums un kreisā krasta pazeminājums, Viduskrievijas paaugstinājums,Okas —

Donas zemiene, Pievolgas augstiene, Aizvolgas zemiene, Aizvolgas augstiene.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats. Mežastepes augšņu zonas ainavas un augsnes veidošanās saistās

ar klimatiskajām īpatnībām jeb klimatisko elementu izmaiņām. Sausie periodi šeit

mainās ar mitrākajiem. Sausos periodos stepes platība palielinās, bet mitrākajos
periodos stepe vietām atkāpjas uz dienvidiem, atdodama vietu mežam. Tāda kli-

mata izmainīšanās veicina mežu ieaugšanu ziemeļos un pilnīgu meža izbeigšanos
zonas dienvidos. Klimats virzienā no rietumiem uz austrumiem, attālinoties no

Atlantijas okeāna, pakāpeniski kļūst sausāks un skarbāks. Klimata izmainīšanās

pamatā ir siltuma perioda samazināšanās gadalaikā, cikloniskās darbības sama-

zināšanās un aukstuma perioda palielināšamās.
Meža pelēko augšņu apvidū salīdzinājumā ar podzolēto augšņu zonu aug-

snes vidējā gada temperatūra ir augstāka, bet nokrišņu ir mazāk. Vidējā gada
temperatūra rietumos 6—7 °C, virzienā uz austrumiem pazeminās līdz —4

CC.

Vidējā temperatūra pašā siltākajā mēnesī (jūlijā) ir 20 °C, turpretim aukstākajā
mēnesī (janvārī) Ukrainā —5 °C, bet virzienā uz austrumiem pazeminās līdz

—20 °C (Rietumsibīrijā).
Nokrišņi zonas rietumdaļā ir 500—550 mm, bet uz austrumiem samazinās

līdz 300 mm (Aizbaikālā). Lielākais nokrišņu daudzums ir vasaras periodā, tāpēc
mitruma apstākļi veģetācijas periodā mežastepes augšņu zonā ir labvēlīgāki nekā

melnzemes stepes augšņu zonā.

Reljefs galvenokārt ir līdzens, lēzeni viļņveida, ar pietiekami garām nogāzēm.
Kalnu masīvu tuvumā (Karpati, Urāli) reljefs vairāk sadalīts. Viduskrievijas

augstienei raksturīgs stipri attīstītsgravu un balku tīkls.
Cilmieži mežastepes augšņu zonās rietumu daļā ir galvenokārt lesveida smilš-

māli, kuros pārsvarā ir rupjo putekļu frakcija (0,01—0,05 mm). Zonas vidusdaļā

izplatīti smilšmāli, kas pēc savām īpašībām tuvi zonas rietumu daļas smilšmāliem,
tikai bez karbonātiem. Pievolgā un Aizvolgā plaši izplatīti elūvija-delūvija māli.

Sajā zonā ir maz morēnu un citu nogulumu ciimiežu.

Augu valsts. Meža pelēko augšņu, izplatība saistīta ar lapu koku mežiem.

Zonas vidusdaļā ir ozolu-ošu meži, Ukrainā pievienojas vēl skābardis, bet uz

rietumiem
—

dižskābardis, kamēr uz austrumiem tuvāk Urāliem pārsvarā ir

liepu meži, bet tālāk Sibīrijā līdz Baikālam — bērzu-lapegļu meži ar zālaugu
zemsedzi.

Mežastepes labākajās augsnēs labi izteikta meža stāvainība. Augšējais
stāvs — virsmežs sastāv no ozolu, kļavu, ošu, gobu un citu lapu koku mistra.

Pamežā aug lazdas, segliņi, tatāru kļava utt. Zālaugu zemsedzi veido pavasarī
ziedošie un vasarā ziedošie augi. Sūnu ir maz. Aizbaikālā mežus veido lapegle
(Larix dahurica). Tagad liela daļa mežu izcirsti un augsne uzarta.

Visvairāk izplatītie mežastepes augi PSRS Eiropas daļā ir kaviļas, tipčaks.
stepes auzas, stepes timotiņš, skarenes, lāčauzas, stepes grīslis, salvijas, mada-

ras, pelušķi, dzeltenais īriss un citi.

Lapu koku, sevišķi ozolu mežs dod lielāku organisko masu nekā skuju koku

mežs. Ikgadējais sintezēto organisko vielu daudzums svārstās no 80 līdz 300 c/ha;
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vislielākā organiskā masa rodas no apmēram 20—40 gadus veciem kokiem. Zi-

nāma daļa lapu koku uzņemto barības elementu bioloģiskajā apritē katru gadu

atgriežas augsnē ar koku nobirām. Liela nozīme ir nobirās esošajām bāzēm

(4,5—6,5 kgekv/ha), kuru daudzums visumā ir pietiekams, lai neitralizētu skābes,

kas veidojas meža zemsegas mineralizēšanās procesos. P. Pogrebņaks novērojis,
ka dažos periodos zemsegā iekrājies nedaudz (0,2—0,4%) kalcija karbonāta.

Agri pavasarī, koku bezlapu stāvoklī, netraucēti var augt dažādi ziedoši

augi, kas bagātīgi pārklāj meža augsni. Tie veido 2—5 c/ha virszemes organis-
kās masas. Pēc koku lapu saplaukšanas ziedošos augus nomaina platlapji, stiebr-

zāles, tauriņzieži un citi augi.

Augu daudzstāvainā sakņu sistēma izmanto lielu augsnes tilpumu, uzņemot

no augsnes ūdeni ar tajā izšķīdušajām barības vielām. Lapu koku mežs visumā

transpirējot izlieto vairāk ūdens nekā skuju koki; tas ievērojami samazina dažādu

vielu izskalošanos no augsnes. Lapu koku nobiru sadalīšanos un sajaukšanos ar

augsni veicina dažādi tārpi, kukaiņi, kāpuri un citi augsnes dzīvnieki, kas bagā-
tīgi sastopami šajos mežos.

Sados apstākļos meža pelēkajās augsnēs noris divi augsnes veidošanās pa-

matprocesi, kas nosaka šo augšņu raksturu: 1) nokrišņu lejupejošā darbība, kas
iznes no augsnes virskārtas sadēdēšanas produktus, nogulsnējot tos dziļākajos
slāņos; 2) augu akumulējošā darbība, sakņu sistēmai uzņemot minerālvielas no

visa augsnes slāņa un uzkrājot tās organisko atlieku veidā augsnes virspusē vai

virsējā slānī, kur tās tālāk pārveidojas trūdā.

Mežastepes apstākļos visumā nenoris tāda podzolēšanās, kāda novērojama
podzolētajās augsnēs mežu-pļavu augšņu zcnā zem skuju koku mežiem. Mežaste-

pes augsnes stipri atšķiras no podzolētajām augsnēm gan morfoloģiski, gan arī

ar savu labo auglību.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Mežastepi kā patstāvīgu zonu pirmais literatūrā minēja botāniķis A. Beketovs

19. gadsimta astoņdesmitajos gados, nosaucot to par «priekšstepi». Terminu «me-

žastepe» ieteica P. Krilovs 1877. gadā.
Savus uzskatus par mežastepi kā senu zonas ainavu pirmais pamatoja

V. Dokučajevs. Sīs zonas meža pelēkās augsnes un melnzemes viņš uzskatīja kā

2 patstāvīgus augšņu tipus, kas izveidojušies dažādu augu ietekmē: meža pelēkās
augsnes izveidojušās zem lapu koku meža, melnzemes — zem stepes zālaugiem.
Dokučajeva spriedums: ja jau mežs un stepe var izveidot atšķirīgas augsnes, tad

arī dažādi meži var dažādi ietekmēt augsnes veidošanos; zem skuju koku meža

izveidojas podzolētās augsnes, bet zem ozolu meža — meža pelēkās augsnes.

Mežastepe ir visvairāk apdzīvotā un saimnieciski apgūtā zona, kur, pēc arheo-

logu datiem, lauksaimniecība sākusi attīstīties jau dažus tūkstošus gadu pirms
mūsu ēras. Tomēr šajā garajā laikposmā zemās lauksaimniecības kultūras dēļ šajā
zonā nav sevišķi stipri izteikta cilvēku ilgstošas saimnieciskās darbības pozitīvā

ietekme uz augsnes segu. Attīstoties lauksaimniecībai, mežus izcirta, un tie at-

kāpās uz ziemeļiem. Tādējādi pašreizējā mežastepe ir daļēji cilvēku saimnieciskās

darbības produkts. Ar cilvēku saimniecisko darbību saistīta ari šeit sastopamā
augsnes erozija.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMS

Mežastepes augšņu zonā, kā jau pārejas zonā, ir salikta īpatnēja augsnes

sega. Tur plaši attīstās meža pelēkās augsnes, bet starp tām sastopamas podzo-
lētās, izskalotas, treknas un citas melnzemes. Vislielākā augšņu dažādība ir Rie-

tumsibīrijas zemienē, kur līdztekus meža pelēkajām augsnēm ļoti bieži sastopami

solodi, solončaki, solonci un purvi.
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Mežastepes augšņu zonai visraksturīgākās ir meža pelēkas augsnes (sk.
23. att. /)*. Tām, no vienas puses, ir podzolētajām augsnēm līdzīgas pazīmes —

noris ievērojama duļķu frakcijas, kā arī dzelzs, alumīnija, kalcija, magnija, titāna

un citu vielu pārvietošanās no eluviālā horizonta uz iluviālo horizontu. Tādējādi
eluviālajā horizontā relatīvi uzkrājas Si0

2. Daļēji izskalojas organiskās vielas,

tāpēc virsējie horizonti pakāpeniski kļūst gaišāki un iegūst tipiski pelēku (gaiš-

pelēku vai tumšpelēku) nokrāsu. No otras puses, zināms trūda un adsorbēto katjonu
pieaugums, augsta piesātinājuma pakāpe ar bāzēm, vāji skābā aktīvā reakcija, uz-

labotā struktūra atšķir tās no podzolētajām augsnēm un tuvina melnzemēm. Meža

tumšpelēkās augsnes pēc savām pazīmēm ir tuvākas melnzemes tipa augsnēm,

tāpēc daži pētnieki tās iedalīja pārejas tipā, nosaucot par ziemeļu melnzemēm.

D. Viļenskis mežastepes augsnes iedala (pēc krāsas un trūda daudzuma):

1) meža gaišpelēkajās augsnēs; 2) meža vidējās pelēkajās augsnēs un 3) meža

tumšpelēkajās augsnēs.
Vairumā gadījumu ir sakarība starp trūda daudzumu un podzolēšanās pa-

kāpi: meža gaišpelēkajām augsnēm ir vairāk izteiktas podzolēšanās pazīmes,

bet tumšpelēkajām — mazāk. Taču no šīs likumības ir novirzes.

Māla un smilšmāla meža pelēkajām augsnēm ir šāda uzbūve: meža zem-

sega (A 0) ir plāna, apmēram 2cm biezumā. Zem tās atrodas trūda horizonts

(Ai), kas virspusē ir pelēks ar brūnu tonējumu, dziļāk kļūst gaišāks. Struktūra

riekstaina, asi šķautnaina, dažreiz graudama. Sakārta visai blīva. Šis horizonts

ir pietīklots ar koku, krūmu un zālaugu saknēm. Krāsas ziņā pāreja uz nākamo

horizontu ir pakāpeniska. Apmēram 12—15 cm dziļumā sākas pārejas horizonts

(A[A2 ) gaišāk pelēkā krāsā. Struktūras agregāti riekstveida, ar dziļumu kļūst

rupjāki; agregātu virspuse pārklāta ar bālu silīcija dioksīda uzbārstījumu. Sa-

kārta blīvāka. Sakņu mazāk nekā Ai horizontā, pārsvarā ir koku un krūmu sak-

nes. Iluviālais horizonts (B) sākas apmēram 40 cm dziļumā. Tā virsējā daļa
(Bi) ir brūna, vietām tumšbrūna, ar lielriekstainu struktūru un plānu silī-

cija dioksīda uzbārstījumu uz agregātu virsmas. Šeit sastop nedaudz koku un

krūmu sakņu. Pēc krāsas un blīvuma pāreja dziļumā ir pakāpeniska. Apmēram
60—70 cm dziļumā novērojama gaišāka krāsa, struktūra kļūst prizmaina, bet

sakārta blīvāka. Šeit sastopami tumšpelēki, gandrīz melni trūda satecējumi un

struktūras agregātu virsma pārklāta ar tumšbrūnu, gandrīz melnu trūda plē-
vīti. Koku saknes šeit reti sastopamas, dziļāk B horizonts pakāpeniski pāriet
cilmiezī. Sakārta kļūst blīvāka, struktūras agregāti — rupjāki, prizmaini. Ap-
mēram 150 cm dziļumā sastopamas kaļķu konkrēcijas. Šo iluviālā horizonta daļu
daži pieskaita iluviālajamapakšhorizontam (B2 ).

Trūda daudzums Ai horizontā mainās plašā intervālā; tas ir par pamatu
meža pelēko augšņu tipa iedalījumam trijos apakštipos.

Meža gaišpelēkās augsnes ir raksturīgas ar gaišāku krāsu un seklāku trūda

horizontu, bet lielāku silicija dioksīda piejaukumu. Trūda daudzums augsnē
svārstās no 2—3% Eiropas daļas rietumos, līdz 5% austrumos.

Meža vidējās pelēkās augsnes ir raksturīgas ar tumšāku krāsu un dziļāku
trūda horizontu. Trūda daudzums attiecīgi no 3—4 līdz 5—8%.

Meža tumšpelēkās augsnes satur trūdu attiecīgi no 3,6—4,4 līdz 8—9%

(A. Rode).
Tādējādi virzienā no rietumiem uz austrumiem meža pelēkajām augsnēm

novērojama trūda pavairošanās un līdz ar to arī slāpekļa pieaugums augsnē
(38. tabula).

Analīžu dati rāda, ka adsorbēto katjonu daudzums pieaug līdz ar trūda

daudzuma palielināšanos, sākot no meža gaišpelēkajām augsnēm uz meža tumš-

pelēkajām augsnēm. Meža gaišpelēkajās augsnēs adsorbcijas kapacitātes izmai-

ņas profilā ir tādas pašas kā velēnu podzolētajās augsnēs: pārejā no Ai uz A2

adsorbcijas kapacitāte samazinās, bet dziļāk — iluviālajā horizontā paaugstinās
līdz Ai horizonta adsorbcijas kapacitātes lielumam vai vairāk. Meža pelēkajās
augsnēs ar trūda pavairošanos Ai un AiA2 horizontos adsorbcijas kapacitāte
pieaug un viscaur profilā kļūst vairāk vai mazāk vienāda. Ar trūdu bagātākās

* Melnzemes augsnes aprakstītas melnzemes stepes augšņu zonā.
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38. tabula

Trūda daudzums At horizontā smilšmāla meža pelēkajās augsnēs

(pēc D. Viļenska)

meža tumšpelēkajās augsnēs adsorbcijas kapacitāte vislielākā ir Ai horizontā; ar

dziļumu tā samazinās.

Meža pelēkās augsnes nav pilnīgi piesātinātas ar bāzēm, jo bez Ca •• un

Mg" tās satur arī apmaiņas H-jonus. Līdz ar dziļumu piesātinājuma pakāpe
ar bāzēm pieaug. Aktīvā reakcija vāji skāba (39. tabula).

So augšņu fizikālās īpašības atkarīgas no augsnes mehāniskā sastāva un

sakārtas. Virsējie horizonti (Ai un AIA2) ir ar sīkāku riekstainu struktūru, irde-

nāku sakārtu, trūdaināki un sakņu saausti, ar lielu kopējo porainību un darbīgo
(nekapilāro) porainību. Atšķirībā no šiem virsējiem horizontiem iluviālais hori-
zonts ir ar rupjākiem struktūras agregātiem, ar blīvāku sakārtu un mazāk sakņu

caurausts, tāpēc tam zemāka kā kopējā, tā arī darbīgā porainība. Samērā augstā

darbīgā porainība profila virsējā daļā nodrošina augsnē augstu gaisietilpību un

labu aerāciju.
Meža pelēkās augsnes augstās ūdensietilpības dēļ (40. tabula), kā ari

tāpēc, ka zināmu ūdens daudzumu patērē lapu koki transpirējot, aiztur visus

vasaras nokrišņus augsnes profilā. Caurskalošanās notiek tikai pavasaros, kad īsā

laikā augsnē nonāk sniega kušanas un lietus ūdeņi. Pēc A. Rodes raksturo-

juma, meža pelēkajām augsnēm ir periodisks caurskalošanās ūdens režīms, pie
tam augsnes caurskalošanās notiek pavasarī, tomēr ne katru gadu.

Mežastepes melnzemes augsnes, kas līdzīgas melnzemes stepes augsnēm,

aprakstītas nākamajā nodaļā.

39. tabula

Smilšmāla meža pelēkās augsnes ķīmiskais sastāvs

(pēc N. Remezova)

Trūds (%) meža pelēkajās augsnēs

Ģeogrāfiskā vieta

gaišpelēkajās
videii

pelēkajās tumšpelēkajās

Ukrainas PSR

KPFSR Eiropas daļas:
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austrumu apgabals
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0
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40. tabula

Mežastepes augšņu ūdensietilpībaun produktīvais ūdens

(pēc K. Bitjukova, M. Mihailova, V. Popovas)

MEŽA PELĒKO AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Pašreiz mežastepes teritorijas lielāko daļu, kas agrāk atradās zem mežiem,
izmanto lauksaimniecībā. Mežu izciršana stipri samazināja transpirāciju un ma-

nāmi arī ūdens apriti, tādējādi ietekmējot klimatiskos apstākļus. Līdz ar to iz-

mainījās arī augsnes veidošanās apstākļi. Tas veicināja sniega aizpūšanu no

atklātām ūdensšķirtnēm un ātru sniega nokušanu pavasarī, attīstījās erozijas
procesi un gravu-balku izveidošanās, pastiprinājās augsnes žūšana un pazemi-
nājās gruntsūdens līmenis.

Primitīvā laukkopība, kāda bija vēl nesenā pagātnē, veicināja augsnes sa-

putekļošanos, mitruma samazināšanos augsnē, augsnes garozas veidošanos, dar-

bīgās porainības pazemināšanos, ūdenscaurlaidību.

Ar augstu agrotehniku meža pelēkajās augsnēs var izaudzēt augstas graud-
augu, sakņaugu un citu kultūraugu ražas. Augsnes mēslojamas ar organiskiem
mēsliem, tādējādi palielinot augsnes adsorbcijas kapacitāti un veicinot irde-

nas sakārtas rašanos, un minerālmēsliem; pielietojamas aizņemtās papuves un

kulišu papuves; ierīkojamas ūdens krātuves, meža aizsargjoslas, veicami sniega

aizturēšanas pasākumi utt.

Samērā sausā klimata un nepietiekamā augsnes mitruma dēļ mežastepes

augsnēs produktīvā ūdens krājumi veģetācijas periodā samazinās 1 m biezā

augsnes slānī līdz 50 mm un vēl mazāk. Vajadzīgo produktivā ūdens krājumu
papildinājumu var sagādāt ar rudens-ziemas nokrišņu uzkrāšanu vai augsnes
laistīšanu veģetācijas periodā.

Meža pelēko augšņu auglības celšanai jārada irdena sakārta un dziļa aram-

kārta, kā arī jāierobežo erozija un jāuzlabo erozijā cietušās augsnes. Stiprāk
podzolētās augsnes labi reaģē uz kaļķošanu.

MELNZEMES STEPES ZONAS AUGSNES

Par stepi sauc samērā līdzenas, nepārtrauktas. lielas zemes platības, ko
sedz zālaugu veģetācija. Melnzemes nosaukums radies no augsnes tumšās, pat
melnās krāsas, ko rada ievērojami lielais trūda daudzums.

ROBEŽAS UN PLATĪBA

Lielākie melnzemes augšņu masīvi atrodas Eiropā un Āzijā. Eiropā meln-

zemes stepes augšņu zona sākas Ungārijā, Rumānijā, Bulgārijā un stiepjas no

dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem, cauri gandrīz visai Padomju Savienības

teritorijai. Austrumos zona sasniedz Obas upi un pat Jeņisejas upi. Vēl tālāk

uz austrumiem aiz Jeņisejas upes, kā arī Urālu kalnu apkārtnē melnzemes sasto-

1 m augsnes slānī (mm)

Auesnes lauka ūdens-

ietilpība

vīšanas

mitrums

produktīvais
ūdens

Aeia pelēkās
3arastās melnzemes
Jiezās melnzemes

300

320

360

120

130

140

180

190

220
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—meža
pelēkās

augsnes.
2—melnzemes.3—kastaņbrūnās

augsnes,
4

—
pelēkzeme

23.

att.

PSRS

zonālo

augšņu

morfoloģiskā
uzbūve:



24. att. PSRS sāļaino augšņu morfoloģiskā uzbūve:

/ — solončaka.2 — solonca, 3 — soloda.



pamās tikai atsevišķu masivu veidā. Lielas melnzemes augšņu platības sastop
Ukrainā, Moldāvijā, Ziemeļkaukāzā, Rietumsibīrijā, Ziemelkazahijā, Pievolgā un

Krievijas centrālajosapgabalos.
Melnzemes stepes augšņu zona ziemeļos lielāko tiesu robežojas ar meža-

stepes zonas augsnēm, bet dienvidos — ar sausās stepes zonas augsnēm.

Padomju Savienībā melnzemes aizņem lielas platības un sastāda 189 mil-

jonus ha, t. i., 8,6% no visas Padomju Savienības teritorijas.
Melnzemes sastopamas arī Ķīnas ziemeļu daļā un Indijas pussalas ziemeļ-

rietumos. Tās izplatītas arī Amerikā, Āfrikā un nelielā daudzumā Austrālijā.
Visā pasaulē to platība sasniedz 830* miljonus ha, t. i., 5,6% no sauszemes.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Lielo platību dēļ dabisko apstākļu ietekme uz melnzemes veidošanos zonas

atsevišķās daļās ir dažāda.

Klimats. Melnzemes stepes augšņu zona stipri izstiepta no rietumiem uz

austrumiem, tāpēc klimats visā zonā ļoti atšķirīgs. Virzienā uz Austrumiem tas

kļūst sausāks, kontinentālāks, ziemas temperatūra pazeminās, vasaras tempera-

tūra maz atšķiras no temperatūras rietumu daļā. Vidējā gada temperatūra zonas

rietumu daļā svārstās ap +10 °C, uz austrumiem pie Volgas upes noslīd līdz

+5 °C, bet Sibīrijas daļā — ap 0 °C, dažreiz pat zem 0 °C. Virzienā no rietu-

miem uz austrumiem samazinās bezsala periods un arī veģetācijas periods.
Vasaras siltas un sausas. Samērā stipri izmainās arī nokrišņu daudzums.

Zonas rietumu daļā vidējais gada nokrišņu daudzums svārstās ap 500 mm, Vol-

gas upes apkārtnē — 400—450 mm, bet Sibīrijas daļā — 250—300 mm, vietām
pat vēl mazāk. Nokrišņu nedaudz vairāk ir Kaukāza un Sibīrijas kalnu grēdu
tuvumā. Visvairāk nokrišņu ir pavasari un vasaras pirmajā pusē, bet vasaras

vidū to ir ļoti maz. Sniega sega parasti nepārsniedz 20—30 cm. Klimatiskie

apstākļi nedaudz izmainās arī virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem.

Vasarā bieži pūš sausi, pat karsti austrumu un dienvidaustrumu vēji. Sāda

vēja laikā temperatūra dažreiz paceļas pat līdz 40 °C un relatīvais gaisa mitrums

nokrītas līdz 15—20%. Vēja ātrums sasniedz 10 m sekundē.

No sausajiem vējiem cieš augi, jo melnzemes stepes zonas augsnēm pietie-
kami mitruma krājumi augu attīstībai galvenokārt ir pavasara periodā un va-

saras sākumā. Protams, ierobežotais mitruma daudzums nevar izraisīt kaut cik

ievērojamu augšņu izskalošanās procesu. Tāpēc melnzemes stepes zonas aug-

snēm no virskārtas izskaloti tikai viegli šķīstošie sāļi: nātrija hlorīds, kālija
hlorīds, nātrija sulfāts un citi. Bet divvērtīgie savienojumi — kalcija karbonāts un

magnija karbonāts sastopami augsnes virskārtā vai tūlīt zem trūda horizonta.

Reljefs. Melnzemes stepes augšņu zona ir raksturīga ar līdzenu vai nedaudz

viļņotureljefu. Zonas Eiropas daļā daudzās vietās sastopamas gravas un balkas,

kas radušās lietus gāžu un nepareizas augsnes apstrādāšanas rezultātā. Gravas

dziļi iespiežas cilmiezī (lesā) un paātrina augsnes izžūšanu. No reljefa pazemi-

nājumiem jāatzīmē arī ieplakas t. s. podi, kas var būt ievērojami lielas un dia-

metrā sasniegt pat vairākus kilometrus. Sastopamas arī vairākas augstienes.
Austrumos no Urāliem melnzemes stepes augšņu zona ir līdzena vai vāji

viļņota, vietām ar nelielām kalnu grēdām. Austrumos no Irtišas upes zonas

reljefs vāji viļņots, bet vēl tālāk uz austrumiem — samērā līdzens, jo melnzemes

aizņem Minusinskas ielejas dienvidu daļu.
Cilmieži. Melnzemes stepes zonas augsnes veidojas uz dažādiem cilmiežiem.

Izplatītākie ir deluviālie un aluviālie nogulumi, kā arī elūvijs. Pēc mehāniskā

sastāva vairums šo cilmiežu atbilst karbonātiem bagātam mālam un smilšmā-

lam, dažreiz arī mālsmiltij. Eiropas daļā, sevišķi līdz Volgas upei un daļēji arī

Sibīrijā dominējošais cilmiezis ir lesa (sk. 24. Ipp.) un lesveida iežu no-

gulumi.

* Seit ieskaitīti 230 miljoni ha melno tropisko augšņu, kuru veidošanās un

īpašības nav vēl pilnīgi izpētītas.
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Rietumsibīrijas zemienē pārsvarā smilšmāli ar dažādu mineraloģisko sastāvu.
Dažreiz sastop arī mālsmiltiun cita veida cilmiežus.

Minusinkas ieplakā un Aizbaikālā visvairāk sastop smilšmāla un māla cilm-

iežus, kas dažreiz augsnes virspusē pēc savām īpašībām tuvi lesam, tikai ar

ievērojami sliktāku ūdens un sāju režīmu.

Augu valsts. Melnzemes augsnes veidojas zem stepes zālaugu veģetācijas.
Melnzemes stepes augšņu zonā nav mežu. Tos sastop tikai dažās vietās upju
terasēs un pazeminājumos.

Pašreiz melnzemes stepes augšņu zona gandrīz pilnīgi uzarta. Saglabāju-
šies tikai nelieli rezervāti (Askanija Nova v. c.) ar neskartu stepes veģetāciju

(25. att.).

Visā melnzemes stepes augšņu zonā augu valsts nav vienāda. Galvenie augi
melnzemes stepes zonas Eiropas dajā ir kavijas (Stipa stenophylla, S. joannis,
S. capillata), tipčaks (Festuca sukāta), kelerijas (Koeleria gracilis, Ķ. cristata),

25. att. Stepe
(Askanijā
Novā).
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pavārpatas (Agropuron pectiniforme), p]avauzītes (Helictotrichon desertorum,

H. pubescens), stepes timotiņš (Phleum boehmeri), krastu lāčauza (Bromus ri-

parius), pļavas skarene (Poa pratensis), stepes grīslis (Carex humilis), salvijas
(Salvia nutans, S. pratensis), skrajā veronika (Veronica prostrata), sarainais

pelašķis (Achillea setacea), īstā madara (Galium verum), vanagnadziņi (Lotus
cornicalatus),dzeltenā lucerna (Medicago falcata) un citi augi.

Sausajos dienvidu rajonos dominē (60—80%) kaviļa, tipčaks, kelerija, pļav-
auzītes, pavārpata un citi augi. Zieme|u rajonos ar lielāku nokrišņu daudzumu

pavasarī aug pļavas skarene, vārpata, salvijas, mārsmilgas, āboliņi. Samērā maz

izmainās melnzemes stepes zonas rietumu un austrumu augšņu provinču augu

valsts. Atšķirība novērojama tikai Aizbaikālā — tur augu valsts vairāk izre-

tināta.

Stepe ļoti skaista ir pavasarī, kad zied daudz augu: silpurenes (Pulsatilla
patens), bulbokodijas (Bulbocodium versicolor), dzeltenie īrisi (Iris arenaria) un

citi. Lielākā da|a šo augu ir ar samērā īsu veģetācijas periodu un maz mitrumu

prasīgi. To augšana un attīstība noris galvenokārt pavasarī un vasaras pirmajā

pusē līdz sausuma perioda sākumam. Stepju augu sakņu masa ir ievērojami lie-

lāka par augu virszemes masu. Cilvēka neskartā stepē Rietumsibīrijā sausa augu

virszemes masa sastāda apmēram 60 c/ha, bet sakņu masa o—4o cm dzijumā —

150 c/ha. Ik gadus apmēram V3sakņu masas atmirst un aug no jauna. Tādējādi
ik gadus augsnē nonāk ievērojami daudzumi organiskās vielas. Vairums sakņu
izvietotas no o—lo cm dziļumā. Augu sakņu pelni satur bagātīgi dažādus mine-

rālsājus.

Zināma nozīme melnzemes augšņu veidošanā ir arī daudzajiem dzīvnie-

kiem, it sevišķi grauzējiem: pelēm, suslikiem, murkšķiem, kurmjiem un citiem.

Par šo dzīvnieku darbības intensitāti var spriest no tā, ka uz 1 ha sastop vairā-

kus simtus susliku alu un pat tūkstošus peļu alu. No bezmugurkaulniekiem ļoti
liela nozīme ir sliekām.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Zinātnieki melnzemes augsnēm kā mūsu zemes auglīgākajām augsnēm, kas

aizņem lielas platības un ir ar milzīgu tautsaimniecisku nozīmi, veltījuši izcilu

vērību. Literatūrā sastopam daudzas hipotēzes un teorijas par melnzemju vei-

došanos.

Skaidrību šeit ienesa izcilais augsnes zinātnes pamatlicējs V. Dokučajevs,
izstrādājot pārliecinošu teoriju par melnzemju izveidošanos ar sauszemes augu

līdzdalību. Daudzu personisko pētījumu rezultātā viņš uzrakstīja savu klasisko

darbu «Krievu melnzemes». Ar šo grāmatu izbeidzās jaunu teoriju izstrādāšana

šajā jautājumā. Dokučajeva pētījumus vēl papildināja P. Kostičevs (1886. g.),
pierādot, ka melnzemju trūds galvenokārt izveidojies, satrūdot ilggadīgo stiebr-

zāļu saknēm.
Balstoties uz šo un citu zinātnieku pētījumiem, mēs uzskatām, ka melnzemes

izveidojušās savstarpējā augsnes veidotāju faktoru: klimata, augu valsts, cilm-

ieža, reljefa un augsnes vecuma ietekmē. To veidošanā liela nozīme bijusi sa-

mērā sausajam kontinentālajam klimatam ar nevienmērīgu nokrišņu sadali ve-

ģetācijas periodā, līdzenajam reljefam, kas nodrošina vienmērīgu barības vielu

un enerģijas sadali augsnē, un ievērojami lielajam absolūtajam augsnes ve-

cumam. Melnzemes var veidoties uz dažādiem cilmiežiem, kaut gan visbiežāk

tās sastopamas uz lesa. Bet galvenais to veidotājs ir stepju ilggadīgo zālaugu
atliekas un mikroorganismi, kuri veido_ trūdu, kas uzkrājas cilmiezī. Augsnei

stipri izžūstot vasarā un sasalstot ziema, tiek pārtraukti bioloģiskie procesi —

samazinās augsnes mikroorganismu bioloģiskā aktivitāte. Sie apstākļi tad arī

traucē organiskās vielas ātru mineralizāciju un veicina trūda uzkrāšanos.

Trūda sastāvā ievērojamu vietu ieņem trūdskābju savienojumi ar kalciju.

Fulvoskābju ir ievērojami mazāk un arī to nelabvēlīgā ietekme uz augsni ir

mazāka (41. tabula).
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41. tabula

Parastās melnzemes augšņu trūda sastāvs

(pēc N.Gradobojeva)

Augsnes vājā izskalošanās, no vienas puses, un ievērojamā daudzumā kal-

cija un magnija jonu klātbūtne, no otras puses, veicina koagulācijas procesus

un ūdensizturīgas, graudamas struktūras izveidošanos. Tā savukārt izveido

augiem labu baribas vielu režīmu un ūdens režīmu.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Melnzemes augsnes no virspuses izskatās samērā vienādas, tomēr tās var

stipri atšķirties pēc morfoloģiskajām, fizikālajām, ķīmiskajām un bioloģiskajām
īpašībām, kā arī pēc auglības. Galvenās atšķirības ir dažādie trūda horizonta
biezumi, trūda daudzumi, karbonātu sākšanās dzijumi, viegli šķīstošo sāju at-

rašanās dzijumi un daudzumi, kā arī augsnes fizikālo īpašību dažādība un citas

pazīmes. Tāpēc nevar runāt par vienu melnzemi, bet gan jāapskata melnzemes

augšņu tips ar to daudzajiem apakštipiem un veidiem.

Vairumam melnzemju ir raksturīgas vairākas samērā vienādas īpašības.
Viena no raksturīgākajām melnzemju īpašībām ir lielais trūda daudzums, kas

tām rada gandrīz melno krāsu. Parasti trūda daudzums melnzemēs sasniedz

4%, bet dažreiz pat 20% no augsnes svara.

Otra raksturīgākā melnzemes augšņu iezīme ir biezais trūda horizonts, kas

vairumam šo augšņu iesniedzas dziļāk par 0,5 m (50—100 cm) un dažiem meln-

zemju veidiem sasniedz 1 —1,5—2 m. Trūda horizonta pāreja B horizontā ir pa-

kāpeniska, bez krasas robežas. B horizonts tumšbrūnā krāsā, tā apakšējā daļā
parasti izdalās karbonāti baltu jaunveidojumu (piesmērējumu, plankumu, kon-

krēciju) veidā. Karbonāti var parādīties arī seklāk un pat augsnes virspusē. B

horizonta pāreja C horizontā pakāpeniska, bet skaidri saskatāma, jo cilmiezim

parasti ir cita, visbiežāk nedaudz gaišāka krāsa.

Melnzemes augsnes maz izskalotas. Izņemot podzolētās melnzemes un iz-

skalotās melnzemes, pārējām melnzemēm nav novērojama sīkāko daļiņu iznesa

no virsējiem horizontiem dziļākajos horizontos. Tāpēc viss melnzemes augsnes
profils pēc mehāniskā sastāva samērā vienveidīgs. Maz izskalotas arī augiem

vajadzīgās barības vielas. Trūda horizonts satur daudz slāpekļa, fosfora, kālija,
kalcija un citus augiem vajadzīgos elementus. Slāpekļa daudzums virskārtā svār-

stās ap 0,2—0,6%, P
205 — ap 0,1—0,3%, K2O — ap 2,0—2,5%. Ņemot vērā

trūda horizonta lielo biezumu, redzams, ka augu barības vielu krājumi meln-

zemes augsnēs ir ļoti lieli.

Melnzemes augsnes bagātīgi saista katjonus. Augsnes virskārtā saistīto

katjonu daudzums atkarībā no trūda daudzuma un mehāniskā sastāva visbiežāk
atrodas robežās 25—50 mgekv/100g augsnes (42. tabula).

Augsnes dziļākās kārtās saistīto katjonu daudzums pakāpeniski samazinās.

Pārsvarā saistīti divvērtīgie katjoni, galvenokārt kalcijs. Augsnē tikpat kā nav

saistītu ūdeņraža katjonu. Tāpēc piesātinājuma pakāpe ar bāzēm ir ļoti
augsta — virs 95% un sasniedz pat 100%. Augsnes reakcija parasti tuva neitrā-
lai vai vāji bāziska. pHicci dažreiz uzrāda arī vāji skābu reakciju. Lielais trūda
daudzums un augstais piesātinājums ar kalcija katjonu melnzemēs izveido labu,

ūdensizturīgu struktūru. Labā struktūra savukārt nodrošina labus ūdens, aerāci-

Parauga ievāk-

anas dzi

(cm)

nras

Trūds satur (%) Humīnskāblu
un fulvo-

humīnskābes ļ fulvoskābes afuecl'bas

Trūds satur (%)

0—15

30—35

39,39

37,03

14,63

16,79

2,70

2,20
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jas un siltuma režīmus augsnē. Augsnes apstrādāšanā makrostruktūra gan no-

ārdās, bet labi saglabājas mikrostruktūra, kas tāpat nodrošina labas augsnes

fizikālās īpašības un neļauj tajā veidoties kaitīgiem reducētiem savienojumiem.
Melnzemes spējīgas saistīt daudz mitruma, ko uzkrāj ziemas un pavasara

periodā. Tomēr sausos gados, it sevišķi, ja pielietota nepareiza agrotehnika un

augsne saputekļota, augi cieš no mitruma trūkuma. Augsnē siltuma režīms ir

labs un nodrošina visas auga prasības pēc siltuma.
Atkarībā no dabas apstākļiem un augsnes segas melnzemes stepes augšņu

zonu virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem iedala apakšzonās, bet virzienā no

rietumiem uz austrumiem— provincēs.

42. tabula
Melnzemes saistīto katjonu sastāvs

Visā melnzemes stepes augšņu zonas platībā nav izplatītas tikai melnzemes

vien, bet blakus tām sastopamas arī meža pelēkās augsnes, kastaņbrūnās augsnes

un sā|ainās solončaku, soloncu, solodu augsnes, kā arī palienes un pat purva

augsnes.
Tātad melnzemes stepes augšņu zonas augsnes sega nav vienveidīga, bet

diezgan stipri izmainās atsevišķās vietās pat nelielās platībās. Zonā sastopama
liela augšņu dažādība. Pēdējā laikā izstrādāta plaša melnzemes augšņu klasi-

fikācija Dienvideiropas, Austrumeiropas, Austrumsibīrijas un citiem apgabaliem.
Tajā izdalīti ļoti daudzi melnzemes augšņu apakštipi un veidi.

Literatūrā un praksē visbiežāk melnzemes augsnes iedala šādos galvenajos
apakštipos:

1) podzolētās melnzemes,

2) izskalotās melnzemes,

3) tipiskās melnzemes,

4) parastās melnzemes,
5) dienvidu melnzemes.

No pārējām melnzemēm atzīmējamas Pieazovas un Priekškaukāza meln-

zemes, karbonātu melnzemes, pļavas melnzemes un soloncētās (sāļainās) meln-

zemes.

Melnzemes augšņu apakštipus sīkāk iedala pec trūda daudzuma: 1) trek-

nās — trūda >9%, 2) vidēji trūdamās — trūda 7—9%, 3) maz trūdamās —

trūda 4—7%, 4) vāji trūdamās — trūda <4%;

pēc trūda horizonta (A+B) biezuma: 1) ļoti biezās — trūda horizonts

120 cm, 2) biezās — trūda horizonts 80—120 cm, 3) vidēji biezās — trūda horizonts

40—80 cm, 4) seklās — trūda horizonts <40 cm;

pēc mehāniskā sastāva, cilmieža rakstura un iekultivēšanas pakāpes.
Podzolētās melnzemes veidojas mežastepes augšņu zonā zem platlapu koku

mežiem un melnzemes stepes augšņu zonas mitrākajos rajonos, tāpēc tās no

melnzemēm ir visstiprāk izskalotās.

Podzolētās melnzemes pēc daudzām īpašībām tuvas meža pelēkajām aug-
snēm. No parastajām melnzemēm tās atšķiras ar mazāku trūda daudzumu un

dziļāk ieskalotiem karbonātiem. Augsnes virskārtas reakcija visbiežāk vāji skāba.

Augsne satur katjonus (mgekv/100 g
augsnes)

Augsne, vieta

Parauga

ņemšanas
dziļums

(cm) Ca" Mg-: Na- kopi

'arastā melnzeme Saratovas

apgabalā (N. Usovs)

'arastā melnzeme K/asnojar-
skas novadā (N. Gradobo-

jevs)

0— 8

65—71

0—10

20—25

30—35

40,40

35,65

31,24
42,2

34,6

32,7

5,32

4,75

5,16

8,4
8,9

7,1

0,68

1,00

0,75

46,40
41,40

37,15
50.6

43,5

39,8
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Podzolēto melnzemju augšņu profilā sastop Ai, A
2, 8,..., C horizontus. Trūda

daudzums šajās augsnēs dažāds, bet vairumam augšņu tas nav liels, svārstās

ap 4—6%. Augsnē daudz saistītu bāzisko katjonu, it sevišķi kalcija un magnija.
Tāpēc piesātinājuma pakāpe ar bāzēm augsta, svārstās ap 80—95%.

Izskalotās melnzemes sastopamas kā melnzemes stepes augšņu zonā, tā arī

mežastepes augšņu zonā. Tās veidojas līdzīgi podzolētajām melnzemēm meln-

zemes stepes augšņu zonasmitrākajos rajonos.

Atšķirībā no podzolētajām melnzemēm tās ir mazāk izskalotas, tām ir bie-

zāks trūda horizonts un vairāk trūda. Karbonāti atrodas seklāk nekā iepriekš
apskatītajām melnzemēm un parasti sastopami 90—120 cm dziji. Izskalotajām
melnzemēm trūda horizonta apakšējā da|ā neparādās gaišpelēkie silīcija diok-

sīda piesmērējumi, tāpēc podzolētais horizonts (A2 ) morfoloģiski grūti saska-
tāms. Tomēr augsnes izskalošanās nedaudz notiek, uz to norāda adsorbcijas
kompleksā nelielā daudzumā sastopamais ūdeņraža jons un vāji skābā augsnes
reakcija. Sīm augsnēm ir biezs ieskalošanās horizonts (B), ko parasti iedala
vairākās daļās. leskalošanās horizontā ir samērā daudz trūda. Tādējādi ar trūdu

bagātās augsnes kārtas (Ai+Aiß+ B horizonti) sasniedz 70—120 cm un vēl

lielāku dziļumu.
Izskaloto melnzemju profilā ir Ai, (A2), A]B, 8,..., C horizonti.

Izskalotas melnzemes satur ļoti dažādu trūda daudzumu. levērojamai to

daļai tas pārsniedz pat 10%, bet ir sastopamas arī augsnes ar vidēju un pat sa-

mērā mazu (ap 4%) trūda daudzumu.

Atkarībā no saistīto ūdeņraža jonu daudzuma šīs augsnes iedala vāji, vidēji
un stipri izskalotās melnzemēs.

Izskalotās melnzemes bagātīgi piesātinātas ar divvērtīgajiem katjoniem,
sevišķi ar Ca ■ \ Augsnes reakcija vāji skāba. Hidrolltiskais skābums neliels,

parasti nepārsniedz 3—6 mgekv/100 g augsnes. Atsevišķām augsnēm sastopams

niecīgā daudzumā arī apmaiņas skābums. Piesātinājuma pakāpe ar apmaiņas
bāzēm augsta — 85—95%.

Slāpekļa krājumi saistīti ar trūda daudzumu un trūda bagātajās melnzemēs

ir lieli. No augu barības vielām visvairāk nepieciešams dot fosforu, jo kustīgā
P

2
0

5 daudzums parasti nepārsniedz 10 mgekv/100 g augsnes.

Tipiskās melnzemes izplatītas mežastepes augšņu zonas rietumu daļā. Ne-

daudz to ir arī melnzemes stepes augšņu zonā. Bieži sastopamas kompleksā ar

izskalotajām melnzemēm. To profilā sastop Ai, 8,... un C horizontus. Tipiskās
melnzemes satur ļoti daudz trūda. Trūds samērā daudz atrodams arī B hori-

zontā. Trūda klātbūtne augsnē morfoloģiski labi saskatāma 100—120 cm un

pat dziļāk. Trūda daudzums augsnes virskārtā ir stipri dažāds (4—20%), vis-

biežāk svārstās ap 10—12%, ar dziļumu tas pakāpeniski samazinās.

Tipiskajām melnzemēm ir ļoti liela vielu saistīšanas spēja: trūda horizontā

40—60 mgekv/100 g augsnes, bet dziļākajās kārtās — 25—30 mgekv/100 g aug-

snes.

Augsnes adsorbcijas kompleksā ļoti daudz bāzisko katjonu un augsnes pie-
sātinājuma pakāpe ar bāzēm lielāka par 95%- Aktīvā reakcija augsnes virskārtā

tuva neitrālai, bet dziļākajās kārtās — vāji bāziska. Hidrolītiskais skābums mazs,

lielāko tiesu nepārsniedz 3 mgekv/100 g augsnes.

Parastās melnzemes (23. att. 2 un 26. att.). Virzienā uz dienvidiem meln-

zemes stepes augšņu zonā samazinās nokrišņu daudzums. Sausā klimata dēļ

šeit dominējošie stepes augi ir kaviļas un tipčaks. Sie augi dod mazāk organis-
kās masas, bez tam to saknes arī nestiepjas dziļi augsnē un vieglāk noārdās.

Tāpēc šeit veidojas melnzemes ar plānāku un mazāk trūdu bagātu (6—8%) vir-

sējo horizontu. Sīs ir vienas no visizplatītākajām melnzemes stepes augšņu zonas

melnzemēm.

Trūdvielam bagāto Ai un B horizontu kopējais biezums ir 70—90 cm.

Saistīto katjonu daudzums augsnes virskārtā 40—50 mgekv/100 g augsnes,

bet cilmiezī — 20—25 mgekv/100 g augsnes. Atšķirībā no podzolētajām melnze-

mēm un izskalotajām melnzemēm parastās melnzemes nesatur saistītu ūdeņ-
raža jonu. Tāpēc piesātinātība ar bāzēm pilnīga. Galvenie saistītie katjoni ir



26. att. Melnzemes sastāvs (pēc D. Viļenska).

Ca-- un Mg--, tikai atsevišķos gadījumos sastopamas Na • un X' jonu pa-
zīmes.

Aktīvā reakcija virskārtā tuva neitrālai, bet visdziļākajās kārtās — vāji
bāziska.

Lauka ūdensietilpība augsta. Pēc Remezova datiem, 1,5 m biezā slānī šīs

augsnes var saturēt ap 500 mm ūdens. Tomēr vasaras periodā — jūlijā un

augustā, kad maz nokrišņu, to virskārta samērā stipri izžūst, tā ka augi var ciest

no mitruma trūkuma. No augu barības vielām, tāpat kā iepriekš apskatītajām
augsnēm, visvairāk jādod fosfora mēslojums. Parastās melnzemes ir raksturī-

gas ar augstu potenciāloauglību.
Dienvidu melnzemes sastopamas melnzemes stepes augšņu zonas sausākajā

dienvidu daļā un jau robežojas ar kastaņbrūnajām augsnēm. Sīs melnzemes vei-

dojas dienvidu kavi|u un tipčaku stepes ietekmē. Dienvidu melnzemes atšķiras

43. tabula

Parasto melnzemju mehāniskais sastāvs

(pēc N. Usova)

Augs: es dali )u frakci
diametr;
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2—8

30—36

64—70

100—106
120—160

180—200

0,57

0,78
0,32

0,42
0,32

0,31

8,55

7,22
8,57

7,90

4,78

6,61

24,64

24,82
25,96

24,90
25,96

25,96

12,00

11,80
10,36

9,60
9,68

9,84

18,20

17,92
14,08

12,48
15,48

11,32

32,45
33,72

33,44

32,28
32,84

31,28
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44. tabula

Parastās melnzemes agroķīmiskās īpašības

no tipiskajām un parastajām melnzemēm ar plānāku trūda horizontu (30—

50 cm) un mazāku trūda daudzumu (4—6%). Mitrākajos rietumu rajonos trūda

horizonts sasniedz 60—70 cm ar apmēram 4% trūda, bet sausākajos austrumu

(Sibīrijas) rajonos — tikai 40 cm ar 6% un vairāk trūda.

Dienvidu melnzemēm horizontu pāreja pakāpeniska un trūda daudzums, pie-
augot dziļumam, vienmērīgi samazinās. Arī šo augšņu profila uzbūvē sastopam
Ai ,8,... un C horizontus.

Mazo nokrišņu dēļ augsne neizskalojas, tāpēc karbonāti visbiežāk sastopami

jau trūda horizontā. Augsnē nav saistīto ūdeņraža jonu, tā pilnīgi piesātināta
ar bāziskajiem katjoniem, visvairāk ar Ca • ■ un Mg ■ •.

Raksturīgi, ka šīm augsnēm 150—200 cm dziļumā sastopami ģipša kristāli

un lielākā daudzumā arī citi ūdenī šķīstoši sāļi.
Dienvidu melnzemes satur mazāk augiem vajadzīgā slāpekļa nekā parastās

melnzemes un tipiskās melnzemes. Tāpat tās ir nabagas arī ar augiem uzņema-

miem fosforskābes savienojumiem.

Salīdzinājumā ar parastajām melnzemēm šīm augsnēm ir sliktākas fizikā-
lās īpašības, vājāka struktūra, tās stiprāk sablīvētas un daudz ātrāk izžūst.

Citas izplatītākās melnzemes. Pieazovas un Priekškaukāza

melnzemes sastopamas austrumos no Azovas jūras līdz pat Kaukāza kalnu

piekājei. Atsevišķos rajonos šīs melnzemes ir atšķirīgas un tiek grupētas vēl

sīkāk.

Ziemelpieazovas melnzemēm trūdu saturošais slānis (Ai+B) 60—110 cm

biezs, ar 3,5—7,5% trūda augsnes virskārtā; ar dziļumu trūda daudzums pakā-
peniski samazinās. Mazā trūda daudzuma dēļ augsnes krāsa pelēkbrūna vai

tumšpelēka. Karbonāti sastopami augsnes virskārtā. Aktīvā reakcija neitrāla

līdz vāji bāziskai.

Rietumpriekškaukāza melnzemes atrodas rietumos no Azovas jūras, Kau-

kāza kalnu ziemeļrietumu daļā. Sīm melnzemēm trūdu saturošais slānis (Ai +B)

loti biezs (1,3—2 m), satur 4,0—6,5% trūda.

Centralpriekškaukāza melnzemēm trūdu saturošais slānis (A| +B) ir nedaudz

plānāks — 1,3 m, toties trūda tajā vairāk
—

7,5—12%. Karbonāti šīm augsnēm
atrodas augsnes virskārtā vai nelielā dziļumā. Augsnes reakcija visbiežāk vāji

bāziska.

Citu ķīmisko un fizikālo īpašību ziņā Pieazovas un Priekškaukāza meln-

zemes ir tuvas parastajām melnzemēm.

Karbonātu melnzemes veidojas uz cilmiežiem, kas bagāti ar kar-

bonātiem. Karbonāti sastopami arī viscaur šo augšņu profilā. Sīs melnzemes

sastop Ukrainas rietumu apgabalos, Pievolgas paaugstinājumā un citās vietās.

Primārās karbonātu melnzemes veidojas uz materiāla, kas ļoti bagāts ar

karbonātiem, piemēram, uz kaļķakmens, uz merģeļa un citur.
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Sekundārās karbonātu melnzemes veidojas, izgulsnējoties augsnes virspusē
karbonātiem, ko ūdens plūsmas uznes no augsnes dziļākajām kārtām. Sekun-

dārās karbonātu augsnes izplatītas Priekškaukāza līdzenumā un Ziemeļkaza-
hijā.

Pļavas melnzemes izplatītas Pievolgas, Tambovas, Rietumsibīrijas
un citās zemienēs. Tās veidojas reljefa nedaudz pazeminātās vietās, kur seklāk

gruntsūdens. Nedaudz mitrākie apstākli dod iespēju attīstīties pļavas tipa augu

valstij, no kuras augsnē uzkrājas daudz trūda. Tāpēc šīm augsnēm ir raksturīgs

liels trūda daudzums (14—18%) augsnes virskārtā, kas ar dzijumu strauji sama-

zinās. Pļavas melnzemēs vērojama augsnes glejošanās, uz ko norāda zilgan-
pelēkie glejaplankumi. No samērā seklā (3—5 m) gruntsūdens paceļas kapilārie
ūdeņi līdz augsnes virskārtai, kur iztvaiko, atstājot virs augsnes nedaudz viegli
šķīstošo sāļu. Sādā veidā bieži noris pļavas melnzemju sasāļošanās.

Soloncētās melnzemes parasti sastop plankumu veidā melnzemes

stepes augšņu zonas dienvidu apgabalos, it sevišķi Rietumsibīrijas zemienē. Pie

soloncētajām melnzemēm pieskaita tādas melnzemes, kuru augsnes adsorbcijas
kompleksā no visiem apmaiņas katjoniem saistīti vairāk nekā 5% nātrija katjona.
Na • nelabvēlīgi ietekmē augsnes fizikālās īpašības. Augsnes struktūra veidojas
nestabila, augsne viegli izplūst, sablīvējas un veido garozu. Pasliktinās augsnes

ūdensīpašlbas un gaisīpašības. Augsnes reakcija kļūst vāji bāziska, pat bāziska.

Tas viss ievērojami pasliktina augsnes auglību. Tāpēc šīs melnzemes ražības ziņā
nedaudz atpaliek no iepriekš apskatītajām melnzemēm.

Solodu melnzemes izveidojas, atsāļojot soloncētās melnzemes. Pēc

morfoloģiskajām īpašībām tās nedaudz līdzīgas podzolētajām melnzemēm un iz-

skalotajām melnzemēm.

Melnzemes stepes augšņu zonā starp melnzemes augsnēm plankumu veidā

sastopamas arī sasāļotās augsnes
— solončaki, solonci un solodi. Sīs augsnes

apskatītas turpmāk (243. lpp.).

MELNZEMES AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Melnzemes ar savām labajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām uzrāda

lielu dabisko auglību un ir vienas no vislabākajām mūsu zemes augsnēm. Tās

izmantotas zemkopībā jau vairākus tūkstošus gadu pirms mūsu ēras. 19. gad-
simta beigās melnzemju apgabali bija galvenie Krievijas apgādātāji ar grau-

diem. Melnzemes apsaimniekoja nesaudzīgi pēc trīslauku sistēmas, iznīcinot aug-

snes struktūru un augsni saputekļojot. Tāpēc sausākie gadi sistemātiski bija
neražu gadi.

Plānu melnzemes stepes augšņu zonas pārveidošanai, galvenokārt lai apka-
rotu sausumu, bija jau izstrādājis Dokučajevs 1892. gadā savā darbā «Mūsu

stepes agrāk un tagad», taču praktiski to varēja realizēt tikai sociālistiskajā

lauksaimniecībā. Sajā plānā ietilpa upju regulēšana, apūdeņošanas sistēmu ierī-

košana, meža aizsargjoslu stādīšana, pasākumi cīņai pret augšņu eroziju utt.

Vienlaikus arī Kostičevs parādīja pareizas agrotehnikas nozīmi mitruma uzkrā-

šanā un saglabāšanā melnzemes augsnēs.

Tagad melnzemes stepes zonas augsnes ļoti intensīvi izmanto lauksaimnie-

cībā. Viss vairums šo augšņu uzartas, un tur audzē vērtīgas graudaugu, kā ari

tehnisko augu kultūras — kviešus, cukurbietes, kukurūzu, saulgriezes, soju, da-

žādus dārzeņus. Lietojot pareizu agrotehniku, gados ar normālu augsnes mit-

rumu šīs kultūras dod augstas ražas. Tomēr mitruma trūkums augsnē, it sevišķi

sausos gados, stipri apdraud kultūraugu ražas, tāpēc nepieciešami pasākumi
augsnes auglības celšanai.

Galvenā vērība jāveltī mitruma saglabāšanai augsnē. Sim nolūkam pielieto
veselu pasākumu kompleksu: meža aizsargjoslu stādījumus, pareizu augsnes ap-

strādāšanu, piemēram, dziļaršanu, rugaines lobīšanu, pareizu mēslošanu, augsnes
struktūras atjaunošanu, sniega aizturēšanu, nezāļu un erozijas apkarošanu.
Pēdējā laikā lielu vērību velta ari augšņu apūdeņošanai.
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Meža aizsargjoslas samazina virs augsnes vēja ātrumu un ziemā

veicina vienmērīgas sniega segas izveidošanos, bet pavasarī pasargā augsni no

vēja erozijas. Vienmērīga sniega sega nodrošina ziemāju pārziemošanu, pava-

sarī sniega kušanas ūdeņi labāk un vienmērīgāk iesūcas augsnē. Meža aizsarg-
joslas ne)auj ūdenim noplūst pa augsnes virsmu un veidoties gravām. Tāpēc
augsne starp meža joslām uzņem un saglabā daudz vairāk mitruma. Bez tam šīs

joslas nedaudz palielina arī gaisa relatīvo mitrumu un samazina ūdens iztvaiko-

šanu no augsnes. Tāpēc kultūraugi starp meža aizsargjoslām patērē mazāk mit-

ruma sausnas vienības veidošanai un reizē ar to ievērojami labāk izmanto ūdeni.

Dziļaršana un rugaines lobīšana ir viens no svarīgākajiem
agrotehniskajiem pasākumiem melnzemes stepes zonas augsnēs. Ar dziļaršanu
uzlabo augsnes struktūru, palielina ūdens krājumus augsnē, mobilizē augu barī-

bas vielas, izveido labvēlīgākus apstākļus augu sakņu darbībai un palīdz iznīcināt

nezāles, kuras tiek ieartas dziļi augsnē. Tā kā augsne satur biezu trūda hori-
zontu, tad aršanu 25 —30 cm un dziļāk var izdarīt uzreiz, nebaidoties uzvērst

augsnes virskārtā mazauglīgu zemi.

Laikā veikta augsnes lobīšana arī veicina nezāļu iznīcināšanu un mitruma

saglabāšanu. Melnzemes augsnēm stingri jāievēro arī citas agrotehniskās pra-

sības, piemēram, pavasarī agra augsnes ecēšana vai šļūkšana, sējas veikšana

visīsākajos termiņos un citi pasākumi.
Pareiza mēslošanas sistēma melnzemes augsnēm nepieciešama

augstu ražu iegūšanai. Ir nepareizi domāt, ka melnzemes nav jāmēslo. Meln-

zemes gan satur ievērojami daudz slāpekļa (no 0,14 līdz 0,6%), bet tas atrodas

augiem grūti uzņemamā stāvoklī. Tāpēc slāpekļa mēslojums arī šajās augsnēs
dod ražas pieaugumu.

Fosfors melnzemēs saistīts organiskos savienojumos, un augsnes bāziskās

reakcijas dēļ tas augiem grūti uzņemams. Tāpēc šajās augsnēs viegli šķīstošu,
augiem labi uzņemamu fosfora savienojumu ir maz, ne vairāk kā 10 mg

P205/100 g augsnes. Fosfora mēslojums sevišķi lielu efektu dod podzolētajās,
izskalotajās, tipiskajās un parastajās melnzemēs, kurās var uzkrāties samērā
daudz nitrātu. Tādos gadījumos fosfora mēslojums ir galvenais ražu noteicējs.

Lai gan melnzemes satur samērā daudz kopējā kālija — apmēram 2,0%,

tomēr arī kālija mēslojums dod ražu pieaugumu.
Labus rezultātus dod pareizi sagatavots organominerālais mēslojums, lieto-

jot kūtsmēslus. Sāds mēslojums aktivē mikroorganismu darbību un ievērojami
palielina visu augiem uzņemamo makroelementu un mikroelementu daudzumu

augsnē.

Sniega aizturēšana melnzemes stepes augšņu zonā uzskatāma par

svarīgu pasākumu augsnes mitruma saglabāšanai. Ar sniega aizturēšanu jāpa-
nāk, lai sniegs vienmērīgi paliktu virs augsnes, netiktu nonests no lauka un sa-

pūsts lauka malās kupenās. Sniega aizturēšanu veicina meža aizsargjoslas, kā

arī lielāku augu, piemēram, kukurūzas, saulgriežu stublāji, kas atstāti uz lauka,
vai pat speciāli kulišu stādījumi. Pielieto arī īpatnējus sniega arklus, ar kuriem

izveido vaļņus, kas kavē sniega nopūšanu. Vienmērīgai sniega segai pakāpeniski
kūstot, augsne vislabāk uzņem un saglabā sniega ūdeņus.

Augsnes apūdeņošana ir visefektīvākais ūdens problēmas atrisinā-

šanas veids. Pēdējos gados, it sevišķi dienvidu melnzemēs, audzējot tehniskās

kultūras, dārzeņus un pat graudaugus, arvien.vairāk pielieto apūdeņošanu. Sim

nolūkam aizsprosto upes, būvē spēcīgas elektrostacijas un izveido irigācijas sis-

tēmas, kā arī ierīko dīķus, ūdens krātuves, rada mākslīgo lietu un veic citus pa-

sākumus.

SAUSĀS STEPES ZONAS AUGSNES

Sausās stepes augšņu zona (kastaņbrūno augšņu zona) ir pārejas zona no

melnzemes stepes augšņu zonas uz pelēkzemes-tuksneša augšņu zonu. Laikā, kad

stepēs augi nosedz augsni pilnīgi, sausajā stepē augsne starp retajiem augiem
lielāko tiesu ir kaila. Šai zonā ir galvenokārtkastaņbrūnās augsnes, bet uz dien-

vidiem — arī brūnzemes augsnes.
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ROBEŽAS UN PLATĪBA

Sausās stepes augšņu zona Padomju Savienības rietumos, sākot ar Donavas

ieleju,ir šaura josla, kas tālāk uz austrumiem gar Melnās jūras un Azovas jūras

zieme]u piekrasti un Krimas ziemeļu daļu pakāpeniski kļūst platāka. Sākot ar

Ziemeļkaukāzu un Lejaspievolgu, šī zona ir jau stipri plata un Kazahijā sasniedz

lielāko platumu (ap 700 km). Austrumos no Irtišas upes ielejas zona ieiet Mon-

golijā. Vidussibīrijā un Austrumsibīrijā kastaņbrūnās augsnes sastopamas tikai

atsevišķu salu veidā kalnstarpu ielejās (Minusinskas, Seļengas, Barguzinas, Ar-

guzinas). Kastaņbrūnās augsnes un daļēji brūnzemes augsnes sastopamas ari
kalnu rajonos, piemēram, Kirgīzijas PSR un Turkmēnijas PSR robežās, kur tās

augstuma ziņā ietilpst augsnes vertikālajā zonalitātē. Nogāžu zemākajā daļā
ir gaišās kastaņbrūnās augsnes, augstāk kalnos — tumšās kastaņbrūnās aug-

snes. Kopējā kastanbrūno augšņu platība visā pasaulē (uz zemeslodes) aizņem
10 miljonus km 2, t. i., 7%, PSRS teritorijā — 1,2 miljonus km2, t. i., 5,4%.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats. Sausās stepes augšņu zona atšķiras no melnzemes stepes augšņu
zonas ar augstāku temperatūru vasarā un mazāku nokrišņu daudzumu, pie tam

nokrišņu sadalījums gadā ir vēl nevienmērīgāks, tāpēc klimata sausums vēl pa-

lielinās. Tur ir krasi izteikts kontinentāls klimats: auksta ziema un karsta vasara.

Vidējā gada temperatūra Eiropas daļā 5—9 °C, Āzijas daļā 3—4 °C; vidējā tem-

peratūra jūlijā atbilstoši 24—25 °C un 20—23 °C, janvārī 7 līdz —12 °C un

—15 līdz —17 D C. Austrumu Kazahijā sals var sasniegt līdz —40 °C.

Vidējais gada nokrišņu daudzums 250—350 mm, pie tam vasaras periodā
Eiropas daļā nokrišņu 25—30%, bet Āzijas daļā — 30—35%. Augsnes mitruma

krājumi rodas no rudens lietus ūdeņiem un pavasara sniega kušanas ūdeņiem,
jo vasaras nokrišņi no augsnes iztvaiko pilnīgi. Iztvaikošana no brīvas ūdens

virsas pārsniedz nokrišņus 2—3 reizes.

Veģetācijas perioda garums ir vidēji 240 dienas, uz austrumiem samazinās
līdz 170 dienas. Augsne sasalst ziemā 60—70 cm dziļi ziemeļos, līdz 30—40 cm

dziļi dienvidos. Sniega segas biezums 10—20 cm. Stiprie sausvēji vasarā rada

lielus zaudējumus lauksaimniecībai.

Reljefs. Sausās stepes augšņu zonā dominējošais reljefs ir lēzens vai vāji

viļņains līdzenums. Uz šī līdzenuma bieži sastopamas tikko ievērojamas mikro-

reljefa ieplakas, kurām ir liela nozīme nokrišņu sadalīšanā un augsnes veido-
šanā. Ar to izskaidrojams, ka uz samērā nelielām platībām izveidojusies kom-

pleksaina augsnes sega, kurā ietilpst kā kastaņbrūnās augsnes, tā brūnzemes

augsnes, solončaki un solonci. Visnelīdzenākais un paugurainākais reljefs novē-

rojams Pievolgas augstienē, Aizvolgas augstienē un Mugodžaras nelielo kalnu

grēdurajonā.
Cilmieži ir galvenokārt lesi un lesveida smilšmāli, kā arī senie alūvija no-

gulumi, kas ir ar dažādu mehānisko sastāvu un izcelšanos, saistīti ar Kaspijas
jūras darbību. Piekaspijas zemienē un Aizvolgā ir daudz smilšu masīvu. Daži no-

gulumi daļēji Arāla—Kaspijas baseinā ir sāļaini, tie ietekmējuši augsnes segas

raksturu. Visi jūras nogulumi satur nātrija hlorīdu, nātrija sulfātu un ģipsi.
Augu valsts. Augu sega sausajā stepē salīdzinājumā ar pļavas stepi ir daudz

nabadzīgāka. Kastaņbrūno augšņu apakšzonā, kur nokrišņu ir nedaudz vairāk,

augu sega sastāv galvenokārt no stepes augiem: kelērijas, kaviļas, skarenēm un

citiem augiem, kas parasti izveido nepārtrauktu zālaugu segu. Jo tālāk uz dien-

vidiem, jo vājāka kļūst augu valsts. Brūnzemes augšņu apakšzonā valdošie augi

ir baltlapu vībotne, ciesas un citi sausmīļi, aug nelielos puduros, neizveidojot
vienlaidus velēnu. Visai ierobežoto augsnes mitruma krājumu dēļ augi attīstās

vāji un pēc neilga laika aiziet bojā. To atliekas labi aerētajā augsnē strauji

sadalās. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ sausās stepēs augsnes satur maz trūda.



236

Kastaņbrūnās augsnēs dzīvo tie paši dzīvnieki, kas melnzemēs. Tie ar izme-

tumiem pārvieto no dziļākajiem horizontiem augsnes virspusē karbonātus, ģipsi
un dažreiz arī citus vairāk šķīstošus sāļus.

Augšņu pārveidošanos, stepei pārveidojoties par sauso stepi, var nosaukt par

melnzemes augšņu degradēšanos, t. i., agrāk uzkrātās organiskās vielas sadalī-

šanos aerobos apstākļos. Augsnes šajā procesā sasniedz tādu attīstības pakāpi,
kad tajās ir maz trūda, tās ir bez struktūras un satur sāļus.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Sausās stepes augšņu zonā izdala šādas apakšzonās: 1) tumšo kastaņbrūno

augšņu un vidējo kastaņbrūno augšņu apakšzonu, 2) gaišo kastaņbrūno augšņu
apakšzonu, 3) brūnzemes augšņu apakšzonu.

Bez tam zonā izšķir vēl šādas provinces: Piemelnās jūras sausā stepe; Pie-

kaspijas soloncētā sausā stepe ar kastaņbrūnajām augsnēm un solonciem (iz-

veidojušies augšņu kompleksi); Turgajas sausā stepe ar lielam soloncu platībām;
Viduskazahijas sausā stepe un Kalundina ar kastaņbrūnajām augsnēm; Tuvina

un Aizbaikāls ar īpatnējām viegla mehāniskā sastāva kastaņbrūnajām augsnēm;

Piekaspijas sausā stepe ar dominējošajām viegla mehāniskā sastāva brūnzemes

augsnēm un Piekaspijas piekraste ar lieliem solončaku un soloncēto augšņu ma-

sīviem; Turgajas sausā stepe ar soloncētajām brūnzemes augsnēm un solonciem;

Viduskazahijas sausā stepe ar brūnzemes augsnēm.

Sausās stepes augšņu zonā dominē kataņbrūnās augsnes, kuras ieguvušas

nosaukumu pēc ipatnējās krāsas, kas atgādina gatavus kastaņa augļus: augsnes
krāsa var būt tumšāka, gaišāka vai pat gaišbrūna. Zonas dienvidu teritorijā iz-

platītas brūnzemes augsnes.

D. Viļenskis ieteic sausās stepes augšņu zonā izdalīt:

1) kastaņbrūno augšņu tipu ar apakštipiem — a) tumšajām kastaņbrūnajām
augsnēm (trūda 4—5%), b) vidējām kastaņbrūnajām augsnēm (trūda 3—4%),

c) gaišajāmkastaņbrūnajām augsnēm (trūda 2—3%);
2) brūnzemes augšņu tipu, kurām ap 2% trūda.

Bez tam vēl šajā zonā sastopamas: kastaņbrūnās augsnes pļavās; solončakotās

augsnes un solončaki; soloncētās augsnes un solonci; primitīvās smilts augsnes.
Kastaņbrūno augšņu (sk. 23. att. 3) profila mehāniskais sastāvs manāmi

nemainās. Novērojams neliels koloīdu samazinājums virsējā horizontā salīdzinā-

jumā ar dziļākajiem horizontiem. Analīžu dati liecina, ka Sio2, A1203, Fe20 3,
MnO, Tio

2
daudzums nemainās visā augsnes profilā un cilmiezī. Ca, Mg, Na un

X silikāti uzrāda nelielas izmaiņas virsējā horizontā.

Apmaiņas katjonu summa kastaņbrūnajām augsnēm salīdzinājumā ar meln-

zemēm ir nedaudz zemāka (ap 35—40 mgekv). Adsorbcijas kapacitāte vidējām

kastaņbrūnajām augsnēm ir vienāda viscaur profilā, tumšajām kastaņbrūnajām
augsnēm tā Ai horizontā ir augstāka nekā B horizontā, gaišajām kastaņbrūna-

jām — Ai horizontā zemāka nekā B horizontā.

Kastaņbrūnās augsnes ir pilnīgi piesātinātas ar bāzēm un bāzu sastāvā
dominē Ca • (70—75%) un Mg" (20—25%), Na • ir ļoti maz. Aktivā reakcija
neitrāla vai vāji sārmaina (pH 7,2—7,5). Kaut soloncētās kastaņbrūnās augsnes

ir visai izplatītas, tomēr sāļainība nav raksturīga kastaņbrūno augšņu pazīme.
Pēc daudzgadīgiem novērojumiem,smilšmāla tumšajā kastaņbrūnajā augsnē

augsnes samitrināšanās pavasarī ar sniega kušanas ūdeņiem dažādos gados
noris līdz 50—180 cm dziļumā. Zonas dienvidu daļā augsnes samitrinājums ir

seklāks. Vasarā, augsnei žūstot, ūdens plūst uz augšu un pārvieto arī dažādus

sāļus. Rudens nokrišņi augsni samitrina seklāk — līdz 50 cm, dažos gados līdz
100 cm. A. Rode kastaņbrūnās augsnes pieskaita augsnēm ar necaurskalošanās

ūdens režīmu, jo gruntsūdens novietojies dziļi.
Pavasarī ar lejupplūstošajiem ūdeņiem notiek kalcija un magnija hidro-

gēnkarbonātu pārvietošanās līdz samitrināšanās dziļumam, kur tie pāriet kar-

bonātu nogulsnēs, bet ar augšupejošo plūsmu šie savienojumi pārvietojas arī

pretējā virzienā. Tādējādi profilā rodas izstiepts karbonātu novietojums. Kalcija
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sulfāts kā vairāk šķīstošs savienojums nokļūst līdz karbonātu ieskalošanās zemā-

kajai robežai, kur nogulsnējas ģipša kristālu veidā. Lielākā dziļumā ieskalojas
arī sulfāti, hlorīdi un citi vieglāk šķīstoši sāļi. Kopējā slāpekļa daudzums kastaņ-

brūnajās augsnēs atkarīgs no trūda daudzuma, pie tam C:N attiecība (10—13)
ir tāda pati kā melnzemēs. Kopējais fosfora daudzums svārstās no 0,06 līdz

0,15%, pie tam tas ir augiem maz uzņemamā veidā (apatīts). Pēc Antipova-
Karatajeva datiem, augiem uzņemamā fosfora kastaņbrūnajās augsnēs ir 1,5—2

reizes mazāk (ap 0,0179%) nekā melnzemēs. Kopējais kālijs 1,0—1,5%.

Augsnes porainība un ūdensietilpība kastaņbrūnajām augsnēm aptuveni
tāda pati kā melnzemes augsnēm.

Smilšmāla vidējās kastaņbrūnās augsnes profila uzbūve ir šāda. Trūda hori-

zonts (A|) ap 20 cm biezs, kastaņbrūni pelēks, bet dažreiz pelēks; horizonta vir-

sējā daļa slāņaina, bez struktūras, apakšējā daļa pikaina; sakārta visai irdena,

saausta augu saknēm. Trūda horizonts pakāpeniski pāriet apakšhorizontā B|, kur

augsnes krāsa kļuvusi gaišāka, brūngani tonēta, sakņu mazāk, sakārta blīvāka,

struktūra pikaina, nedaudz vertikālu plaisu. No 40—50 cm dziļuma sākas ieska-
lošanās horizonta raksturīgākā daļa — B

2 apakšhorizonts, kuram uz kastaņbrūni
palsa fona redzamas tumšpelēkbrūnas vertikālas joslas un daudzas apaļas, baltas

karbonātu konkrēcijas; sakārta blīva; struktūra prizmaini pikaina; labiizteikta ver-

tikālā dalīšanās un plaisāšan2 līdz 60—70 cm dziļumam. B
3 — ieskalošanās

horizonta pārejas daļa uz cilmieži sastāv no palsi dzeltena smilšmāla, kurā vien-

mērīgi nogulsnējies kalcija karbonāts; struktūra neskaidri pikaina; sakārta sa-

blīvēta. C — cilmiezis sākas ar 120—130 cm dziļumu; ap
100—150 cm dziļumā

atrodas ģipsis.
Starp kastaņbrūnajām augsnēm izplatītas arī soloncētas augsnes un solonci;

jo tālāk uz dienvidiem, jo šo augšņu sastop vairāk. Soloncējoties kastaņbrūno
augšņu profilā horizonti vairāk diferencējas, trūda horizontam (Ai) zūd struk-

tūra, B horizonts vairāk sablīvējas. M. Peršina iesaka uzskatīt augsnes par vāji
soloncētām, ja B horizontā 3—6% apmaiņas nātrija; par vidēji soloncētām, ja

apmaiņas nātrija 6—10%; par stipri soloncētām, ja apmaiņas nātrija 10—15%.

Lielākajā, t. i., Pievolgas—Kazahijas kastaņbrūno augšņu masīvā tumšās

kastaņbrūnās augsnes satur Ai horizontā 3,5—5% trūda, soloncēšanās vāji at-
tīstīta, ģipša izdalījumi sākas 150—200 cm dziļumā. Vidējās kastaņbrūnās aug-
snes satur Ai horizontā ap 3% trūda, tās vairāk soloncētas, tajās vairāk karbo-
nātu, ģipša nogulumi atrodas seklāk. Gaišās kastaņbrūnās augsnes atšķiras ar

krasāk diferencētu profilu, kas visai sekls. B horizonts stiprāk sablīvēts, A, hori-

zontā 2—3% trūda, ģipsis atrodas 130 cm dziļumā, bet dažreiz arī seklāk.

Kastaņbrūno augšņu zonā sastopamas arī pļavas, kur veidojas kastaņbrūnās
augsnes un solonci. Sīs kastaņbrūnās augsnes izplatītas galvenokārt palieņu
augšējās terasēs vai stepes pazeminājumos, kur saplūst vairāk sniega kušanas

ūdeņi. Tur vietām arī seklākais gruntsūdens paaugstina augsnes mitrumu. Tādos

apstākļos aug stepes pļavas augi, kas dod lielāku organisko masu un sekmē

trūda uzkrāšanos. Augu virszemes masa gadā ir ap 20 c/ha, bet sakņu masa

50 cm biezā slānī vairāk par
200 c/ha; augu sakņu masa 10 reizes pārsniedz virs-

zemes masu. Pļavas kastaņbrūnās augsnes satur 5—6% trūda. Profila zemākajā
daļā novēro glejošanās pazīmes.

Brūnzemes augsnes atšķiras no kastaņbrūnajām augsnēm ar gaišāku krāsu,

jo satur mazāk trūda — tā daudzums parasti nepārsniedz 2%; trūda horizonta

biezums svārstās visbiežāk ap 15—20 cm. Brūnzemes augsnes satur daudz kar-

bonātu galvenokārt trūda horizonta vidus daļā vai virspusē. Virskārtā reakcija
neitrāla, zemāk — sārmaina. Augsnes adsorbcijas kompleksā bez kalcija un

magnija adsorbēts arī neliels daudzums nātrija. Nātrija ietekmē augsnes kļuvu-
šas blīvas, sevišķi trūda horizonta zemākajā daļā.

Pēc trūda daudzuma brūnzemes augsnes iedala a) tumšajās brūnzemes aug-
snēs un b) gaišajās brūnzemes augsnēs.

Gaišās brūnzemes augsnes ir pārejas augsnes uz pelēkzemēm, kas atrodas

pelēkzemes-tuksneša augšņu zonā, kura ir nākošā augšņu zonā uz dienvi-

diem. Tām ir gaišāks un seklāks trūda horizonts (10—12 cm); karbonāti atrodas
trūda horizonta virspusē; ir skaidri izteikts ģipša horizonts, kas atrodas caurmērā
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50—60 cm dziļumā (te ģipša20—25%). Gaišas brūnzemes augsnes plaši izplatītas
Ustjurta starp Kaspijas un Arāla jūru.

Brūnzemes augšņu apakšzonā dažās vietās reljefa depresijās atrodas arī

sausās stepes pļavas, kur ir brūnzemes augsnes ar tuksneša pļavas augiem. Tām

ir paaugstināts trūda daudzums (ap 4%) un skaidri izveidota velēna. Visā

profila novērojamakarbonātu, sulfātu un pat hlorīdu uzkrāšanās.

Solodētajām sausās stepes pļavas brūnzemes augsnēm ir sablīvēti horizonti,

bet zemākajos horizontos dažreiz novērojama vāja glejošanās.

SAUSĀS STEPES AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Līdz vecaiņu apgūšanai sausās stepes augšņu zonā kultūraugu audzēšanai
izmantoja ap 100000 km2 (t. i., nedaudz vairāk par 5%), bet pārējā platībā ga-

nīja mājlopus (klejojošā lopkopība). Pašreiz ar vecaiņu apgūšanu lauksaimnie-

cībā izmantojamā platība šai zonā pieaugusi apmēram līdz 400 000 km2, galveno-
kārt zonas ziemeļu daļā. Uzartās kastaņbrūnās augsnes izmanto visbiežāk kviešu,

kukurūzas un daļēji eļļas augu (saulgriežu) audzēšanai.

Kastaņbrūnajām augsnēm ir liela tautsaimnieciska nozīme, jo tajās var

audzēt graudu kultūras. Pašreiz tur iekārtotas lielas valsts graudsaimniecibas.
Pēc agronomiskā vērtējuma kastaņbrūnās augsnes ir tuvas melnzemes augsnēm
un ar atbilstošu agrotehniku var būt augstražīgas. Tās satur tādus galveno ba-

rības vielu krājumus, kas pašreiz nodrošina pietiekami augstas ražas. Galve-

nais, kas ierobežo augšņu ražību, ir nepietiekamais mitrums.

Agrotehnikas, agromeliorācijas un hidromeliorācijas pasākumu komplekss
var nodrošināt šo augšņu ražotspēju. No šiem pasākumiem atsevišķi jāatzīmē

dziļas irdenas aramkārtas radīšana ar augstu nekapilāro porainību. Augsne tad

varēs uzņemt un aizturēt visus nokrišņus, ieskaitot sniega kušanas ūdeņus. Līdz
ar to samazināsies ūdens iztvaikošana no augsnes virspuses un vairāk mitruma

atliks augiem. Sai ziņā ir svarīgi arī pasākumi soloncēto augšņu un soloncu uz-

labošanā, kas iespējama ar ģipšošanu.
Visās šīs zonas augsnēs ar apūdeņošanu jāuzlabo ūdens režīms. Jāizveido

vietējie ūdens krājumi, jāceļ lielas hidrotehniskas būves. Līdz šim ir nepietie-
kami izmantotas iespējas samitrināt augsni ar apūdeņošanu, sniega aizturēšanu,
virsūdeņu noplūduma regulēšanu, ūdens krātuvju ierīkošanu un meža stādīju-
miem. Lielas hidrotehniskās būves uz Volgas un citām upēm paver plašas per-

spektīvas apūdeņojamai laukkopībai. Nodrošinot augsnes ar pietiekamu mitrumu,
augi doto mēslojumu izmantos efektīvāk.

PELĒKZEMES-TUKSNEŠA ZONAS AUGSNES

ROBEŽAS UN PLATĪBAS

Pelēkzemes-tuksneša augšņu zona aizņem Padomju Savienības dienvidos

plašu teritoriju Turānas zemienē un Vidusāzijas republiku (Uzbekijas, Turkmēni-

jas, Tadžikijas, Kirgīzijas un daļēji Kazahijas dienvidos) kalnu grēdu priekš-
kalnēs. Nelielu platību šīs augsnes aizņem Kuras—Araksas zemienē Azerbaidžā-

nas PSR un Armēnijas PSR.
Sī zona ietver Karakuma un Kizilkuma smilšainos masīvus, Tedženas, Mur-

gaba, Amudarjas, Sirdarjas ielejas, kā arī Ustjurta, Bekpakdala (Bada stepe) un

Karakemira augstieņu plato. Zonas ziemeļu robeža iet pa Cv upes ieleju līdz Bal-

haša ezera dienvidu galam un, apejot to gar dienvidu piekrasti, pienāk pie Ala-
kula ieplakas.
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Kopējā pelēkzemes-tuksneša augšņu zonas platība, ieskaitot arī plašos smilšu

tuksnešu masīvus, aizņem 2200 tūkstošus km2, t. i., apmēram 10% PSRS terito-

rijas. Zonas sastāvā pelēkzemes ir 65%, smilšu tuksneši
— ap 25% un solon-

čaki — ap 10%.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats. Pēc klimatiskajiem apstākļiem šo zonu var nosaukt par sauso sub-

tropu zonu. Seit raksturīgs kontinentāls klimats ar sausu, karstu un saulainu

vasaru, kādas nav tropos. Nepietiekamais mitrums un augstā temperatūra va-

sarā ierobežo augu un arī augsnes attīstību.

Nokrišņu daudzums Turānas zemienē ir 80—200 mm gadā. Ar vietas pacē-
lumu kalnos nokrišņu daudzums pieaug. Lielākā daļa nokrišņu ir rudenī, ziemā,

pavasarī, bet vismazāk vasarā. Daudzās vietās vasarā nokrišņu nemaz nav; pa-
rasti mēnesī nolīst viens lietus ar 2—3 mm nokrišņu daudzuma. Dažreiz pa vai-
rākiem gadiem ir arī lietus gāzes, kas dažu stundu laikā dod 100 mm un vairāk

nokrišņu. Vidējā gada temperatūra 13—19 °C. Vasaras ļoti karstas. Vidējā tem-

peratūra jūlijā 26—30 °C (tropos 24—28 °C). Augstākā absolūtā gaisa tempera-
tūra sasniedz 45—50 °C. Augsne stipri sakarst, tās virsmas temperatūra var sa-

sniegt līdz 70—80 °C. Gaisa temperatūras svārstības diennaktī lielas, it sevišķi
augustā—septembrī; dažreiz diennakts temperatūras svārstību amplitūda augsnes

virspusē sasniedz 60 °C.

Augiem vislabākie siltuma un mitruma apstākļi augsnē ir martā, aprīlī un

daļēji maijā. Pēc tam iestājas karsts bezlietus periods, kad augsne stipri izžūst.
Sis augiem nelabvēlīgais periods izbeidzas vēlu rudenī, kad temperatūra paze-

minājusies un lietus paaugstina augsnes mitrumu. Ziemā sals nav liels un ilg-
stošs; sniega sega ap 10 cm bieza, kas zonas dienvidu daļā pastāv apmēram

20 dienas, bet ziemeļu daļā — apmēram 70 dienas.

Turānas zemienes dienvidu daļā ziemas sala vispār nav un līdz ar to nav

ziemas pārtraukuma augu attīstībā.

Cilmieži ir lesi, lesveida smilšmāli un smilts (kontine/ita un jūras veidoti).
Pamatiežu atsegumi aizņem nelielas platības.

Reljefs ir galvenokārt līdzenums, vietām mezoreljefa veidojumi; piekaļņu lī-

dzenumos reljefs vairāk sadalīts.

Augu valsts. Sausā klimata dēļ augu segā ir galvenokārt dažāda veida

krūmi un puskrūmi, kuri attīsta dziļu sakņu sistēmu. Efemēru augi vasarā iz-

kalst, bet rudenī atkal atdzīvojas. Smilšu tuksnesī visplašāk sastopams smilts

grīslis (Carex physodes), sīpolveida skarene (Poa bulbosa), viengadīgā lāčauza

(Bromus tectorum) un citi augi. Starp retajiem augiem sastopami tuksneša
krūmi: smilts akācija (Ammodendron conollyi), džusguns (Calligonum sp.),
baltais saksauls (Haloxylon persicum).

Mālainās, ar ģipsi bagātās vietās aug galvenokārt baltlapu vībotne (Arte-
misia herba alba) un halofītu augi (Salsola arbustcula) v. c.

Pēc M. Korsakovas, O. Sulginas un citu pētījumiem, pelēkzemē ir ļoti liels

kopējais mikroorganismu daudzums. Pietiekami mitrā periodā mikroorganismi
augu atliekas ātri mineralizē. Notiek arī intensīva dzīvnieku darbība. Visaktīvāk

darbojas sliekas, termīti, mēslu vaboles, ķirzakas, bruņurupuči, čūskas.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Pelēkzemei raksturīgi, ka augsnes veidošanās process ir reizē minerālu sa-

dēdēšanas un sekundāro minerālu izveidošanās process. Mālu izveidošanās no-

ris galvenokārt virsējos horizontos.

Ziemas—pavasara periodā, kad augsne samitrinās, no virskārtas izskalojas,
kaut mazā daudzumā, viegli šķīstošie sāļi, daļēji arī karbonāti. Sausajā karstajā
periodā iespējama šo savienojumu pacelšanās augsnes virspusē. Līdz ar to pelēk-

zemēs veidojas karbonātu ieskalošanās horizonts.
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Visai raksturīga pelēkzemes īpatnība ir mazais trūda daudzums un visai

mazā augsnes diferencēšanās pa horizontiem. Dažreiz pat neiespējami profilā
izdalīt trūda horizontu, jo tas saplūst ar dziļākajiem horizontiem. Nereti šīs

augsnes ir ar soloncēšanās un solončakošanās pazīmēm. Tāpēc pelēkzemes un

tuksneša augšņu zonā novērojama liela augšņu dažādība.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Visas daudzveidīgās pelēkzemes-tuksneša zonas augsnes, pēc A. Rozanova,

iedala 3 tipos:

1) pelēkzemes,
2) tuksneša augsnes,

3) takīru augsnes.
Pelēkzemes (sk. 23. att. 4) aizņem senās upju terases, prolūvija nogāzes,

piekalnes un bieži arī zemo kalnu apgabalus. Tur nokrišņi svārstās ap 150—

600 mm gadā; no tiem apmēram 35—50% nokrīt pavasarī. Atkarībā no attīstības

apstākļiem, kā arī no morfoloģiskajām un fizikāli ķīmiskajām īpašībām pelēk-
zemes iedala 6 apakštipos: a) ziemeļu, b) tipiskās, c) solončakotās, d) solon-

cētās, c) glejotās, f) apūdeņojamās.
Ziemeļu pelēkzemes izplatītas pelēkzemes-tuksneša augšņu zonas

ziemeļu rajonos, visbiežāk Semirečjē. Trūda horizonta virsējā daļa (Ai) 7—

10 cm bieza, gaišpelēka, dažreiz ar brūnu nokrāsu; sakārta irdena, bieži virs-

pusē līdz 4 cm bieza poraina garoza. Trūda horizonta apakšējā daļa (A"j)
sniedzas līdz 20 cm. Seit augsne sablīvēta, uzrāda tieksmi vertikāli plaisāt; struk-

tūra rupji drupataina, pat cilaina. Ar B horizontu robeža viļņaina, dažreiz mēļ-
veida. leskalošanās horizonts (B) 30—50 cm biezs, apakšdaļā kļūst gaišāks.
Karbonātu nogulsnējumi tajā parādās 35—70 cm dziļumā. Cilmiezis C sākas ar

80—120 cm dziļumu; tas parasti ir irdens, porains bezstruktūras lesa smilš-
māls vai arī cita sastāva.

Raksturīgi, ka ziemeļu pelēkzemes ir nesoloncētas un visā 1,5—2 m biezā

slānī satur niecīgu daudzumu ūdenī šķīstošu sā]u. Profila virsējā daļā karbonātu

maz, bet to ir daudz profila zemākajos horizontos. Augsnes apmaiņas kapacitāte
ap B—lo mgekv/100 g augsnes.

Pēc trūda daudzuma, izskalošanās pakāpes un citām pazīmēm ziemeļu pelēk-
zemes iedala gaišajās un parastajās.

Gaišās ziemeļu pelēkzemes izplatītas galvenokārt līdzenumos un prolūvija
nogāzēs. Trūda horizonts 30—60 cm ar 0,8—1,7% trūda. Satur samērā daudz
karbonātu.

Parastās ziemeļu pelēkzemes visbiežāk sastopamas piekalnes apvidos. At-

šķirībā no gaišajām ziemeļu pelēkzemēm tās satur vairāk trūda (1,5 —3%) un

tām ir nedaudz biezāks trūda horizonts — sasniedz 50—80 cm. Karbonātu

putošana vājāka, dažreiz pat grūti novērojama.

Tipiskās pelēkzemes izplatītas pelēkzemes-tuksneša augšņu zonas

vidusdaļā, kur vasarā ļoti sauss, pavasari mitrs un silts un ļoti svārstīgi laika

apstākļi ziemā.

Sajās pelēkzemēs ir maz trūda, taču vairāk nekā ziemeļu pelēkzemes; at-

tiecīgi biezāks ir arī trūda horizonts; virskārtā daudz karbonātu; morfoloģiski
labi izteikts arī karbonātu ieskalošanās horizonts. Viegli šķīstošie sāļi izskalo-
jas no virsējiem slāņiem un uzkrājas profila zemākajās daļās.

Izšķir gaišās, parastās un tumšās tipiskās pelēkzemes.
Gaišās tipiskās pelēkzemes izplatītas sausākās un karstākās pelēkzemes-

tuksneša augšņu zonas daļās. Tās aizņem augstās upju terases, piekalnes līdze-

numus un zemās priekškalnes tajās vietās, kur nav iespējama augsnes samitri-
nāšanās no gruntsūdens. Sīs augsnes satur 1—1,5% trūda, atsevišķos gadījumos
līdz 2,2%. Kopējais trūda horizonta biezums 40—70 cm. Ūdenī šķīstošo vielu

profila virsējā, vidējā un zemākajā daļā ir maz. Sākot ar apmēram 1,5 m dzi-

jumu, kur novērojama ģipša nogulsnēšanās, šo sāļu daudzums krasi pieaug,
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galvenokārt sulfātu. Augsnei ir ūdensizturīgi mikroagregāti, tāpēc ir arī laba

porainība, kā arī pietiekami labs ūdens režīms un gaisa režīms.

Parastās tipiskās pelēkzemes visvairāk aizņem priekškaļņu līdzenuma aug-

stāko daļu, paugurainās priekškalnes un zemos kalnus. Augsnes profils visumā

tāds pats kā gaišajām tipiskajām pelēkzemēm, bet labāk norobežots trūda hori-
zonts un izteiktāka karbonātu izdalīšanās. Arī pēc fizikāli ķīmiskajām īpašībām
parastās tipiskās pelēkzemes ir tuvas gaišajām. Trūda daudzums svārstās no

1,5 līdz 2,5%. Apmaiņas bāzu sastāvā galveno vietu ieņem Ca" un Mg••,

adsorbētā Na • augsnes virskārtā bieži nav. Ir labi izteikta mikrostruktūra un

porainība.
Tumšās tipiskās pelēkzemes sastopamas augstās priekškalnēs un zemos kal-

nos, kur augsnes veidošanā liela līdzdalība ir dažādiem daudzgadīgiem lakst-

augiem, retiem krūmiem un kokiem. Augsnes satur 2—4,5% trūda, kuram pa-
augstināts kopējā slāpekļa daudzums, kas nereti sasniedz 0,30—0,35%. Viegli
šķīstošo sāļu un ģipša šajās augsnēs nav. Sakarā ar lielāko trūda daudzumu ap-

maiņas kapacitāte palielinās līdz 10—18 mgekv/100 g augsnes. Pēc adsorbēto
bāzu sastāva šīs augsnes tuvas abiem iepriekšējiem tipisko pelēkzemju veidiem,

atšķiras tikai ar mazāku apmaiņas Mg*% X" un Na' daudzumu profila virsējā

un vidējā daļā. Tumšajām tipiskajām pelēkzemēm ir labāka struktūra un porai-
nība salīdzinājumā ar citām pelēkzemes-tuksneša zonas augsnēm.

Solončakotās pelēkzemes izplatītas galvenokārt vietās, kur

paaugstināts gruntsūdens līmenis vai sekli novietoti ieži, kas satur viegli šķīs-
tošus sāļus. Atšķirīga šo augšņu īpatnība ir hlorīdu un sulfātu pastāvīga klāt-
būtne augsnes šķīdumā, kas cirkulē ar lejupejošo, bet it sevišķi ar augšupejošo
plūsmu profila vidusdaļā un apakšdaļā. Paaugstinātā mitruma un sāļu ietekmē

augsne iegūst irdenu sakārtu.

Soloncētās pelēkzemes sastopamas galvenokārt gaišo pelēkzemju
apvidos, kur noris bāzisko sāļu akumulēšanās augsnē.

Soloncētajās pelēkzemēs izveidojas morfoloģiski atšķirams, stipri sablīvēts

brūns vai šokolādes krāsas soloncētais horizonts, kas vairāk vai mazāk saplai-
sājis; struktūra cilaini drupataina, atsevišķos gadījumos arī stabaina—prizmaina.
Profilā izveidojas raksturīgi karbonātu satecējumi. Soloncētā horizonta biezums
svārstās no dažiem centimetriem līdz 1 metram.

Glejotās pelēkzemes sastopamas galvenokārt tajos piekalnes līdze-

numu rajonos, kur cietie gruntsūdeņi izplūst virspusē. Tāda augsnes ilgstoša
mitrināšana izraisa glejošanos. Raksturīga glejoto pelēkzemju īpatnība ir arī

stiprā merģeļošanās zemākajos augsnes slāņos. Pēc trūda horizonta biezuma un

trūda daudzuma izšķir gaišās un tumšās glejotās pelēkzemes.
Gaišās glejotāspelēkzemes sastopamas gaišo pelēkzemju apgabalos.
Tumšās glejotāspelēkzemes sastop parasto pelēkzemju apgabalos. Tajās no-

vērojams makroagregātu, bet it sevišķi mikroagregātu pieaugums, kas uzlabo

augsnes hidrofizikālās īpašības.

Apūdeņotās pelēkzemes izplatītas apūdeņotajos rajonos, kur ap-

ūdeņotie kultūraugi nav krasi izmainījuši augsnes, tā ka tās turpina saglabāt
pelēkzemju pazīmes, kas raksturīgas tipiskajām, soloncētajām, solončakotajām
un citām pelēkzemēm. Būtiskā īpatnība apūdeņotajām pelēkzemēm ir tā, ka aug-

snesprofilā vēl saglabājušas agrāk izveidotās morfoloģiskās pazīmes, piemēram,
karbonātu konkrēcijas, soloncētais, merģeļotais, ģipšotais horizonts.

Tuksneša augsnes izplatītas tuksnešu karstākajā daļā, aizņemot daļu Ust-

jurta, Bekpakdala, Uzboja, Karakuma, Kizilkuma; nereti sastopamas arī piekalnes
līdzenumos. Augsnes veidotāji ieži šīm augsnēm ir kvartārie alūvija sanesumi,

bet sastopami arī delūvija un alūvija sanesumi ar visdažādāko mehānisko sa-

stāvu. Tuksneša augsnes pēdējā laikā izpētījusi E. Lobova un iedalījusi īpašā
tuksneša augšņu grupā, nosaucot par pelēkbrūnajām tuksneša augsnēm. Galve-

nās no tām ir a) nesoloncētās pelēkbrūnās, b) soloncētās pelēkbrūnās un c) pri-

mitīvās pelēkbrūnās augsnes.

Nesoloncētās pelēkbrūnās tuksneša augsnes veidojušās
uz irdena ieža zem vībotnēm un citiem augiem. Virspusē palspelēka vai pelēka
2—4 cm bieza garoza. Zem tās atrodas palspelēks visai irdens slāņains horizonts
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5—7 cm biezumā. Vēl dziļāk labi norobežojas sablīvēts, bet nesoloncēts horizonts.
Sī horizonta virsējā daļā, retāk visā horizontā izdalās karbonātu konkrēcijas;
horizonta zemākajā daļā, sākot ar 18—20—25 cm dziļumu, parādās ģipša no-

gulsnējumi visbiežāk iedzeltenu kristālu veidā.

Nesoloncētās pelēkbrūnās tuksneša augsnes satur maz trūda, kas visbiežāk

nepārsniedz 0,3—0,7%. Slāpekļa augsnē ap 0,04—0,07%; P
2
0

5
— apmēram

0,07—0,1%; K2O — sasniedz 1% un vairāk. Mālainās augsnēs adsorbcijas kapa-
citāte parasti ir ap 5—9 mgekv/100 g augsnes; adsorbētā Na daudzums neliels —

0,07—0,16 mgekv/100 g augsnes. Viegli šķīstošo sāļu līdz 30—50 cm dziļumam
maz — 0,05—0,1% un pat 0,2%; sāļu sastāvā dominē Ca un Mg sulfāti. Augsnes
profila apakšdaļā ļoti bieži novērojams ģipsis.

Soloncētās pelēkbrūnās tuksneša augsnes sastopamas
Ustjurtā un Kjzilkumā gan vienlaidu masīvos, gan kompleksā ar nesoloncētajām
un soloncētajām augsnēm. Tās atšķiras no nesoloncētajām augsnēm ar rupjāku
un blīvāku garozu. Augsnes virspuse saplaisājusi, dažreiz pat līdz 20—30 cm

dziļumam.Augsnē paaugstināts sārmainums, ko rada NaCl un Na
2
S0

4. Augsnes
virskārtas sasāļošanās parasti niecīga, bet var sastapt vietas ar garozas solon-

čakošanos. Ģipša daudzums virskārtā ap 0,1%. Augsnes adsorbcijas kapacitāte
sasniedz s—lo mgekv/100 g augsnes, soloncētos horizontos tā attiecīgi lielāka.

Primitīvās pelēkbrūnās tuksneša augsnes ir ar neizvei-

dotu profilu. Tās izplatītas alūvija līdzenuma platībās. Augsni virspusē sedz

trausla, poraina, slāņaina garoza, kas mālainām augsnēm ir labāk izteikta. Zem

garozas atrodas 10—12 cm biezs slāņains horizonts. Trūda daudzums augsnē ap

0,2—0,5% un tikai atsevišķos gadījumos pārsniedz 1%. Augsnes adsorbcijas ka-

pacitāte parasti nav liela un bieži svārstās no 9 līdz 13 mgekv/100 g augsnes.

Takīru augsnes, kas vietām sastopamas tuksnešos, ir īpatnējas tuksneša aug-

snes. Vietējie iedzīvotāji ar tādu vārdu apzīmē kailu, gludu, cietu virsmu.

Takīri parasti attīstās mikroreljefa vai mezoreljefa pazeminājumos, kur pa-

vasarī un vēlu rudenī sakrājas lietus un sniega kušanas ūdeņi, bet lielākā daļa

gada ir sausa. Augsnes virspuse ar seklām plaisām sadalīta nevienādos 10—

15—20 cm caurmēra daudzstūros. Takīru augsnēm ir blīva sakārta, tās ir bez-

struktūras, ar vāju ūdenscaurlaidību, ātri izžūst. Daži takīri ir ļoti blīvi, augsne

grūtiapstrādājama, arot izrāda lielu pretestību; bet ir arī mazāk blīvi takīri, kas

viegli apstrādājami. Arī pēc krāsas tie ir dažādi, lielākā daļa — gaišpelēki.
Lietus laikā

— agri pavasarī vai vēlu rudenī takīros parādās nedaudz efe-

mēru. Tie īsajā attīstības laikā atstāj maz augu atlieku, kuru sadalīšanās noris

ātri. Dažās takīru ieplakās, kur lietus un sniega kušanas ūdeņi pieplūst no kal-

niem, tā ka ir vairāk mitruma, var sastapt pļavai līdzīgas platiDas, kas vasarā

apaug ar kamieļērkšķiem un vībotnēm, bet pavasarī — arī ar lapsasasti, skareni

un citiem pļavas augiem.
Parasti uz takīru augsnes pēc lietus parādās zilzaļās aļģes. Lietus laikā takīri

ātri samirkst, bet žūstot izveido 3—5 cm biezu garozu. Zem garozas līdz 10—

20 cm dzi|umā ir tumšāks slānis ar irdenu sakārtu, dažreiz ar rūsganiem traipiem.

Zem šī slāņa atrodas dažāda mehāniskā sastāva cilmiezis, parasti sasaļots.

Garozā sāls nav daudz — 0,1 —0,2%, ar dziļumu tā daudzums palielinās līdz

0,5—1%. Garozā un zemgarozas slānī putekļu daļiņu (0,01—0,001 mm) ir ap-

mēram 50—60%. Adsorbēto katjonu daudzums nav augsts — ap 10 mgekv/100 g

augsnes. Apmaiņas katjonu sastāvā dominē Ca •' un Mg"apmaiņas Na • vis-

biežāk ir ap 10%.

PELĒKZEMES AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Siltuma un saules pārpilnība pelēkzemes-tuksneša augšņu zonā rada iespēju
audzēt daudzus vērtīgus kultūraugus, bet šķērslis ir nepietiekamais augsnes mit-

rums. Tādēļ lauksaimniecība iespējama tikai, augsni apūdeņojot. Sējumiem ap-

strādā vispirms nesāļainās māla un smilšmāla pelēkzemes. Apūdeņošanai izmanto

upju ūdeni, ko novada uz lauka. Tādējādi izveidoti atsevišķi iecirkņi —
lauk-

saimniecības kultūru bāzes. Pievadītie ūdeņi atnes daudz uzduļķotu vielu, kas ik
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gadus sakrājas augsnes virspusē. Turānas zemienē lauku apūdeņošana pazīs-
tama jau vairākus tūkstošus gadu, tāpēc izveidojies īpašs nogulumu slānis 1—

2 m biezumā. Ar neprasmīgu apūdeņošanu (ja paceļ augstu gruntsūdeni) veicina

augšņu sasāļošanos, un tās kļūst laukkopībā nederīgas. Prasmīgi apūdeņojot,
māla un smilšmāla pelēkzemes augsnēs iespējams audzēt daudzus vērtīgus kul-

tūraugus, tai skaitā kokvilnu.
Pelēkzemes augsnes ir nabadzīgas ar organiskajāmvielām, tajāsmaz slāpekļa,

fosfora, kālija, tāpēc nepieciešami atbilstoši mēslošanas līdzekļi. Toties pelēk-
zemes sevišķi bagātas ar kalciju, magniju, sēru un satur arī ievērojamu daudzumu

bora, mangāna, vara. kobalta un citu m.kroelementu. Ražības celšanai liela no-

zīme ir organiskajiem mēsliem un minerālmēsliem, sevišķi slāpekļa un fosfora

piedevai.
Tumšajās pelēkzemēs, kuras atrodas nokrišņu ziņā labvēlīgākos apstākļos,

laukkopībā iespējama arī bez apūdeņošanas. Sāļainās pelēkzemes var izmantot

lauksaimniecībā tikai pēc to meliorācijas. Smilšu tuksneši, kas lielāko daļu gada
apauguši ar zālaugiem, izmantojami kā klejojošās lopkopības bāze. Ceļojošās
smilts nostiprināšanaiuz tās jāaudzē saksauls. Saksaulu meži šeit ir gandrīz vie-

nīgais koksnes avots kurināšanai. Platības, kas aizņemtas ar soloncētajām pelēk-
brūnajām tuksneša augsnēm, takīriem, akmeņainiem tuksnešiem, pagaidām lauk-

saimniecībā neizmanto. Toapgūšanai būtu jāizlietolieli līdzekļi.

SĀĻAINĀS AUGSNES

Padomju Savienībā lielas platības aizņem sāļainās augsnes
— solončaki,

solonci un solodi. Visbiežāk šīs augsnes sastopamas sausās stepes augšņu zonā,
kā arī pelēkzemes-tuksneša augšņu zonā. Mazāk to ir melnzemes stepes augšņu
zonā, mežastepes augšņu zonā un mežu-pļavu augšņu zonā.

SĀĻAINO AUGŠŅU PLATĪBAS

Vissā|aināko augšņu — solončaku un soloncu platības aizņem 52,3 miljonus
ha, t. i., 2,4% no Padomju Savienības augšņu kopplatības. Vislielākās platībās
šīs augsnes atrodas gaišo kastaņbrūno augšņu teritorijās un brūnzemju apakš-
zonā — 32,65 miljoni ha. Mazāk sasā|oto augšņu kompleksu platība sasniedz

67,4 miljonus ha. Sā|ainās augsnes ir intrazonālas, jo tās neveido nepārtrauktu
zonu.

Solončaki visbiežāk atrodas pelēkzemes-tuksneša augšņu zonā, kā arī sausās

stepes augšņu zonā, vislielākās to platības ir pelēkzemes augšņu apakšzonā Pie-

kaspijas zemienē; solonci — pelēkzemes-tuksneša augšņu zonā, sausās stepes

augšņu zonā, kā arī melnzemes stepes augšņu zonā; solodi — melnzemes stepes

augšņu zonā un mežastepes augšņu zonā, sastopami arī sausās stepes augšņu
zonā.

Pēc L. Prasolova datiem, kopējā sāļaino augšņu platība aizņem 10% no

visas PSRS augšņu kopplatības.

Solončaki

SOLONČAKU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Par solončakiem sauc tādas sāļainās augsnes, kurās dažādo augiem kaitīgo
un viegli šķīstošo sāļu daudzums ir lielāks par 1%. Tās parasti ir visstiprāk sa-

sāļotās augsnes, jo viegli šķīstošie nātrija, kalcija, magnija un citi minerālsāļi

visvairāk atrodas tieši augsnes virsējos horizontos, ar dziļumu saļu daudzums

samazinās.
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Solončaki veidojušies sausa klimata apstākļos uz stipri sasāļotiem cilmie-

žiem, kas kādreiz pārskaloti ar jūras ūdeņiem un pārveidoti. Tie parasti atrodas

piejūras zemienēs, kur veidojušies, izžūstot lieliemsālsezeriem un sekliem sāļaina

ūdens baseiniem, bet atrodami arī upju palienēs un citās senajās reljefa iepla-
kās: Piekaspijas zemienē, Kūras zemienē, Rietumsibīrijas zemienes dienviddaļā,
Turānas zemienē un Centrālās Jakutskas zemienē, kā arī Sirdarjas, Amudarjas,
Terekas un citu upju ielejās.

Arīda klimata apstākļos, kur iztvaikošana pārsniedz nokrišņu daudzumu, so-

lončaku izveidošanās notiek arī vietās ar seklu sāļiem bagātu gruntsūdeni, kas

pa kapilāriem paceļas augšup un iztvaiko, bet sāļi uzkrājas augsnes virskārtā

vai virsējos horizontos. Tāda solončaku izveidošanās novērota Vidusāzijā agrā-

kajās piejūras zemienēs, kur cilmiezis bagāts ar seno jūru sāļiem.

Sāļu uzkrāšanos virskārtā sekmē tipiskie sāļaino augšņu augi — halofīti,

kas aug slapjos, pussausos, kā arī sausos solončakos un ar saknēm paceļ uz

augšu daudz šķīstošo sāļu no dziļākajām augsnes kārtām. Sie sāļi, augu atlie-

kām ik gadus mineralizējoties, uzkrājas augsnes virskārtā un rada vispārēju
augsnes sasāļošanos.

Augsnes sasāļošanās un solončaku veidošanās piejūras apgabalos var notikt

ari ar sāļiem, ko vējš atnes no sālsezeriem. Eltona, Baskunčaka un citu sālsezeru

krastos ieži pārklājas ar biezu sāļu kārtu, ko pēc izžūšanas vējš sīka pulvera
veidā pārnes lielos attālumos. Literatūras dati liecina, ka šādā veidā vējš pārnes

līdz 480—500 kg/ha sāļu gadā.
Solončaki var izveidoties arī nepareizas apūdeņošanas gadījumā, ja pārāk

augstu pacelts gruntsūdens un sāļi pa kapilāriem pārvietojas uz augšu, kas bieži
notiek nelīdzena reljefa apstākļos.

Solončaku augsnes ir tikpat kā bez veģetācijas.

SOLONČAKU PAZĪMES UN ĪPAŠĪBAS

Solončaku augšņu profilā parasti var izšķirt trīs vāji diferencētus ģenētiskos
horizontus: trūda horizontu (Ai), pārejas horizontu (B) un cilmieži (C). Augsnei
apžūstot, profilā labi redzami sāļu izsvīdumi un glejošanās pazīmes, it sevišķi
dziļākajos horizontos.

Augsnes virskārtā trūda nav daudz, parasti ap 1—3%, tāpēc ari slāpekļa un

kālija ir maz, bet sevišķi maz ir fosfora (kustīgā fosfora 2—5 mg/100 g augsnes).
Augsnes virskārta nav skāba, parasti aktīvās reakcijas pH 7,3—7,5. Ģipša

nogulumi dažādās solončaku augsnēs atrodas dažādā dziļumā. Gandrīz visām

solončaku augsnēm virspusē ir karbonāti. Tāpēc arī adsorbcijas kapacitāte solon-
čaku augsnēs ir 10—20 mgekv/100 g augsnes. Apmaiņas katjonu sastāvā pār-
svarā ir Ca • • un Mg - -, bet lielu daļu sastāda arī Na '.

SĀĻU SASTĀVS SOLONČAKU AUGSNĒ

Solončaku augsnes visbiežāk satur 3—5%, bet dažreiz arī 30—50% viegli
šķīstošo sāļu dažādās kombinācijās. Parasti tie ir triju katjonu un četru anjonu
sāļi: Na Mg -' un Ca '-, Cl', SO«", CO3

"

un HCOj'. Parasti solončaku augsnēs
atrodas šādi nātrija, magnija un kalcija sāļi: NaCĪ, Na

2
50

4, Na
2
C0

3, NaHC0 3,
MgCl2, MgS04, MgC03, Mg(HC03 ) 2,CaCl2, CaCO3, CaSO4 un Ca(HCO3 ) 2. Atse-

višķās retas vietās Turkmēnija, Tadžikijā, Uzbekijā un citur seno cietokšņu, pil-
sētu un apdzīvotu vietu tuvumā atrodami arī kālija un nātrija nitrātu solončaki.

Visi šie sāļi, izņemot nitrātus, kalcija un magnija karbonātus, kalcija un

magnija sulfātus un hidrogēnkarbonātus, ir augiem kaitīgi, tāpēc sāļainās aug-
snes bieži ir bez veģetācijas. Hlorīdu un sulfātu kaitīgā ietekme uz kultūraugiem
stipri jūtama, ja to koncentrācija pārsniedz 0,1% no sausas augsnes svara, bet
vietās, kur sāļu daudzums sasniedz 0,3—0,5%, parastie augi vairs neaug. Vis-
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kaitīgākie sāji ir Na2C03 un NaHCO3.Eksperimentos pierādīts, ka augiem maksi-

mālā šo sāļu koncentrācija augsnēs ir 0,005%; šo sāļu daudzumam palielinoties
virs minētās robežkoncentrācijas, augi vairs nevar augt. Augiem ļoti kaitīgs ir

arī hlors, kas parasti solončakos ir NaCl un MgCU veidā.

Augiem nekaitīgi sāļi solončaku augsnēs ir CaCO3 un CaSO«.

SOLONČAKU KLASIFIKĀCIJA

Solončaku augsnes ir visai dažādas. Visbiežāk tās klasificē pēc sāļu anjonu
un katjonu daudzuma, kā arī pēc morfoloģiskajām pazīmēm (sk. 24. att. /).

Solončaku klasifikācija pēc ķīmiskā sastāva. Klasificējot pēc sāļu anjoniem,
izšķir hlorīdu, sulfātu, kalcija-magnija karbonātu un nātrija karbonāta (sodas)
solončakus.

Hlorīdu solončaki satur dažādu katjonu hlorīdus, visvairāk NaCl. Sulfātu

solončakos dominē sulfāti, visvairāk Na2SO4. Kalcija-magnija karbonātu solon-

čakos dominē karbonāti, visvairāk CaCO3. Nātrija karbonāta (sodas) solončakos

dominē Na2CŪ3.

Bez tipiskajiem hlorīdu vai sulfātu solončakiem bieži vien lielās platībās sa-

stopami arī solončaki, kas bagātīgi satur vēl citus sāļus. Tādus solončakus kla-

sificē pēc sāļu kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva, piemēram: sulfātu-hlorīdu,

hlorīdu-sulfātu, sulfātu-sodas. Šādos saliktos solončaku nosaukumos pēdējais
vārds norāda uz augstākās koncentrācijas sāli.

Pēc anjoniem solončakus pieņemts iedalīt šādās grupās: 1) hlorīdu solon-

čaki
— hlora vairāk par 40%, 2) sulfātu solončaki — hlora mazāk par 10%,

3) hlorīdu-sulfātu solončaki — hlora 10—25%, 4) sulfātu-hlorīdu solončaki —

hlora 25—40%.

Klasificējot pēc saļu katjoniem, solončakus iedala nātrija,magnija un kalcija
solončakos (45. tabula).

45. tabula
Solončaku klasifikācija pēc sāļu ķīmiskā sastāva

(pēc J. Ļebedeva)

Pēc sasāļošanās pakāpes augsnes iedala nesasāļotās, vāji sasāļotās, vidēji

sasāļotās, stipri sasāļotās un solončakos. Izdalot minētās sasāļošanās pakāpes,
ievērots sāļu kopējais daudzums (pēc ūdens izvilkuma), kā arī hlora jona dau-
dzums, sulfātjona daudzums un kopējais bāziskums (46. tabula). Sāļu uzkrāša-

nās augsnē nav agronomiski vēlama parādība, jo sasāļotās augsnes vairs nav

lauksaimnieciski izmantojamas, tās prasa speciālu meliorāciju.
Lai gan sāļainās augsnes neveido noteiktu zonalitāti, tomēr pēc sāļu sa-

stāva vientipiski solončaki izvietojas vairāk vienkopus. Hlorīdu solončaki vairāk

izplatīti Piekaspijas zemienē, sulfātu-sodas solončaki — Rietumsibīrijas zemienē
un Piedņepras zemienē, Amūras ieplakā un Ļenas—Viljuiskas ieplakā, bet

Katfonu dau-

dzumu (mgekv)
attiecība

Anjonu dau-

dzumu (mgekv)
attiecība

Solončaki (pēc
katloniem)

Solončaki (pēc
anjoniem)

CV HCO',

SO", Cl'+SO",

Na+K-

Ca"+Mg" Ca"

Nātrija
Magnija-nātrija
Kalcija-nātrija
Kalcija-magnija
Magnija-kalcija

2

2—1

1—2

1

1

>1

<1

>1

<1

Hlorīdu
Sulfātu-hlorīdu

Hlorīdu-sulfātu

Sulfātu

Karbonātu-sulfātu

Sulfātu-sodas

>2

2—1

1—0,2

<0,2

<0,2 1
2
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sulfātu-hlorīdu solončaki pārsvarā ir Turānas zemienē un Melnās jūras zemienē.

Hlorīdu-sulfātu solončaki atrodas Aizvolgā aiz Urāliem, uz austrumiem no Pie-

kaspijas zemienes, Kazahijā un Turānas zemienē, Fergānas, Amudarjas un citos
rajonos.

46. tabula
Augšņu sasāļošanās pakāpes
(pēc N. Karpinska, N. Baljabo, V. Francesona un A. Ļakova)

Solončaku klasifikācija pēc morfoloģiskajām pazīmēm. Solončaku sāļu sa-

stāvs atstāj lielu ietekmi arī uz augšņu morfoloģiju. Pēc tās solončakus iedala

irdenos, slapjos, melnos, pjavas, soru un citos.

Irdenie solončaki ir sulfātu solončaki. Tie ir raksturīgi ar ļoti sausu

un irdenu virskārtu līdz 5—7 cm dziļumam. Tas izskaidrojams ar lielo

Na2 S04 • 10H2
O daudzumu, kas kristalizējoties ļoti izsausina un mehāniski sair-

dina augsnes virskārtu.

Slapjie solončaki atšķirībā no irdenajiem solončakicm virspusē ir

slapji un saistīgi, augsnes krāsa tumšpelēka vai melna. Ļoti sausosvasaras peri-

odos slapjo solončaku augšņu virspusē izveidojas blīva 2—4 cm bieza sāju ga-

roza. Ejot pa to, tā gurkstēdama lūst zem cilvēka svara. Slapjo solončaku augšņu
īpašības nosaka CaCl2, kā arī MgCl2 un MgS04 sāļu klātbūtne. CaCl 2 un MgClj
ir ļoti higroskopiski, tāpēc arī augsnes virskārta ir mitra un izskatās tumšāka.

Melnie solončaki ir raksturīgi ar tumšu vai pat melnu virskārtu.

Pēc lietus uz šādiem solončakiem vēl ilgi turas tumšpelēkas, pat melnas ūdens

peļķes, kas augsnē neiesūcas, bet iztvaiko atmosfērā. Solončaku augsnes šķī-

duma un augšņu melnā krāsa izskaidrojama ar nātrija karbonāta (Na2 CC>3) klāt-

būtni, kas disperģē ar trūdu un augsnes minerālo daļu, radot augsnes šķīduma
tumšo krāsu. Līdz ar to šādas nātrija karbonāta (sodas) solončaku augsnes kļūst

ļoti ūdeni mazcaurlaidīgas.

Augsne satur (% no absolūti sausas augsnes)
Augsnes

sausnu Cl' SO," HCCV

Augsnes sasājotas ar hlorī( liem un hlorīi liem-sulfātiem

Nesasāļotās
Vāji sasāļotās

Vidēji sasāļotās
Stipri sasāļotās

Solončaki

0,3
0,3—0,5

0,5—1,0
1,0—2,0

2,0

0,01
0,01—0,05

0,05—0,10
0,1—0,2

0,2

I

i

Augsnes sasā|ļotas ar sulfā :iem un hlorīd

i

iem-sulfātiem

Nesasāļotās
Vāji sasāļotās

Vidēji sasāļotās
Stipri sasāļotās
Solončaki

0.3

0,3—1,0

1,0—2,0
2,0—3,0

2,0

0,01

0,01

0,05
0,10

0.10
0,10—0,40

0,40—0,60
0,60—0,80

0,80

Augsnes sasāļotās air nātrija kari

(pēc N. (

I

lonātu (sodu)
)rlovska)

un pārējiem aļiem

Nesasāļotās

Vāji sasāļotās

Vidēji sasāļotās
Stipri sasāļotās
Solončaki

0,2
0,2—0,5

0,5

0,5—0,7

0,7—1,0

0,01

0,01
0,01

0,02

0,02

0,02

0,05—0,1
0,2

0,2

0,2

0,06

0,1—0,2

0,2—0,3
0,3-0,4

0,4
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Pļavas (karbonātu) solončaki izveidojas zem pļavas augu ce-

nozesreljefa zemākajās vietās seklu mineralizētu un karbonātus saturošu grunts-

ūdeņu ietekmē. Tie aizņem lielas platības melnzemes stepes augšņu zonā un

mežastepes augšņu zonā Rietumsibīrijas zemienes palienēs, veidojot labas da-

biskās ganības. Trūda p|avas solončaku augsnēs ir 6—8%, slāpek|a daudz, bet

maz kālija un fosfora. Pļavas solončaku augsnēs salīdzinājumā ar citiem solon-
čakiem ir vairāk kalcija un magnija.

Starp pļavas solončakiem atrodas nātrija karbonātu (sodu) saturoši solon-

čaki. Sī sāls ir ļoti kaitīga augiem, tāpēc šādas augsnes parasti ir bez jebkādas
veģetācijas.

Sori solončaki (šori) izveidojas, izžūstot sekliem sālsezeriem, kā arī

seno upju gultņu vietās, kur sekls gruntsūdens. Sajās vietās atrodami sāļi vai-

rākus centimetrus biezā slānī. Sori solončaki visai izplatīti Rietumsibīrijas

zemienē, Vidusāzijā un Kazahijā.
Piejūras solončaki veidojušies uz agrākajiem sāļainajiem jūras

uznesumiem. Tie ir hlorīdu solončaki ar ļoti maz trūda. Virskārtā atrodas mitra,
irdena sāļu veidota garoza, zem tās ir smilts vai mālsmilts ar lielu daudzumu

gliemežu čaulu vai arī glejots smilšmāls. I m dziļumā un dziļāk atrodas rūgts
sālsūdens slānis.

Sekundārie solončaki veidojas, ja augsnes nepareizi apūdeņo.
Litogēnie solončaki veidojušies pēdējā laikā uz stipri sasāļotiem

cilmiežiem.
Reliktie solončaki ir atliekas no agrākajām hidromorfajām augsnēm.

Eluviālie solončaki veidojas vēja darbības rezultātā.

SOLONČAKU AUGŠŅU IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Solončaku augsnes lielās platībās ir bez veģetācijas. Tajās aug tikai daži
halofitu augi, jo kaitīgo sāju koncentrācija virskārtā ir tik liela, ka parasto kul-

tūraugu augšana nav iespējama. Solončakiem tāpēc dabiskā auglība nav liela, to

izmantošana lauksaimniecībā iespējama tikai pēc augsnes radikālas uzlabošanas.
Solončaku augšņu veidošanās un sāju uzkrāšanās virsējos horizontos notiek

apstāk|os, kad gruntsūdens ir sekls un pienāk tuvu augsnes virskārtai. Ja

gruntsūdens līmeni pazemina, sā|u uzkrāšanās virskārtā pārtraucas un sākas

pretējais process — sāļu izskalošanās no virskārtas. Uz tā pamata izveido parei-
zas irigācijas-drenāžas sistēmas solončaku mākslīgai atsāļošanai un gruntsūdens
līmeņa padziļināšanai. Tas ir visefektīvākais pasākums sāļaino augšņu atsā-

ļošanā.
Solončaku atsāļošana jāveic ļoti uzmanīgi, lai nenotiktu to sekundāra sasā-

Jošana. Ir pareizi jāaprēķina laistīšanai vajadzīgās ūdens normas, laistīšanas
laiki, kā arī sāļo ūdeņu aizvadīšanas iespējas. Stingri jāievēro laistīšanas pamat-
princips — laukam dot ūdens daudzumu, kas atmiekšķē augsni vajadzīgā dzi|umā,
bet neaiztek prom un nepaceļ augstāk sasāļotā gruntsūdens līmeni.

lelabojot solončaku augsnes, nepieciešams pavairot tajās organisko vielu

daudzumu, uzlabot augsnes struktūru, aktivēt mikrobioloģiskos procesus; mēslot

ar ģipsi un minerālmēsliem, kā arī pielietot citus agrotehniskos pasākumus. Pēc

solončaku atsāļošanas tajos iespējams audzēt visas galvenās lauksaimniecības

kultūras.

Solonci

Soloncos atšķirībā no solončakiem udem viegli šķīstošie saļi neatrodas

augsnes virskārtā, bet gan dziļāk, parasti iluviālajāhorizontā.
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SOLONCU VEIDOŠANĀS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Soloncu augsnes satur adsorbcijas kompleksā daudz apmaiņas nātrija, kas

sastāda ievērojamu da|u no saistīto katjonu summas. Nātrija uzkrāšanās aug-

snē var notikt dažādos apstākļos. Solonci var rasties, 1) paceļoties nātrija sā|iem

ar kapilārajiemūdeņiem virsējos horizontos un nātrijam adsorbējoties uz koloīdo

daļiņu virsmas; 2) nātrija solončakus atsāļojot, ja to sāļu sastāvā pārsvarā ir

nātrija hlorīds un nātrija sulfāts; 3) halofītu augiem pakāpeniski paceļot no

augsnes dziļākajiem slāņiem virsējos horizontos ievērojamā daudzumā nātrija
savienojumus.

Visos gadījumos soloncu veidošanā galvenais faktors ir apmaiņas Na-, kurš

augsnes adsorbcijas kompleksā ieviešas tad, ja augsnes šķīdumā atrodas nātrija
karbonāts (soda). Sādu nātrija ieviešanos augsnes adsorbcijas kompleksā tad arī

sauc par soloncēšanos, bet augsnes — par solonciem.

Lielais Na" daudzums adsorbcijas kompleksā nosaka organisko un minerālo

koloīdu dispersitāti un kustīgumu. Organiskie un minerālie koloīdi bāziskā vidē

peptizējas un ieskalojas dziļākajos horizontos, kur citu sāļu klātbūtnē koagulē,
veidojot soloncēto iluviālo horizontu.

Reakcijas starp augsni un nātrija karbonāta šķīdumu notiek šādi:

[ļ
Ca f ļ Na-

augsne + 2Na2C03 augsne Na ■ +CaCo3+MgCOs.
J Mg- L jNa-

Na •

Nātrija karbonāta klātbūtnē rodas grūti šķīstošie kalcija un magnija karbonāti,

tāpēc Ca" un Mg" aizstāšana ar Na- notiek gandrīz pilnīgi. Tāda divvērtīgo
katjonu aizstāšana ar nātriju notiek augsnes sasāļošanās procesā, kur veidojas
nātrija karbonāta solonci un solončaki.

Ja nātrijs augsnes šķīdumā ir neitrālu sā|u veidā (hlorīdu, sulfātu), tad

notiek šāda reakcija:

ļ Ca- T ļ Na-

augsne +NaCl-v augsne Na • r-CaC!2 +MgCl2.

Mg-- Na-

Na-

Tā veidojas viegli šķīstošie sāļi (CaClļ, tāpēc reakcija var būt arī at-

griezeniska. Rezultātā Na * adsorbcijas kompleksā aizvieto Ca • • un Mg"' tikai

daļēji.
Pēc I. Antipova-Karatajeva pētījumiem, soloncēšanās process augsnēs, kurās

atrodas neitrālie sā|i, var notikt tikai tad, ja Na augsnes šķīdumā ir lielā pārā-

kumā pār sārmzemju katjoniem (80% Na:2o% Ca+Mg). Pretējā gadījumā Na-

ieviešanās adsorbcijas kompleksā no neitrāliemsājiem nav pilnīga.
Adsorbētā Na- daudzums soloncos var būt dažāds. Tas var aizvietot arī tikai

lielāku vai mazāku daļu no soloncu augšņu apmaiņas katjoniem. I. Antipova-
Karatajeva, K. Gedroica un citu autoru darbos pierādīts, ka solonciem raksturī-

gākās īpašības rodas tad, ja saistītā Na- daudzums ir 5—10% no apmaiņas bāzu

summas. Tipiskiem solonciem apmaiņas Na- ir 15—20% no apmaiņas bāzu

summas.

Pēc Antipova-Karatajeva iedalījuma, atkarībā no saistītā apmaiņas Na- dau-
dzuma var būt šādas augsnes:

1) nesasāļotās, ja Na- mazāk par 5% no apmaiņas bāzu summas;

2) vāji soloncētās, ja Na- ir 5—10% no apmaiņas bāzu summas;

3) soloncētās, ja Na- ir 10—20% no apmaiņas bāzu summas;

4) solonci, ja saistītā Na- daudzums ir lielāks par 20% no katjonu summas.

Augsnēm, kas satur vairāk saistītā Na-, ir spilgtāk izteiktas soloncu īpašī-
bas. Sīs augsnes visvairāk atšķiras ar morfoloģiskajām, ķīmiskajām un fizikāli

ķīmiskajām īpašībām.
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Ļoti svarīga nozīme soloncu izveidošana ir sā|u ķīmiskajam sastāvam, pēc
kura soloncus iedala šādi: 1) nātrija karbonāta (sodas), 2) hlorīdu-sulfātu,

3) sodas-hlorīdu-sulfātu (kompleksie).
Nātrija karbonāta (sodas) solonci ir ar joti bāzisku reakciju, kaut arī satur

maz šķīstošo sāju. Tie vairāk izplatīti mežastepes augšņu zonā, kur raksturīgi
virsūdeņi.

Hlorīdu-sulfātu soloncos ir visbiežāk nātrija un magnija sulfāti. Tie biežāk

sastopami kastaņbrūno augšņu apakšzonā un dienvidu melnzemju teritorijās.

SOLONCU MORFOLOĢISKĀS PAZĪMES

Soloncu augšņu profila (sk. 24. att. 2) parasti labi saskatāmi ģenētiskie
horizonti un apakšhorizonti: Ai, A2,Bj, 82,B

2, C.

Trūda jeb eluviālais horizonts (A) gaišpelēkā krāsā, jo no tā daļēji izskalo-

jies trūds un koloīdi. Viegli šķīstošo sā|u un karbonātu šeit nav, nav arī tri-
oksīdu, bet ir daudz silīcija dioksīda. Struktūras nav, bet augsne parasti ir irdena,

taču var būt arī nedaudz sacementēta un veidot virspusē neizturīgu garozu.

Trūda horizonta dziļums no 2 līdz 25 cm. Tajā divi apakšhorizonti: virsējais tum-

šākais Ai horizonts un apakšējais pelēcīgais A2 horizonts ar slāņainu struktūru.

Soloncētais jeb iluviālais horizonts (Bi) tumšākā krāsā, ar sarkanbrūniem

plankumiem, blīvs, 20—30 cm biezs, satur iluviālo humusu, daudz saistītā nātrija,
duļķu un trioksīdu, sevišķi A1203, kas šo slāni dara sevišķi blīvu. Augsne šeit

izžūstot stipri saplaisā un veido 10—20 cm garus un s—lo cm platus stabainus

un prizmainus zemes gabalus ar Si02 piesmērējumiem. Stabainajā B| horizontā

bieži atrodas daudz bāzisko katjonu no karbonātiem un hidrogēnkarbonātiem,bet

otrreizēji sasāļotaios so'oncos — arī daudz sulfātu. Apmaiņas Na" Bi horizontā
ir ap 15—60% no adsorbcijas kapacitātes.

Zem soloncētā horizonta (B,) atrodas 30—40 cm biezs B
2 horizonts. Seit

atrodas profilā vislielā-kais kalcija karbonātu, dažādo sulfātu-hlorīdu, kā arī

ģipša daudzums. Dažādos soloncos šo sāļu daudzums ir mainīgs un var būt

stipri dažāds. Soloncus atsāļojot, sākumā šajā horizontā uzkrājas daudz nātrija
hlorīda un nātrija sulfāta, bet vēlāk šie viegli šķīstošie sāļi ieskalojas dziļākos
slāņos. B2 horizontā paliek kalcija karbonāta un arī ģipša nogulumi.

Cilmiezis (C) gaišbrūnā krāsā ar blīvu sakārtu un prizmainu vai riekstainu
struktūru, var būt ar dažādu mehānisko sastāvu. Seit vienlaidu slānī vai dzīslu

veidā uzkrājas ģipša drazas un kristāli. Zem ģipša slāņa norobežojas miltains

viegli šķīstošo sāļu slānis.

Sevišķi svarīgs faktors soloncu augšņu izveidošanā ir gruntsūdens atrašanās

dziļums. Soloncos ar seklu gruntsūdens līmeni šķīstošo sāļu daudzums dziļāka-
jos horizontos samazinās. Solonciem ar dziļu gruntsūdens līmeni šo sāļu dau-
dzums virsējā horizontā nav liels, bet strauji pieaug dziļākajos horizontos.

SOLONCU AUGŠŅU ĶĪMISKĀS UN FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Soloncētajā horizontā 12—35 cm dziļumā atrodas visvairāk Fe
2
0

3, A1 203,
CaO, MgO, ķīmiski saistītā ūdens, kā arī lielāki (%) ir karsēšanas zudumi, bet

no ūdenī šķīstošajiem sāļiem daudz vairāk ir hidrogēnkarbonāti un vienvērtīgo
katjonu sāļi.

Jo vairāk augsnē saistīts nātrijs, jo krasāk izteiktas solonca īpašības: trūd-
vielas šķīst ūdenī, bet koloīdi labi peptizējas — no koagela pāriet sola stāvoklī,

kļūst kustīgi un pārvietojas no augšas uz leju, t. i., no virsējiem horizontiem

ieskalojas dziļākajos horizontos.

Soloncu veidošanās procesā dominē bāziska reakcija, jo augsne satur nātrija
karbonātu, kas viegli hidrolizējas un rada bāzisku reakciju ar pH 8 vai pat 11.

Nātrija karbonāts var rasties ķīmiskos, kā arī bioloģiskos procesos.
Soloncu augsnēm ir ļoti sliktas fizikālās īpašības. Augsnes struktūra sapu-

tekļota. Mitia augne stipri smērējas, pielīp pie darba rīkiem, uzbriest, jo tai ir
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augsta dispersitātes pakāpe un gandrīz pilnīgi pārtraukta ūdens filtrācija. Iz-

žūstot augsne stipri saraujas un saplaisā, k|ūst |oti cieta bezstruktūras masa;

tādu sakaltušu augsni nav iespējams uzart. Augu saknes iekalst augsnē un tiek

sarautas. Soloncu augsne ir ūdeni mazcaurlaidīga. Vasarā pēc lielām lietus gāzēm

izveidojas peļķes. Arī slapja soloncu augsne grūti apstrādājama, jo traktori

buksē. Mitrās soloncu augsnēs tomēr augiem uzņemamā ūdens nav daudz.

Organisko vielu sadalīšanās produkti no virskārtas ieskalojas nelielā dzi-

ļumā, veidojot soloncēto (iluviālo) horizontu, kura augsne
mitrā stāvoklī ir ļoti

saistīga, bet izžūstot pārvēršas cietā masā, kas saplaisā; veidojas solonciem

raksturīgā stabainā struktūra. Sī stabainā soloncētā horizonta atrašanās dziļums
ir atkarīgs no augsnes mehāniskā sastāva un parasti sniedzas līdz 30 cm, vieg-

lākās augsnēs dziļāk.

SOLONCU KLASIFIKĀCIJA

Soloncus iedala tipos atkarībā no attiecīgā zonālo augšņu tipa (melnzemes

augšņu, kastaņbrūno augšņu, brūnzemju v. c). Atkarībā no veidošanās ap-

stākļiem katrs soloncu tips iedalās 3 apakštipos: 1) pļavas solonci, 2) pļavas-

stepes solonci, 3) stepes solonci.

Pļavas solonci veidojas upju un ezeru ielejās un palienēs seklu (līdz

3 m) un sāļainu gruntsūdeņu ietekmē zem pļavas veģetācijas (solončaku vārpata,

ceļmalītes, vērmeles v. c). Tos iedala pēc sāļu kvalitatīvā sastāva: visbiežāk

sastopami nātrija karbonāta (sodas) solonci un sodas-hlorīdu-sulfātu solonci,

retāk atrodami hlorīdu-sulfātu solonci.

Pie pļavas solonciem pieskaita arī solončaksoloncus, kas veido pāreju uz

solončakiem. Tie ir raksturīgi ar seklu virsējo horizontu, kas satur ūdenī šķīs-
tošus sāļus, un gandrīz jau no pašas augšas sablīvētu soloncēto (iluviālo) hori-

zontu, kuram labi izteikta prizmaina vai stabaina struktūra. Sīm augsnēm virs-

kārtā bieži ir blīva garoza.

Mežastepes augšņu zonā Sibīrijā sastop pļavas-purva soloncus ar kūdrainu

horizontu virs solonca profila un glejošanos profilā.
Pļavas-stepes solonci atrodas ezeru ieplakās un pazeminājumos

uz pirmējām un otrējām virspalienes terasēm. Gruntsūdens parasti atrodas

3—B m dziļi. Visizplatītākie augi ir melnā vērmele un baltā vērmele. Sīm aug-
snēm daudz skaidrāk izteikti ģipša un karbonātu horizonti, pie tam tie bieži

atrodas kopā un sekli. Maksimālā ģipša uzkrāšanās notiek zem karbonātu hori-

zonta. Pļavas-stepes soloncos pārsvarā ir hlorīdu-sulfātu solonci, retāk — sodas-
hlorīdu-sulfātu solonci.

Stepes solonci veidojušies uz sāļainiem cilmiežiem, kas atrodas ļoti
tuvu augsnes virskārtai. Tie izplatīti ūdensšķirtnēs, kur gruntsūdens dziļāk par
8 m, seno upju ielejās un pauguru nogāzēs. Stepes soloncos aug baltā vērmele

un melnā vērmele, stepes stiebrzāles, pelašķi, dažādas aļģes un citi augi.

Stepes soloncos karbonātu horizonts 45—50 cm dziļumā ir izteikts skaidri,

zem tā uzkrājas ģipsis,bet dziļāk — viegli šķīstošie sāļi.

Stepes solonci visbiežāk ir hloridu-sulfātu solonci, bet reti nātrija karbonāta
(sodas) solonci.

SOLONCU AUGŠŅU IELABOŠANA

UN IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Soloncu augsnes ar savām ļoti sliktajām fizikālajām, ķīmiskajām un biolo-

ģiskajām īpašībām nav piemērotas augu augšanai. Tās radikāli jāielabo.Soloncu

augšņu ieiabošanā pats svarīgākais uzdevums ir nātrija izskalošana no virsējiem
horizontiem, aizstājot to adsorbcijas kompleksā ar kalciju. Kalcijs labi koagulē
ar augsnes koloīdiem, veicinot augsnē fizikālo īpašību uzlabošanos, struktūras
veidošanos, labāku ūdenscaurlaidību, gaisa režīma uzlabošanos, kā arī pietiekami
dziļas un barības vielām bagātas trūdkārtas izveidošanos.
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Drošs un efektīvs pasākums soloncu ielabošanā ir to ģipšošana.
Ģipša devas aprēķināmas atbilstoši saistītā nātrija ekvivalentajam daudzu-

mam augsnē. Vislielākās ģipša devas — 20—25 t/ha vajadzīgas nātrija karbo-

nāta (sodas) solonciem; stabainajiem pļavas solonciem — 5—12 t/ha; pārējiem
solonciem — 8 t/ha.

Vislielākais efekts rodas tad, ja soloncu ģipšošanu veic vienlaikus ar aug-

snes dziļaršanu un dod organisko, kā arī minerālo mēslojumu. Ar to ļoti uzlabo

augsnes ūdenscaurlaidību, kas sekmē kaitīgo sāļu izskalošanos, kā arī augu

sakņu attīstību dziļumā. Ģipšošana ir sevišķi efektīvs pasākums nātrija karbo-

nāta (sodas) soloncu augšņu uzlabošanā un iekultivēšanā galvenokārt meža-

stepes augšņu zonā un melnzemes stepes augšņu zonā. Tādu stepes soloncu ap-

gūšanā, kuri ir raksturīgi ar nedziļiem (40—50 cm) karbonātu un ģipša hori-

zontiem, ļoti efektīvs un ekonomiski izdevīgs pasākums neapūdeņotajās platībās
Dienvidukrainā ir augšņu dziļaršana (līdz 50—55 cm), lai karbonātu un ģipša
slāni, kas atrodas zem soloncētā horizonta, paceltu uz augšu un piejauktu aram-

kārtai. Sādu stepes soloncu uzlabošanu, paceļot augsnē esošo karbonātu un

ģipšaslāni sauc par soloncu pašmeliorāciju.
Soloncu ielabošanā ar ģipsi ir efektīva tad, ja augsne ir pietiekami mitra.

Sausā augsnē nātrija apmaiņa ar kalciju notiek lēni. Tādēļ soloncos vispirms

jāuzkrāj nokrišņu ūdeņi vai arī tie jāapūdeņomākslīgi.
Uzlabošanai un iekultivēšanai vieglāk padodas stepes solonci, kas pēc tam

pārvēršas par attiecīgajām stepes augsnēm. Visgrūtāk uzlabot pļavas soloncus,

jo tajos soloncētais horizonts atrodas sekli, tāpat sekli ir arī gruntsūdens. Sos

soloncus nepieciešams drenēt un pēc tam izskalot no tiem kaitīgos sāļus.

Solodi

Solodi un citas mazāk solodētās augsnes aizņem apmēram 0,5% no visas

PSRS teritorijas, tajā skaitā solodi vien — 0,1%, t. i., 0,8 miljonus ha.
Solodu izplatības areāls ir plašs. Tos atrod gan mežastepes, gan melnzemes

stepes, gan sausās stepes augšņu zonās, bet vislielākās platībās tie atrodami

mežastepes zonas Rietumsibīrijas zemienē. Pēc K. Goršeņina pētījumiem, solodi

atrodas zem koku un krūmu, tāpat arī zem zālaugu veģetācijas.

SOLODU PAZĪMES UN ĪPAŠĪBAS

Solodu augsnes pēc profila (morfoloģiski) atgādina podzolētās augsnes (sk.

24. att. 3), lai gan šo augšņu veidošanās apstākli ir atšķirīgi. Solodi rodas,

solonciem izskalojoties. Tas parasti notiek mikroreljefa ieplakās un pazemināju-

mos, kur ar sniega kušanas un lietus ūdeņiem izskalojas kaitīgie sāļi. Līdz ar

kaitīgo sālu izskalošanos notiek soloncu degradācijas process. Solonci degra-
dējas tādēļ, ka augsnes adsorbcijas komplekss šeit ir ļoti nepastāvīgs — ar

ūdeņiem viegli noārdās un izskalojas. Alumosilikatu daļa strauji sadalās vien-

kāršākos savienojumos līdz pat dzelzs un alumīnija hidroksīdiem un kramskābei_.
Trioksīdi no solodētā horizonta ātri ieskalojas dziļāk, bet kramskābe amorfā

veidā (Sio2 ) paliek turpat un pakāpeniski uzkrājas. Izskalojas arī augsnes

humāti.

No I. Tjurina un N. Remezova pētījumiem redzams, ka Si0
2 uzkrāšanos

stipri sekmē kramajģes un stepes augi, kuru pelnos ir līdz 70% Sio2. Silīcija

dioksīdam pakāpeniski uzkrājoties, virsējie horizonti kļūst bālgani vai gaišpelēki
un arvien vairāk atgādina podzolētās augsnes. Solodu veidošanās procesā no-

tiek arī augsnes mehāniskā sastāva izmaiņas. Virsūdeņiem ilgstoši skalojot aug-

sni, notiek duļķu un fizikālā māla ieskalošanās no virsējiem horizontiem dziļāka-
jos. Vienlaicīgi no virsējiem horizontiem stipri izskalojas kalcijs un nātrijs, bet

to vietā augsnes adsorbcijas kompleksā parādās ūdeņraža katjons. Tādējādi

solodu veidošanās process ir raksturīgs ne vien ar adsorbcijas kompleksa
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minerālās daļas daļēju noārdīšanos un izskalošanos, bet arī ar organisko koloīdu,

humīnskābju un minerālo koloīdu, kā arī apmaiņas bāzu izskalošanos un to

daļēju aizstāšanu ar skābo ūdeņraža katjonu. Tāpēc solodu augšņu adsorbcijas

kompleksā ir ne vien kalcija, magnija un nātrija, bet arī ūdeņraža katjoni. Kamēr

vien augsnes satur nātriju, tās uzrāda vēl soloncu īpašības, bet līdz ar nātrija
pilnīgu izskalošanos tās pārvēršas par tipiskajām solodu augsnēm. Solodēšanās

procesā var vienlaicīgi notikt arī intensīva velēnas veidošanās. Solodu augsnēs

augi neizjūt kaitīgo sāļu ietekmi, tajās var iegūt normālas ražas.

Solodu augšņu profils ir labi diferencēts, ar izteiktiem ģenētiskajiem hori-

zontiem. To morfoloģiskās īpašības atkarīgas no zonālajiem un vietējiem ap-

stākļiem. Solodiem ir šādi ģenētiskie horizonti: Ao, Ai, A2, A2 /B, B, C un arī G.

Meža zemsega (Ao) ar nesadalītām augu atliekām. Trūda horizonts (Aj) at-

karībā no trūda daudzuma var būt tumšāks vai gaišāks. Dziļāk atrodas solodētais
horizonts (A2) baltā vai gaišpelēkā krāsā, ar vāji izteiktu plākšņainu struktūru.

Bieži satur dzelzs un mangāna konkrēcijas. Nesatur trūdvielas. Dziļāk seko pār-

ejas horizonts (A2 /B), kas nav vienkrāsains, parasti tumšbrūns ar gaišiemplan-
kumiem; struktūra vāji izteikta, plākšņaina, sīkriekstaina, sablīvēta, lluviālais

horizonts (B) sadalās apakšhorizontos. Iluviālā horizonta virsējā daļā (Bi) aug-

sne tumšbrūna vai brūna, ar riekstaini prizmainu struktūru un Si02. blīva un

saistīga. Seko iluviālā horizonta vidējā daļa (B2 ). Iluviālā horizonta apakšējā
daļa (B3) gaišāka, struktūra rupjāka, Si02 klātbūtne jūtama mazāk. Cilmiezis

(C) dzeltenbrūns, ar neskaidri izteiktu struktūru, satur karbonātus.

Analīzes rāda, ka trioksīdu un duļķu sadalījums solodu profilā nav vienmē-

rīgs. Solodētais horizonts satur daudz mazāk trioksīdu nekā iluviālais horizonts.

Solodētajā horizontā augsnes adsorbcijas kapacitāte ir līdz trīs reizes ma-

zāka (10—15 mgekv/100 g augsnes) nekā iluviālajā horizontā (30—40

mgekv/100 g augsnes). Adsorbēto katjonu sastāvā visvairāk ir Ca" un Mg",
sastop arī H' un nedaudz Na'. Augsnes reakcija solodētajā horizontā vāji skāba,

bet dziļākajos horizontos neitrāla un vāji bāziska.

SOLODU KLASIFIKĀCIJA

Solodiem izšķir trīs apakštipus: 1) meža (tipiskie) solodi, 2) pļavas (velēnu)
solodi, 3) purva (kūdras) solodi.

Meža solodi izveidojušies zem bērzu vai apšu audzēm ar nabadzīgu
zālaugu cenozi. So augšņu profils atgādina podzolētās augsnes. Parasti zem

meža zemsegas (A0 ) atrodas solodētais horizonts (A2), bet, ja ir arī Ai hori-

zonts, tad tas nepārsniedz 5 cm.

47. tabula

Solodu ķīmiskais sastāvs

(pēc N. Bazileviča)

Ģenētiskais
horizonts un

parauga ņem-
šanas dzijuma

(cm)

Augsne (bez kar-

bonātiem un

trūda) satur (%)

Apmaiņas katloni
(mgekv/100 g augsnes)

E

3

11

3

s2<j

Ē

X

M
X
c

6* d

3

d

_>

1
E

A, 0—5

A2 10—16
A

2
17—20

B, 20—25

B 2 47—57

C 120—130

8,8
0,8

0.8

1,3

2,2
2,3

4,7
3,7

4.0
5,0

6,6
8,0

71,7
80,4

79,6
69,4

65,0
74,2

12,0

11,8
11,8

16,1

17,8
15,1

2,9

2,9

2,8
5.8

6,6
6,0

17

5
6

16

13

5
3

3

13

14

1

zīmes

1

2

6

23

8

10

31

33

0,17

0,08

0,09
0,23

0,30

0,13

nav

6,0
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Pļavas solodi atrodas reljefa ieplakās vai agrāko ūdensbaseinu vietās.

Seit jau labi izteikts trūda horizonts (Ai), bet zem tā atrodas solodētais hori-

zonts (A 2).

Purva solodi izveidojušies zemienēs zem pļavas augu un purva augu
veģetācijas sekla gruntsūdens ietekmē. Siem solodiem skaidri izdalās kūdras

horizonts (AOT), velēnas horizonts (Ai) un solodētais horizonts (A2 ). Visā pro-

filā labi izteikta glejošanās.
Kūdras gleja solodiem kūdras kārta parasti 10—20 cm bieza.

Pēc sasāļošanās pakāpes purva solodi var tuvoties solončakiem, ja ūdenī

šķīstošie sāļi atrodas 30 cm biezā augsnes virskārtā.

SOLODU IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Solodu augšņu dabiskā auglība nav liela, jo tajās ir maz trūda un augu barī-

bas vielu. Dažkārt augsnēm ir sliktas ūdensīpašības (maza ūdenscaurlaidība) un

arī citas fizikālās īpašības, kā arī skāba reakcija virsējos horizontos un blīvs ilu-

viālāis horizonts. Bezstruktūras putekļainais solodētais horizonts veido blīvu ga-

rozu, kas aizkavē aerāciju.
Galvenie pasākumi solodu augšņu fizikālo un agroķīmisko īpašību uzlabo-

šanai ir augsnes dziļa irdināšana, bagātīga mēslošana ar organiskajiem mēsliem

un minerālmēsliem, kaļķošana, kā arī citi agrotehniski pasākumi.
Solodu augšņu izmantošana lauksaimniecības kultūru audzēšanai bieži vien

nav iespējama, jo, atrazdamies reljefa zemākajās vietās — ieplakās un zemienēs,

tie ilgu laiku ir pārmitri un tos nav iespējams savlaicīgi apstrādāt. Solodos labāk

izveidot lauku aizsardzības meža joslas, jo koki tajos aug pietiekami labi, sevišķi

pļavas solodos, kur augsne satur daudz trūda.

MEŽA BRŪNĀS AUGSNES

E. Ramans 1905. gadā brūnzemes augsnes izdalīja kā atsevišķu augšņu tipu,

kas raksturīgs Dienvidvācijai, arī Viduseiropai. Padomju Savienībā šādas aug-

snes sauc arī par meža brūnajām augsnēm.

AUGŠŅU IZPLATĪBA

Pēc līdzšinējā uzskata, meža brūnās augsnes veidojušās Padomju Savienības

dienvidu apgabalu kalnu sistēmās: Karpatu, Krimas, Kaukāza, Pamira, Kopet-

daga, Tjanšana un citu kalnu nogāzēs To kopējā platība aizņem 45 miljonus ha.

Taču pēdējo gadu plašie pētījumi liecina, ka šo augšņu platības ir daudz lielākas.

Tās konstatētas arī PSRS ziemeļrietumu daļā —- Smoļenskas apgabalā, Latvijā,

Lietuvā, Baltkrievijā, Kaļiņingradas apgabala un citur. Līdzīgas augsnes sasto-

pamas ari Polijā, Cehoslovakijā, Ungārijā un citās valstīs.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Tipiskās meža brūnās augsnes veidojas galvenokārt kalnu mežu joslā zem

lapu koku meža, retāk zem jaukta meža. So augšņu izplatības rajoni ir raksturīgi

ar lielu nokrišņu daudzumu, caurskalošanās ūdens režīmu, siltām un mitram

vasarām, kas veicina koku augšanu.
Meža brūno augšņu Aizkarpatu provincē gada nokrišņi ir 800—1000 mm;

ziemas īsas, ar maz sniega, janvāra vidējā temperatūra —3 °C, —5 °C. Augsnes

veidojas uz alūvija-delūvija un prolūvija nogulumiem.
Tālajos Austrumos ziemas ir bargas, ar dziļu (līdz 2—3 m) augsnes sasa-

lumu, kas vēlu atkūst. Vidējā temperatūra janvārī no —11 līdz —29 °C, bet
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jūlijā 19—21 °C. Gadā 450—600 mm nokrišņu. Meža brūno augšņu provinces
izveidojušās kalnstarpu un priekškaļņu līdzenumos. Augsnes veidojušās galveno-
kārt uz smilšmāla un māla elūvija-delūvijaun alūvija nogulumiem.

Raksturotajos apstākļos noris enerģiska minerālu sadēdēšana un mālu vei-

došanās.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS UN RAKSTUROJUMS

Padomju Savienībā meža brūnās augsnes pētījuši un savos darbos aprakstī-
juši K. Gļinka, V. Viljamss, L. Prasolovs, J. Ļiverovskis, I. Gerasimovs, S. Zonns

un citi. Vislielākā nozīme meža brūno augšņu izdalīšanā par atsevišķu augšņu
tipu ir L. Prasolova darbiem.

{Meža brūnās augsnes veidojas platlapaino koku mežos mēreni mitrā klimatā

ar si.tām un mitrām vasarām. Tādi hidrotermiskie apstākļi labvēlīgi primāro
minerālu sadēdēšanai un sekundāro māla minerālu veidošanās procesam. Šīs pro-

cess var norisēt bioķīmisko un ķīmisko aģentu ietekmē, kā arī, sintezējoties orga-

nisko atlieku sadalīšanās produktiem. Mālošanos veicina pietiekamais mitrums

un aktivā temperatūra, kā arī intensīvā vielu bioloģiskā aprite. Sajā procesā
liela nozīme mikroorganismu, augstāko augu un to sadalīšanās produktu līdz-

dalībai. Mālošanās noris profila vidus daļā, kur ir vispiemērotākie siltuma un

mitruma apstākļi. Uz rupjiem akmens-šķembu iežiem mālošanās noris virskārtā.
Mālošanās procesā augsnes profilā iekrājas duļķes, kā arī dzelzs, alumīnijs, man-

gāns, fosfors, magnijs, kalcijs un citi elementi. Vietās, kur ir caurskalošanās
ūdens režīms, daļa organisko, organominerālo un minerālo savienojumu izska-

lojas no augsnes.
Tipiskajām meža brūnajām augsnēm (sk. 32. att. 3) podzolēšanās augsnes

profilā nav izteikta, kaut arī karbonātu tur nav bijis. Tas saistits ar bioloģisko
vielu riņķojumu, kas intensīvi noris platlapaino koku mežā. Tur ar meža nobirām

atgriežas augsnē liels daudzums pelnu elementu, tajā skaitā kalcijs. Augu atlie-

kas sadalās bāzēm bagātā vidē, kas neitralizē izveidotās humīnskābes un fulvo-

skābes. Trioksīdu hidrāti vāji skābā reakcijā ir mazkustīgi un uzkrājas augsnes
profila virsējā daļā līdz ar alumosilikātiemun ferosilikātiem.

Meža brūno augšņu ģenēzē novērojama arī lesivēšanās, ko apliecina māla
dažāda veida satecējumi B horizontā.

Līdztekus tipiskajām meža brūnajām augsnēm, kur meža nobiru sadalīšanās
nav labvēlīga, sastopamas podzolētās meža brūnās augsnes. Tajās izdalās podzo-
lētais A2 B vai A

2 horizonts. Meža brūnajām augsnēm, kas veidojušās musonu

klimata apstākļos (Piekarpatos v. c), raksturīga virspusējā glejošanās, ko vei-

cina liekais mitrums un siltums, kas tur pastāv gadā ilgāku laiku.

Meža brūnās augsnes atkarībā no augsnes veidošanās īpatnībām iedala

1) tipiskajās, 2) podzolētajās, 3) gleja, 4) podzolētajās gleja.
Pēc trūda daudzuma meža brūnās augsnes iedala 1) daudztrūdainajās —

trūda 8%; 2) vidēji trūdamajās — trūda 3—8%; 3) maztrūdainajās — trūda

mazāk par 3%.

Pēc trūda horizonta biezuma meža brūnās augsnes iedala 1) biezās (dzi-
ļās) — Ai — 30 cm, 2) vidējibiezās — A[ — 20—30 cm, 3) plānās (seklās) —

A, — 20 cm.

S. Zonns visas meža brūnās augsnes iedala 3 ģeogrāfiski ģenētiskās grupās.

1. grupā ieskaitītas meža brūnās augsnes no kalnu apgabaliem ar mēreni

siltu klimatu. Tās veidojušās lapu koku, egļu, dižegļu (Abies) mežos Kaukāzā,

Krimā, Karpatos.
Sīs grupas augsnes savukārt šķiro a) nepilnīgi izveidotās, b) piesātinātas

(tipiskās), c) nepiesātinātās pseidopodzolētās.
2. grupā ietilpst meža brūnās augsnes un meža dzeltenās-brūnās augsnes,

kas veidojas Priekškarpatos, Aizkarpatos, Tālajos Austrumos un Rietumgruzijā —

vietās, kur ir labi izteikta augsnes pārmitrināšanās vasara (1,5—3 mēnešus).

Sajās augsnēs noris pseidopodzolēšanās process. Meža brūnās augsnes evolū-

cijas procesā sasniegušas pseidopodzolētās augsnes stadiju vai pseidopodzolētās
gleja augsnes stadiju.



Meža brūnās augsnes šķiro a) nepilnīgi izveidotajās — skābas ar biezu

zemsegu, b) nepiesātinātajās — skābas ar vāju lesivēšanos, c) pseidopodzolēta-
jās — skābas, d) brūni pseidopodzolētajās — stipri skābas.

Dzeltenās-brūnās augsnes šķiro a) nepiesātinātajās (tipiskās), b) nepiesā-

tinātajās pseidopodzolētajās.
3. grupā apvienotas PSRS ziemeļrietumu meža brūnās augsnes, kas veido-

jas vietās ar mēreni siltu klimatu. Tās veidojas uz alumosilikātu iežiem un da-
žāda rakstura karbonātu iežiem zem lapu koku un egļu-lapu koku mežiem. Šeit

meža brūno augšņu izplatība ir lokāla
— to atsevišķi masīvi atrodas starp velēnu

podzolētajām augsnēm. Meža brūnās augsnes savā evolūcijā iziet palsi pseido-
podzolētas augsnes stadiju. Pseidopodzolēšanās saistīta ar periodisku (pavasara—

vasaras—ziemas) augsnes pārmitrināšanos no virsūdeņiem; tas sekmē Bļ hori-

zonta veidošanos.

Šīs grupas augsnes savukārt šķiro a) brūnās piesātinātās un maz piesātinā-
tās uz viendabīgiem iežiem, b) brūnās nepiesātinātās uz karbonātu iežiem,
c) palsi pseidopodzolētās uz viendabīgiem un divdaļu bezkarbonātu iežiem.

MEŽA BRŪNO AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Meža brūno augšņu auglība meža augšanai vērtējama augstu, jo koki ir

pietiekami nodrošināti ar visiem augšanas faktoriem. No tuvajiem pamatiežiem,
kas bieži vien ir kristāliskie ieži, koki var iegūt pietiekami daudz barības vie'u.

Māla ieži, kas piesātināti ar bāziskiem katjoniem, rada neitrālu augsnes reakciju
un irdenu sakārtu. Tādējādi meža brūnajās augsnēs ir labs ūdens un gaisa re-

žīms, kas sekmē nitrificēšanās procesus.

Skuju kokiem nomainot lapu kokus, ir iespējama augsnes podzolēšanās un

auglības samazināšanās. Tādi gadījumi novērojami Kaukāzā un citur. Vāji po-

dzolētās meža brūnās augsnes savukārt var degradēties ar lapu koku ieviešanos,

bet vēl vairāk — zem kultūraugiem.
Meža brūnās augsnes Padomju Savienībā pa lielākai daļai pārklātas ar me-

žiem, bet daļu no tām uz lēzenākām nogāzēm izmanto ar labiem panākumiem
dārzu ierīkošanai. Sai ziņā Vidusāzijā ir vairāku tūkstošu gadu pieredze. Paš-

reiz meža brūnajās augsnēs Kaukāza ziemeļrietumu daļā paplašina tējas krūmu

audzēšanu.

Pastiprināta mājlopu ganīšana vai neuzmanīga mežu izciršana kalnu ap-

vidū dažāda slīpuma nogāzēs var izraisīt erozijas procesus un augsnes virs-

kārtas aizskalošanos. Blīvo iežu seklā novietojuma dēļ augsnes atjaunošanai

vajadzēs ilgu laiku.

Meža brūnās augsnes PSRS ziemeļrietumu daļā, kuras veidojas uz mālai-

niem cilmiežiem, ar labiem panākumiem izmanto visu kultūraugu audzēšanai.

MITRO SUBTROPU AUGSNES

AUGŠŅU PLATĪBAS

īpatnējos, mitros subtropu apstākļos veidojas sarkanzemes un dzeltenzemes,

arī purvu augsnes. Šīs augsnes aizņem mazas platības un sastopamas PSRS

divos augšņu rajonos: 1) Gruzijā —
Melnās jūras piekrastē Batumi augšņu ra-

jonā un 2) Azerbaidžānā
—

Kaspijas jūras piekrastē Lenkorani pilsētas augšņu

rajonā. Kopējāplatība ir 0,6 miljoni ha.
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AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats subtropos ir raksturīgs ar augstu temperatūru un lielu nokrišņu

daudzumu. Dienu, kurās temperatūra zemāka par 0 °C, ir loti maz. Vidējā gada
temperatūra 13,2—14,5 °C, janvāra — 5—7 °C, jūlija — 21—23 °C.

Nokrišņu daudzums gadā sasniedz 2000—2500 mm, bet atsevišķos gados
var būt stipri vairāk (gada nokrišņu maksimums konstatēts pie Batumi —

3940 mm). Visvairāk nokrišņu rudenī un ziemā, mazāk — pavasarī un vasarā.

Nokrišņi ir galvenokārt lietus gāžu veidā. Relatīvais gaisa mitrums ļoti augsts —

vasarā sasniedz 80% un vairāk.

Reljefs visai nevienāds, dažāda augstuma un slīpuma kupolveida pauguri
sadalīti ar ieplaku tīklu. Sarkanzemes un dzeltenzemes veidojas priekškalnēs
ap 600 m virs jūras līmeņa. Melnās jūras piekrastē sarkanzemes veidojas uz

nogāzes 40—400 m virs jūras līmeņa. Subtropos podzolētās dzeltenzemes

veidojas uz līdzenāka reljefa vai vāji viļņainas terases. Mitros subtropos
nevienādais reljefs stipri ietekmē siltumaun mitruma sadalījumu, veicina augsnes

eroziju (it sevišķi stāvās nogāzēs), bet pārpurvošanos — nogāzes piekājēs. Šādos

apstākļos veidojas raiba augsnes sega.
Cilmieži. Augsnes veidojušās no bāziskajiem izvirdumu iežiem (andezīta,

trahīta v. c), kas, sadēdot un atkārtoti pārvietojoties, daudzu simtu gadu laikā

pārvērtušies biezā, sarkanā iežu masā, kura dažos rajonos sasniedz 10—20 m

biezu kārtu.

Augu valsts. Dabiskā veģetācija galvenokārt ir ozolu, skābaržu, dižskābaržu

un kastaņu meži, kuros daudz liānu; pamežā rododendri, acālijas, efejas, lauru-

ķirši, mežviteņi.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Lielais atmosfēras nokrišņu daudzums ar lejupejošu plūsmu izskalo no aug-
snes šķīstošos savienojumus. Sārmainā vai gandrīz neitrālā reakcijā dzelzs un

alumīnija oksīdi nešķīstoši, tāpēc tie neizskalojas; izskalojas galvenokārt kram-

skābe un bāziskie savienojumi. Tādējādi mitros subtropu apstāk|os, uzkrājoties
dzelzs savienojumiem, veidojas sarkanas vai tumšdzeltenas krāsas mālainas

augsnes, kas vietām satur 60—80% fizikālā māla un 40—60% trioksīdu. Augsnei
vairāk izskalojoties, reakcija kļūst skāba līdz stipri skāba, tāpēc dzelzs un alumī-

nija oksīdi sāk izšķīst un izskalojas, bet silīcija dioksīds paliek uz vietas.

Klimatiskie apstākļi veicina organisko vielu enerģisku sadalīšanos, tāpēc
augu atliekas parasti mineralizējas līdz galam, dažkārt daļa var pāriet trūdā.

AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Sarkanzemes (sk. 32. att. /) izplatītas galvenokārt Rietumgruzijā un Adžā-

rijas kalnu grēdas nogāzē, kas vērsta uz Melno jūru. Seit, pēc M. Sabašvili pē-
tījumiem, atrodas tipiskās sarkanzemes un podzolētās sarkanzemes.

Tipiskās sarkanzemes jeb nepodzolētās sarkanzemes ir ar biezu

virskārtu, intensīvi sarkanā vai oranžā krāsā. Trūda horizonts (Ai) ap 20 cm

biezs, sakārta irdena, struktūra sīkgraudaina. Noskalotās vietās trūda horizonts

ir plānāks. Uuviālais horizonts (B) turpinās līdz 85 cm un dziļāk ar vājām po-

dzolēšanās pazīmēm, kas bieži pavisam trūkst. Zem iluviālā horizonta ir oranžs

smaga smilšmāla cilmiezis.

Podzolētās sarkanzemes izveidojušās uz lēzenām nogāzēm vai

platiem pauguru skaustiem. Augsnes profilā skaidri izteiktas podzolēšanās pazī-

mes. Sarkanzemju podzolēšanās vērojama pēc gaišākās krāsas: sarkanbrūni pelē-
kās vai palsi pelēkās, kā arī pēc ortšteina graudiem,kas dažuviet sakrājušies pie-
tiekami blīvā slānī dažādos dziļumos.

Trūda podzolētajās sarkanzemēs ir 2—870, dažreiz arī mazāk, bet retos

gadījumos sasniedz 12%. Bieži trūda horizontā (Ai) salīdzinājumā ar cilmieži
(C) novērojams Si0 2 pieaugums, bet Fe2 03 un A1203 samazināšanās, kas ir rak-

sturīgi podzolēšanās procesam. Aktīvā augsnes reakcija parasti skāba (pHh o

4-5),
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Dzeltenzemes (sk. 32. att. 2) sastopamas blakus sarkanzemēm Kaukāzā

Melnās jūras piekrastes augšņu rajonā un arī Azerbaidžānā Kaspijas jūras pie-
krastē (Tališā). No sarkanzemēm tās atšķiras pēc veidošanās apstākļiem un

īpatnējiem cilmiežiem, no kuriem sadēdot rodas mazāk dzelzs savienojumu. Sajās
augsnēs Fe

2
0

3 un A!
2
0

3 nepārsniedz 30%, turpretim sarkanzemēs to ir pat 2 rei-

zes vairāk. Pēc ķīmiskā sastāva, fizikāli ķīmiskajām un citām īpašībām dzelten-

zemes ir tuvas sarkanzemēm, bet arī meža brūnajām augsnēm. Dzeltenzemju
trūda horizontā aktīvā augsnes reakcija ir vāji skāba (pHn;o 5—6), trūda

3,5-5%. _
Mitrajos subtropos sastopamas arī podzolētās dzeltenzemes. Tām

ir dzeltena vai palsi dzeltena krāsa un pietiekami skaidri izteiktas podzolēšanās
pazīmes. Podzolētā horizonta (A2 ) biezums ap 40—60 cm; tajā ļoti bieži atro-

dami rupji ortšteina graudi. Trūda 1,5—2,5%. Trūda horizontā (Ai) ari daudz
Si02, bet iluviālajāhorizontā (B) daudz Fe203 un A1 203. Aktīvā augsnes reakcija
PHh,o 5,2 —6,6; apmaiņas reakcija —pHkci 3,8; to šīm augsnēm rada galveno-
kārt apmaiņas alumīnijs, bet mazāk — adsorbētie ūdeņraža joni.

SARKANZEMJU UN DZELTENZEMJU IZMANTOŠANA

Sarkanzemes un dzeltenzemes, kuras bieži vien ir ar labu ūdens un gaisa
režīmu, ieteicams izmantot vērtīgu kultūraugu audzēšanai. Sajās augsnēs jau
audzē tējas krūmus, citrusus (citronus, apelsīnus v. c), ēterisko eļļu augus un

citus kultūraugus. Kultūraugu veiksmīgu audzēšanu bieži vien traucē šo augšņu
erozija. Erozijas ierobežošanai nogāzēs ierīko terases. Sarkanzemes, kuras pa-

rasti satur bagātīgi ūdensizturīgus struktūras agregātus, maz cieš no erozijas,
ja nogāzes slīpums nepārsniedz 20°, bet podzolētajām sarkanzemēm kritiskais

nogāzes slīpums ir s—lo°. Lai ierobežotu erozijas procesus, jāveic speciāla aug-

snes apstrādāšana, špaleru stādījumi un citi pasākumi.

Augstu ražu iegūšanai šajās augsnēs liela nozīme saprātīgai augsnes mēslo-

šanai. Ņemot vērā, ka mitrajos subtropos augsnes stipri izskalojas, tās sistemā-

tiski apgādājamas ar visām vajadzīgajām barības vielām. Organiskais mēslo-

jums — kūtsmēsli. za|mēsli, komposti rada labu fonu minerālmēsliem.

Subtropu skābās augsnes satur daudz kustīgās dzelzs un alumīnija, kuri,

savienojoties ar augsnē ievadītā mēslošanas līdzekļa fosfātiem, rada nešķīstošus
fosfora savienojumus, ko augi nevar izmantot. Tāpēc jālieto sārmaini mēslošanas

līdzekļi, bet skābie mēslošanas līdzekļi jādod granulētā veidā vai lielākās devās.

Var augsnes arī kaļķot, bet tikai Jīdz vāji skābai reakcijai, kad tās kļūst vis-

piemērotākās daudzu kultūraugu augšanas prasībām, sevišķi tējas krūmu. Ar

tādu saprātīgu kaļķošanu samazinās fosfora saistīšanās iespējas ar dzelzi un

alumīniju.

PALIENES AUGSNES

Palienes augsnes veidojušās aluviālu procesu, galvenokārt palu ūdeņu dar-

bības rezultātā. Literatūrā palienes augsnes dažreiz sauc arī par aluviālajām
(ūdens sanesumu) augsnēm.

ROBEŽAS UN PLATĪBA

Palienes augsnes nav zonālas augsnes, bet sastopamas visās augšņu zonās

bijušo un esošo upju ielejas, kā arī lēzenos ezerukrastos.

Kopējā palienes augšņu platība Padomju Savienībā ir ap 57 miljoni ha, t. i.,
2,6% no visas Padomju Savienības teritorijas; lauksaimniecībā izmanto apmēram
42,5 miljonus ha, t. i_ 1,9% no visas Padomju Savienības teritorijas.
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PALIENES VEIDOŠANĀS

Katra upe savā attīstības gaitā izveido ieleju — vairāk vai mazāk līkumotu

pazeminātu joslu. Upe, pārmaiņus tuvodamās vienam vai otram krastam, izskalo

tos, tā paplašinādama ieleju. Palu ūdeņi daudzveidīgi ietekmē augšņu veidošanās

procesu — papildina ūdens daudzumu augsnē, paceļ gruntsūdens līmeni, ietekmē

mikroorganismu darbību, palielina barības vielu daudzumu, izmaina klimatiskos

apstākļus, pārveido augu valsti.

Palienes lielums un veids visai atkarīgs no upes lieluma un ūdens tecēšanas
ātruma. Parasti, jo lielākas upes, jo platākas to palienes. Sevišķi tās plašas upju

lejas daļā, pie ietekas jūrā, ezerā vai citā lielākā upē. Padomju Savienības lie-
lajām upēm — Ļenai un Obai — palienes sasniedz pat 50 km platumu.Ļoti plata
paliene ir arī Volgai un daudzām citām lielām upēm.

Latvijas PSR teritorijā upju daudzums samērā vienmērīgs, izņemot Zem-

gales līdzenumu, kur to ftedaudz vairāk.

Latvijas PSR upēm palienes ar pārtraukumiem sastopamas gar visu upes
krastu, bet visvairāk izveidotas upes lejastecē. Daugavai, Lielupei un citām upēm

atsevišķās vietās tās ir vairākus kilometrus platas, kaut gan bieži nepārsniedz
trīskārtēju gultnes platumu. Republikas lielāko upju palieņu dominējošais pla-
tums augštecē 30—100 m, lejastecē — 100—800 m.

Padomju Savienībā sastopamas upes, kurām palienes neizteiktas vai vispār
nav attīstītas. Daudzas kalnu upes neveido palienes, jo to krasti stāvi, akme-

ņaini. Tādai lielai ūdens bagātai upei kā Ņevai visā garumā tikpat kā nav

palieņu.
Mainoties klimatiskajiem apstākļiem, izmainās arī ūdens līmenis upēs. Lat-

vijas PSR upēs tas parasti stipri ceļas pavasaros sniega kušanas laikā un rude-

ņos lietus periodos, bet vasarā, kā arī ziemā upēs ir zems ūdens līmenis, ko

nedaudz izmaina lietus periodi vasarā un atkušņi ziemā. Padomju Savienības
kalnaino apgabalu upju ūdens līmeni sevišķi ietekmē ledāju kušana kalnos.

Vislielākā ūdens celšanās upēs pie mums novērojama pavasarī, kad kūst

sniegs, jo liela daļa sniega ūdeņu aizplūst pa upēm. Pavasara pali parasti sākas
marta beigās, aprīļa sākumā. Vislielākie pali novēroti ledus iešanas laikā vai arī

tūlīt pēc ledus iziešanas.

Upju vidustecēs un lejastecēs rodas ledus sastrēgumi, kas ievērojami pa-

stiprina palieņu pārplūšanu. Pavasaros palu lielumu galvenokārt nosaka upes

baseinā uzkrātais sniega daudzums un pavasarī sniega kušanas intensitāte. Bez

tam ūdens pieplūdi palienē ietekmē upes baseina augu valsts, augsnes sasalšanas

dziļums, mehāniskais sastāvs un struktūra.

Mežā augsnes irdenā zemsega, maz sasalusi augsne, kā arī lēnā sniega ku-

šana nodrošina pavasara ūdeņu labu iesūkšanos augsnē. Tāpat ūdeņus labi uz-

ņem un saglabā purvi. Smilts augsnēs ūdens iesūcas labāk nekā mālainās aug-
snēs, struktūrainās augsnēs labāk nekā bezstruktūras augsnēs. Odens, kas iesūcas

augsnē, pārvarot tās pretestību, pakāpeniski plūst uz reljefa zemākajām vie-

tām, lēni paceļot ūdens līmeni upēs. Tāpēc vietās, kur upes baseins bagāts ar

mežiem un purviem, sniega ūdeņi maz aizplūst pa augsnes virsu un strauji pali
neveidojas.

Pavasarī, sniegam kūstot, palu ūdeņi savāc un nes līdzi sīkās augsnes daļi-

ņas, mikroorganismus, augu un dzīvnieku atliekas. Visi šie materiāli atkarībā

no ūdens tecēšanas ātruma sašķirojas un nogulsnējas palienes dažādās vietās.
lelejā nogulsnējas ne tikai vērtīgās smalkās duļķes, putekļi, bet arī mazvērtīgās
rupjās smilts daļiņas. »

Kaut gan palu ūdeņos procentuāli nav daudz augiem nepieciešamo barības
vielu, tomēr lielās ūdens masas, kas uzplūst palienēs, atstāj tajās daudz augu

barības elementu, kas stipri ietekmē palienes augsnes un augu barības režīmu.

Padomju Savienības ziemeļu rajonos, kur daudz mežu un purvu, pavasarī

vidējais duļķu daudzums 1 m 3palu ūdens parasti nepārsniedz 60 g, bet dienvidu

atmežotajos rajonos — pārsniedz 1000 g.

Viss šis materiāls sadalās pa palieni, vienā vietā nogulsnējoties smiltij,

citā — putekļiem, mālam, duļķēm. Sašķirošanu veic nevienādais ūdens tecēšanas
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ātrums. Upes gultnē un vietās, kur biezāks ūdens slānis, ir lielāks hidrostatis-

kais spiediens un ūdens tecēšanas ātrums, tāpēc ūdens aiznes līdzi ne vien sīkās,
bet arī rupjās uzduļķotās augsnes daļiņas. Palienē uzplūstošā ūdens tecēšanas

ātrums ievērojami mazāks, tāpēc te nogulsnējas pat sīkās ūdenī uzduļķotās aug-
snes daļiņas.

Dažāda ūdens tecēšanas ātruma rezultātā ūdens no upes gultnes nepār-
traukti piepilda palienes zema līmeņa vietas un izveido palu ūdeņiem raksturīgos
virpuļus. No gultnes virpuļstraumes virzienā ūdens iznes arī rupjākos smilts

graudiņus un lielākās organiskās daļiņas, kuras, samazinoties ūdens tecēšanas

ātrumam, nogulsnējas uz krasta. Tāpēc parasti upes stāvākajos krastos veidojas
rupjākas smilšainākas augsnes un pat atsevišķos gadījumos smilšainas piegul-
tnes kāpas. Mazāk saistīgo smilts graudiņu tālākā pārvietošanā ņem dalību

arī vējš.
Dabā novērojama liela palienes augšņu dažādība kā veidošanās, tā arī agro-

nomisko īpašību ziņā. Ir auglīgas palienes augsnes, bet ir arī mazauglīgas,
kuras pat grūti izmantot lauksaimniecībā. Palieņu dažādību rada dažādie palieņu
veidotāji — aluviālie sanesumi, kas ir atšķirīgi ne vien dažādu upju palienēs,
bet pat vienas upes palienēs un pat vienas palienes dažādās vietās. Palienes aug-
šņu dažādību palielina vēl tas, ka palienes līdz ar aluviālajiem procesiem ietekmē

vēl arī citi augsnes veidošanās faktori un procesi — velēnošanās, pārpurvošanās,
podzolēšanās un iekultivēšanas procesi. Norisot intensīviem aluviāliem procesiem,

kā tas notiek lielu ik gadus pārplūstošu upju palienēs, zonālo augšņu veidotāju
faktoru ietekme ir niecīga. Taču mazu upju palienes augsnes tie izmaina stipri.

No zonālajiem augšņu veidotājiem faktoriem liela nozīme ir klimatam un

augiem.
Tundras augšņu zonā zemās temperatūras dēļ augu veģetācijas periods ir

īss un bioloģiskā vielu aprite vāja. Tur palienes augsnes veidojas ar plānu trūda

vai kūdras kārtu un skaidri izteiktu gleja horizontu.

Mežu-pļavu augšņu zonā palienes augsnes parasti atrodas zem zālaugu

veģetācijas velēnu procesa ietekmē. Pazeminātās vietās ar lielu daudzumu no-

krišņu augsnes kļūst pārmitras un notiek glejošanās; tā rezultātā augsnes dziļā-
kajās kārtās veidojas purva rūdas un gleja piesmērējumi. Palienes ieplakās, kur

gruntsūdens atrodas tuvu augsnes virskārtai, uzkrājas arī virsūdeņi un attīstās

pārpurvošanās process, veidojas trūdamās, pat kūdras palienes augsnes.

Mežastepes augšņu zonā palienēs ir labi apstākļi pļavu veģetācijai, tāpēc šīs

zonas palienes augsnēm ir labi izteikts, trūdu bagāts virsējais horizonts. Bagā-
tīgā trūda dēļ melnzemes stepes augšņu zonā palienes augšņu profila virsējā

daļair melna vai tumšpelēka un ir ļoti auglīga.
Sausās stepes augšņu zonā un tuksneša augšņu zonā ilga, sausa un karsta

klimata un tuva gruntsūdens ietekmē palienes augšņu profilā izgulsnējas karbo-

nāti un augsnes parasti sasāļojas, veidojas palienes solončaki un solonci.

27. att. Palienes shēma:
a

— piegultnes paliene, b — centrālā paliene, c — pieterases paliene, d — terases no-

gāze, c — novadgrāvis vai pieterases upīte.
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Atkarībā no palienes veidošanās un augšņu īpašībām visu palienji kura aiz-

ņem platību no upes gultnes līdz virspa/lu terasei, t. i., lidz ielejas pamatkrastam,
parasti sadala 1) piegultnes palienē, 2) centrālajā palienē un 3) pieterases pa-

lienē (27. att.). Sīs palienes atšķiras pēc aluviālajiem sanesumiem, ūdens režīma,

augu barības viei'.u daudzuma, augu dažādības un augšņu dažādības.

Piegultnes paliene (27. att. a) šaurā joslā pieguļ upei. Mazām upītēm tā ir

niecīga, bez praktiskas nozīmes. Lielu upju piegultnes palienēm raksturīgs 1 m

un pat biezāks vienveidīga sanesuma slānis; tā mehāniskajā sastāvā ir smilts ar

nelielu organiskās vielas un putekļu daļiņu piemaisījumu. Smilšainie sanesumi

piegultnē izskaidrojami ar to, ka tie veidojas pašā upes krastā, kur palu ūdeņi
tek ātri un aiznes līdzi visas vērtīgās sīkās daļiņas, piegultnes daļā nogulsnējot
tikai rupjākās daļiņas — smiltiun mazāk sadalījušās augu atliekas.

Piegultnes palieni maz ietekmē zonālie augšņu veidošanās faktori, tāpēc te

mazāk attīstīts velēnošanās process ar augiem svarīgo elementu koncentrēšanos

augsnes virsējos horizontos. Arī trūda daudzums ir mazs — 0,5—1,5%. Tādēļ
šādās piegultnes palienes augsnēs augiem pieejamo barības vielu ir maz un šo

augšņu auglība nav liela.

Piegultnes palienes dabiskā augu sega neveido slēgtu velēnu un sastāv no

lopbarībai mazvērtīgām augu sugām. Vietās, kur piegultnes paliene ir pietiekami
plata, to stipri iekultivējot, bagātīgi mēslojot ar organiskiem mēsliem un mine-

rālmēsliem, var izmantot lauksaimniecībā pat intensīvu kultūru audzēšanai.

Mazām upēm piegultnes palieni bieži vien grūti izdalīt, tāpēc tām praktiski
izdalāma tikai centrālā paliene.

Centrālā paliene (27. att. b) ir vērtīgākā upes ielejas daļa, aizņem palienes
lielāko daļu. Šajā palienes teritorijā atkarībā no palu mazāka vai lielāka strau-

juma var izveidoties auglīgās graudainās palienes augsnes, mazauglīgās kārtai-

nās palienes augsnes, pārejas palienes augsnes vai trūdamās palienes augsnes.
Pieterases paliene (27. att. c) lielajām upēm atrodas starp centrālo pa-

lieni un upes ielejas agrāko pamatkrastu virspalu terasi. Vietā, kur zemiene pār-
iet jūtamā paaugstinājumā— senkrastā, izveidojas pieterases paliene. Pieterases

palienes augšņu veidošanos ietekmē nokrišņi, deluviālie ūdeņi, gruntsūdeņi un

aluviālie ūdeņi. So ūdeņu ietekmē bieži vien terases piekājē veidojas muklāji,
bet dažreiz lielāku upju palienēs pat pieterases upītes.

Upes palu ūdeņi šeit uznes sīkās, sašķirotās minerālo un organisko vielu

daļiņas, kas nogulsnējas. No augstāk stāvošā pamatkrasta ar deluviāliem ūde-

ņiem noplūst līdz ar sīkajām daļiņāmarī rupjš materiāls. Tādējādi šajās augsnēs
ir samērā daudz augu barības vielu, jo līdzās palu ūdeņu sanestajam vērtīgajam
materiālam nogulsnējas arī liels daudzums pa pamatkrasta nogāzi un ar grunts-
ūdeņiem pieplūdušo augiem vajadzīgo barības vielu.

Mūsu apstākļos, it sevišķi vietās, kur pamatkrasta sastopama karbonātiem

bagāta grants, saplaisājuši kaļķakmeņi vai dolomīti, pieterases palienē no kaļ-
ķiem bagātiem gruntsūdeņiem veidojas saldūdens kaļķis. Tādas saldūdens kaļķa
atradnes izmantojamasskābu augšņu kaļķošanai.

Pieterases palienes augsnes dabiskos apstākļos parasti ir samērā mitras.

Vienmēr no jauna pieplūstošās augu barības vielas nodrošina šeit vērtīgu zāl-

augu attīstību. Lauksaimniecībā pieterases palienes augsnes iespējams izmantot
tikai pēc nosusināšanas. Visvienkāršāk tās nosusināt, izrokot līdztekus terasei

novadgrāvi, kas uztver no augstākā krasta pieplūstošos liekos ūdeņus. Nosusinā-

tās pieterases palienes izmantojamas intensīvu lauksaimniecības kultūru audzē-

šanai.

Mazu upju palienēs pieterases palienes reti novērojamas.

PALIENES AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Ir dažādas palienes augšņu klasifikācijas, taču katrai no tām ir savi trū-

kumi. Grūtības palienes augšņu klasifikācijā izskaidrojamas ar to, ka šo augšņu

veidošanos ietekmē kā aluviālie, tā zonālie augšņu veidošanās procesi. Aluviālie

procesi ir palienes augšņu tiešie veidotāji, bet vietas, kur palu ūdeņu uzplūst
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maz, kā arī seno upju sanesumu vietās novērojama zonālo augšņu veidošanās
faktoru stipra ietekme — palienes augsnes pārpurvojas, podzolējas utt. Šādās

vietās aluviālo procesu ietekme var būt maz jūtama.

Latvijas republikā, kartējot lauksaimniecibā izmantojamās augsnes, izšķir
4 palienes augšņu grupas:

1) graudainās, 2) pārejas, 3) kārtainās un 4) trūdamās palienes augsnes.
Šādā saīsinātā palienes augšņu klasifikācijā nevar parādīt visu šo augšņu dažā-
dību, kā arī aluviālo un zonālo procesu ietekmi uz tām.

Padomju Savienības citās republikās palienes augšņu klasifikācijā vadās no

aluviālajiem un zonālajiem augšņu veidošanās procesiem.
V. Dokučajeva Augsnes zinātnes institūts savā palienes augšņu klasifikā-

cijā nosauc tās par aluviālajām augsnēm, tādējādi pasvītrojot aluviālo procesu
nozīmi šo augšņu veidošanā. Bioklimatisko apstākļu specifiku parāda ar zonas

nosaukumu. Palienes augšņu tipus sīkāk iedala apakštipos pēc šo augšņu alu-

viālo nogulumu rakstura (kārtainas vai graudainās), bet vēl sīkākā grupējumā
vadās no pārējo augsnes veidošanās procesu ietekmes (podzolētās, sasāļotās

utt.), trūda horizonta biezuma, g'lejošanās un sasāļošanās pakāpes, kā arī pēc
citiemrādītājiem.

Latvijas PSR sastopamo palienes augšņu veidi sīkāk apskatīti nodaļā «Lat-

vijas PSR augsnes» 310. lappusē.
Graudainās palienes augsnes (sk. 44. att. 4) visbiežāk izveidojas upju iele-

jās, kuras applūdina palu ūdeņi, kas nāk no mežainiem purvainiem apvidiem.
Mežos zem meža segas sniega kušanas ūdeņi mazāk noplūst pa augsnes virsu,

jo var labi iesūkties augsnē, kur tie lēni virzās uz zemākām vietām, pārvarot

augsnes
berzi. Daļu šā ūdens izmanto augi, bet pārējais gruntsūdeņu veidā pa-

kāpeniski ieplūst upēs. Tādēļ pali šeit izveidojas samērā lēni. Lēnie palu ūdeņi

applūdina vispirms palienes zemākās vietas, bet augstākās vietas pārplūst vēlāk

un retāk. Visā upes ielejā neizveidojas vispārēja strauja ūdens plūsma, jo pa-

augstinātie upes krasti ļauj tikai zemākās vietās ūdeņiem ieplūst centrālajā pa-

lienē un izplūst no tās. Palu ūdens nestas rupjākās daļiņas nogulsnējas pie-

gultnes palienē, bet centrālajā palienē, straumes ātrumam samazinoties, ieplūst
un nogulsnējas sīkās saduļķoto vielu daļiņas. Parasti ūdens šeit paliek nekustīgs

ilgāku laiku; tādos apstākļos nogulsnējas pat vissīkākās minerālas un organiskas
koloīdās daļiņas, ieskaitot bagātīgo mikrofloru (28. att.).

Ūdenim aiztekot, uz palienes virsmas paliek mitru duļķu un citu sīko daļiņu

kārta, kas satur daudz augu barības vielu. Parasti nogulsnētas duļķes bagātas
ar kalcija karbonātu.

Pakāpeniski izžūstot, uznestais materiāls stipri samazinās tilpumā un sa-

plaisā, izveidojot 2—3 mm diametrā graudainās drupatas. Gadu no gada uzne-

sumiem atkārtojoties, izveidojas līdz 1 m un pat biezāks trūdu bagāts struktūrains

28. att. Palu ūdens

plūsma, veidojot

graudaino palieni:

o — upes ieleja, b —-
ieleias senkrasts. c —

upes gultne vasarā.
d — pieterases upīte.

c — galvenā upes

straume, f — centrā-

lajā palienē ieplūstošā
un izplūstošā ūdens

celš. g — sanestās un

uzputinātās smiltis.

h — piegultnes palie-
ne, i — centrālāpalie-
ne. / — pieterases pa-

liene.
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augsnes slānis. Struktūras agregāti parasti ir labības graudu lielumā, tāpēc arī

šīs augsnes nosauc par graudainajāmpalienes augsnēm.

Graudainajām palienes augsnēm ir līdzena virsma, tās satur daudz trūda

un augu barības elementu. Trūds kopā ar kalciju sacementē sīkās
augsnes daļi-

ņas, veidojot labu, stabilu augsnes struktūru, kas savukārt nodrošina augsnei
labas fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Kārtainās palienes augsnes (sk. 44. att. 6) veido upes, kuru ūdeņi plašā
straumē pārplūdina visu ieleju no viena pamatkrasta līdz otram. Parasti tas

notiek vietās, kur upes baseinā izskausti meži un pavasarī, sniegam strauji no-

kūstot, upē ieplūst ļoti liels palu ūdeņu daudzums.

Straujie palu ūdeņi aiznes sev līdz māla, trūda un citas sīkās minerālo un

organisko vielu daļiņas, bet uz palienes virsmas nogulsnējas galvenokārt tikai

putekļveidīgās un rupjākās minerālās, kā arī nesadalījušos organisko vielu daļi-
ņas. Nogulumi, kas šādos apstākļos izveidojas uz palienes virsmas, pēc sava

sastāva un īpašībām stipri atšķiras no graudainajiem palienes nogulumiem.

Straujo palu sanestās samērā rupjās un mazauglīgās galvenokārt smilts daļiņas
nogulsnējas blīvos bezstruktūras slāņos, kas aprok augu iepriekšējā gadā izvei-

doto velēnu. Tā rodas kārtainajai palienes augsnei raksturīgās kārtas. Aprakta
velēna, kas bagātāka ar organiskām vielām, veido tumšāku kārtu. Līdzīgas tum-

šākas krāsas noguluma kārtas veido arī atsevišķos gados lēni uznākušie pali,
kuru rezultātā palienē nogulsnējas arī sīkās trūda daļiņas. Gaišākās organiskām
vielām nabadzīgākās smilšainās kārtas veidojas, ja strauji palu ūdeņi uznes jau-

nus smilšainus nogulumus. Palu ūdeņi atkarībā no reljefa palienes atsevišķās
vietās tek pa palienes virsmu ar nevienmērīgu ātrumu nevienmērīgā slānī, nosē-

dinādami gan vairāk, gan mazāk uzduļķotā materiāla. Tādējādi kārtainās palie-
nes reljefs kļūst nelīdzens, viļņains, paugurains.

Pārejas palienes augsnes (sk. 44. att. 5) ļoti bieži izveidotas mūsu mazāko

upju palienēs. Tās parasti izveidojas apstākļos, kad mainās strauji pali ar lēniem

paliem. Tādas palu maiņas novērojamas gan dažādu palu laikā, gan arī vienu

palu dažādos periodos.

Latvijas PSR teritorijāpavasaros sniega nokušana un palu izveidošanās var

notikt gan strauji, gan pakāpeniski. Sniega bagātās ziemās, kad sniegs pavasarī
strauji nokūst, pali izveidojas ātri un lieli. lelejā nogulsnējas kārtainai palienei
raksturīgi uznesumi. Turpretī sniega nabagās ziemās vai arī tad, ja sniegs pakā-
peniski nokūst, kas mūsu republikā novērojams samērā bieži, pali izveidojas pa-
kāpeniski un nav lieli. Tad izveidojas graudainai palienei raksturīgi nogulumi.
Gados, kad palienes nepārplūst vai pārplūst tikai uz īsu laiku, to augšņu veido-

šanos ievērojami ietekmē zonālie faktori. Bez tam šo augšņu veidošanos bieži

ietekmē deluviālie sanesumi, kas ar deluviāliem ūdeņiem pienesti no reljefa aug-

stākajām vietām.

Pārejas palienes augsnes pēc mehāniskā sastāva visbiežāk ir mālsmilts ar

1—3,0% trūda. Augu barības vielu daudzuma un citu īpašību ziņā tās ieņem

vidēju vietu starp graudainajām palienes augsnēm un kārtainajām palienes
augsnēm. Pārejas palienes augsnēm reljefs visbiežāk ir nelīdzens. Tajās parasti

izveidojas samērā mazauglīgāspļavas.
Trūdamās palienes augsnes veidojas, palienei sākot pārpurvoties.
Palienes zemākajās vietās, kur ir pastāvīgs sekls gruntsūdens, augsnes vei-

došanos stipri ietekmē pārpurvošanās process. Rodas daudz organiskās masas,

kas, sajaucoties ar palu ūdeņu uznestajām dūņām, veido īpatnēju organiskām
vielām bagātu biezu palienes augsnes virsējo horizontu.

So augšņu agronomiskās īpašības stipri atkarīgas no palienes nosusināšanas

iespējām, organiskās masas sastāva un sadalīšanās pakāpes. Augsnes reakcija

vāji skāba līdz skāba.

PALIENES AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Palienes augšņu auglība ir ļoti dažāda. Auglīgākas ir nepārpurvotās un ne-

sasāļotās graudainās palienes augsnes, jo tās ir bagātākas ar trūdu un augu

barības vielām, tām ir labākas arī citas agroķīmiskās īpašības. Pašreizējos ap-
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stākļos palienes augsnes izmanto galvenokārt kā dabiskās pļavas vai ganības.
Padomju Savienībā vairāk nekā 33 miljoni ha p]avu un ganību atrodas uz palie-
nes augsnēm.

Palieņu dabiskās pļavas un ganības parasti ir auglīgas, no tām iegūst labu,
pat divu pļāvumu sienu. Augšņu auglību šeit veicina palu ūdens vērtīgie sane-

sumi, kas ik gadus nogulsnējas palienē.
Tomēr tāda ekstensīva šo auglīgo augšņu izmantošana mūsdienās nav at-

taisnojama. Lielas palieņu platības aizaug ar krūmiem, pārpurvojas un zaudē

savu vērtību. Arī mājlopu ganīšana slapjās palienēs augsni stipri sablīvē, veido

ciņus, iznīcina vērtīgos zālaugus. Tikai pēdējā laikā izvēršas šo augšņu apgū-
šana kultivētu zālāju, rušināmkultūru, dārzeņu un graudaugu audzēšanai.

lekultivējot šīs vērtīgās augsnes,
tās vispirms attīrāmas no krūmiem, tad

pareizi nosusināmas un nolīdzināmas. Jāuzmanās no organiskām vielām bagāto
palienes augšņu pārsusināšanas. Vislabākā nosusināšanas sistēma ir tāda, kas

ļauj regulēt mitruma apstākļus, lai vajadzības gadījumā palieni varētu ari ap-

ūdeņot. Skābās palienes augsnes kaļķojamas.
Uzplēšot graudainās palienes augsnes, tajās strauji palielinās mikrobiolo-

ģiskie procesi un augiem uzņemamo barības vielu daudzums. Tāpēc uz labākajām
palienes augsnēm, sevišķi rūpniecības centru tuvumā, ieteicams audzēt dārzeņus
un citus vērtīgus kultūraugus. Agronomisko darbinieku uzdevums organizēt pēc

iespējas racionālāku vērtīgāko palienes augšņu izmantošanu.

Daudzās palienēs ar labiem panākumiem var audzēt kultūraugus, kas prasa
daudz mitruma un slāpekļa. Tās var izmantot pat visintensīvāko lopbarības un

dārzeņu kultūru audzēšanai.

Pareizi nosusinātas palienes augsnes satur kultūraugiem nepieciešamo mit-

rumu optimālā daudzumā. Tās bieži vien samērā bagātas ar slāpekli, kalciju un

dažreiz pat ar fosforu. Augsnes labā struktūrainlba nodrošina tās irdenu stā-

vokli (bez «garozas»); tas veicina vienmērīgu sēklu sadlgšanu un augu labu

attīstību. Tāpēc ar mazāku darba un līdzekļu patēriņu šeit iespējams iegūt lie-
lākas un labākas kvalitātes augu ražas nekā citās augsnēs.

Pētījumi Latvijas PSR rāda, ka palienes augsnēm piemērotākās kultūras,
kas dod visvairāk barības vienību un sagremojamā proteīna no 1 ha, ir cukur-

bietes, kukurūza, lopbarības burkāni, pākšaugi, ilggadīgie zālaugi un kartupeļi.
No dārzeņiem labi padodas kāposti, gurķi, tomāti, burkāni, sīpoli. Ūdens tuvums
nedaudz aizsargā vārīgākās kultūras arī pret salnām. Dārzeņu audzēšana palie-
nes augsnēs sevišķi attīstās lielu pilsētu tuvumā. Arī Rīgas piepilsētas zonā

vairāki kolhozi un sovhozi palieņu izmantošanā gūst labus panākumus.
Kultūraugu mēslošanai palienes augsnēs noteiktu priekšrakstu nevar dot, jo

šīm augsnēm ir ļoti dažāda auglība. Katrā atsevišķā gadījumāpirms augu mēslo-

šanas nepieciešams augsni izpētīt tuvāk, noskaidrot tajā esošos barības vielu dau-

dzumus un tikai pēc tam izlemt par mēslojumu un tā devām.

Mēslojot pārplūstošu palienes augsni, jāievēro tās īpatnības. Vairumā gadī-
jumu šādās augsnēs ir daudz (ap 10% un vairāk) organisko vielu. Tādām ar

trūdu bagātām palienēm organiskais mēslojums nav nepieciešams. Mikroorga-
nismu darbības veicināšanai ieteicams dot nelielas devas (10—12 t/ha) sadalīju-
šos kūtsmēslu.

lelabojot mazauglīgas, ar trūdu trūcīgas, smilšainās palienes augsnes (1 —

3% trūda), izšķiroša nozīme ir lielām organiskā mēslojuma devām (40 t/ha kūts-

mēslu) un minerālmēsliem (N, P, X).
Palienes augsnēs, kas pavasarī nepārplūst vai tikai īslaicīgi pārplūst, orga-

nisko mēslojumu var iestrādāt augsnē rudenī. Uz palienēm, kas pavasaros atro-

das zem palu ūdeņiem, nedrīkst izvest kūtsmēslus ziemā un atstāt kaudzēs, jo
tad palu laikā daudz augu barības vielu iet zudumā — tās izskalo un aiznes

palu ūdeņi.
Ar trūdu bagātās palienes augsnes parasti slāpekļa ziņā ir mazprasīgas,

tāpēc slāpekļa mēslojuma devas šādas augsnēs var būt atbilstoši mazākas.

Tomēr augstu ražu meistari augiem dod slāpekļa mēslojumu arī šādās augsnēs.
Slāpekļa pamatmēslojums jādod pavasarī, bet vasarā — slāpekļa papildmēslo-
jums.
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Augiem uzņemamais fosfora daudzums palienes augsnēs ir visai dažāds.

Tomēr parasti šī augu barības elementa šajās augsnēs ir maz. Tāpēc fosfora

mēslojums uzskatāms kā neatņemama pamatmēslojuma sastāvdaļa. Mūsu repub-
likas palienes augsnēm sevišķi vajadzīgs kālija mēslojums. Labus rezultātus

dod arī mikroelementu mēslojums.

SMILTĀJI UN SMILTS AUGSNES

SMILTĀJU UN SMILTS AUGŠŅU PLATĪBAS

Smilts nogulumu platība Padomju Savienībā aizņem apmēram 200 miljonus
ha, no kuras ap 30% atrodas PSRS Eiropas da|ā. Vislielākie smiltāju masīvi at-

rodas sausajos Dienvidaustrumos. Pēc L. Prasolova datiem, velēnu podzolētās
smilts augsnes aizņem 628 miljonus ha, melnzemes smilts augsnes — 3,4 miljo-
nus ha; melnzemes mālsmilts augsnes — 9,5 miljonus ha: kastaņbrūnās un brū-

nās smilts un mālsmilts augsnes — 343 miljonus ha; pelēkzemes smilts un māl-

smilts augsnes — 8,1 miljonuha; apauguši, pusapauguši un kaili smiltāji — 77,4

miljonusha.

Sausās stepes un tuksneša augšņu zonā smilts nogulumu platība sasniedz

77,5 miljonus ha, .no tās 56,2 miljoni ha ir tuksneša smiltāji: Karakuma smiltāji
aizņem apmēram 33 miljonus ha, Kizilkuma — 20 miljonus ha, Piedonas —

1,0 miljonu ha, Terekas—Kūmas — 0,8 miljonus ha, Lejasdņepras — 0,2 miljonus
ha unAstrahaņas — ap 1,2 miljonusha.

Pēc vēsturiskiem datiem, smilšu teritorijas Dņepras lejastecē un gar Donas

upi, kā ari Terekas—Kūmas smiltāji agrāk bijuši pārklāti ar zālaugu segu un

mežiem. Mežu izciršana, nepareiza mājlopu ganīšana un neracionāla augsnes
apstrādāšana, neaizsargājot augsnes no vēja, sekmēja eroziju un augsnes segas

sabojāšanos. Tādējādi uz līdzenas teritorijas izveidojās ceļojošas kāpas vai bar-

hani (29. att.). Tagad nelielu daļu smiltāju izmanto aitu ganībām un arī lauk-

saimniecības augu audzēšanai.

29. att. Smilšu barhani.
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SMILTS AUGŠŅU UN SMILTS ĪPATNĪBAS

Smilts specifika ir tās irdenums, liela ūdenscaurlaidība, maza ūdensaizturē-

šanas spēja. Smilts augsnes satur nedaudz trūda un ūdenī šķīstošo sāju. Tā

kā smilts augsnēs ir maz koloīdu, tām ir maza adsorbcijas kapacitāte. Sausā

laikā smilts augsnes ātri izžūst, un vējš smiltis var viegli pārvietot uz tuvāko

apkārtni — pļavām, laukiem un citām platībām, dažkārt apberot tās kt biezu

smilšu kārtu.

Smiltis ir iežu sadēdēšanas produkti ar graudiņu lielumu 3—0,05 mm dia-

metrā. Tās bieži sastāv gandrīz tikai no kvarca (95—98%), tāpēc tajās ir maz

augu barības vielu — slāpeklis, fosfors, kālijs, kalcijs konstatēts tikai crocenta

simtdaļās vai tūkstošdaļās. Parastajā smilti (smalkā smilts) graudiņu lielums

ir 0,25—0,05 mm diametrā, un tie aizņem 85—96% no kopējā sastāva

Smiltis pēc izcelšanās iedala jūras, ezera, alūvija, delūvija, elūvija. eolovija,

fluvioglācija ar dažādu granulometrisko sastāvu. Izšķir šķautņaino graudiņu,
pusapaļo graudiņu un apaļo graudiņu smiltis ar līdzenu, gludu vai matētu grau-

diņa virsmu. Smilšu nogulumu sakārta atkarīga no daļiņu izmēra, veida, sav-

starpējā novietojuma un virsmas raKstura.

Smilšu graudiņu virsma apklāta ar citas vielas apvalku, galvenokārt ar

dzelzs oksīda koloīdu. No šī apvalka rakstura atkarīgas smilts un smilts augšņu

filtrēšanas spēja, izplūšana, adsorbēšanas spēja un citas hidrofizikālās īpašības.
Māla apvalks adsorbē katjonus, no kuriem kalcijs padara šo apvalku izturīgāku.
Jauktā tipa apvalkā iekšējā kārtiņa ir dzelzs oksīda, bet ārējā — māla. Smilšu

apvalka mālainā daļa piesaista organiskās vielas vai citas rupjākās minerāl-
vielas.

Smilts īpatnējais svars ir 2,5—2,7, tilpumsvars — 1,5—1,7. Atkarībā no

graudiņulieluma, smilšu porainība ir rupjā smUtī 33—39%, vidēji rupjā smiltī —

40—41%, smalkā smiltī — 42—46%, putekļainā smiltī — 47—55%. Jauktās smil-

tīs porainība var samazināties, ja starptelpās novietojas mazāki graudiņi un

smiltis tādējādi sablīvējas. Parasti ūdens sanesto smilšu nogulumi ir blīvāki,

jo it bieži to mehāniskajā sastāvā ir nedaudz vairāk sīkāko daļiņu. Lauka ūdens-

ietilpība smiltīs ir 5—14% (tilpuma) vai 3—8% (svara), mālsmiltīs — līdz

20—25% (tilpuma). Smiltis var saturēt augiem uzņemamā ūdens krājumu līdz

9—10% no tilpuma.

Kā labas siltumvadītājas smilts augsnes samērā atri sasilst lielā dziļumā,
tāpēc vairums kultūraugu tajās, ja ir pietiekami mitruma, ātrāk izaug un noga-

tavojas (par apmēram 10—20 dienām) nekā smilšmāla vai māla augsnēs. Mazās

kopējās daļiņu virsmas dēļ smilts augsnes maz saista ūdeni un augu barības vie-

las; tas stipri ierobežo augu augšanu. Pastiprinātas aerēšanas dēļ organiskās
vielas smiltī ātri sadalās un sadalīšanās produkti dziļi ieskalojas, tāpēc trūda

smilts augsnēs parasti ir maz (1—2%)- Zemākās vietās, kur sakrājas lieks mit-

rums, organiskās vielas sadalās lēnāk un trūda daudzums ievērojami pieaug. Ar

trūda pieaugumu izmainās smilts raksturīgās īpašības — tās tuvinās māl-

smilts īpašībām.

SMILTS AUGŠŅU IELABOŠANA

Smilts augsnēm vairāk nekā citām augsnēm ir vajadzīga pamatielabošana.
Tām ir augsta augsnes izveidošanās procesa dinamika, kas kavē to iekultivē-

šanu; trūdam ātri mineralizējoties, tā krājumi pastāvīgi jāatjauno. So augšņu
lielās ūdenscaurlaidības dēļ šķīstošie sāļi, tajā skaitā ievadītās augu barības

vielas, ātri izskalojas. Sausākos klimatiskos apstākļos augsnē ievadītie minerāl-

mēsli, augsnei žūstot, var radīt augstu sāļu koncentrāciju, kas kaitīga augiem.

Lai no tā izvairītos, šādās augsnēs minerālmēsli jādod mazākās devās
L

Smilts augšņu fizikālo īpašību uzlabošanai tās jāapgādā ar lielākām orga-

nisko vielu devām. Tādējādi uzlabosies augsnes hidrofizikālās īpašības, lauka

ūdensietilpība var pat dubultoties. Pakāpeniski palielinot aršanas dziļumu un

reizēm dodot organiskos mēslus (kūtsmēslus, zaļmēslus, kompostus v. c), var
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izveidot biezāku trūda horizontu. Ar to palielinās augsnes
mitrums un sakņu

iespiešanās dziļums. Papildinot ar māla piemaisījumu augsnes augsti disperso
daļu, var uz ilgāku laiku uzlabot smilts augšņu adsorbcijas spēju un līdz ar to

arī augsnes auglību. Taču šis pasākums dārgās izmaksas dēļ ne visur iespējams,
it sevišķi, ja māli jāpieved no tālienes. Smilts augsnēm mālus dod apmēram
50 t/ha un vairāk. Reizē ar māliem dod arī organiskos mēslus, minerālmēslus un

skābām augsnēm — arī kaļķus. Koloīdi smilts augsnē palielina minerālmēslu

iedarbības efektivitāti, samazina šķīstošo vielu zudumus un rada augiem lab-

vēlīgāku augsnes mitrumu, tā ka augi var labāk izmantot barības vielas.

lestrādājot mālus vai kūdru 40—50 cm dziļumā, var radīt nelielu starpslā-
nīti, kas uzlabo smilts augšņu adsorbcijas spēju, ierobežo ūdenscaurlaidību —

noteiktā dziļumā rodas necaurlaidīgs vai puscaurlaidīgs ekrāns, kas ievērojami

paaugstina šo augšņu produktivitāti.

SMILTĀJU IZMANTOŠANA

Padomju Savienības dienvidos veiktie izmēģinājumi liecina, ka smiltāju
teritorijas it labi var izmantot lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Vispareizākā
izrādījās kompleksā smiltāju apgūšana, kurā mežs ir viens no svarīgākajiem
kompleksa locekļiem. Bez meža joslu radīšanas nevar cerēt uz sekmīgu kultūr-

augu augšanu smilts platībās. Meža joslu galvenais uzdevums ir augšņu aiz-

sargāšana pret vēja darbību — ar tām jānovērš smilts pārvietošanās un augu

apbēršana, jāpasargā lauki no sausvējiem. Pareizi organizējot teritoriju, ieviešot

atbilstošu augu seku, agrotehniku, sējumu aizsargāšanu no vēja darbības, var

radīt ne vien labus meža stādījumus, bet arī iegūt augstas dažādu lauksaimnie-
cības augu ražas.

Smiltājos labi meži izaudzēti Piedonas, Rostovas, Volgogradas, Rietumkaza-

hijas un citos apagabalos. Ar meža joslām aizsargātajos smiltājos var labi
audzēt rudzus, vīnogas, bahčejus un citus kultūraugus. Izmēģinājumu stacijās
pierādījies, ka Dņepras, Donas un Lejas Pievolgas, Terekas, Kūmas un Piekas-

pijas zemienēs smiltājus un smilts augsnes ar sekmēm var izmantot vīnkoku

audzēšanai. Vispiemērotākās platības šim nolūkam ir līdzenumi un vāji viļņainas
reljefa platības ar gruntsūdeni 2—4 m dziļumā. Donas baseina smilts augsnes
ir noderīgas rūpnieciskai dārzkopībai. Tur iespējams bez laistīšanas iegūt labas

pastāvīgas ābolu, bumbieru, ķiršu un aprikožu ražas.

Praksē pierādījies, ka Volgogradas, Rostovas, Astrahaņas un citos apga-

balos arbūzu ražas smiltājos un smilts augsnēs nav nemaz zemākas kā meln-

zemēs un kastaņbrūnajās augsnēs. Tādējādi smiltāju platības PSRS dienvidos

un dienvidaustrumos var kļūt par bahčeju audzēšanas bāzi. Ņemot vērā šo kul-

tūraugu sausumizturību un lielo ražību, tie uzskatāmi par perspektīviem augiem

smiltāju platībās. Visražīgākie un sausurniztarīgākie ir lopbarības arbūzi, kuru

raža sasniedz 400—500 c/ha; no graudaugiem visražīgākie ir ziemas rudzi.

Tagad smilts augsnēs, kad iespējams augsnes mitrumu regulēt ar irigāciju,
dienvidu apvidos ir iegūtas augstas visu, it sevišķi siltumprasīgāko kultūraugu
ražas. Tādējādi smiltājus un smilts augsnes var dažādi izmantot lauksaimnie-

cībā ne tikai PSRS ziemeļos, bet arī dienvidos un dienvidaustrumos.

KALNU APGABALU AUGSNES

AUGŠŅU PLATĪBAS

Kalnu apgabalu augsnes aizņem apmēram 30% no Padomju Savienības teri-

torijas. No tām visvairāk ir kalnu podzolētās augsnes — apmēram 20%, tās at-

rodas Kaukāzā, Vidusāzijā (Tjanšanā, Pamira), Sibīrijā, Tālajos Austrumos,
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Krimā, Karpatos, Urālos. Pārējos 10% aizņem kalmi tundras augsnes
— 6,5%,

kalnu pļavas augsnes — 1,1%, kalnu stepes augsnes — 0,8%, kalnu tuksneša

augsnes — 0,6% un kalnu meža brūnās augsnes — 0,5%.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS APSTĀKĻI

Klimats un reljefs. Augsnes veidošanās apstākļi kalnu apgabalos ir citādi

nekā līdzenumā. Uz kalnu nogāzēm līdz ar absolūtā augstuma pacēlumu novēro-

jama klimata un augsnes izmainīšanās. Kalnos ir ļoti mainīgs mikroklimats un

līdz ar to augsnes bioloģiskie procesi, tāpēc augi šeit pēc sastāva un attīstības
krasi atšķiras no līdzenuma augiem. Nevienādā reljefa dēļ kalnos vērojama liela

insolācijas ietekme, un no augstākām vietām plūstošie ūdeņi noskalo augsnes

virsējo daļu. Līdz ar vietas pacēlumu virs jūras līmeņa palielinās saules radiā-

cija un siltuma izstarošana, kas sekmē atmosfēras virsējo slāņu dzidrumu (caur-

redzamību). Siltuma pieplūdums pieaug mazāk nekā siltuma zudums izstarojot.
Tā, piemēram, paceļoties no 300 m līdz 3100 m, saules radiācija palielinās par

20%, bet siltuma zudums pieaug par 40%. Tādējādi, paceļoties kalnos, klimats

kļūst arvien aukstāks, krasākas ir diennakts temperatūras svārstības, garāki
aukstie periodi, bet īsāki siltie periodi. Temperatūra pazeminās vidēji par 0,4—

0,6 °C uz katriem 100 m pacēluma, bet atmosfēras spiediens pazeminās vidēji

par 1, mm uz katriem 10,5 m pacēluma. Līdz ar augstuma pieaugumu palielinās
arī nokrišņu daudzums un relatīvais gaisa mitrums. Liela ir klimata ietekme uz

augu attīstību un līdz ar to uz augsnes veidošanās procesu attiecīgajā ģeogrā-
fiskajā novietojumā. Katrs nogāzes veids, katra cilmieža izmaiņa, kas kalnu ap-

stākļos ir parasta parādība, izmaina augsnes veidošanās procesa virzienu. Kalnos

ir tādi reljefa veidi, iežu un klimatisko apstākļu kompleksi un līdz ar to augšņu
tipi, kādi nevar veidoties līdzena reljefa apstākļos. Katrā kalnu sistēmā uz no-

gāzēm veidojušies tādi augi un augšņu zonas, kādas atbilst attiecīgo kalnu īpat-

nējo augšņu veidošanās faktoru kompleksam.
Cilmieži. Ja līdzenumos augsnes veidojušās galvenokārt uz nogulumu iežiem

vai to pārvietotajiem produktiem, tad kalnos augšņu cilmieži bieži vien ir masī-

vie kristāliskie izvirdumu ieži vai to sadēdēšanas produkti. Kalnos erozijas iedar-
bībā vecāko formāciju ieži parādās virspusē. Irdenie kvartārie uznesumi sasto-

pami zemākajās zonās.

Augsnes veidošanā liela nozīme vietas ģeogrāfiskajam novietojumam, ģeo-
loģiskajai un ģeomorfoloģiskajaiuzbūvei. Augstāko kalnu nogāzēs atšķirībā no

zemāko kalnu nogāzēm augsnes ir skeletainākas un ar seklāku profilu, ģenētiskie
horizonti vājāk izveidoti.

VERTIKĀLĀ AUGŠŅU ZONALITĀTE

Vertikālās augšņu zonas, kā to konstatēja V. Dokučajevs, nav vienkāršs

horizontālo zonu atkārtojums, tās ir specifiskas katrai kalnu sistēmai. Vertikālās

zonalitātes būtība ir tā, ka augsnes pa kalnu nogāzi zonveidīgi izmainās verti-

kālā virzienā. Zonu secība atbilst horizontālo augšņu zonu secībai virzienā no

dienvidiem uz ziemeļiem. Taču šī secība nav vienāda visām kalnu sistēmām.

Kalnu pakājē sastopamās augsnes
ir radniecīgas pieguļošas horizontālas zonas

augsnēm. Ar pacēlumu augsnes veidošanās faktoru komplekss stipri izmainās,

un augsnes ir jau tādas kā citās kalnu sistēmās, kur augšņu veidošanos ietekmē

radniecīgu faktoru kompleksi. Tā, piemēram, Kaukāza kalnu sistēmā austrumu

nogāzes pakājē izvietotajā Kaspijas jūras piekrastē, kas ietilpst pelēkzemes aug-

šņu zonā, sastopamas pelēkzemes, bet, virzoties kalnā, tās nomaina kalnu stepes

augsnes (melnzemes, kastaņbrūnās augsnes), aiz tām nāk kalnu pelēkas augsnes,

kas veidojušās zem ozolu un dižskābaržu mežiem, bet vēl augstāk, kur aug skuju
koki, izveidojušās kalnu meža podzolētās augsnes. Aiz tām ir kalnu pļavas aug-

šņu zona ar kalnu pļavas augsnēm, kuras sastopamas tikai augstos kalnos alpu
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(2500—3000 m augstumā) un sublapu (2000—2500 m augstumā) kalnu p]avas
augšņu apakšzonās. Tās ir īpatnējas augsnes,

kas neveidojas līdzenumu apgaba-
los. Augstāk par subalpu p|avas augsnēm izveidojušās kalnu tundras augsnes

analoģiski kā ziemeļu tundrā. Vēl augstāk kalnos atsedzas kailas klintis, kuras

augstāk pārklātas ar mūžīgā ledus un sniega segu.

Kaukāza kalnu rietumu pakājē izvietotajā Melnās jūras piekrastē sastopa-

mas sarkanzemes un kalnu meža brūnās augsnes, kādas nav sastopamas līdze-

numa apstākļos. Nākamās augstākās augšņu zonas jau līdzīgas citu kalnu aug-

šņu zonām.

V. Dokučajeva vertikālās augšņu zonalitātes vispārējā likumsakarībā ir arī iz-

ņēmumi. Augu valsts un augšņu zonu izvietojums atbilst klimata izmaiņām, bet
bieži augu attīstību un augsnes veidošanos ietekmē nogāzes ekspozīcija, dažādie

cilmieži, vēja aizsargāta vieta. Tādēļ kalnos bieži novērojama zonas inversija,

t. i., atkāpšanās no vertikālās zonalitātes. Tā, piemēram, Elbrusa rajonā mūžīgā
sniega zonai ļoti tuvu atrodas kalnu stepe; Tjanšana dienvidu kalnu grēdās un

Pamirā lielā augstumā sastopamas kalnu sausās stepes augsnes ar solončaku

plankumiem. Līdz ar to kalnos novērojama vienas vai otras zonas izpalikšana.
Tā, piemēram, kalnu pļavas augšņu zona var robežoties nevis ar meža augšņu
zonu, bet ar stepes augšņu zonu. To var novērot vietās, kur stāvas dienvidu
nogāzes robežojas ar lēzenām ziemeļu nogāzēm.

KALNU AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Kalnos virzienā no augšas uz leju augsnes izvietojušās zonās pēc šādas
shēmas: 1) kalnu tundras zonas augsnes; 2) kalnu pļavas zonas augsnes (alpu
un subalpu); 3) kalnu meža zonas augsnes (podzolētās, brūnzemes un pelēkās);
4) kalnu stepes zonas augsnes (melnzemes, kastaņbrūnās, brūnās); 5) kalnu
tuksneša zonas augsnes (pelēkzemes).

Augstākos kalnos virs tundras zonas ir subnivālā zona, kur noris iežu fizi-
kālā sadēdēšana, augsnes veidošanās tur ir tikai sākuma stāvoklī. Augstāk par
subnivālo zonu atrodas nivāilā zona ar mūžīgā sniega segu.

īpašu kalnu augšņu grupu sastāda sarkanzemes un dzeltenzemes, kas vei-

dojušās mitrajos subtropos. So augšņu ir samērā maz, tās sastopamas zemos

kalnos Gruzijā, Melnās jūras piekrastē, kā arī Kaspijas jūras piekrastē, Lenko-
rani augšņu rajonā.

Kalnu tundras augsnes sastopamas augstāko kalnu augšējā daļā. Tās izpla-
tītas galvenokārt Austrumsibīrijā un Aizbaikālā. Tipiskās kalnu tundras augsnes
var sastapt Kamčatkas, Čukču, Ziemeļurālu kalnos, Verhojanas, Cerskas un Koli-
mas kalnu grēdās, Altaju—Sajanu kalnu sistēmā. Kalnu tundras augsnes ir

1) kudrainās un 2) kūdraini podzolētās, ar ļoti plānu trūda hori-
zontu, kas satur 20—30% trūda. Kalnu tundras augsnes galvenie augi ir ķērpji
un sfagnu sūnas.

Kalnu pļavas augsnes izplatītas galvenokārt Vidusāzijas, Kaukāza un Kri-
mas kalnos. Visvairāk izpētītas Kaukāza kalnu pļavas augsnes, ko veicis galve-
nokārt S. Zaharovs. Pēc viņa pētījumiem, kalnu pļavas augsnes veidojušās lielā
augstumā (2000—3000 m) zem subalpu pļavas augiem. Augu attīstībai tur kli-
mats un citi apstākļi ir piemēroti, tādēļ tie sasniedz 50—80 cm un pat lielāku
augumu. Zelmeņa sastāva ir daudz stiebrzāļu (Bromus, Calamagrostis, Avena
v. c), kā arī dažādi platlapu augi (Campanula, Valeriana, Ranunculus v. c).
Sie augi veido biezu zelmeni, to saknes stipri pietīklo augsnes virskārtu, radot

lielu organisko vielu masu. Zonas zemākajā daļā pie meža augšņu zonas aug-
šējas robežas aug rododendri.

Kalnu pļavas augšņu zonai raksturīga vielu fizikālā sadēdēšana. Turpretim
ķīmiskā sadēdēšana noris vāji, tāpēc augsnes parasti ir nepiesātinātas, skeletai-
nas. Klimats pēc gada un diennakts temperatūras amplitūdām ir tuvāks jūras
klimatam. Augsne ir siltāka par gaisu. Nokrišņi svārstās no 800 līdz 1200 mm;

pie tam vislielākais nokrišņu daudzums ir vēlu pavasarī vai agri vasarā; ziemā

izveidojas bieza sniega sega. Lielais ūdens pieplūdums un augstā augsnes ūdens-

ietilpība (45—100%) nodrošina pļavas augus ar vajadzīgo mitrumu. īsajā veģe-
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tācijas periodā ar samērā zemu temperatūru (1—3 mēnešus temperatūra aug-

stāka par 10 °C) un lielu augsnes mitrumu anaerobo apstākļu pārsvarā augu

atliekas lēni mineralizējas.

Augsnes zem rododendru audzes atrodas uz kalnu pļavas un kalnu meža

(bērzi, lapegles) robežas. Tām ir 6—B cm biezs meini rūsgans kūdras horizonts

(T), zem kura atrodas 7—B cm biezs rūsganbrūns trūda horizonts (Ai). Dziļāk
zem tā atrodas gaiši rūsganbrūns podzolētais horizonts (A2) un vēl dziļāk —

ap 38—40 cm iluviālais horizonts (B), kas pakāpeniski pāriet akmeņainos iežos.

Trūda daudzums virskārtā 22—35%; pH 4,7—5,1; augsnes piesātinājuma pakāpe
25—68%. B horizontā piesātinājums 69—87%.

Kalnu meža augsnes. Zemāk par kalnu pļavas augšņu zonu atrodas kalnu

meža augšņu zona. Tā sastopama visos kalnu rajonos, sākot ar PSRS rietumiem

līdz Tālajiem Austrumiem. Kalnu meža zonas augsnes iedala 1) kalnu meža

podzolētās augsnēs, 2) kalnu meža brūnajās augsnēs un 3) kalnu meža pelēka-
jās augsnēs.

Kalnu meža podzolētās augsnes sastopamas galvenokārt austru-

mos no Jeņisejas, Vidussiblrijas plakankalnē un Aizbaikālā. Tās var būt vāji
līdz stipri podzolētās. Pie tam bieži ortšteina horizonts ir humificēts. Sīs aug-
snes veidojas zem priežu, egļu, dižegļu, lapegļu un ciedru mežiem. Rietumu

Gruzijā kalnu meža stipri podzolētās augsnes ar ļoti blīvu ortšteina horizontu

sastopamas zem dižskābarža mežiem.

Kalnu meža podzolēto augšņu profils skaidri diferencēts ģenētiskos horizon-
tos. Meža zemsega (A0) s—lo5—10 cm bieza, bieži ar sūnām, kūdraina, pussadalīju-
sies. Trūda horizonts (Ai) ap 3—5 cm, retāk biezāks, ar 8—12% trūda. Podzolē-

tais horizonts (A2 ) 5—.15 cm biezs, skaidri izteikts, gandrīz balts. Iluviālais
horizonts (B) 20—25 cm biezs, rūsganbrūns, diezgan blīvs. Visumā kalnu meža

podzolēto augšņu profila biezums nepārsniedz 40—50 cm un ir stipri skeletains.

Kalnu meža podzolētās augsnes ir nepiesātinātas, ar skābu vai stipri skābu

reakciju, ar augstu apmaiņas skābumu un hidrolītisko skābumu, satur daudz kus-

tīgā alumīnija un dzelzs. Sīs augsnes vispār barības vielām bagātākas nekā

līdzenuma podzolētās augsnes.

Kalnu meža pelēkās augsnes veidojušās zem lapu koku meža un

jaukta meža uz skābo un bāzisko iežu sadēdēšanas produktiem. S. Zaharovs tās

30. att. Kalnu pļavas augsne.
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konstatēja ziemeļrietumu Kaukāzā kalnu meža augšņu zonā līdz 900 m aug-
stumā zem ozolu mežiem. Tās augstāk zem dižskābaržu mežiem pāriet vāji

podzolētajās kalnu meža brūnajās augsnēs.
Kalnu meža pelēko augšņu profilā izveidojušies šādi horizonti: A

O, A,, A|A2,
B un C. Ai horizontā ir 2—4% trūda, adsorbcijas kapacitāte 25—30 mgekv/100 g

augsnes, reakcija neitrāla (ap pH 7).
Kalnu meža brūnās augsnes izveidojušās zem lapu koku meža

siltā un mitrā klimatā (800—900 mm vidējais gada nokrišņu daudzums) kalnu

nogāzēs Kaukāzā (augstāk par 500—600 m], Melnās jūras piekrastē virs sar-

kanzemju zonas, Krimā, Karpatos, Tjanšana dienviddaļā un vidusdaļā.
Sīm augsnēm tieši zem zemsegas ir brūns trūda horizonts (Ai) ar sīkdru-

patainu struktūru; B horizontā struktūra riekstaina. Kalnu meža brūnās augsnes

ir trūdu bagātas (Kaukāzā 5—8%, Krimā 3%), reakcija vāji skāba vai neitrāla,
augsta adsorbcijas kapacitāte — līdz 45 mgekv. Sajās augsnēs audzē tabaku,

vīnkokus un pat tējas krūmus.
Daži pētnieki kalnu meža brūnās augsnes, kas veidojušās sausākos ap-

stākļos, sauc par kalnu meža sarkanbrūnajām jeb kanēļbrūnajām augsnēm. Pēc

M. Sabašvili uzskata, šīs sarkanbrūnās augsnes ir pārejas stadija no kalnu

meža brūnajām augsnēm uz kalnu stepes augsnēm. Kalnu meža sarkanbrūna-

jām augsnēm virskārtas biezums sasniedz 80 cm un vairāk. Tās ir ar riek-

staini drupatainu struktūru, sablīvētas, satur pat 4—6% un vairāk trūda. Vai-

rums pētnieku uzskata, ka kalnu meža brūnās augsnes un kalnu meža sarkan-

brūnās augsnes tuvojas subtropu augsnēm.

Rietumgruzijā sastopamas arī kalnu meža podzolētās brūnās
augsnes, kas

veidojušās zonas virsējā daļā zem skuju koku un skābaržu mežiem. Tās ir ar

nelielu adsorbcijas kapacitāti, satur mazāk trūda un maz dzelzs un alumīnija.
Kalnu stepes augsnes sastopamas Kaukāzā un Vidusāzijas kalnos tādā pašā

augstumā kā kalnu p|avas augsnes vai zemāk, tikai sausākos apstākļos. Tās

veidojušās nepietiekama mitruma apstākļos, zem stepes augiem līdzenā reljefā.
Kalnu stepes augsnes salīdzinājumā ar atbilstošajām līdzenuma augsnēm ir

barības vielām bagātākas. Kalnu stepes augsnēm pieskaita kalnu pļavasstepes
melnzemveida augsnes, kalnu melnzemes, kalnu kastaņbrūnās augsnes un kalnu
brūnzemes augsnes. Sīs augsnes, kaut veidojušās tuvās teritorijās, krasi at-

šķiras pēc ķīmiskā un mehāniskā sastāva.

Kalnu melnzemes raksturīgāk izveidojušās Armēnijas uzkalnes Lo-

tijskas līdzenumā (1400—7800 m). Kalnu melnzemēm ir visas līdzenuma meln-

zemju pazīmes (melnas, graudainu struktūru v. c). Tām ir 40—60 cm bieza

virskārta ar 4—10% trūda; piesātinātas. Kalnu melnzemju apakštipi tādi paši kā

līdzenuma melnzemēm. Kalnu melnzemēs gandrīz nemaz nav solončaku, soloncu

un solodu. To ir maz arī kalnu kastaņbrūnajās augsnēs un kalnu brūnzemes

augsnēs.

Kalnu kastaņbrūnās augsnes, kalnu brūnzemes

augsnes un kalnu pelēkzemes sevišķi izplatītas Vidusāzijā starp
kalnu melnzemēm.

Kalnu tuksneša augsnes Padomju Savienībā sastopamas galvenokārt Pa-

mirā un Vidusāzijas kalnu sistēmās. Starp kalnu tuksneša augsnēm Pamirā un

Tjanšana atrodas takīrveida soloncētās, soloncu un solončaku augsnes ar tām

raksturīgu profilu. Tās izveidojušās sausa un auksta kalnu klimata apstākļos.

KALNU AUGŠŅU IZMANTOŠANA

Kalnu apgabali ar savām īpatnībām nosaka augšņu izmantošanas raksturu

lauksaimniecībā. Daļēji šīs augsnes jau sen izmanto, galvenokārt kā augsti pro-
duktīvas ganības vai pļavas. Nelielās platībās audzē vīnkokus, citrusus, tējas
krūmus, kokvilnas krūmus, tabaku. īpatnējo apstākļu dēļ kalnu augsnes grūti
apstrādājamas, tāpēc tās maz izmanto laukkopībā. Visintensīvāk laukkopībā iz-

manto kalnu meža brūnās augsnes, kalnu melnzemes un kalnu kastaņbrūnās
augsnes.
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Svarīgākais uzdevums kalnu apgabalu augšņu sekmīgai izmantošanai lauk-
saimniecībā ir augsnes erozijas ierobežošana. Tas panākams, mežus rūpīgi sau-

dzējot, ierobežojot mājlopu ganīšanu. Meži ne vien pasargā kalnu augsnes no

erozijas, bet tie ir arī mitruma krājēji un regulētāji, kas vienmērīgi apgādā
ar ūdeni kalnu upes, kuram ir liela nozīme apūdeņojamos rajonos, kas pieguļ
kalnu apgabaliem. Tādējādi nevērīga mežu izciršana un neprasmīga ganību iz-
mantošana sekmē eroziju, kas bojā ne vien sējumus, bet arī ceļus, dzelzceļus,

apdzīvotas vietas, veicina kalnu un priekškaļņu līdzenumu augšņu ātrāku iz-

žūšanu. Mežiem ir nozīme arī cīņā pret lavīnām.

PASAULES AUGSNES

Pirmo augšņu zonu karti ziemeļu puslodei sastādīja V. Dokučajevs, un

1899. gadā to eksponēja Vispasaules izstādē Parīzē. Kartē bija izdalītas 5
augšņu zonas, kuras pēc tagadējā iedalījuma atbilst arktiskajai-subarktiskajai
zonai, mežu-pļavu zonai, mežastepes zonai, melnzemes stepes zonai un tropisko
augšņu zonai. Bez tam vēl bija izdalīta aerālā zona (akmeņainās, smilšainās,

sāļainās, lesa un citas augsnes). Ar to V. Dokučajevs formulēja augšņu ģeo-
grāfiskās izplatības pamatprincipus.

Detalizētākas pasaules augšņu kartes Ziemeļu un Dienvidu puslodei sa-

stādīja K. Gļinka. Tās publicēja 1906., 1915. un 1927. gadā. Padomju kartogrā-
fijai strauji attīstoties, turpmāko pasaules augšņu karšu sastādīšanā jau pie-
dalās vairāki autori. D. Viļenskis sastādīja augšņu kartes Ziemeļamerikai un

Dienvidamerikai, Z. Sokaļska — Āfrikas kontinentam, V. Rokačova — Āzijas
daļai ārpus Padomju Savienības robežām, L. Prasolovs — Padomju Savienībai,

Eiropaiun Austrālijai. Augšņu kartes L. Prasolova redakcijā publicēja 1937. gadā.
1948. gadā D. Viļenskis sastādīja vēl detalizētāku Pasaules augšņu karti. Pēdējos
gados autoru kolektīvi ir sastādījuši jaunas pasaules augšņu kartes.

Apkopojot augšņu kartēs milzīgus augšņu segas izpētes materiālus, radās

iespēja izdalīt augsnes-klimata joslas (48. tabula) un augsnes-veģetācijas-kli-
mata apgabalus (49. tabula), kurus jau var uzskatīt par pasaules augšņu agro-

nomiskas rajonēšanas pamatvienībām. 31. attēlā parādīti44 pasaules agro-augsnes

apgabali. Tie izdalīti, balstoties uz jaunākajām pasaules augšņu kartēm, kas

sastādītas PadomjuSavienībā I. Gerasimova redakcijā.
Augšņu grupēšanā un agronomiskajā rajonēšanā ievēro augsnes un atmosfē-

ras siltuma unmitruma apstākļus, jo tie labi raksturo organisko vielu un minerāl-

vielu pārvēršanos augsnes veidošanās procesā, kā arī izšķirīgi ietekmē augsnes

48. tabula

Līdzenumu teritoriju sadalījums pa augsnes-klimata joslām,īl Izenumu teriitoriju sa< jums pa augsnes-1 limai ios lām

Līdzenumu teritoriju platība

AuKsnes-klimata losla % no līdzenumu

kopplatībasmiljoni ha

'ropiskā
iubtropiskā
iubboreālā
ioreālā

olārā (bez kontinentālā apledojuma)

4910

1820

1530

1564

466

47,7

17,7

14,9
15,2

4,5

Līdzenumu teritorijas ko ā 10290 100,0



31. att. Zemeslodes agro-augsnes apgabali (pēc N. Rozova un V. Frīdlanda):
Polārie apgabali (P): Pi — Ziemeļamerikas, P 2 — Eiropas—Āzijas. Boreālās sa-

salu m a-t a i g a s apgabali (Bs): Bs, — Ziemeļamerikas, Bs2 — Austrumsibīriļas.
Boreālo t a i ga s-m c ž v apgabali (B): B, — Ziemeļamerikas, B2 — Eiropas—Āzi-
jas, B3 — Ugunszemes. Subboreālo mežu apgabali (SBm): SBm, — Ziemeļ-
amerikas austrumdaļas, SBm2 — Ziemeļamerikas rietumdaļas, SBm3 — Rietumeiropas,
SBrriļ — Austrumāzijas. SBms — Dienvidamerikas, SBms — Jaunzēlandes.Subboreālo
stepju apgabali (SB): SBi — Ziemeļamerikas, SB2 — Eiropas—Āzijas, SB3 — Dien-

vidamerikas. Subboreālo pustuksnešu un tuksnešu apgabals (SBt):
SBt, — Centrālāzijas. Subtropisko mitro mežu apgabali (STm): Sīm, — Zie-

meļamerikas, STm2 — Austrumāzijas, STm3 — Dienvidamerikas, STm, — Austrālijas. Sub-

tropisko sauso m c ž u-k r ū m āj u-s tep j v apgabali (ST): ST, — Ziemeļ-
amerikas, ST

2
— Vidusjūras, ST, — Austrumāzijas, ST< — Dienvidamerikas, STs — Dienvid-

āfrikas, STa — Austrālijas. Subtropisko pustuksnešu un tuksnešu ap-

gabali (STt): STti — Ziemeļamerikas. STt 2 — Āfrikas—Āzijas, STt
3

— Dienvidamerikas.
STt, — Dienvidāfrikas, STt

5 — Austrālijas. Tropisko mitro mežu apgabali

(Tm): Tmi — Amerikas. Tm. — Āfrikas, Tm3 — Austrālijas—Āzijas. Tropisko sauso

mežu un savannu apgabali (T): T, — Centrālamerikas, T2 — Dienvidamerikas,
T, — Āfrikas—Āzijas, T, — Austrālijas. Tropisko pustuksnešu un tuksnešu
apgabali (Tt): Tt, — Dienvidamerikas, Tt

2 — Āfrikas—Āzijas, Tt3 — Dienvidāfrikas,
Tt» — Austrālijas.

izmantošanas veidu (meži, pļava, tīrums) izvēli un to potenciālo produktivitāti
intensīvas lauksaimniecības apstākļos. Klimatiskie mitruma apstākļi raksturo

augsnes mitruma nodrošinājuma pakāpi lauksaimniecībā, dod priekšstatu par

augsnes apūdeņošanas un nosusināšanas nepieciešamību, kā arī par redokspro-
cesiem un augu barības vielu režīmu augsnē.

Pasaules kopējā sauszemes platība bez kontinentālajiem ledājiem sastāda

13 414 miljonus ha. No šīs platības līdzenumu teritorijas aizņem 10290 miljo-
nusha (76,7%), kalnu teritorijas — 3124 miljonusha (23,3%).

Turpmāk raksturoti pasaules agro-augsnes apgabali pa augsnes-klimata
joslām.



32.

att.

Meža

brūno

augšņu
un

mitro

subtropu

augšņu

morfoloģiskā
uzbūve:

/

—
sarkanzemes.

2—dzeltenzemes,
3—meža

brūnās

augsnes



/

—nav
erodēta
(0),
2

—vidēji

erodēta
(I),

3—vāji

erodēta
(II),
4

un

5

—
stipri

erodēta

(III)

33.

att.

Velēnu

podzolēto
augšņu

erozijas

pakāpes:
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49. tabula

Līdzenumu teritoriju sadalījums pa augsnes-veģetācljas-klimata apgabaliem

TROPISKĀS JOSLAS AUGSNES

Tropiskā augsnes-klimata josla ir vislielākā, aizņem 47,7% no līdzenumu te-

ritorijas. Sajā joslā atrodas apmēram 20% no pasaulē lauksaimniecībā izman-

toto augšņu kopplatības. Tropiskajā joslā, lai gan tā lauksaimnieciski maz

apgūta (5%), ražo lielu daļu no pasaules lauksaimniecības produkcijas. Te aug

tropiski kultūraugi, kuri citās augsnes-klimata joslās nepadodas.

Tropisko mitro mežu agro-augsnesapgabali

Kopplatība 2230 miljoni ha. Izdala 3 mitro mežu agro-augsnes apgabalus:
1) Amerikas — aptver Centrālameriku un lielu daļu Dienvidamerikas, 2) Āfri-
kas — aptver Kongo upes baseinu un Gvinejas līča piekrasti, 3) Austrālijas—Āzi-
jas — aizņem Dienvidāzijas pussalas (da|u Indostānas un Indoķīnas), Austrā-

lijas ziemeju piekrasti un visas salas starp šiem kontinentiem.

Tropisko mitro mežu agro-augsnes apgabalos izšķir 2 augšņu zonas:

a) sarkano-dzelteno augšņu zonu katra apgabala vismitrākajos rajonos un

b) sarkano augšņu zonu jeb tropisko periodiski mitro mežu un savannu zonu

vairāk apgabalu perifērijā,kā arī azonālās augsnes.

Sarkanās-dzeltenās augsnes pieder pie feralītajām augsnēm (ar paaugstinātu
dzelzs un alumīnija daudzumu), veidojas mitra un silta tropiskā klimata ap-

stākļos. Klimata raksturīga īpatnība ir vāji izteiktās sezonālās temperatūras
svārstības. Augsnes temperatūra gandrīz vienmēr ir 25—27 °C. Kopējais no-

krišņu daudzums 1800—2500 mm gadā vienmērīgi sadalās pa gada sezonām.

Daļa nokrišņu nolīst stipru lietus gāžu veidā. Tad augsne stipri izmirkst, rodas

intensīvs erozijas process un virskārtas atmālošanās.

Tropiskie meži ir ļoti krāšņi. Tiem raksturīga liela koku sugu dažādība un

daudzstāvainība.

Saslēgtajos tropiskajos mežos nav dzīvās zemsegas. Notiek intensīvi iežu

sadēdēšanas un hidrolīzes procesi, t. s. Alitā iežu dēdēšana. Intensīvi veidojas
dzelzs, alumīnija un silīcija hidroksīdi. Primārie minerāli dziļi sairuši. Augšņu
pilnanalīzes rāda, ka notiek gandrīz pilnīga bāzisko un sārmzemju elementu iz-
nesa. Uzkrājas rupjās kvarca atliekas. Dzelzs hidroksīds uzkrājas dažādās hidra-

tācijas pakāpēs. Alumīnija hidroksīds uzkrājas minerāla gibsīda veidā. levēro-

jamos daudzumos uzkrājas kaolinīts, kas satur daudz alumīnija.

Augsnes krāsa atkarīga no dzelzs hidroksīda daudzuma un hidratācijas pa-
kāpes. Tā var būt no spilgti sarkanas līdz dzeltenai. Raksturīga ir šaurā

Si0
3: A1

3
0

3 attiecība, kas feralītajām augsnēm ir 2—3. Sāda silīcija un alumī-

nija daudzumu attiecība norāda uz augsnes alitizācijas pakāpi.

Augsnes-veģetācijas-klimata apgabali

Līdzenumu

milfoni ha

Līdzenumu teritoriju platībateritoriju platība

% no līdzenumu

kopplatības

litrie (humīdieun ekstrahumīdie)
'ārējas (subhumīdieun subaridie)
ausie (arīdieun ekstraaridie)

4512

3199

2579

43,8
31.1

25,1

Līdzenumu teritorijas (bez kontinentālā

ledāja) kopā 10290 100,0
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Tropisko mežu augsnēs liela da|a organisko vielu ir pakļauta pilnīgai mi-

neralizācijai, lai gan vienlaikus noris kustīgo fulvātu un ulmīnu-fulvātu produktu
veidošanās.

Sarkano-dzelteno augšņu trūda horizonts ir plāns CIO—IS cm), ar 1—3%

trūda, pH<5 pat lielā dziļumā. Vielu adsorbcijas kapacitāte 3—6 mgekv/100 g

augsnes. Piesātinājums ar bāziskām vielām <50%- Augšņu virsējā horizontā

atrodas mazāk duļķu un māla daļiņu nekā apakšējos horizontos. Daži šo

augšņu pētnieki to izskaidro ar podzolācijas procesu (Polinovs, Glazovska),
citi (franču un beļģu) — ar lesivēšanās procesu. Pārliecinošāks ir izskaidrojums,
ka māla daudzuma nevienādība radusies, augšņu virskārtai atduļķojoties ar lie-

tus ūdeņiem (Deņisovs, Gerasimovs, Frīdlands).

Sarkanas augsnes arī ir augsnes ar paaugstinātu dzelzs un alumīnija dau-

dzumu (feralītās). Tās veidojušās nedaudz atšķirīgos apstākļos kā sarkanās-
dzeltenās augsnes. Sarkano augšņu zonā salīdzinājumā ar sarkano-dzelteno

augšņu zonu ir mazāks nokrišņu daudzums (1300—1800 mm) un labi izteikti
3—4 mēnešus gari sausuma periodi.

Floras sastāvs kļuvis nabadzīgāks, mežā ieviesušies krūmi un zālaugi. Iz-

cirsto un izdegušo mežu vietā rodas t. s. augsto zālaugu savannas, kurās zāl-

augu augstums sasniedz 4 m.

Lai gan sarkanās augsnes pēc veidošanās rakstura ir tuvas sarkanajām-
dzeltenajām augsnēm, tomēr tām ir daudzas būtiski atšķirīgas īpašības. Sarka-

nās augsnes ir ar mainīgu mitrumu. Ziemas sausajā periodā tās dziļi izžūst.

Augsnes virsējā kārta stipri sakarst un dzelzs oksīda (Fe2
o

3 ) termiskās dehidra-

tācijas rezultātā iegūstsarkanu krāsu.

Trūda horizonta krāsa tumšbrūna, tā dziļums palielinās līdz 30—40 cm, trūda

daudzums virspusē līdz 4%. Trūda sastāvā galvenokārt fulvoskābju savienojumi.

Gruntsūdeņu un citu augsnes ūdeņu svārstību zonā bieži sastopamas dzelzs

hidroksīdu konkrēcijas. Dzelzs oksīdi un hidroksīdi sacementē virsējos augsnes

horizontus t. s. laterītu (no latīņu valodas vārda later — ķieģelis) horizontus,

kuru veidošanā, domājams, piedalījušies arī gruntsūdeņi, jo tie, atrazdamies

tuvu augsnes virskārtai, rada savdabīgus dzelzs hidrogēnas akumulācijas ap-

stākļus.
Tropisko mitro mežu agro-augsnes apgabalu azonālās augsnes. Plašas teri-

torijas aizņem tum šā s-s arka nā s augsnes un tumšās augsnes,
kas veidojušās uz bāziskiem cilmiežiem un kaļķakmeņiem. Šīs augsnes ir mā-

lainas, ar ievērojami augstu vielu adsorbcijas kapacitāti (līdz 30 mgekv/100 g
augsnes), augstu piesātinājuma pakāpi ar bāziskajām vielām un vāji skābu

reakciju. Trūda šajās augsnēs maz, bet tām ir tumša krāsa. Augšņu mineralo-

ģiskajā sastāvā atrodas daudz kaolinītu un montmorillonītu grupas minerālu.

Tās ir ļoti auglīgas augsnes un tiek plaši izmantotas lauksaimniecībā. To kop-
platība 40 miljoni ha. Visplašāk šīs augsnes izplatītas Dienvidāzijā, Indonēzijā,
Dienvidamerikā un Āfrikā.

Amazones upes un Kongo upes baseinu ieplaku rajonus aizņem tropisko
mitro mežu gleja augsnes ar paaugstinātu dzelzs un alumīnija
daudzumu (feralītās). To platība ap 220 miljoni ha.

Lielas platības aizņem tropisko mitro mežu aluviālās aug-

snes (vairāk par 120 miljoniem ha), tropisko mitro mežu purva

augsnes un tropisko mitro mežu sā|ainās augsnes (man-
gravu augsnes), kas veidojušās okeānu piekrastē applūduma zonā.

Tropisko mitro meža augšņu izmantošana. Visām tropisko mitro mežu aug-

snēm nepieciešama meliorācija, kaļķošana, minerālmēslojums, erozijas apkaro-
šana un iekultivēšana. Lauksaimniecībā no tām izmanto 100 miljonus ha, t. i.,
5% no to kopplatības. Šajās augsnēs labi aug tropiskie kultūraugi (cukurnied-
res, riss, banāni, ananasi, kakao koki, kafijas koki v. c), dodot gadā vairākas ra-

žas. Visvairāk apgūtas un iekoptas augsnes ir Dienvidāzijā (Indonēzijā, Indijā,
Vjetnamā), Dienvidamerikā, Āfrikā un Austrālijā. Ir lielas iespējas 5—6 reizes

palielināt lauksaimniecībā izmantojamās šo augšņu platības. Liela nozīme šīm

augsnēm ir arī mežsaimniecībā.
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Tropisko sauso mežu

un savannu agro-augsnes apgabali

Tropisko sauso mežu un savannu agro-augsne9 apgabali atrodas galveno-
kārt gar abām ekvatoriālās joslas malām kopplatībā 1460 miljoni ha. Tie ir 4:

1) Centrālamerikas, 2) Dienvidamerikas (Sanfrancisko upes baseina ziemeļ-

austrumu daļā un Brazīlijas dienvidrietumos, Paragvajā, Andu kalnu pakājē),
3) Āzijas—Āfrikas, 4) Austrālijas — stiepjas uz ziemeļiem starp tropiskajiem
mitrajiem mežiem un tuksnesi.

Visu šo agro-augsnes apgabalu augšņu segā izdalās 2 augšņu zonas: a) tro-

pisko sauso mežu kanēļbrūno-sarkano augšņu zona un b) tropisko sauso sa-

vannu sarkano-brūno augšņu zona. Abas zonas krasi nenodalās. Starp tām

atrodas tropisko sauso savannu melnās augsnes. Sastop arī citas azonālās

augsnes.

Kanēļbrūnās-sarkanās augsnes veidojas zem tropiskiem sausiem retu koku

mežiem un krūmājiem, kur 1000—'1300 mm nokrišņu gadā. Augsnē palielināts
dzelzs un alumīnija daudzums. Trūda horizonts 25—30 cm, ar 2% trūda, pH

5—6, piesātinājums ar bāzēm >50%- Augsnes mālainas, pārsvarā kaolinīta gru-

pas minerāli. Adsorbcijas kapacitāte zema (4—6 mgekv/100 g augsnes). Sajās
augsnēs notiek intensīva dzelzs konkrēciju veidošanās. Vietām augsnes virsma

pārklāta ar dzelzs kārtu, kas pāriet dzelžainā bruņā. Augsnes pakļautas erozijas

procesiem, ko vietām kavē laterītu horizonts.

Sarkanās-brūnās augsnes veidojas apvidos ar 800—1000 mm nokrišņu gadā.
Augu sega īpatnēja — sausās savannas. Aug atsevišķi lieli koki ar dziļu sakņu
sistēmu. Ziemā, kad 6 mēnešus iestājas sausais periods, koki nomet lapas un

zāle izdeg. Organiskās vielas mineralizējas uz augsnes virsmas.

Augsnē palielināts dzelzs un alumīnija daudzums. Dzelzs konkrēciju veido-

jas mazāk, arī augsnes garoza veidojas reti. Trūda daudzums ap 1%, Ai 20—

25 cm. Reakcija vāji skāba līdz vāji bāziska. Adsorbcijas komplekss parasti pie-

sātināts ar bāziskām vielām. Adsorbcijas kapacitāte 10—15 mgekv/100 g aug-

snes.

Lietus periodā augsne intensīvi un dziļi izskalojas.
Tropisko sauso mežu un savannu azonālās augsnes. Tropisko sauso

savannu melnās augsnes ir liela augšņu grupa, kas vēl nav pietie-
kami izpētīta. Tās galvenokārt veidojušās uz bāziskiem cilmiežiem (gabro, ba-

zaltiem v. c). Tās ir visauglīgākās augsnes un tiek plaši izmantotas lauksaim-

niecībā.Augšņu mehāniskais sastāvs smags. Piesātinājuma pakāpe 15—20 mgekv;
piesātinātas ar Ca ■■ un Mg •Na-sastopams reti, Si02 :Al203 =3—5. Plašākā

silīcija un alumīnija oksīdu attiecība tropisko sauso savannumelnās augsnes at-

šķir no daudzām citām tropiskajām augsnēm, kurām arī ir paaugstināts dzelzs un

alumīnija daudzums. Trūda horizonts parasti labi izteikts, līdz 1 m dziļš, melnā

krāsā, bet trūda maz (1 —1,5%). Melno krāsu rada izturīgie humīna un ulmīna

savienojumi, kā arī ciešā humusvielu saistība ar augsnes minerālās daļas mont-

morillonīta minerāliem. Tropisko sauso savannu melno augšņu platība aizņem

ap 200 miljonus ha. Visvairāk to ir Indijā, kur tās sauc par kokvilnas melna-

jām augsnēm. Daudz šo augšņu ir Āfrikas kontinentā uz ziemeļiem no ekvatora

un Austrālijā.

Tropisko sauso savannu melnajām augsnēm tuvas ir tropisko sauso

savannu pļavas augsnes. Sastopamas Āfrika un Dienvidamerikā, kur

tās veidojušās pastāvīgos hidromorfos apstākļos, bieži robežojoties ar tropiska-
jiem purviem (Nīlas upes augštecē). So pļavas augšņu platība aizņem ap

100 miljonusha.

Sastopamas arī tropis ko sauso mežu un savannu aluviālās

augsnes. Tropisko sauso mežu un savannu solonci un

solodi visvairāk sastopami Austrālijā, kur veidojušies uz sāļainiem cilmiežiem.

Tropisko sauso mežu un savannu agro-augsnes apgabalu augšņu izmanto-

šana. Lauksaimniecībā izmantojamā platība sasniedz 80 miljonusha, t. i., 5% no

šo augšņu kopplatības. Pusi no izmantotajām platībām sastāda tropisko sauso
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savannu melnās augsnes Indijā un tropisko sauso savannu pļavas augsnes
Āfrikā. Kanēļbrūnās-sarkanās augsnes un sarkanās-brūnās augsnes tiek izmanto-

tas mazāk. Šajos apgabalos attīstīta ekstensīva lauksaimniecība. Apūdeņo tikai

risa laukus. Audzē tropiskos kultūraugus. Minerālmēslus lieto maz. Perspektīvā
apgūstamo augšņu kopplatības var pārsniegt 200—300 miljonus ha.

Tropisko pustuksnešu
un tuksnešu agro-augsnes apgabali

Tropisko pustuksnešu un tuksnešu agro-augsnes apgabali atrodas tropiskās
joslas teritorijās, kur pūš sausie pasātu vēji. Izdala 4 tropisko pustuksnešu
un tuksnešu agro-augsnes apgabalus: 1) Dienvidamerikas — aizņem kalnu tuk-

sneša teritoriju Cīles ziemeļdaļā un Atakama tuksnesi Klusā okeāna piekrastē,
2) Āfrikas—Āzijas — aptver Sahāras tuksneša un Arābijas pussalas dienvidu

daļas, 3) Dienvidāfrikas — aizņem Kalahari tuksnesi, 4) Austrālijas — aizņem
lielu kontinenta daļu.

Pasaules tropisko pustuksnešu un tuksnešu agro-augsnes apgabalu koppla-
tība sasniedz 1220 miljonusha. No tāstropisko pustuksnešu savannu

sarkanīgā s-b rūnās augsnes kopā ar tropisko tuksnešu pe-
lēkajām augsnēm un tropisko pustuksnešu un tuksnešu

aluviālajām augsnēm aizņem 460 miljonus ha; tropiskie mā-

lainie tuksneši un tropiskie akmeņainie tuksneši, ieskaitot

tropisko tuksnešu solončakus, — 480 miljonus ha; tropiskie smilšu
tuksneši — 280 miljonus ha.

Visas tropisko pustuksnešu un tuksnešu augsnes satur maz trūda, tajās arī

nav konstatēta māla daļiņu migrācija uz profila apakšējiem horizontiem.

Tropisko pustuksnešu savannu sarkanīgās-b rūnās augsnes vei-

dojušās tropisko pustuksnešu savannās, kur daudz sekundāro alumosilikātu un

ferosilikātu, kā arī karbonātu. Tomēr tām ir zemāka feralitizācijas pakāpe, brū-
nāka krāsa un mazāk trūda (humātu) nekā tropisko sauso savannu sarkanajām-
brūnajām augsnēm. Augsnes satur karbonātus, bet ir maz sasāļotās. Vasarā no-

krišņu periods ilgst I—21—2 mēnešus.

Tropisko tuksnešu augsnes veidojušās liela karstuma un sausuma apstāk-
ļos. Augsnes virskārtā temperatūra parasti sniedzas līdz 60 °C. Sāļainā augsnes

garoza te retāk sastopama nekā subtropiskajos tuksnešos. Austrālijā bieži sastop
reliktās augsnes, kurām sāļi dziļi izskaloti un ir vājas podzolācijas pazīmes.

Lauksaimniecība iespējama tikai upju ielejās oāzēs un apūdeņotās platībās.

SUBTROPISKĀS JOSLAS AUGSNES

Subtropisko joslu līdzenumu daļa ir 2,7 reizes mazāka par tropisko joslu.
Subtropiskajai joslai ir savas īpatnības. Mitro mežu

agro-augsnes apgabali, kas

dominē tropiskajā joslā, šeit aizņem tikai 20%; sauso mežu-krūmāju-stepju
agro-augsnes apgabali —

30%, bet pustuksneši un tuksneši kopā — 50%. Sub-

tropiskās joslas lielākajā daļā var iegūt gadā divas ražas. Vienīgi sauso mežu

agro-augsnes apgabalos jāapūdeņo otrie sējumi, bet pustuksnešu agro-augsnes
apgabalos — abi sējumi.

Subtropisko mitromežu agro-augsnes apgabali

Subtropisko mitro mežu agro-augsnes apgabali atrodas kontinentu aus-

trumu daļās, to kopplatība 370 miljoni ha. Siem apgabaliem raksturīgs liels no-

krišņu daudzums vasarā un rudenī (2000 mm). Izdala 4 subtropisko mitro mežu

agro-augsnes apgabalus: 1) Ziemeļamerikas — ietver ASV dienvidaustrumu
štatus; 2) Austrumāzijas — ietver Ķīnas dienvidaustrumu daļu, Taivanas salu
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un Dienvidjapānu, ari dažas teritorijas PSRS dienvidos, Turcijā, Marokā;

3) Dienvidamerikas — ietver Dienvidbrazīliju, da|u Paragvajas un Urugvajas;
4) Austrālijas — ietver Klusā okeāna piekrasti un Jaunzēlandes ziemeļu daļu.

Subtropisko mitro mežu apgabalos izšķir 3 augšņu zonas: a) sarkanzemju
zonu, b) dzeltenzemju zonu un c) sarkanīgo-melno augšņu zonu.

Sarkanzemes un dzeltenzemes ir subtropisko mitro agro-augsnes mežu ap-

gabalu dominējošās augsnes. Kopplatiba apmēram 200 miljoni ha. Tās veido-

jušās zem subtropiskiem mitriem mežiem. Zonās aktīvo temperatūru
(>lO °C) summa 4000—8000°, gadā nokrišņu 1000—2500 mm.

Augsnes ir raksturīgas ar feralīto vai sialīto-feralīto sastāvu. Silīcija un

alumīnija oksīdu attiecība augsnē, it sevišķi duļķu frakcijā, šaura (2—4). Tas

norāda uz šo augšņu ģenētisko radniecību ar tropisko mitro mežu sarkanajām-

dzeltenajām augsnēm. Nav sacietējušā laterīta horizonta; ari dzelzs konkrēciju
maz — tās sastopamas tikai pushidromorfos apstākļos. Dzeltenzemes augšņu un

sarkanzemes augšņu virsējie horizonti ir gaišāki ar mazāk māla. Horizontu gaišo
krāsu vēl vairāk pastiprina augšņu virskārtas īslaicīga glejošanās. Lai gan dažādo

augsnes procesu daba vēl nav pilnīgi noskaidrota, tomēr var uzskatīt, ka šīs aug-
snes ir daļēji podzolētās.

Ūdens režīms dzeltenzemēs ir caurskalojošs. Augsnes reakcija skāba

(pH 4,5—5,5), skābums nedaudz samazinās dziļākajos horizontos. Adsorbcijas
kapacitāte nelie'a, to nosaka sekundāro minerālu (kaolinīta, illīta v. c.) klāt-
būtne. Piesātinājuma pakāpe ar bāziskām vielām 15—20%. Adsorbcijas kom-

pleksā bez ūdeņraža liela nozīme ir adsorbētajam alumīnijam. Uz augsnes vir-

smas katru gadu nokļūst daudz organisko vielu, bet tās ļoti ātri mineralizējas,
tādējādi trūda rodas maz.

Daudzi zinātnieki dzeltenzemes un sarkanzemes uzskata kā divus patstā-
vīgus augšņu tipus, lai gan to ķīmiskais sastāvs, trūda daudzums, reakcija un

agronomiskā izmantošana ir ļoti līdzīgas. Tām atšķirīga galvenokārt krāsa, kas

atkarīga no dzelzs oksīdu hidratācijas pakāpes. Amerikā šīs augsnes uzskata par
vienu tipu un sauc par sarkanajām-dzeltenajām subtropiskajām augsnēm.

Subtropisko prēriju sarkanīgās-melnās augsnes. Sīm augsnēm feralitizācijas

process, kas raksturīgs tropisko mitro mežu apgabalos, ir jau vājāks un saistīts

ar izteiktu humusa uzkrāšanās procesu. Tās veidojušās zem mitriem, ēnain'em

mežiem pārejas joslā uz subtropisko sauso mežu augsnēm ar ilgstošu sausuma

periodu. Šādos apstākļos (800—1000 mm nokrišņu gadā) veidojas 50—60 cm

biezs, melns trūda (10%) horizonts.

Augsnes ir smaga mehāniskā sastāva. Reakcija skāba visā profilā (pH 4,2 —

4,8). Karbonātu iluviālā horizonta nav caurskalošanās ūdens režīma dēļ. Sīs īpa-
šības, kā arī augsnes siltuma režīms sarkanīgās-melnās augsnes būtiski atšķir no

melnzemēm.

Augšņu kopplatība 50 miljoni ha. Galvenokārt atrodas Dienvidbrazīlijā,
Urugvaja, ASV (Teksasā), kur tās kopā ar sarkanajām rendzinajām augsnēm
veido meridionālo zonu.Tās sastop arī Austrālijā.

Subtropisko mitro mežu agro-augsnes apgabalu azonālās augsnes. No azonā-

lajām augsnēm šeit sastopamas gleja dzeltenzemes. Lielas platības aiz-

ņem mitro subtropu pļavas augsnes un mitro subtropu

purva augsnes (apmēram 40 miljonus ha), kā arī mitro subtropu
aluviālās augsnes (apmēram 70 miljonus ha).

Subtropisko mitro mežu agro-augsnes apgabalu augšņu izmantošana. Kopējā

platība, ko izmanto lauksaimniecībā, pārsniedz 80 miljonus ha. So apgabalu aug-

snes kopā ar melnzemēm un meža brūnajām augsnēm ir no visas pasau'es aug-

snēm visvairāk apgūtās. Ir lielas perspektīvas attīstīt arī mežsaimniecību.

Subtropisko sauso mežu-krūmāju-stepju

agro-augsnes apgabali

Subtropisko sauso mežu-krūmāju-stepju agro-augsnes apgabali sastopami
visu kontinentu subtropiskajā joslā. Izdala 6 galvenos sauso mežu-krūmāju-

stepju agro-augsnes apgabalus ar kopplatību 560 miljoni ha: 1) Ziemeļameri-
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kas
—

ietver dienvidrietumu štatus (Teksasas, Ņūmeksikas, Arizonas, Kaliforni-

jas), kā ari lielu dalu no Meksikas; 2) Vidusjūras — ietver Vidusjūras piekras-
tes platības, Mazāziju un PSRS dienvidu rajonus; 3) Austrumāzijas — ietver

Indijas, Pakistānas, Birmas ziemeļu daļu, daļu Ķīnas un iziet uz Klusā okeāna

piekrasti pie Sanduna pussalas; 4) Dienvidamerikas — atrodas starp Paragvajas
un Urugvajas mitrajiem subtropiem un Andu priekškaļņu pustuksnešiem;
5) Dienvidāfrikas — piekļaujas Kalahari tuksneša dienvidu robežai; 6) Austrāli-

jas — ietver kontinenta dienvidu piekrasti un kalnu rietumu nogāzes.

Sājos agro-augsnes apgabalos izdalās divas raksturīgas augšņu zonas:

1) kanēļbrūno augšņu zona un 2) pelēko-kanēļbrūno augšņu zona. No azonāla-

jām augsnēm lielākos masīvos ir sauso subtropu melnās augsnes.

Kanēļbrūno augšņu ģenētiskās īpašības noskaidrojuši padomju zinātnieki

Prasolovs, Zaharovs, Gerasimovs. Sīs augsnes veidojušās zem subtropisko sauso

mežu ozolu audzēm mainīgi mitra subtropiskā klimata ietekmē. Mitrajos ziemas

periodos augsnē notiek intensīva primāro minerālu sadēdēšana un se-

sekundāro minerālu (illīta un montmorillonīta tipa) veidošanās. Radušies viegli
šķīstošie sāļi tai pašā laikā no augsnes profila pilnīgi izskalojas, bet Ca un Mg
karbonāti veido karbonātu iluviālo horizontu. Atkarībā no karbonātu atrašanās

dziļuma izdala karbonātu, tipiskās un izskalotās kanēļbrūnās augsnes. Trūda

horizonta krāsa tumšā kanēļbrūnā vai vidējā kanēļbrūnā krāsā. Tā biezums 40—

45 cm, ar 4—7% trūda, kura sastāvā pārsvarā humātu savienojumi. Māla frak-

ciju un galveno oksīdu sadalījums pa profilu norāda, ka augsnes nav podzolētās,
ne arī lesivētas. Kanēļbrūno augšņu platība līdzenumos 160 miljoniha, bet daudz

vairāk to ir kalnu apgabalos.
Pelēkās-kanēļbrūnās augsnes veidojušās mainīga — mitra un sausa klimata

apstākļos zem subtropisko krūmāju-stepes veģetācijas. Nokrišņu tur vairāk no-

līst ziemas periodā un augsni dziļi izmērcē. Pēc tam seko karsta ilgstoša va-

sara. Augsnes piesātinātas ar Ca"'. Kalcija un magnija karbonāti sastopami

visos horizontos. Saistītā Na" nav. Tāpat kā kanēļbrūnajās augsnēs, arī pelēka-
jās-kanēļbrūnajās augsnēs mitrajos ziemas periodos noris māla minerālu (sialītā)
dēdēšana. Trūda horizonts 30—40 cm dziļš, ar 2—4% trūda.

Ģenētiskās augšņu īpašības, siltuma režīms un citas klimata īpatnības, kā arī

iespēja iegūt gadā divas ražas šīs augsnes būtiski atšķir no līdzīgajām augsnēm

boreālajā joslā. Pelēko-kanēļbrūno augšņu platība līdzenumos sasniedz 270 mil-

jonus ha.

Subtropisko sauso mežu-krūmāju-stepju agro-augsnes apgabalu azonālās

augsnes. Savs o subtropu melnās augsne s (sinonīmi: Terra Negra —

Dienvidamerikā; tirsi — Marokā; melnzemes, arī piķa melnās augsnes — Balka-

nos) veidojušās uz bāziskiem cilmiežiem. Augsnēs ir daudz trūda un daudz

saistītā magnija, kā arī atrodas karbonātu iluviālais horizonts. Daudzās īpa-

šībās tās ir līdzīgas melnzemēm, bet vēl vairāk īpašību ir atšķirīgas. Tāpēc tās

uzskata par patstāvīga tipa augsnēm, kas prasa speciālu agrotehniku. Sauso sub-

tropu melnās augsnes aizņem 50 miljonus ha. Tās ir ļoti auglīgas, ar lielu agro-

nomisku nozīmi.

Pie šo apgabalu auglīgajām augsnēm vel jāpieskaita 60—70 miljoni ha

sauso subtropu aluviālo augšņu, pļavas kanēļbrūnās

augsnes, kā arī pļavas pelēka s-kanēļbrunas augsnes.

Subtropisko pustuksnešu un tuksnešu

agro-augsnes apgabali

Subtropisko pustuksnešu un tuksnešu agro-augsnes apgabali aizņem 890 mil-

jonus ha, t. i., pusi no subtropiskās augsnes-klimata joslas. Izdala 5 agro-augsnes

apgabalus: 1) Ziemeļamerikas — ietver Kaliforniju, 2) Āfrikas—Āzijas — ietver

Sahāras tuksneša ziemeļdaļu, Arābijas pussalu un Mazāziju, 3) Dienvidamerikas,

4) Dienvidāfrikas — ietver Kalahari tuksneša dienviddaļu, 5) Austrālijas dien-

viddaļas.
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Apmēram 25% šo agro-augsnes apgabalu platības ir pelēkzemes un tām

līdzīgās augsnes, kas kopā ar pļavas pelēkzemēm un subtropisko
tuksnešu takīru augsnēm aizņem ap 190 miljonusha. Lielākās platī-
bas (75%) aizņem primitīvās un nepilnīgi izveidotās

augsnes, kur tuksneša ap-

stākļos notiek raksturīga fizikālā iežu dēdēšana.
Lielas platības aizņem subtropiskie akmeņainie un akmeņai-

nie-m ālaini c tuksneši (apmēram 440 miljonus ha), kur labi vērojama

primitīvā augsnes veidošanās (tuksneša «iedegumi», «aizsarggarozas»). Sajās
teritorijās īpatnējs un interesants ir ūdens un sāļu izdalīšanās režīms, kura ie-

tekmē veidojas sāļu garoziņas. Ziemas periodā reti nolīst spēcīgas lietus gāzes
(reizi pa vairākiem gadiem). Subtropiskie smilšainie tuksneši

aizņem apmēram 180 miljonus ha.

levērojamās platībās sastopami subtropisko pustuksnešu un

tuksnešu solončaki, kas veidojušies sekla gruntsūdens apstākļos. Šālis

uzkrājas augsnes virspusē, kā arī augsnes profila dažādās kārtās.
Lauksaimniecībā nozīme ir tikai subtropisko pustuksnešu un

tuksnešu aluviālajām augsnēm Nīlas, Tigras, Eifratas, Indas un citu

upju ielejās, kā arī oāzes augsnēm, kur izveidojušies senie lauksaimniecības
centri. Lauksaimniecībā izmantoto augšņu kopplatība sasniedz 30 miljonus ha.

Audzē kokvilnu un citas siltumprasīgas kultūras. Oāzēs aug date)palmas, kas pa-

nes augsto augsnes sāļu koncentrāciju.

Lielākajās subtropisko tuksnešu platībās parastās augsnes segas nav. Smiltis

un putekļus tur vēja šķiro, erodē un aiznes tālu prom, pat uz citiem kontinentiem.

SUBBOREĀLĀS (MĒRENĀS) JOSLAS AUGSNES

Subboreālās augsnes-klimata joslas kopplatība 1530 miljoni ha. Stepju ap-

gabali aizņem 45%, pustuksnešu un tuksnešu apgabali — 31%, pārējās teritori-

jās ir meži. Subboreālajā joslā atrodas puse no pasaules lauksaimniecības augšņu
platībām. Tās ir vislabāk apgūtās un izmantotās augsnes. Klimatiskie apstākļi
ļauj izaudzēt gadā vienu ražu.

Subboreālomežu agro-augsnes apgabali

Izdala 6 agro-augsnes apgabalus: 1) Ziemeļamerikas austrumdaļas, 2) Zie-

meļamerikas rietumda|as — gar Klusa okeāna krastu, 3) Rietumeiropas — ietver

Rietumeiropu, Centrālo Eiropu un PSRS dienvidrietumu daļu, 4) Austrumāzi-

jas — ietver meža brūno augšņu teritorijas (Pieamūras, PSRS Piejūras, Ziemeļ-

japānas, Ķīnas ziemeļaustrumu daļas), 5) Dienvidamerikas — ietver Dienvid-

čīles subboreālo mitro mežu teritorijas, 6) Austrālijas (Jaunzēlandes dienvidus

daļa).Subboreālo mežu apgabalu kopplatība363 miljoniha.

Subboreālo mežu apgabalos dominē (68%) meža brūnās augsnes.
Tās veidojas zem platlapu koku mežiem un ir raksturīgas ar māla minerālu sial-

līto dēdēšanu (hidrovizlu-illīta t'pa dēdēšana). Veidojoties pavājinātas virsējās
noteces apstākļos, tās ir dziļi izmirkušas. Odeņi sastājas profila virsējā daļā

tieši zem trūda horizonta un tur izveidojas gaišs gleja-podzolētais horizonts.

Tāpēc Rietumeiropā šīs augsnes sauc par pseidogleja augsnēm. I. Gerasimovs

līdzīgas augsnes ieteic saukt par pseidopodzolētajām augsnēm. Bieži šīs augsnes
ir virsēji lesivētas.

Starp meža brūnajām augsnēm sastopamas brūnās rendzinās aug-

snes, kas no boreālās joslas velēnu karbonātu augsnēm atšķiras ar krāsu, hi-

drotermisko režīmu un mazāku trūda daudzumu.

Ziemeļamerikas austrumdaļā un Austrumāzijā (Tālajos Austrumos) uz sub-

boreālo mežu un subboreālo stepju robežas sastopamas subboreālo prē-

riju melnās augsnes, kas ir visai līdzīgas melnzemēm. Tās veidojušās
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bez meža, bagātīgas zālaugu veģetācijas ietekmē, satur daudz trūda. Amerikā

šo augšņu veidošanos ietekmējis sekls gruntsūdens un slīps reljefs (Aijovas
štatā). No melnzemēm šīs augsnes atšķiras ar caurskalošanās ūdens režīmu,
mazu piesātinājumu ar bāziskām vielām, skābu reakciju, lielāku fulvoskābju
daudzumu trūdā, māla dēdēšanu, kā arī ar to, ka profilā nav karbonātu iluviālā

horizonta. Tās vairāk līdzinās meža brūnajām augsnēm. Subboreālo prēriju melno
augšņu kopplatība 55 miljoni ha.

Liela nozīme lauksaimniecībā ir arī subboreālo mežu aluviālajām
augsnēm, kuru kopplatība 20 miljoni ha.

Subboreālostepju agro-augsnes apgabali

Pasaules augšņu kartē izdala 3 subboreālo stepju agro-augsnes apgabalus:
1) Ziemeļamerikas — aizņem ASV rietumdaļu un Kanādas dienvidu provinces,
2) Eiropas—Āzijas — ietver PSRS mežastepes un melnzemes stepes teritorijas,

3) Dienvidamerikas — ietver Argentīnas un Cīles dienvidu daļas.
Subboreālo stepju agro-augsnes apgabalos izšķir 2 augšņu zonas: 1) meln-

zemes augšņu zonu un 2) kastaņbrūno augšņu zonu. Zonu teritorijās atrodas

arī azonālās augsnes.
Melnzemes. PSRS melnzemes aprakstītas PSRS augšņu zonu apskatā

(224. lpp.). Ziemeļamerikas melnzemes pēc profila uzbūves un daudzām citām

īpašībām ir stipri līdzīgas PSRS melnzemēm. Lielākā daļa ASV melnzemju pēc
termiskā režīma vairāk līdzinās mūsu Piekaukāza un Pieazovas melnzemēm,
tikai mūsu melnzemju zonā ir citāds nokrišņu sadalījums. Ziemeļamerikas meln-

zemēm salīdzinājumā ar Ukrainas melnzemēm ir plānāka trūdkārta, taču tā nav

tik sekla un mēļveida kā dažām Sibīrijas melnzemēm. Lielākā daļa Ziemeļameri-
kas melnzemju atrodas siltajā fācijā, bet Kanādas melnzemes atrodas mēreni

siltajā un mērenajā fācijā atbilstoši mūsu Aizvolgas melnzemēm. Dienvidamerikā
melnzemes atrodas tikai Andu kalnu pakājē.

Melnzemju zonā sastop pļavas melnzemes augsnes, soloncē-
tās melnzemes un melnzemes sdl dn :us.

Kastaņbrūnās augsnes. PSRS kastaņbrūnās augsnes aprakstītas PSRS

augšņu zonuapskatā (236. lpp.). ASV kastaņbrūnās augsnes iedala divos apakš-
tipos: 1) tumšās kastaņbrūnās augsnes (Dark Brown) un 2) gaišās kastaņbrūnās
augsnes (Brown). Daudz kastaņbrūno augšņu atrodas Dienvidamerikas stepju
agro-augsnes apgabalā.

Kastaņbrūno augšņu zonā sastop pļavas kastaņbrūnās augsnes.
Subboreālo stepju agro-augsnes apgabalu azonālās augsnes ir subbo-

reālo stepju aluviālās augsnes, kā arī subboreālo stepju
solonci un solodi.

Subboreālo stepju agro-augsnes apgabalu augšņu izmantošana. Subboreālo

stepju agro-augsnes apgabalu platība sasniedz 704 miljonus ha. Tajā skaitā
melnzemes aizņem 240 miljonus ha, kastaņbrūnās augsnes

— 258 miljonus ha,
pļavas melnzemes un pļavas kastaņbrūnās augsnes — apmēram 40 miljonus ha,

solonci un solodi — 28 miljonus ha, aluviālās augsnes — 30 miljonus ha. Sie

apgabali ir galvenie graudkopības apgabali, tāpēc tos pamatoti sauc par pasau-
les maizes klēti. Augšņu lielākajās platībās audzē vasaras kviešus un ziemas

kviešus, kukurūzu, miežus, cukurbietes, saulgriezes, kaņepes un citus kultūraugus.
Paralēli graudkopībai attīstās arī lopkopība.

Subboreālo pustuksnešu un tuksnešu

agro-augsnes apgabals

Pasaules augšņu kartē izdala vienīgi Centrālāzijas pustuksnešu un tuksnešu

agro-augsnes apgabalu, kas aptver PSRS, Mongolijas un Ķīnas attiecīgās teri-

torijas.
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Apgabala augsnes iedala divās zonās: 1) subboreālo pustuksnešu augšņu
zonā ar subboreālo pustuksnešu brūnajām augsnēm un

2)_ subboreālo tuksnešu augšņu zonā ar subboreālo tuksnešu pelēka-
j a m-b rūnajām augsnēm un subboreālo tuksnešu smiltājiem.

Apgabala azonālās augsnes ir subtropisko pustuksnešu un

tuksnešu sāļainās augsnes
— takiru augsnes, solon-

čaki un solodi.

Līdzīgas augsnes ir arī ASV ziemeļdaļā Kordiljeru kalnu ieplakās.
Ar lauksaimniecību iespējams nodarboties tikai apūdeņotajās platībās.

BOREĀLĀS (AUKSTĀS-MĒRENĀS) JOSLAS AUGSNES

Sīs joslas raksturīga īpatnība ir tā, ka augu augšanai trūkst siltuma, bet ir

daudz lieka mitruma. Tādēļ joslas iedalīšanā agro-augsnes apgabalos vadās

pēc siltuma un mitruma daudzuma. Siltākajos rajonos, kas robežojas ar subbo-
reālo joslu, var audzēt tādus kullūraugus, kas neprasa augstākas aktīvo tempe-
ratūru (>IO °C) summas par 2200°. Virzienā uz ziemeļiem audzējamo kultūr-

augu skaits samazinās un vidēji agrīnās šķirnes jānomaina ar agrīnajām. Var

audzēt rudzus, auzas, miežus, sakņaugus, kartupeļus, stiebrzāles. Boreālās joslas
kopplatība 1560 miljoni ha.

Boreālotaigas-mežu agro-augsnes apgabali

Izdala 3 apgabalus: 1) Ziemeļamerikas — ietver lielu daļu no Kanādas un

Aļaskas, 2) Eiropas—Āzijas — aizņem Eiropas ziemeļus un PSRS ziemeļus līdz

tundras robežai, 3) Ugunszemes (Ugunszemes salās).

Boreālo taigas-mežu agro-augsnes apgabalos izdalās 2 augšņu zonas: 1) po-
dzolēto augšņu zona un 2) meža pelēko augšņu zona.

Podzolētās augsnes taigas-mežu agro-augsnes apgabalos ir dominējošās,
aizņem 790 miljonus ha. Starp tām gleja podzolētās augsnes un augsnes ar ilu-
viālo humusu aizņem 86 miljonus ha, tipiskās podzolētās augsnes — 357 miljo-
nus ha, velēnu podzolētās augsnes — 318 miljonus ha, palsās podzolētās aug-
snes — 27 miljonusha, purvainās podzolētās augsnes — 85 miljonus ha, purva

augsnes — 109 miljonus ha. Podzolētās augsnes līdz ar velēnu gleja augsnēm un

velēnu karbonātu augsnēm aprakstītas Latvijas PSR augšņu apskatā (310. lpp.).
Ziemeļamerikas taigas-mežu agro-augsnes apgabalā uz pasaules augšņu

kartes izdalās velēnu podzolēto augšņu apakšzonā, kas sastāv no trim fācijām:
1) Kordiljeru kalnu pakājē atrodas trūdamās vāji podzolētās augsnes (Gretf
Wooded), 2) Pieatlantijas podzolētās augsnes (Grey Brown podzolic), līdzīgas
Rietumeiropas palsajām podzolētajām augsnēm, 3) parastās velēnu podzolētās
augsnes. Tipisko podzolēto augšņu maz.

Meža pelēkās augsnes sastopamas ziemeļu puslodē uz dienvidiem no po-
dzolēto augšņu zonas. Tās aprakstītas PSRS augšņu zonu apskatā (222. Ipp.)-

Boreālās sasaluma-taigas agro-augsnes apgabali

Izdala 2 agro-augsnes apgabalus: I) Ziemeļamerikas un 2) Austrumsibīri-

jas. To kopplatība 410 miljoni ha.

Lielāko platību aizņem Austrumsibīrijas sasaluma-taigas agro-augsnes ap-

gabals, kurā izšķir ziemeļtaigas apakšzonu un vidustaigas apakšzonu; katrā

apakšzonā izdala 2 fācijas — kontinentālo un skstrakontinentālo.

Ziemeļamerikas sasaluma-taigas agro-augsnes apgabals ir mazāks, ar ma-

zāku augsnes segas dažādību. Visbargākie apstākļi ir Aļaskā. Amerikāņu zinātnieki
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apraksta, ka tur atrodas dzīli atdzesētas skābas sasaluma brūnās aug-
snesbez podzolācijas pazīmēm.

Boreālās sasaluma-taigas apgabalos galvenā nodarbošanās ir briežkopība,
zvērkopība, medības, mežkopība. Apdzīvotu centru tuvumā vāji attīstīta lauksaim-

niecība.

POLĀRĀS (AUKSTĀS) JOSLAS AUGSNES

Augsnes veidojušās barga klimata apstākļos aiz polārā loka. kur valda

mūžīgais zemes sasalums. Polārās joslas kopplatība bez kontinentālajiem ledā-

jiem aizņem ap 466 miljonus ha. Antarktīdas ledāji kopā ar Grenlandes un citu

salu ledājiem aizņem ap 210 miljonus ha.

Ziemeļu puslodes polārajā joslā izdala 2 polāros agro-augsnes apgabalus:
1) Ziemeļamerikas un 2) Eiropas—Āzijas.

Eiropas—Āzijas polārajā agro-augsnes apgabalā Padomju Savienības terito-

rijā atrodas arktiskā-subarktiskā augšņu zona. Tās augsnes aprakstītas PSRS

augšņu apskatā (209. lpp.).
Ziemeļamerikas polārais agro-augsnes apgabals aizņem platāku zonu ziemeļu-

dienvidu virzienā nekā Eiropas—Āzijas polārais agro-augsnes apgabals. Tādēļ
šeit lielāka klimata dažādība un līdz ar to arī dažādāka augšņu sega. Uz dien-

vidiemno Grenlandes un Aleutu salām atrodas rajoni ar polārajām trūda i-

najām velēnu gleja augsnēm, kas veidojušās zem grīšļu-stiebrzāļu
veģetācijas. Seit atrodas arī polā r o zemo (grīšļu) purvu augsnes,

kas visai līdzīgas boreālās joslas augsnēm. Grenlandes ziemeļos un tai piegu-

ļošajās salās atrodas sausais arktiskais tuksnesis ar nepilnīgi izveidotām

augsnēm, kuras satur karbonātus un citus sāļus.

Dienvidu puslodē — Antarktīdā ir līdzīgi sausi auksti rajoni, kas nav pār-

klāti ar ledus segu.
Polārās joslas apstākļos iespējama briežkopība un medniecība.

AUGSNES EROZIJA

Augsnes erozija ir augsnes virsējo kārtu nonešana, kuras cē-

lonis ir dabas stihija un nepareiza augsnes izmantošana. Erozijas
procesā augsne zaudē auglīgo virskārtu sīkās minerālās un trūda

daļiņas, samazinās augsnes adsorbcijas kapacitāte un augu ba-

rības vielu daudzums, pasliktinās augsnes fizikālās īpašības, it

sevišķi augsnes struktūra, ūdens režīms un citi apstākļi. Erozijas
stiprākā pakāpē augsnei nones ne tikai trūda horizontu, bet arī

pārējos ģenētiskos horizontus, skarot pat augsnes cilmieži. Vis-

vairāk augsnes erozijai pakļautas apstrādātās tīruma augsnes.

Maz erozija skar augsni zem daudzgadīgiem zālājiem un meža

augsni.

Augsnes erozijas izplatība

Augsnes erozija sastopama visos kontinentos un visās augšņu
zonās. Lielas platības augšņu erozijai pakļautas ASV, Kanādā,
Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Indijā, Pakistānā un citās valstīs. 27%
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no visas pasaules lauksaimniecība izmantojamām augsnēm stipri

zaudējušas auglību augsnes erozijas dēj.
ASV vairāk nekā 400 miljoni hektāru lauksaimniecībā izman-

tojamās zemes ir erodētas, pie tam apmēram viena ceturtā da|a
(100 miljoni ha) no tām ir stipri erodētas. Tādējādi tur no šīm

platībām ik gadus aptuveni tiek aiznesti 3 miljardi tonnu augsnes

un 43 miljoni tonnu augu barības vielu.

Arī Padomju Savienībā lielas augšņu platības ir pakļautas
ūdens un vēja erozijai, kas nodara milzīgus zaudējumus tautas

saimniecībā.

PSKP CX un PSRS MP 1967. gadā pieņemts speciāls lēmums

«Par neatliekamiem pasākumiem augšņu aizsargāšanai pret vēja
un ūdens eroziju».

Padomju Savienībā daudzi kolhozi un sovhozi augšņu erozijas

plašās izplatības dēļ iegūst zemas un nestabilas lauksaimniecības

kultūru ražas.

Gandrīz katru gadu Kazahijas PSR, Rietumsibīrijas un Aus-

trumsibīrijas stepes rajonos, Ukrainas dienvidos un Ziemeļkau-
kāzā, kā arī vairākās citās augšņu zonās putek]u vētras iznīcina

auglīgo zemes slāni, bojā un iznīcina sējumus lielās platībās, bet

atsevišķos rajonos aizber apūdeņojamās zemes, irigācijas kanālus

un ūdens avotus.

Lielus zaudējumus nodara arī augšņu ūdens erozija Ukrainas

PSR, Moldāvijas PSR, melnzemes stepes zonas centrālajā daļā,
Pievolgā un vairākos citos mūsu zemes rajonos.

Ūdens erozija nones augsnes auglīgo virskārtu, izskalo gravas,

pasliktina apvidus hidroloģisko režīmu. Ar straumes sanesto ma-

teriālu aizsērē upes un citi ūdens avoti.

PSRS tikai Eiropas daļā vien apmēram 50 miljoni hektāru

augsnes pakļautas ūdens erozijai. Ik gadus Padomju Savienībā

erozijas procesos tiek aiznesti apmēram 500 miljoni tonnu aug-

snes un kopā ar to 1,2 miljoni tonnu slāpekļa, 12 miljoni tonnu

kālija un 0,6 miljoni tonnu fosforskābes. Reizē ar augsni un augu

barības vielām lauksaimniecībai zūd ari daudz vērtīgo nokrišņu,
it sevišķi sniega kušanas ūdeņu. Pēc Vissavienības Hidrotehnikas

un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta datiem, mūsu

lauksaimniecība ik gadus zaudē 52—60 miljardus kubikmetru

ūdens. Erozijas dēļ Padomju Savienībā graudu raža samazinās ik

gadus par 36 miljoniem tonnu.

Kalnainajos apvidos, sevišķi Karpatos, Kaukāzā, Vidusāzijā un

citur, no straujas sniega kušanas un lietus gāzēm izveidojušās
sela (dubļu un akmeņu) straumes savā ceļā iznīcina ne tikai aug-

sni, bet ari sējumus un dārzus, izposta būves, izskalo ceļus un

bojā sakaru sistēmas.

Latvijas PSR paugurainajos apvidos arī izplatīta augsnes

ūdens erozija. Mūsu erodētās augsnes apskatītas nodaļā «Latvi-

jas PSR augsnes».

Kā jau atzīmējām, vēja augsnes erozija visstiprāk skar sausos
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kontinentālos augšņu rajonus. Stiprie vēji, pat vētras, tur nopūš
un aiznes augsnes auglīgo virskārtu. Sīs putekļu jeb melnās vētras

melnzemes stepes augšņu un sausās stepes augšņu zonās — Kaza-

hijas PSR, Stavropoles novadā, Rietumsibīrijas zemienes dienvidu

daļā, Ukrainas PSR un daudzās citās vietās, it sevišķi plēsumu ze-

mēs, iznīcina simtiem tūkstošu hektāru sējumu un samazina kul-

tūraugu ražu pat uz vairākiem miljoniem nektāru lauksaimniecībā

izmantojamo zemju.
Sevišķi stipra vēja erozija izplatīta smilts augšņu apgabalos:

Dņepras, Donas, Volgas, Terekas un citu dienvidu upju lejas daļā,

Piekaspijas zemienē, Karakuma un Kizilkuma smiltājos un citur.

Pēc L. Prasolova datiem, vairāk nekā uz 100 miljoniem hektāru

smiltāju augsne iznīcināta vēja erozijas ietekmē.

Latvijas PSR vēja erozija sastopama smilts augšņu rajonos
un visvairāk — Piejūras zemienes smiltājos, kur pavasaros sausu,

stipru vēju ietekmē novērojama nenostiprinātu smiltāju pārvieto-
šanās un sējumu iznīcināšana. Pēc mitro augšņu meliorācijas un

lauku masivizācijas palielinās vēja erozijas iespējas. Tāpēc arī

mūsu republikā jāparedz preterozijas pasākumu sistēma šādu aug-

šņu aizsargāšanai.

Augsnes erozijas veidi

Visplašāk izplatītie erozijas veidi ir ūdens erozija un vēja ero-

zija. Dienvidos apūdeņotajās platībās novērojama irigācijas ero-

zija. Atsevišķās vietās sastopama arī agrotehniskās erozijas unkara

erozjjas sekas.

Ūdens erozija izplatīta nelīdzena reljefa rajonos, kur to rada pa

augsnes virsmu plūstošie lietus un sniega kušanas (palu) ūdeņi.

Izšķir a) augsnes virsmas vienlaidu eroziju, kad vienmērīgi
visa augsnes virsma tiek noskalota (plaknes erozija) un tikai at-

sevišķās vietās izveidojas nelielas dažus desmitus centimetru dzijas
vadziņas (strūklveida erozija); b) gravu eroziju, kur nogāzēs
zemākās vietās izskalotās vadziņas pārvēršas lielās un dziļās gra-

vās. Dabā bieži šie abi ūdens erozijas paveidi sastopami kopā.
Ūdens erozijas intensitāte ir proporcionāla noteces ūdens dau-

dzumam un straumes ātruma kvadrātam. Tāpēc to stipri ietekmē

ūdens daudzums, nogāzes slīpums un garums.
Kontinentālā klimatā, kur augsne stiprāk izžūst, pavasaros

sniegs izkūst ātrāk un biežāk uznāk straujas lietusgāzes, ūdens

erozija izteikta intensīvāk. Straujāk un stiprāk erodētas stāvākās,
kā arī garākās nogāzes, it sevišķi dienvidu un dienvidrietumu

pusē, kur sniegs kūst straujāk.
Ļoti liela nozīme augsnes segas saglabāšanā ir augu segai.

Galvenais erozijas iemesls ir augsnes uzaršana un augu segas
iznīcināšana. Visstiprāk erodētas ir augsnes bez augu segas. Tā-

pēc mežos, kā arī zem ilggadīgajiem zālājiem un citiem augiem,
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kas ilgāku laiku sedz augsnes virsmu, augsnes erozija izteikta

vāji. Augu sega ievērojami ietekmē virsūdeņu plūsmu un sekmē

ūdens iesūkšanos augsnē. Mežos irdenā zemsega veicina visu virs-

ūdeņu iesūkšanos augsnē, tāpēc tur augsnes erozija novērojama
joti reti.

Struktūrainās, kā ari rupjāka mehāniskā sastāva augsnēs
ūdens iesūcas labi un augsnes erozija ir vājāk izteikta nekā bez-

struktūras augsnēs un smalka mehāniskā sastāva augsnēs. Pē-

dējās pakļautas sevišķi intensīvai augsnes erozijai pavasaros un

rudeņos, kamēr vēl nav augsnes segas.

Ar augsnes nepareizu izmantošanu un apstrādāšanu augsnes

eroziju veicina, bet, pareizi izmantojot un kopjot, to aizkavē.

Vēja erozija visvairāk skar sausos augšņu rajonus un smilts

augsnes. Pavasaros sevišķi smilts augšņu un citu vāji saistītu

augšņu rajonos izveidojas putekļu vētras, kuras nones augsnes
virskārtu un iznīcina lielas platības sējumu.

Sausajos stepju novados, dažreiz vienā gadā lielās platībās no-

nes s—lo cm no aramkārtas un sapūš pat vairākus metrus aug-
stos augsnes vaļņos.

Vēja eroziju stipri veicina augu segas un augsnes struktūras

zaudēšana (mežu iznīcināšana, zālāju uzplēšana, monokultūras

audzēšana).
Irigācijas erozija sastopama Uzbekijas PSR, Armēnijas PSR,

Azerbaidžānas PSR un citur apūdeņotajās platībās, visbiežāk kok-

vilnas kultūras laukos. Uzpludinātā ūdens plūsma bieži vien ir tik

strauja, ka izskalo un aiznes no apūdeņotajiem laukiem sīkās aug-

snes daļiņas un augu barības vielas. Aizskalotās duļķes piesārņo
apūdeņošanas sistēmas, tā ka to attīrīšana prasa lielus līdzekļus.

Agrotehniskāerozija izplatīta tīruma augsnēs, it sevišķi paugu-

raina reljefa apstākļos. Ja pauguraino platību apstrādāšanā aug-

sni arot apvērš uz leju, notiek virsējās kārtas sistemātiska pār-
bīdīšana un tīruma malā veidojas uzaruma valnis (noaršanas
kāple). Augsnes pārvietošanos veicina arī citu augsnes apstrādes
darba rīku nepareiza pielietošana. Rezultātā pauguru virsotnes

erodējas un zaudē auglīgo aramkārtu.

Agrotehniskā erozija var parādīties pilnīgi līdzenās vietās, it

sevišķi nelielos, šauros tīrumos, ja nepareizi apstrādā augsni, vēr-

šot velēnu uz vidu. Tīruma vidū veidojas saaruma valnis, bet

malās — erodētā augsne.

Kara darbības radītā erozija skārusi augsni kauju vietas, kur,
rokot tranšejas, sprāgstot aviobumbām un artilērijas šāvieniem, iz-

jaukta dabiskā augsnes sakārta.

Augšņu erozijas pakāpes un kategorijas

Augsne atkarībā no erozijas intensitātes var būt mazāk vai
vairāk erodēta, līdz ar to dažāda ir tās noderība lauksaimnie-

cībā.
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Erodēto augšņu grupas pēc erozijas pakāpes. Mūsu republikā

parasti izdala a) vāji erodētās, b) vidēji erodētās un c) stipri ero-

dētās augsnes. Padomju Savienības citās republikās ir vēl d) ļoti

stipri erodētās augsnes. Katram augšņu tipam ir izstrādāti rādī-

tāji, pēc kuriem nosaka erozijas pakāpi. Velēnu podzolētajām aug-

snēm tie ir šādi (33. un 34. att.):
a) augsnēm, kas vāji erodētas, daļēji nonesta augsnes

virskārta (Ai horizonts), samazināts organisko vielu un augu ba-

rības vielu daudzums. Līdz ar organisko vielu un minerālvielu

sīko daļiņu zaudēšanu augsnē pasliktinās ūdens un augu barības

vielu saistīšanās spēja, tāpēc šādās augsnēs kultūraugi bieži cieš

no sausuma;

b) augsnēm, kas vidēji erodētas, pilnīgi nonests Ai ho-

rizonts un daļēji A
2 vai B horizonts. Virskārtā atsedzas augsnes

34. att. Augsnes erozija pauguros:
vāja (I), vidēja (II), stipra (III).
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dziļākie horizonti, kas satur maz trūda un augiem uzņemamo ba-

rības vielu. Tāda augsne ātri sažūst;

c) augsnēm, kas stipri erodētas, nonesti visi augsnes

ģenētiskie horizonti, skarot pat augsnes ciimiezi. Augsnes virspusē
atsedzas iežu irdne, kurā ar apstrādāšanu un izmantošanu ne-

daudz radīts trūds. Pārējās augsnes īpašības tuvas cilmieža īpa-
šībām. Ja augsne veidojusies uz karbonātiem bagāta cilmieža, tad

erodētajām augsnēm reakcija mazāk skāba, jo virskārtā atsedzas

brīvi karbonāti.

Augsnes erozijas pakāpi visbiežāk nosaka dabiskie un ražoša-

nas apstākļi. Liela nozīme ir klimatam, reljefam, augu segai, cilm-

iežiem, augsnes fizikāli ķīmiskajām īpašībām un cilvēka saimnie-

ciskajai darbībai.

Palielinoties erozijas pakāpei, samazinās lauksaimniecības

augu ražas. Augsnes erozija no graudaugiem visstiprāk ietekmē

vasarājus, mazāķ ziemājus un tauriņziežus. Rušināmo kultūru au-

dzēšana erodētās platībās ir apgrūtināta. Vislabāk erodētās aug-

snesaizņemt ar ilggadīgajiem zālājiem.
Augšņu kategorijas atkarībā no erozijas. PSRS Lauksaimnie-

cības ministrija (1962. g.), vadoties no augsnes erozijas, visas ze-

mes iedala 9 kategorijās.

Lauksaimniecībā intensīvi izmantojamās
augsnes. Pirmo triju kategoriju augsnes izmanto kopējā augu

sekā.

1. kategorija. Augsne necieš no vēja erozijas un ūdens erozijas.
Nav vajadzīgi pasākumi augsnes erozijas apkarošanai.

2. kategorija. Vāji erodētas augsnes. Erozijas apkarošanu veic

ar agrotehniskiem pasākumiem.
3. kategorija. Vidēji erodētas augsnes. Erozijas apkarošanai

nepieciešami plašāki darbi — vagu un valnīšu izveidošana un citi

pasākumi ūdens novadīšanai.

4. kategorija. Stipri erodētas augsnes. Erozijas apkarošanai jā-

pielieto plašs pasākumu komplekss.
Grūti apstrādājamas augsnes ar dažādiem dabis-

kiem šķēršļiem.
5. kategorija. Augsnes pakļautas ļoti stiprai vēja erozijai vai

ūdens erozijai. Sīs augsnes izmanto ilggadīgiem zālaugiem, pļa-
vām un ganībām. Pielieto speciālas augu sekas ar I—21 —2 laukiem

graudaugu sējumu un s—lo5—10 laukiem ilggadīgo zālaugu sējumu.

Apstrādei nederīgas augsnes. Parasti šajās ze-

mēs ir plašs gravu un balku tīkls.

6. kategorija. Zemes nederīgas ieslēgšanai augu sekā, tās iz-

manto siena ieguvei un ganībām.
7. kategorija. Zemes līdzīgas 6. kategorijas zemēm, tikai vēl

sliktākas. Mājlopu ganīšana šeit ierobežota.

8. kategorija. nederīgas lauksaimniecībā, bet izmanto-

jamas mežu audzēšanai.
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9. kategorija. «Pamestās» zemes, kraujas, nogāzes, akmeņaini
nobrukurni. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nav izmanto-

jamas.

Augsnes erozijas apkarošana
un erodēto augšņu izmantošana

Cīņu ar augsnes eroziju Padomju Savienībā veic plānveidā
lielās platībās, izmantojot pasākumu kompleksus, kurus var ieda-

līt divās grupas: a) pasākumi augsnes tālākās erodēšanās pār-
traukšanai un b) pasākumi erodēto augšņu īpašību un auglības
uzlabošanai.

Tālākās augsnes erozijas pārtraukšanai jā-
likvidē tās cēloņi, jāatjauno augu sega, apsējot erozijai pakļautās
platības ar ilggadīgiem zālājiem vai apstādot ar krūmiem un ko-

kiem. Tāpat nepieciešams atjaunot augsnes struktūru, palielināt
organisko vielu daudzumu augsnē un aizkavēt virsūdeņu plūsmu.

Dienvidu sausajos apgabalos liela nozīme ir lauku aizsardzības

meža joslu un ūdensbaseinu ierīkošanai. Šīs joslas izvieto gar

augu sekas lauku malām pēc iespējas horizontāli nogāzēm, gar

gravu, gar ūdensbaseina malu.

Svarīga nozīme ir pareizai teritorijas organizēšanai, lietojot
atbilstošas augu sekas ar racionālu lauksaimniecības kultūru iz-

vietojumu. Augu sekās jācenšas ietvert pēc iespējas vairāk ilg-
gadīgo zālāju sējumu, kas attīsta lielu sakņu masu, izveidojot pret
eroziju izturīgu velēnu. Stipri erodētas augsnes vispār jāpārtrauc
uzart.

Parastās tīruma un piefermas augu sekas ar rušināmaugiem
var izvietot tikai maz erodētās (līdz 10° slīpās) platībās, kā ari

erodēto pauguru pakājēs un nosusinātās ieplakās.
Vidēji un stipri erodētās platībās vēlams izveidot speciālu pret-

erozijas augu seku ar lielu daudzgadīgo zālāju, ziemāju un aiz-

ņemto papuvju īpatsvaru. Rušināmaugu audzēšana pieļaujama ti-

kai līdz 10° slīpās nogāzēs. Pauguri un stāvās nogāzes aizņemtas
ar ilggadīgiem zālājiem. Labi augi ir tauriņzieži, piemēram, lu-

cerna. Tā labi aug, ja augsnes virskārtā atsedzas karbonāti. Sējot
lucernu skābās augsnēs, vispirms augsne kaļķojama. Labākās aug-

snēs dienvidu un dienvidrietumu nogāzēs ierīkojami augļu dārzi.

Mazaugllgas stāvas nogāzes apmežojamas. Vēja erozijas aizka-

vēšanai vairāk jāaudzē kultūraugi, kas strauji un vienmērīgi sa-

dīgst un nosedz augsnes virsmu. Liela nozīme ir arī šķērsām no-

gāzei saartiem augsnes valnīšiem, kā arī augsnes dziļo kārtu

irdināšanai. Augsnes dziļaršana jāveic pēc iespējas agrāk, lai aug-

sne līdz rudens lietus periodampaspētu sablīvēties.

Viens no svarīgākajiem agrotehniskajiem noteikumiem cīņā

pret augsnes eroziju ir augsnes apstrāde (aršana, vagošana, ecē-

šana v. c, izņemot pirmssējas kultivēšanu) horizontāli nogāzei.
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Katra vaga, kas virzīta šķērsām nogāzei, aizkavē virsūdeņu
plūsmu un augsnes noskalošanos. Pēc augsnes apsēšanas atkarībā

no nogāzes slīpuma ik pēc neliela attāluma šķērsām nogāzei iz-

dzenamas pārtrauktas vagas liekā ūdens uztveršanai.

Ziemājus jācenšas iesēt pēc iespējas agrāk, lai rudenī tie labi

iesakņotos un sacerotu, nosedzot visu augsnes virsmu. Erodētās
platības sej sabiezināti vislabāk krustsējā vai arī šaurrindās.

Kalnainos apvidos, kā ari garāku nogāžu vidusdaļā pa hori-

zontālām iekārtojamas ilggadīgozālāju buferslejas.

Atsevišķās vietās, piemēram, dienvidos, audzējot vīnogas, cit-

rusu augus, tējas krūmus un citus kultūraugus, ir ekonomiski

izdevīgi nogāzi sadalīt terasēs, tā aizkavējot augsnes eroziju, sa-

glabājot mitrumu un radot iespēju stāvas nogāzes apstrādāt.
Stāvas nogāzes (>2o°), kā ari stipri erodētas smilšainas, gran-

tainas, mazauglīgas augsnes apmežojamas. Apmežojamas ari gra-

vas un ūdensbaseinu krasti. Apmežošanai jāizvēlas augsnes ap-

stākļiem piemērotas koku sugas. Mazauglīgās smilšainās augsnēs
audzē priedes ar bērziem, labākās augsnēs — egles, priedes, ap-
ses, bet mālainās augsnēs — ari vēl sarkano ozolu un lapegli.

Nogāzēs ar labām karbonātiem bagātām augsnēm ierīkojami
augļu dārzi un audzējamas arī lazdas.

Sevišķa vērība jāveltī kustīgu smiltāju (ceļojošo kāpu) no-

stiprināšanai. Kalnu rajonos ierīko būves pret selu; nogāzes te-

rasē, apmežo, apsēj ar zālaugiem; regulē mājlopu ganīšanu; veic

pasākumuskalnu mežu saglabāšanai.

Erodēto augšņu uzlabošanai vispirms jācenšas pa-
lielināt organiskās vielas daudzumu un izveidot labu trūda hori-
zontu ar izturīgu struktūru. Tāpēc dodamas palielinātas organiskā

mēslojuma devas, kā arī slāpekļa un fosfora minerālmēslojums,
skābās augsnes ari kaļķojamas.

Augsnes erozijas aizkavēšanai un erodēto augšņu ielabošanai

ir milzīga tautsaimnieciska nozīme. Teorija un prakse cīņā pret

augsnes eroziju pierāda, ka tikai ar kompleksu pasākumu sistēmu

var pārtraukt augsnes auglīgās virskārtas nonešanu un erodētām

platībām atjaunot auglību. Tāpēc mūsu saimniecībās šim jautāju-

mam jāveltī liela uzmanība, jo pareizi veiktie pasākumi ir efektīvi

un izlietotie līdzekļi atmaksājas.

AUGSNES BONITĒŠANA

UN ZEMES EKONOMISKĀ VĒRTĒŠANA

«PSRS un savienoto republiku zemes likumdošanas pamatos»
(1968. g.) norādīts, ka viena no svarīgajām problēmām lauksaim-

nieciskās ražošanas attīstībā ir pilnīgāka un racionālāka augsnes
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izmantošana. Sim mērķim sastāda valsts zemes kadastru*, kurā

reģistrē zemes lietotājus, zemes uzskaiti, augsnes bonitēšanas**

un zemes ekonomiskās vērtēšanas datus un citas ziņas.
Augsnes un zemes jēdzieni vērtēšanas darbos būtiski atšķiras,

kaut gan tos bieži lieto kā sinonīmus. Arī augsnes bonitēšanas un

zemes ekonomiskās vērtēšanas kritēriji ir dažādi.

Augsne ir zemes virsējā kārta, kura izmainījusies bioloģiskos
un hidroloģiskos procesos; tai ir ģenētisks raksturs, un to apzīmē
ar noteiktu tipu, apakštipu, cilti, veidu, paveidu. Katra veida aug-

sne atrodas noteiktos teritorijai raksturīgos apstākļos, kuri ietekmē

gan augsnes veidošanos, gan arī augu augšanu. Sie teritorijai rak-

sturīgie apstākļi jeb dabisko apstākļu komplekss stipri ietekmē

augsnes produkcijas spēju. Uz tā pamata K. Brīvkalns Latvijas
PSR teritoriju iedalīja astoņos augšņu rajonos. Par augšņu rajonu
viņš nosauca teritorijas vienību ar noteiktu dabisko apstākļu —

reljefa, augšņu un augu valsts vienveidību.*** Tomēr ne augšņu
rajoni, ne augšņu nosaukumi pilnīgi neraksturo augšņu dažādību

un auglību, tāpēc augsnes produkcijas spēja jānosaka dabā uz

vietas. Augsni bonitējot raksturo tās auglību kopīgi ar vides, t. i.,

ar teritorijai raksturīgajiem apstākļiem, bez ekonomiskajiem fak-

toriem.

Zemes ekonomiskās vērtēšanas darbos vārdam «zeme» ir pla-
šāka nozīme. Seit zeme ir teritorija, kurā augšņu segu ar visiem

tajā sastopamajiem augšņu kompleksiem apskata kopīgi ar eko-

nomiskajiem faktoriem. Ekonomiskie faktori stipri ietekmē ražas

augstumu, kvalitāti, pašizmaksu.

AUGSNES BONITĒŠANA

Augsnes bonitēšana ir augsnes salīdzinoša vērtēšana pēc pro-
duktivitātes. Tā balstās uz augsnes objektīvām īpašībām un

pazīmēm, kuras ir nozīmīgas kultūraugu augšanai. Augsni bonitē-

jot, ievēro tās stāvokli teritorijā: reljefu, ūdens režīmu, kontūrai-

nību un citus faktorus. Bonitāti izsaka relatīvos kvalitātes rādītā-

jos (ballēs), kas norāda uz augšņu labumu pēc īpašībām un auglī-
bas savstarpējā salīdzinājumā. Citiem vārdiem sakot, augšņu
bonitēšana ir augsnes auglības agronomiska inventarizēšana (bal-
lēs) pēc augšņu īpašībām un vidējām kultūraugu ražām.

* Kadastrs (no franču valodas vārda cadastre — saraksts) ir sistemātisks

ziņu krājums, ko sastāda periodiski vai nepārtraukti, piemēram, ūdens kadastrs

(ziņas par zemes ūdeņiem), nodokļu kadastrs (cilvēku saraksts, kam jāmaksā
nodokļi) utt.

** No latīņu valodas vārda bonitos — labums.
*** A. Boruks, K. Brīvkalns, R. Stalbovs. Zeme un ražība. «Liesma», Rīgā,

1967., 12. lpp.
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Ar augšņu bonitēšanu nosaka vispiemērotākās augsnes un ap-

stākļus kultūraugu, dabisko zālāju un mežu izvietošanai. Augšņu
bonitēšana palīdz lauksaimniecības darbiniekiemizstrādāt pasāku-
mus, lai varētu intensīvāk izmantot tīrumus un jaunapgūtās aug-

snes platības, racionālāk izvietot mēslošanas līdzekļus un lauk-

saimniecības tehniku, precīzāk aprēķināt ražību atbilstoši augsnes
labumam. Augsnes bonitēšana veicina materiālās ieinteresētības

principa realizēšanu augsnes auglības celšanā un saglabāšanā,
pasargājot augsni no vēja un ūdens erozijas, no pārpurvošanās,
no aizaugšanas ar krūmiem, no sasāļošanās utt. Bonitēšanas dati

palīdz plānot diferencētu produktu sagādi, noteikt iepirkuma cenas

pa rajoniem, apgabaliem, republikām; tie dod iespēju augsnes gru-

pēt un salīdzināt noteiktā teritorijā (kolhozā, rajonā, republikā)
pēc produktivitātes un atklāt rezerves lauksaimniecības produktu
palielināšanā.

Augšņu bonitēšanas skalas

Viens no svarīgākajiem un grūtākajiem uzdevumiem ir sastādīt

piemērotu augšņu bonitēšanas skalu un tabulas. Pamatojoties uz

augšņu pētīšanas datiem (augšņu kartēm, analīzēm, novēroju-
miem), izvēlas tādas augšņu diagnostiskās pazīmes un īpašības,
kuras labāk raksturo kultūraugu attīstības apstākļus un kurām ir

sakarība ar ražām. Pēc izvēlētajām pazīmēm sastāda augšņu bo-

nitēšanas skalas un tabulas. Augšņu bonitēšanas pareizību kon-

trolē ar kultūraugu ražām.

Visizplatītākā ir 100 ballu bonitēšanas skala, kas sastopama
2 variantos: slēgtā skala un atklātā skala. Slēgtajā skalā visla-

bāko augsni bonitē ar 100 ballēm, bet pārējās augsnes — attiecīgi
zemāk. Atklātajā skalā ar 100 ballēm bonitē vidēja labuma aug-

snes, bet pārējās augsnes atkarībā no labuma bonitē attiecīgi
augstāk vai zemāk.

Augšņu bonitēšanas skalas un tabulas izstrādā attiecīgajā
zonā, novadā, apgabalā, republikā, piemērojoties vietējiem aug-

snes-klimata apstākļiem. Tāpēc augsnes diagnostiskās pazīmes un

īpašības, uz kurām pamatojas bonitēšana, dažādās zonās ir atšķi-

rīgas. Tā, piemēram, F. Gavriļuks Rostovas apgabalā melnzemēs

un kastaņbrūnajās augsnēs novēroja labu sakarību kultūraugu
ražām ar trūda krājumu (t/ha) augsnē. Balstoties uz šīs sakarī-

bas, sastādīja bonitēšanas skalu un veica augšņu bonitēšanu.

N. Tjumencevs izstrādāja bonitēšanas skalu Tomskas apgabalā,
balstoties uz trūda, slāpekļa un fosfora daudzumu augsnēs; tur

augsnes bonitātei ir liela sakarība ar iegūtajām ražām.

Dažādās zonās dažādu tipu augsnes nevar bonitēt pēc vienā-

dām diagnostiskajām pazīmēm. Tā, piemēram, mežastepes un

melnzemes stepes melnzemes un sausās stepes kastaņbrūnās aug-

snes var bonitēt pēc trūdu daudzuma (%) vai to krājuma (t/ha),
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bet šie rādītāji ir nederīgi soloncu augšņu bonitēšanai, kuras aiz-

ņem samērā mazas platības starp melnzemes augsnēm, kā arī starp
kastaņbrūnajām augsnēm. Soloncu augsnes bonitē pēc soloncētā

horizonta dziļuma un fizikāli ķīmiskajām īpašībām visā profilā.
Taču dažos rajonos vienas un tās pašas augsnes dažreiz vajag

bonitēt pēc citādām pazīmēm. Tā, piemēram, dažos rajonos trūda

daudzumam (%) ir sakarība ar ražību, bet Ukrainas un Ziemeļ-
kaukaza apstākļos šai pazīmei nav sakarības ar ražību. Meža-

pļavu zonā galvenās diagnostiskās pazīmes augsnes bonitēšanā
ir fizikāli ķīmiskās īpašības un teritorijai raksturīgie apstākļi. Tā-

dējādi augsnes bonitē pēc tām diagnostiskajām pazīmēm, kuras

ir tiešā korelācijā ar galveno kultūraugu ražām — graudaugu, teh-
nisko kultūraugu, lopbarības augu.

Augšņu bonitēšanas kritērijs

Augsnes ražošanas spēja ir atkarīga galvenokārt no augsnes

īpašībām — augsnes mehāniskā sastāva, augsnes ģenētiskā tipa
un veida, resp., no augsnes attīstības pakāpes, kā arī no tādiem te-

ritorijas apstākļiem, kuri nosaka augsnes racionālākas izmanto-

šanas iespējas ražošanā. Augsnes ražošanas spējas noteikšanai kā

kritēriju visbiežāk izlieto iegūtās kultūraugu ražas vai tīro ienā-

kumu no augsnes platības vienības. Kā viens, tā otrs no šiem rā-

dītājiem nav pastāvīgi.
legūto ražu nedrīkst uzskatīt kā pilnīgu augsnes ražošanas

spējas mērauklu, jo ražas veidošanā piedalās ne vien augsnes aug-

lība, bet arī klimatiskie apstākļi, augsnes agrotehnika, mēslojums
(kvalitāte, kvantitāte), izvēlētais kultūraugs, šķirne, sēklas sa-

gatavošana izsējai, izsējas laiks, kopšana, nezāļu apkarošana un

daudzi citi faktori. A. Boruks aprēķinājis, ka 37—51% ražas ir

atkarīgas no augsnes kvalitātes, bet pārējā daļa — no citiem fak-

toriem. So faktoru sakopojumi katru gadu un katrā vietā nav vie-

nādi, pie tam tie visi nav vienādi iedarbīgi. Izmainoties kāda fak-

tora iedarbības īpatsvaram, ražas skaitļi izmainās. To liecina sta-

tistiskie dati. Ir iegūtas ļoti dažādas ražas no vienādām augsnēm
un vienādas ražas pat no krasi atšķirīgām augsnēm (kūdras aug-

snes, minerālaugsnes). Tas nozīmē, ka augiem ne vienmēr ir visi

augšanas faktori optimuma robežās. Mūsu republikas augsnēs ir

maz augu barības vielu, dažās saimniecībās tās ari maz mēslo,
vietām traucē lieks mitrums, bieži vien augsni nepilnīgi sastrādā,
nokavē labākos sējas termiņus, augus nomāc nezāles utt. Līdz ar

to augsnes ražība ir zema, dažreiz pat nesasniedz '/io no augsnes

ražošanas spējas, labākās augsnes nevar parādīt savu augstāko ra-

žošanas spēju. Tādos apstākļos iegūtās ražas nedrīkst izmantot kā

augsnes kvalitātes kritēriju. Pareizāku uzskatu par augsnes ražo-

šanas spēju var iegūt no izmēģinājumu saimniecībās iegūtajiem
ražu skaitļiem, jo tur vispilnīgāk augsni sastrādā un vislabāk
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ievēro visu augšanas faktoru regulēšanu; tur augsnes ražība ir vis-

tuvāk augsnes auglībai.
Dažās valstīs arī vēl tagad par augsnes ražošanas spējas kri-

tēriju pieņem kāda kultūrauga ražas, piemēram, rudzu, auzu vai

kviešu. Tā var rīkoties, ja kāds no kultūraugiem augu sekā ir val-

došais, piemēram, rudzi cariskajā Krievijā vai kvieši (audzē kā

monokultūru) dažās kapitālistiskajās valstīs. Augsnes klimatiskie

apstākļi vienā rajonā vai rajona daļā kāda kultūrauga augšanai
var būt labi, bet nepiemēroti citiem kultūraugiem. Vieglākās (pat
skābākās) augsnēs labāk padodas rudzi un kartupeļi, bet kvieši un

mieži labāk ražo smagākās augsnēs. Tātad ar kādu atsevišķu kul-

tūraugu nevar salīdzināt visu kultūraugu augšanu dažādās aug-
snēs. Jārēķinās ar visiem kultūraugiem vienlaikus, ņemot vērā sē-

jumu struktūru rajonā un zonā atbilstoši augsnes fizikāli ķīmis-

kajām īpašībām. Mūsu saimniecībās audzē dažādus kultūraugus,
bet sējumu struktūra atšķiras atkarībā no saimniecības virziena

(specializācijas), no dabas-ekonomiskajiem apstākļiem utt.

Kultūraugu salīdzināšanai pēc barības vērtības, lai, summējot
dažādus kultūraugus, varētu iegūt kopējo ražību, to ražas iepriekš

pārrēķina barības vienībās. Tomēr jāņem vērā, ka tādējādi augsnes
vērtēšanas kritērijs ir ļoti nosacīts, attiecīgi labojams pēc sagre-

mojamā proteīna un citu barības vielu daudzuma. Tā, piemēram,
rudziem ir nedaudz vairāk barības vienību nekā kviešiem, bet kvie-

šiem ir vairāk sagremojamā proteīna; kukurūzai ir ļoti daudz

barības vienību, bet ļoti maz sagremojamā proteīna. Vērtējot aug-

snes tikai pēc iegūtās rudzu ražas bez koriģēšanas, sliktākās aug-

snes var iegūt augstāku novērtējumu nekā labākās augsnes.

Vēl nosacītāks augsnes vērtējums ir, ja barības vienībās pār-
rēķina linu, kokvilnas, dārzeņu, ārstniecības augu un citu kultūr-

augu ražas. Lai šo augu ražu varētu summēt, daži autori aprēķinos

pieņēmuši atbilstošus koeficientus.^
Nepareizs ir uzskats, ka kopējā raža saimniecībā atkarīga tikai

vai galvenokārt no mēslojuma lieluma. Jāņem vērā, ka katram

augam ir savas īpatnējas prasības pēc augšanas apstākļiem un

ka tiem ir jāpiedod vairāk viens vai otrs barības elements. Kopīgā
raža ir atkarīga arī no tā, kādi augi izvietoti augu sekā, kādas pa-

puves lieto utt. Tātad no vienādām augsnēm var iegūt dažādu

produkcijas daudzumu.

Daži autori augsnes ražošanas spējas vērtēšanai ieteic ražoša-

nas izdevumus uz produkcijas vienību. Ja vērtē tikai pēc šiem izde-

vumiem, tad var gadīties, ka vismazākie izdevumi būs dabiskajās

ganībās. Dažās vietās zemākās ražas iegūt ir izdevīgāk no paš-
izmaksas viedokļa, bet tāda ekstensīva saimniekošana nesekmēs

lielāku produkcijas ieguvi.
S. Cerjomuškins ieteica augsni novērtēt pec 2 radītajiem: 1) pēc

kopējās produkcijas naudas izteiksmē; bet, tā kā ar to neatspo-

guļo ražošanas izdevumu dažādību, tad augsne jāvērtē arī 2) pēc
tīrienesas. Daži autori ieteic vadīties no 3 un vairāk rādītājiem,
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piemēram, vēl aprēķināt kopējo produkciju uz 1 cilvēkdienu vai

uz 100 rub|iem ražošanas pamatlīdzekļu utt.

Vēl nenoteiktāks augsnes vērtēšanas kritērijs ir tīrienesa no

platības vienības. Tā saistās ar iegūtās ražas lielumu, ar produktu
realizēšanas cenām, ar prasmi realizēt, ar dažādām ražošanas un

realizēšanas iespējām, arī ar citām ražošanas nozarēm. Protams,
esošās produkcijas cenas nav pilnīgas, ne arī galīgas — tās iz-

mainīsies un uzlabosies: aprēķinus stipri sarežģī tas, ka cenas ir

dažādas.

Redzams, ka augsnes vērtēšanas jautājuma risināšanai ir da-
žādi ieteikumi, bet katram savas nepilnības. Tādējādi augsnes
bonitēšanai un zemes ekonomiskajai vērtēšanai nav vēl līdz šim

izstrādāta visiem pieņemama metode.

Augšņu bonitēšanas vēsturisks apskats

Pirmos augšņu bonitēšanas darbus un kadastra sastādīšanu

veica Lombardijā (Ziemeļitālijā) 1709. gadā. Augsnes atkarībā

no vidējās ražības un tīrā ienākuma bonitēja kā labas, vidējas un

nederīgas.
75 gadus vēlāk augsnes kadastra darbus veica Francijā, kur

atkarībā no augšņu ražības un tīrā ienākuma augsnes iedalīja
5 klasēs.

Augsnes vērtēšanas jautājumu sīkāk pētīja A. Tērs un iz-

strādāja Saksijas kadastru (1861.—1886. g.). Tajā augsnes ieda-

līja 12 klasēs ar starpklasēm. Balstoties uz statistiskiem datiem par
rentes maksu un mazumtirdzniecības cenām pēdējos 14 gados,
noteica katras klases vidējo ražu, izdevumus un tīrienesu. Par

kultūraugu etalonu pieņēma rudzu ražu. Augsnes vērtējot, ievē-

roja klimatu, attālumu no saimniecības centra, ceļa labumu un

citus apstākļus.

Krievijā 15.—17. gadsimtā bija pietiekami precīza kultūrveidu

(tīrumu, pļavu, mežu, purvu) uzskaite ar atbilstošu novērtējumu:
labs, vidējs, slikts un ļoti slikts.

Pirmos kadastra darbus Krievijā veica laikā no 1838. līdz

1867. gadam, pieņemot vienotu augsnes bonitēšanas skalu «Nor-
māla aramzemju klasifikācija pēc rudzu ražām», kurā augsnes

iedalīja 5 klasēs. I klasē ieskaitīja labākās augsnes: melnzemes,
palienes, labākās nemelnzemes, kas labi apstrādātas un mēslotas

ar kūtsmēsliem. V klasē ieskaitīja vissliktākās augsnes: irstošas

smilts, grantainas smilts, smaga māla, podzola, purvu, soloncē-

tās un citas augsnes. Pārējās augsnes atkarībā no dotā mēslojuma
un dabas bagātībām iedalīja vidējās klasēs.

V. Dokučajevs, balstoties galvenokārt uz statistiskiem-ekono-

miskiem datiem, kritizēja iepriekšējās kadastra metodes un izstrā-

dāja pagājušā gadsimta 90. gados savu augsnes bonitēšanas me-

todi. To lietoja Ņižegorodas guberņā vienmērīgākai nodokļu sa-
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dalīšanai pēc augšņu vērtības. Bonitēšanā Dokučajevs pamatojās
uz augsnes auglību kā galveno pamatfaktoru, kas nosaka augsnes

vērtību un tīrienesu. Augsnes auglību viņš uzskatīja par vispa-
stāvīgāko augsnes īpašību, kas visobjektīvāk un zinātniskāk jā-
pēta. V. Dokučajevs arī norādīja, ka bez vispusīgas, stingri zināt-

niskas augsnes pētīšanas pat visrūpīgākā statistiski ekonomiskā

un statistiski lauksaimnieciskā kultūrveidu vērtēšana nav pietie-
kami pamatota, nav pilnīga, tādēļ daudzos gadījumos nevar sekmēt

labus saprātīgus pasākumus.
V. Dokučajevs, augsnes bonitējot, vispirms noskaidroja aug-

snes ģeomorfoloģiju, ķīmiskās un fizikālās īpašības un augsnes

tipu. Par labākajām viņš uzskatīja augsnes, kurām fizikālās īpa-
šības ir tuvu optimumam. Par optimālāko mehānisko sastāvu

V. Dokučajevs pieņēma vieglu un vidēju smilšmālu. Ņemot vērā

vēl augsnes adsorbcijas spēju, viņš augsnes iedalīja 8 grupās
(klasēs). Labāko augsni bonitēja ar 100 ballēm, bet pārējās aug-

snes — ar attiecīgi mazāku ballu skaitu: 83, 68, 55, 40, 31, 22

un 14.

V. Dokučajevs augšņu bonitešanu veica tajā laikā, kad Krie-

vijā minerālmēslus gandrīz nelietoja un mašīnu tehnikas nebija,

tāpēc dabas bagātībām bija liela nozīme augsnes ražībā. Līdz ar

to Ņižegorodas guberņā augsnes bonitāte pilnīgi atbilda iegūtajām
rudzu ražām.

VDR augšņu bonitēšanu iesāka 1934. gadā un pabeidza
1954. gadā; darba rezultātu uzlabošana vēl turpinās. Augsnes bo-
nitātes galvenie rādītāji ir mehāniskais sastāvs, augsnes ģenēze,
cilmiežu raksturs, klimats un augsnes mitruma apstākļi. Augsnes

bonitēja pēc 100 ballu sistēmas, labākajām augsnēm dodot 100 bal-

les, bet neauglīgajām —
0. Pļavu un ganību vērtēšanā tāpat ņem

vērā klimatu, augsnes ģenēzi, reljefu, augsnes mitruma apstākļus.
Tās bonitē tikai pēc augsnes īpašībām un apstākļiem, no kuriem

atkarīgas ražas, bet neņem vērā ražas lielumu un kvalitāti. Sādu

rādītāju izvēli pļavu un ganību bonitēšanā pamato ar to, ka zāl-

augu zelmeni ietekmē gadalaiks, ekspluatācijas apstākļi, laika ap-

stākļi, tāpēc pļavas un ganības bonitēt pēc ražām būtu kļūdaini.
Aptuveni tāpat augsnes bonitē Polijā, Cehoslovakijā un Ungārijā.
Kanādā augsnes ekonomiskajai klasifikācijai pamatā ir kviešu

preču raža no platības vienības. Citu kultūraugu ražas pārrēķina
uz kviešu ražām ar atbilstošiem koeficientiem. Ir 5 vērtību klases,

pie tam vislabākās augsnes iedala V klasē.

ASV nodokļu aprēķināšanai augsnes bonitētāji ievāc datus par

lauksaimniecības kultūraugu ražām, kā arī par mēslošanas un

augsnes apstrādāšanas izdevumiem atsevišķos augšņu paveidos.
Uz iegūto datu pamata aprēķina ienākumus. Bonitēšanā ņem vērā

attālumu līdz tirgum, dzelzceļiem un citus apstākļus, kas ietekmē

tīrienesu. Augsni ar augstāko tīrienesu apzīmē ar 100, ar to salī-

dzina citas augsnes. ASV pastāv arī speciāla augsnes bonitēšanas
skala, pēc kuras augsnes kā lauksaimnieciskās ražošanas līdzekli
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iedala 8 klasēs. I klasē ieskaita vislabākās augsnes, bet

VIII klasē — apstrādāšanai nederīgās platības, piemēram, stāvas

nogāzes, akmeņainas, smilšainas, slapjas, sāļainās augsnes.

Sākot no 1955. gada, augsnes bonitēšanas jautājumus risina ari

Padomju Savienībā. Ar tiem nodarbojas gan V. Dokučajeva Aug-
snes institūtā, M. Lomonosova Maskavas universitātē, Maskavas

Zemes ierīcības institūtā, Ļeņingradas zinātniskajās iestādēs un

citur. Lielu uzmanību šim jautājumam veltī Ukrainā, Baltkrievijā,
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Ar nelielām izmaiņām un precizējumiem

gandrīz visi augsnes bonitēšanas jautājumi risinās uz V. Doku-

čajeva izvirzīto principu pamata.
V. Dokučajeva Augsnes institūta zinātnisko darbinieku kolek-

tīvs prof. S. Soboļeva vadībā veicis lielu darbu augsnes bonitēša-

nas metodikas izstrādāšanā, sastādot bonitēšanas skalu ar PSRS

dabas-ekonomisko rajonu īpatnībām. Augsnes bonitēšanu S. Sobo-

ļevs uzskata kā augu dzīves vides agronomisku raksturojumu, iz-

sakot to augsnes kvalitātes rādītājos. Viņa bonitēšanas skalā gal-
veno vērību velta augsnes agronomiskajām īpašībām, uzsverot, ka

augsne jāapskata kā lauksaimnieciskās ražošanas līdzeklis.

Pēc šīs skalas visas galvenās augsnes (līdzenuma apgabalos)

bonitējamas ar o—l6o ballēm. Visaugstākā bonitāte ir Ziemeļkau-
kāza izskalotajām melnzemēm — 150—160 balles; Ukrainas bie-

zajām melnzemēm
— 140—150 balles; podzolētajām melnzemēm,

meža tumšpelēkajām augsnēm un citām —
100—110 balles; kas-

taņbrūnajāmaugsnēm —
40—80 balles; velēnu podzolētajām aug-

snēm — 60—80 balles; soloncu augsnēm — 10—30 balles; vis-

zemākās bonitātes ir smiltāju un purvu augsnes
— o—l balle.

Līdz ar šo skalu ir izstrādāta arī augšņu bonitēšanas tabula,

pēc kuras, ņemot vērā mehānisko sastāvu, soloncēšanos, pārpurvo-
šanos, reljefu, erozijas pakāpi utt., var novērtēt augsnes dažādos

PSRS rajonos.

Nedaudz citādi augsnes bonitēšanu izprata N. Blagovidovs

(PSRS ziemeļrietumu rajonos). Viņš uzskatīja, ka augsnes vēr-

tība ir atkarīga ne tikai no augsnes kvalitātes, bet to ietekmē arī

reljefs, hidroloģiskie apstākļi, nosusināšanas sistēma, lauka pla-
tības lielums, augsnes segas kompleksainība utt. Tādēļ, pēc N. Bla-

govidova uzskata, jāizšķir «augsnes bonitāte», nosakot augsnes

kvalitāti, un «zemes kadastra vērtība», kurā jāievēro arī teritorijas
īpatnības. Augsnes bonitāti nosaka pēc 100 ballu sistēmas. Aug-
stākā ir X kadastra klase ar augšņu novērtējumu — 90—100 bal-

les. Bonitējot ņem vērā aramkārtas raksturu, trūda daudzumu, me-

hānisko sastāvu, cilmieži, akmeņainību, reljefu, ūdens režīmu,

augsnes tipu, augsnes segas kompleksainību, laukakontūru lielumu.

Uz iegūto datu pamata nosaka zemes kadastra klasi, bet augsnei —
bonitāti (ballēs). Darba pareizību pārbauda, salīdzinot augsnes

novērtējuma rezultātus ar vidējām kultūraugu ražām.

Augsnes bonitēšanas jautājumus risina ari Vissavienības Lauk-

saimniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta līdz-
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strādnieku grupa S. Cerjomuškina vadībā. Viņi uzskata, ka eksistē:
1) «augsnes bonitāte», ko iegūst, nosakot visus apstākļus, kas

ietekmē augu augšanu, un 2) «zemes ekonomiskā vērtība». Vadošie

rādītāji augsnes vērtēšanā ir augsnes īpašības. Ekonomiskā vēr-
tēšanā galvenais ir augsnes kvalitātes vērtība. Vērtēšanas kritē-

rijs ir kultūraugu ražas naudas izteiksmē un arī tīrienesa no platī-
bas vienības. Ekonomiskā vērtēšanā jānoskaidro, par cik dažādu

zemju platības vienības ir labākas vai sliktākas cita par citu.

Maskavas Zemes ierīcības institūta darbinieki uzskata, ka ek-
sistē «zemes kvalitātes vērtība» un «zemes ekonomiskā vērtība».

Atšķirīgi no S. Cerjomuškina N. Bočkovs un I. Degtjarevs par
«zemes kvalitātes vērtības» kritēriju uzskata izdevumus par
darbu un materiāliemuz vienu iegūtās produkcijas vienību.

F. Gavriļuks, bonitējot augsnes Rostovas apgabalā, pamatojas
uz augsnes īpašībām un ražas datiem. Ar 100 ballēm viņš apzīmē
parasto melnzemi, kurā 425 t/ha trūda un grauduraža 21 c/ha. Vis-

augstākā bonitāte (160 balles) ir Piekaukāza melnzemēm, bet gai-
šajām kastaņbrūnajām augsnēm — 30 balles.

N. Tjumencevs un N. Lukjanovs, bonitējot augsnes Tomskas

apgabalā, balstās uz ilggadīgiem ražu datiem, uz augsnes pamat-
rādītājiem un ņem vērā slāpekļa, fosfora un citu barības vielu dau-

dzumu 1 m biezā augsnes slānī. Bonitējumu izsaka 100 ballu sis-

tēmā.

Lietuvas PSR augsnes kvalitātes vērtēšanā izšķir 1) augsnes

bonitēšanu un 2) zemes ekonomisko vērtēšanu. Sākumā bonitēša-

nas metodikā paredzēja 2 skalas: 1) aramzemei un 2) pļavām un

ganībām, bet vēlāk abas skalas apvienoja. Bonitē pēc 100 ballu

sistēmas. Pamatojas uz augsnes auglību, bet ražas uzskata par

kritēriju. Zemes ekonomiskajā vērtēšanā koriģē augsnes bonitēša-

nas vērtību, ņemot vērā teritorijas īpatnības: reljefu, sīkkontū-

rainību, akmeņainību utt.

Igaunijas PSR augsnes bonitē no 2 aspektiem: 1) pēc produk-
tivitātes un 2) pēc ražošanas tehniskiem apstākļiem. Augsnes pro-

duktivitātes bonitāti noteic pēc augsnes īpašībām un teritorijas

apstākļiem, lieto 100 ballu sistēmu._ Vispirms pēc bonitēšanas ta-

bulām, vadoties no mehāniskā sastāva, trūda daudzuma un citām

augsnes īpašībām, uz vietas noteic t. s. augsnes bonitāti. Pēc tam

to labo atkarībā no sīkkontūrainības, nevienādas augsnes segas,

reljefa, akmeņainības un citiem nelabvēlīgiem apstākļiem un iegūst
t. s. zemes bonitāti.

Summējot visus faktorus, kas sadārdzina ražošanu, noteic ra-

žošanas tehnisko apstākļu novērtējumu mīnus ballēs (viena balle

pielīdzināta 3 rubļiem). Jo grūtāki lauku darbu veikšanas apstākļi,

jo augstāks novērtējums mīnus ballēs. Tas dod priekšstatu par
ražošanas izdevumu līmeni attiecīgajā saimniecībā vai rajonā. Ra-
žošanas tehnisko apstākļu novērtējums var noderēt lauksaimniecis-

kās ražošanas organizēšanā, kā ari augsnes bonitātes aprēķinā-
šanā pēc tīrienesas.
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Latvijā augšņu bonitēšanu uzsāka 1901. gadā, izveidojot t. s.

Vidzemes kadastru. Tur par augšņu vērtības kritēriju lietoja tīr-

ienesu. Augsnes bonitēja par 4 kultūrveidiem: tīruma, pļavas, ga-

nības un meža. Labāko tīruma augsni bonitēja kā I šķiru ar 165

punktiem, bet vissliktāko augsni —
kā IX šķiru ar 1 punktu. Pļa-

vas bonitēja pēc iegūstamā siena daudzuma 7 šķirās un vēl pēc
zelmeņa botāniskā sastāva 3 grupās. Visaugstākais pļavu no-

vērtējums bija 226 punkti. Ganības, kas parasti bija nekoptas un

nemēslotas platības, bonitēja 3 šķirās. Mežus bonitēja 5 šķirās.
1921. gadā, kad šo Vidzemes kadastru sāka piemērot visā Lat-

vijā, radās daudzi iebildumi, jo labāko un sliktāko augšņu attie-

cn>a bija pārāk plaša. Tā, piemēram, 1 ha parastās labākās

(111 šķiras) tīruma augsnes atbilda 17,5 ha sliktākās (VIII šķi-
ras) augsnes.

Vidzemes kadastru sāka reformēt 1931. gadā, bet augšņu boni-

tēšanu uzsāka 1934. gadā. Par augsnes labuma kritēriju izvēlējās
tīrienesu no 1 ha, saimniekojot parastos apstākļos vidēji lielā

saimniecībā un augsnes mēslošanai lietojot vietējos mēslošanas

līdzekļus. Labāko un sliktāko augšņu vērtību attiecību stipri sa-

mazināja, pieņemot 100 punktu (ballu) sistēmu. Tīruma augsnēm
paredzēja 9 šķiras, pie tam labāko augsni ieskaitīja I šķirā (tīr-
ienesa 700 lati) ar 100 punktiem jeb ballēm, bet vissliktāko aug-

sni —
IX šķirā (tīrienesa 14 lati) ar 2 punktiem. 1 punkta tīrienesas

vērtība bija 7 lati. Pļavām paredzēja 8 šķiras un 3 grupas (pēc
zelmeņa botāniskā sastāva) ar augstāko novērtējumu — 120 pun-
kti. Ganībām paredzēja 5 šķiras ar augstāko novērtējumu 40 pun-

kti. Mežus iedalīja 5 šķirās ar augstāko vērtību 40 punkti.

Izstrādājot tīruma augšņu bonitēšanas skalu, balstījās uz

graudu, sakņu un cita veida ražām, ko var iegūt no dažādas kva-

litātes augsnēm.
50. tabula

Tīruma augšņu bonitešanas skalas pamati

Raža (cnt/ha) Relatīva raža Vidzemes

kadastra

Augsnes šķira

, kārtu- ā.l>?;
labību

peiu
lina

siena

, . kārtu- fbo-
labibu

oeļu lina

siena

punkti %

1931. g.
kadastra

punkti

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

21

19

16

14

11

10

9

7

5

132

121

110

99

88

77

G6

55

44

48

44

39

35

31

26

22

18

13

100

88

75

65

54
47

41

35

25

100

92

83

75

67
58

50

42

33

100

91

82

73

64

54

45
36

27

165

131

100

71

48

29

13

6

1

100

79

60

43

29

17

8

4

0,6

100

85

72

G0

48

32

17

8

2

I: IX

III: VIII
4,2
2,3

3,0

2,0

3,7I
2,2

165

17
50
9
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Redzams, ka 50. tabulā minēto augu ražas pieauguma pakāpe
visumā ir diezgan vienmērīga. Tomēr, ņemot vērā, ka ar vienādu
darba un līdzekļu ieguldījumu no sliktākām augsnēm iegūst zemā-

kas ražas ar augstāku pašizmaksu nekā no labākajām augsnēm
un nodokļi jāsadala atbilstoši tīrienesai, kā arī, lai sekmētu slik-

tāko augšņu izmantošanu, sliktākajām augsnēm bonitāti samazi-

nāja, atkāpjoties no augu ražas skaitļiem (35. att.). Ņēma vērā

35. att. Tīruma augšņu bonitēšanas skalu salīdzinājums:
/
L graudaugu ražas, 2 — V. Dokučajeva skala, 3 —Latgiprozema skala, 4 — 1931. gada

kadastra skala, 5 — Vidzemes kadastra skala.
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ari to, ka tīrienesa lauksaimniecībā nav proporcionāla ražām. Ja

raža zema, tīrienesa ir ļoti maza, jo daudzi izdevumi, piemēram,

augsnes apstrādāšanas, mēslošanas, sējas, pļaušanas un citi ir cieši

saistīti ar augsnes platību. Labās augsnēs ražas ir augstākas un

stabilākas kā sausos, tā slapjos gados, bet ražošanas izdevumi ma-

zāki un tīrienesa lielāka. Arī sliktākās augsnēs var iegūt augstas
ražas, lietojot daudz mēslu, rūpīgi strādājot un sējumus kopjot,
bet arī tad tur ieguldītais darbs un kapitāls mazāk atmaksājas
nekā labākajās augsnēs.

Izstrādājot tīruma augšņu bonitēšanas skalu, ņēma vērā ari

lauksaimniecības grāmatvedības datus, saimniecību pirkšanas un

pārdošanas cenas, aptaujas ziņas no 362 pagastiem par labāko un

sliktāko augšņu vērtību attiecībām, paraugvērtējuma rezultātus

un citus datus.

Tīruma augšņu bonitēšanas skalu izstrādāja J. Vītiņš, sadar-

bodamies ar Latvijas Lauksaimniecības ministrijas taksatoriem

un LVU Lauksaimniecības fakultātespasniedzējiem.
Par vislabākajām uzskatīja augsnes, kurām galvenokārt ir la-

bas fizikālās īpašības. Tās noteica pēc mehāniskā sastāva un mor-

foloģiskajām pazīmēm. Šādas augsnes ir pietiekami ūdenscaur-

laidīgas un gaiscaurlaidīgas, bet reizē arī ar augstu ūdensietilpību
un gaisietilpību, ar labu barības vielu saistīšanas spēju. Sausos

periodos tās necieš no sausuma, bet slapjos periodos tām nekaitē

lieks mitrums (nav vajadzīga nosusināšana). legūtās ražas pa-

rasti ir augstas. Zemākās šķiras augsnes ir ar mazāku ūdenscaur-

laidību — tām vajadzīga nosusināšana, bet daļai augšņu — pat
apūdeņošana. Sliktās augsnēs nepadodas vērtīgākie augi, pie tam

iegūtās ražas ir zemas un stipri atkarīgas no klimatisko apstākļu
svārstībām.

Izstrādāja arī pļavu, ganību un mežu augšņu bonitēšanas ska-

las. Pļavas bonitēja tāpat kā Vidzemes kadastrā — pēc siena ra-

žas lieluma un zelmeņa botāniskā sastāva, maz ievērojot augsnes

fizikālās īpašības un mehānisko sastāvu. Nekoptās un nemēslotās

pļavas bieži vien bonitēja ļoti zemu, jo tur barības vielu trūkuma

dēļ siena ražas bija mazas un zelmeņa botāniskais sastāvs maz-

vērtīgs. Arī ganības, kas bieži atradās nekoptā stāvoklī, bonitēja

pēc pašreizējās ražības, nevis pēc augsnes auglības spējas. Ins-

trukcijā bija noteikts, ka ganības, kas pēc augsnes kvalitātes at-

bilst IV un vēl augstāko šķiru tīruma augsnēm, tātad ar augstāku
bonitāti par 60 punktiem, jābonitē kā I šķiras ganības ar 40 pun-
ktiem. Tādējādi nolaistajām platībām bonitāti noteica zemāku par
faktisko.

No saimniecības centra attālākajām platībām, kā arī platībām
ar dažiem nelabvēlīgiem apstākļiem augsnes vērtību samazināja
dažkārt pat par 50%- Visai saimniecībai kopējo novērtējumu sa-

mazināja vai palielināja atkarībā no tās attāluma līdz pilsētai vai

citai izdevīgākai produktu realizēšanas vietai. Tādējādi augšņu
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bonitēšanā ietvēra dažus ekonomiska rakstura nosacījumus un

augsnes ražošanas spēju pašreizējos apstākļos.
Pēc bonitēšanas rezultātiem izgatavoja 1) augšņu tipu, 2) cilm-

iežu mehāniskā sastāva un 3) augšņu novērtējuma kartogrammas,
kuras līdz ar citiem bonitēšanas datiem izmantoja galvenokārt
nodokļu sadalīšanai vai saimniecību pārdošanas cenas aprēķinā-
šanai.

Augšņu bonitēšana Latvijas PSR

Saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu atsākt

augšņu bonitēšanu 1959. gadā, kad bija izmainījušies ekonomiskie

apstākļi un uzkrājušās jaunas zinātniskās atziņas, vajadzēja iz-

strādāt jaunu bonitēšanas sistēmu atbilstoši sociālistisko saimnie-

cību prasībām. So darbu X- Brīvkalna vadībā veica Latvijas PSR

Zemkopības zinātniskās pētniecības institūts, sadarbojoties ar LM

Zemes ierīcības pārvaldi — tagadējoRepublikānisko zemes ierīcī-

bas projektēšanas institūtu («Latgiprozem»). Augšņu bonitēšanu

Latvijā paredzēja veikt 6 gados. Sākumā to nosauca par augsnes

vērtēšanu, vēlāk par zemes agroekonomisko vērtēšanu, bet, bei-

dzot, — par zemes kvalitātes vērtēšanu. Taču šeit to sauksim kā

parasti — par augsnes bonitēšanu.

Augsnes bonitēšanā saglabāja 100 ballu sistēmu un bonitēšanu

pa kultūrveidiem. Par augsnes vērtības kritēriju pieņēma barības

vienības, ko var iegūt no augsnes platības. Ja pēc statistikas da-

tiem konstatēja, ka vidējā saimniekošanas līmenī no 1 ha labāko

augšņu caurmērā iegūst 5000 barības vienību, bet no citām aug-
snēm' — attiecīgi mazāk, tad 1 balles segums atbilst 50 barības
vienībām.

K. Brīvkalns vidēju saimniekošanas līmeni raksturo šādi: lauki

caurmērā uz visu sējumu platību saimniecībā saņem gadā4—6 t/ha

organisko mēslu un 1,5—3,0 c/ha minerālmēslu, ir apmierinoša
agrotehnika, sējumu struktūrā 12—18% rušināmaugi. Augsts
saimniekošanas līmenis ir tad, ja saimniecībā lauki gadā saņem

caurmērā vairāk nekā 10 t/ha organisko mēslojumu, 6—lo c/ha
minerālmēslu, sējai lieto piemērotas šķirnes sēklas, ievēro labu

agrotehniku, sējumu struktūrā ir vairāk par 25% rušināmaugu.
Sajā gadījumā iegūstamā augkopības produkcija atbilst apmēram
100 barības vienībām uz 1 balli. 1 balles segums ir apmēram 75 ba-

rības vienības.

Lai augsnes bonitēšanu varētu veikt ērtāk, vienveidīgāk un bez

subjektīvas pieejas, sastādīja atbilstošas tabulas. Nolēma mežus

pagaidām nebonitēt, bet izstrādāt tabulas 1) tīrumu, dārzu, atmatu

un kultivēto ganību bonitēšanai, kā arī 2) pļavu un dabisko ga-

nību bonitēšanai. Labākajām augsnēm paredzēja 100 balles, bet

vismazvērtīgākajām augsnēm — 5 balles. Labākas pārskatāmības
dēļ tabulās visas augsnes iedalīja 5 grupās un 10 klasēs. Precīzā-

kai augsnes bonitātes noteikšanai nolēma bonitēt tieši ballēs.
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51. tabula

Tīrumu un pļavu pašreizējais un perspektīvais vidējais novērtējums Latvijas PSR

augšņu rajonos
(pēc K. Brīvkalna, A. Boruka)

Pēc Latvijas PSR pieņemtās metodes, par augsnes bonitēšanas

objektu uzskata augsnes elementāro platību — kontūru, kas ir

vienveidīga un atšķiras no blakus platībām vismaz ar vienu sva-

rīgu pazīmi, kurai ir nozīme ražošanā.
Augsnes bonitēšanā ņem vērā augsnes īpašību kompleksu, sais-

tot to ar augkopības kopējo produkciju, izteiktu barības vienībās

vidēja saimniekošanas līmeņa apstākļos. Bonitēšanu veic pēc kom-

pleksā paņēmiena, vērtējot visus ārējās vides faktorus kopīgi. Lat-

vijā klimatiskās atšķirības nav visai lielas, tādēļ augsnes boni-

tēšanā tās neievēro. Tīruma augsnes bonitē pēc noderīguma gal-
venajiem kultūraugiem, bet pļavas un ganības — pēc noderīguma
siena ieguvei un ganīšanai, ievērojot pašreizējo darba mehanizā-

cijas līmeni.

Augsnes bonitāti nosaka uz lauka pēc augsnes morfoloģiska-

jām pazīmēm un daļēji arī pēc ķīmiskajām īpašībām, kas ietvertas

bonitēšanas tabulās. Bonitāti ietekmē augšņu veids, mehāniskais

sastāvs, trūdkārtas biezums, trūda daudzums, iekultivēšanas pa-

Augšņu novērtējums (ballēs)

tīrumiem pļavām un

ganībām

lauksaimnie-

cībā izmanto-

jamai platībaiAugšņu rajons

paš- per-
reizē- spek-
iais tīvais

paš- oer-
reizē- spek-
iais tīvais

paš- per-
reizē- spek-
iais tīvais

1. Piejūras zemienes

2a. Rietumkurzemes morēnu līdze-

numa un pauguraines
2b. Ventas ieplakas
2c. Austrumkurzemes morēnu līdze-

31

35

33

41

38

44

44

53

24

22

27

24

35

34

35

40

28

31

31

37

37

40

40

48

numa

2d. Ziemeļkurzemes pauguraines
3. Zemgales līdzenuma
4. Ziemeļlatvijas morēnu līdzenu-

ma un pauguraines
5. Vidzemes paugurainās augstie-

38

57

39

42

68

50

20

20

22

34

42

40

32

54

32

39

64

47

34 36 20 34 28 35

nes

6. Viduslatvijas morēnu līdzenuma

un Sēlijas pauguraines
7a. Balvu līdzenuma

7b. Lubānas zemienes

7c. Preiļu—Līvānu līdzenuma

8. Austrumlatvijas paugurainās

augstienes

36

33

36

35

29

42

38

45

42

34

21

22

22

18

16

38

32

40

37

32

32

29

32

31

27

40

36

43

41

33

Caurmērā Latvijas PSR 37 47 22 38 32 44
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52. tabula

legūtās ražas no dažādas bonitātes augsnēm, ja saimniekošanas līmenis

virs vidējā

(pēc A. Boruka datiem)

kāpe, reljefs, lauka lielums, konfigurācija, augsnes mitrums un

citi apstākļi, ņemot vērā ari iekultivēšanas iespējas.
Augšņu bonitēšanas darbus Latvijā pabeidza 1968. gadā. Pēc

bonitēšanas datiem izgatavoja saimniecības augšņu karti un dažā-

das kartogrammas (sk. 458. lpp.), pēc kurām saimniecībai jāvadās,
organizējot ražošanu. Augšņu kartogrammās parādītas ari ap-

gūstamās platības ar perspektīvo novērtējumu, kāds būs pēc aug-

šņu meliorēšanas.

Mūsdienu augsnes bonitēšanas rezultāti maz atšķiras no agrā-
kajiem (pirmskara) augšņu bonitēšanas rezultātiem. Tagadējais
1 ha tīruma augšņu vidējais novērtējums ir 37 balles; perspektī-
vais — 47 balles. Zemgales līdzenuma saimniecībās tīruma aug-

snes vidējā kvalitāte —
57 balles, bet pēc meliorācijas sasniegs

68 balles. Viszemākā tīrumu augsnes kvalitāte ir Austrumlatvijas
paugurainās augstienes augšņu rajonā — 29 balles. Perspektīvā
augsnes kvalitāte tur maz uzlabosies, jo teritorija ir pārāk relje-

Kultūraugu ražas, ja augsnes bonitāte (ballēs)
Labākās

augsnes

un slik-

Kultūraugi

30 35 40 45 50 55 50 65 70 ļ 75

tākās

augsnes
ražu at-

tiecība

25

Graudaugi un

pākšaugi

raža (c/ha)

„ (c/balli)
„

(c/balli %)

8,5
0,34

131

9,7
0,33

127

10,9
0,31

119

12,0
0,30

115

13,1
0,29

111

14,2
0,28

108

15,3
0,28

108

16,4
0,27

104

17,5
0,27

104

18,6
0,27

104

19,7
0,26

100

2,3

Āboliņa siens

raža (c/ha)
„ (c/balli)
„ (c/balli %)

22,2

0,89

185

24,3
0,81

169

26,3
0,75

156

28,1

0,70

146

29,7

0,66

137

31,1
0,62

129

32,4

0,59

123

33,5
0,56

117

34,4

0,53

110

35,1

0,50

104

35,7

0,48

100

1,6

Cukurbietes

raža (c/ha)

„
(c/balli)

„ (c/balli %)

124

4,9
144

145

4,8
141

165

4,7
138

182

4,6
135

198

4,4
129

212

4,3
126

224

4,1
121

234

3.9

115

243

3,8
112

251
3.6

100

256

3,4
100

2,1

Kukurūza

raža (c/ha)
„

(c/balli)
„ (c/balli %)

223

8.9

202

238

7.9

180

232

7,2

164

265

0,6

150

277

6,2

141

288

5,7
129

299

5,4

123

308

5,1
116

317

4,9

111

325

4.6

104

332

4,4
100

1,5

Kartupeji
raža (c/ha)
„ (c/balli)
„

(c/balli %)

1,171

2,8
253

89

3,0

273

102

2,9
264

111

2,8

255

115

2,5

227

116

2.3

209

112

2,0

182

103

1,7

153

91

1.4

127

74

1,1

100
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faina. Zema tīrumu kvalitāte konstatēta arī Piejūras zemienes

augšņu rajonā — 31 balle. Arī šajā augšņu rajonā augsnes kva-

litātes pieaugums paredzams mazs, jo augsne ļoti smilšaina

(51. tabula).

Visumā augšņu bonitāte pilnīgi neatbilst iegūtajām ražām ba-

rības vienībās. Tas redzams saimniecībās ar zemākas kvalitātes

augsnēm — tur caurmērā 1 balles segums ar ražu, izteiktu barī-

bas vienībās, ir lielāks un pārsniedz paredzēto saimniekošanas lī-

meni. Turpretim saimniecībās, kur ir augstākas kvalitātes augsnes,

1 balles segums ar ražas barības vienībām bieži vien nesasniedz

paredzēto saimniekošanas līmeni.

Pēc K. Brīvkalna un A. Boruka publicētajiem datiem,* kas

iegūti, analizējot 65% Latvijas PSR saimniecību, redzams, ka augu

ražas nepieaug proporcionāli augsnes kvalitātes pieaugumam un

ražu svārstības visiem augiem nav vienādas. Saimniecībās, kur

saimniekošanas līmenis ir virs vidējā, augsnes kvalitātei pieaugot
no 25 līdz 75 ballēm (tātad 3 reizes), ražas graudaugiem un

pākšaugiem pieaugušas tikai 2,3 reizes, āboliņa sienam — 1,6 rei-

zes, kartupejiem — 1,1 reizi, cukurbietēm — 2,1 reizi un kukurū-

zai (zaļā masa) — 1,5 reizes. Pie tam zemākās kvalitātes (25 bal-

les) augsnēs ražas uz 1 balli ir lielākas nekā augstākās kvalitā-

tes (75 balles) augsnēs: graudaugiem un pākšaugiem —

par 31%,
āboliņa sienam — par 85%, cukurbietēm — par 4470, kukurūzai —

par 102%. Saimniecībās ar vidēju saimniekošanas līmeni ir līdzīgs
stāvoklis, tikai ražu attiecība ir nedaudz lielāka (52. tabula).

Augšņu perspektīvā kvalitāte

un ražas prognozēšana

Ražošanas plānošanai vajadzīgi dati par augšņu ielabošanās

spēju un sasniedzamo kvalitāti. Augsnes ielabošanās pasākumi ir

augsnes ūdens režīma regulēšana, reljefa izlīdzināšana, koku,

krūmu, akmeņu novākšana un citi.

Augsnes kvalitātes paaugstināšanās perspektīvu plānā parāda,
pierakstot pie augsnes bonitējuma (ballēs) arī perspektīvo boni-

tātes klasi. Bez tam uzrāda arī ielabošanās pasākumu grūtības

pakāpi jeb grupu, ko nosaka atkarībā no ielabošanai nepieciešamā
darba un līdzekļu ieguldījuma: 1. grupā ielabošanai līdzekļi ne-

pārsniedz 200 rbļ./ha, 2. grupā —
200—400 rbļ./ha, 3. grupā —

pārsniedz 400 rbļ./ha. Piemērs, kā parāda pašreizējo un perspek-
tīvo augsnes bonitējumu: 36—IV 2. Tas nozīmē, ka augsnes boni-

tējums pašreiz ir 36 balles, pēc ielabošanās augsni ieskaitīs

IV klasē ar vidējo novērtējumu 65 balles, augsnes ielabošanās iz-

devumi būs 200—400 rbļ./ha.

* A. Boruks, K. Brīvkalns, R. Stalbovs. Zeme un ražība. «Liesma», Rīgā,
1967.
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Augšņu bonitēšanas rezultātu labākai izmantošanai lauksaim-

niecībā A. Boruks izstrādājis formulas, pēc kurām var aprēķināt
iegūstamo ražu ne vien nākamajam gadam, bet arī vēl tālāk uz

priekšu. Ražu aprēķina no konkrētas augsnes platības vai no visas

saimniecības kopumā.

Rg=0,25*!+0,036*2+ 0,008*3,

Rk =0,40*1 +0,06*2+0,011*3—5,0,

kur Rg — graudauguraža (c/ha);
Rk

— augkopības kopprodukcija (barības vienību centneros);
*i — augsnes bonitāte (ballēs);
*2 — izlietotais mēslojums (kg/ha tīrvielas); pieņem, ka l t

organisko mēslu vidēji atbilst 8 kg NPK tīrvielas, bet

lc minerālmēslu — 27 kg NPK tīrvielas;

*3 — augkopības ražošanas pamatlīdzekli (rb]./ha).
Ja, pēc A. Boruka aprēķina, 37 —51% pašreizējo ražu ir atka-

rīgi no augsnes kvalitātes, bet pārējo ražas da}u nosaka citi fak-

tori, tad nepārtrauktai ražošanas kāpināšanai lauksaimniecībā ir

jābalstās ne vien uz mēslošanas līdzekļu daudzumu, bet galveno-
kārt uz augsnes īpašībām, tās uzlabojot un uzturot labā stāvoklī.

Ir jāsaprot arī, ka produkcijas lielums, it sevišķi zemākas kva-

litātes augsnēs, ir visai atkarīgs no laika un citiem apstākļiem,
kurus ne katrreiz var paredzēt, pienācīgi novērtēt un aprēķināt to

īpatsvaru kopietekmē uz iegūstamoražu.

J. Boruka ieteikumi ir perspektīvi lauksaimnieciskajā plāno-

šanā, jo salīdzinājumā ar līdzšinējām metodēm dod precīzākus re-

zultātus. Lauksaimniecības produktu ražošanas pareizā plāno-
šanā jāvadās ne vien pēc platības, bet arī pēc augsnes kvalitātes.

Tādējādi augšņu bonitēšanā sekmē ne vien ekonomisku jautā-

jumu risināšanu, bet atklāj potenciālās augsnes auglības rezerves,

kuru izmantošana dos iespēju krietni vairāk saražot lauksaimnie-

cības produktu.
Augšņu bonitēšanas darbi Latvijā ir pabeigti, bet datus vēl ap-

strādā. legūtie secinājumi noderēs mūsu zemes ekonomiskajā vēr-

tēšanā.

ZEMES EKONOMISKĀ VĒRTĒŠANA

Ar zemes ekonomisko vērtēšanu saprot zemes kā lauksaimnie-

ciskās ražošanas līdzekļa relatīvās vērtības noteikšanu. Zemes eko-

nomiskajā vērtēšanā līdz ar augsnes auglību novērtē arī saimnie-

cības novietnes stāvokli (pilsētas, rūpniecības centra, sabiedrisko

ceļu tuvums v. c), lauku masīvu lielumu, konfigurāciju un citus

ekonomiska rakstura faktorus.

Ekonomisti uzskata, ka zemes ekonomiskajā vērtēšanā jābal-
stās uz augsnes efektīvo auglību, kuras galvenais rādītājs ir kul-

tūraugu ražas. Blakus augšņu pētīšanas un bonitēšanas datiem
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apskata atbilstošus saimniecības ekonomiskos rādītājus: atsevišķo
kultūraugu ražas un kopējo produkciju dažāda tipa augsnēs, nor-

matīvos izdevumus, produkcijas pašizmaksu.

Jāatzīmē, ka Padomju Savienībā līdz šim vēl nav izstrādāta

vispār atzīta zemes ekonomiskās vērtēšanas metode, bet ir gan

dažādi ieteikumi šā jautājuma risināšanai. Metodes izstrādā pa

zonām. Daži ekonomisti uzskata, ka zemes ekonomiskās vērtēša-

nas pamatā jāliek saimniecības kopējais ienākums, kas raksturo

tīro produkciju un ir pareizāks nekā kopējā produkcija. Savukārt
citi par rādītāju uzskata saimniecības tīro ienākumu, ko aprēķina,
atskaitot no kopējā ienākuma darba samaksu. Daļa ekonomistu uz-

skata, ka vispilnīgākais un pareizākais zemes ekonomiskās vērtē-

šanas rādītājs ir tīrā produkcija. Tomēr dažādās saimniecībās ar

vienādu tīro produkciju, bet nevienādu darba ražību tīrais ienākums

būs dažāds. Tādēļ daži ekonomisti zemes ekonomiskā vērtēšanā

ieteica ņemt vērā ne tikai saimniecības kopējo ienākumu, bet arī

tīro ienākumu, ko iegūst no kopējās produkcijas vērtības uz 1 hekt-

āru, atskaitot ražošanas izdevumus. Visiem ekonomistiem ir ko-

pējs uzskats, ka visos gadījumos zemes ekonomiskās vērtēšanas

pamatā jāliek ražas un izdevumi šo ražu iegūšanā saimniecību

tipiskos apstākļos atbilstošā augsnes-klimata zonā.

Latvijas PSR apstākļiem piemērotu zemes ekonomiskās vērtē-

šanas metodi izstrādā Latvijas PSR Zemkopības zinātniskās pēt-
niecības institūts.

Zemes ekonomiskā vērtība nav paliekoša — tā mainās, izmai-

noties saimniecības specializācijai, produktu cenām un citiem ap-

stākļiem. Tāpēc tā periodiski jākoriģē. Perioda ilgums var būt

10—15 gadi, atsevišķos gadījumos perioda ilgums var būt arī lie-

lāks vai mazāks.

AUGSNES AIZSARDZĪBA

UN CĪŅA PAR AUGSNES RESURSU RACIONĀLU

IZMANTOŠANU

Augsne ir galvenais lauksaimnieciskās ražošanas pamatlīdzeklis, visas tautas

īpašums un materiālo bagātību avots.

Cilvēku sabiedriskā dzīve ir visai atkarīga no augsnes īpašībām. No augsnes
ir atkarīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, ar to saistītās daudzās rūpnie-

cības nozares. Tādēļ ir plānveidīgi jāvada pareiza augšņu resursu un rezervju
izmantošana, augsnes auglības un produktivitātes celšana.

V. I. Ļeņins, atzīmējot mūsu zemes dabas bagātību dažādību un pārpilnību,
vairākkārt norādīja uz to saprātīgas un saudzīgas izmantošanas nepieciešamību.
Viņš norādīja, ka daba var būt neizsmeļama, ja vien ļaudis tās izmantošanā būs

saudzīgi, izzinās tās likumus un saprātīgi tos pielietos. V. I. Ļeņins nesaudzīgi
cīnījās pret dabas bagātību izlaupīšanu un mācīja tās saprātīgi izmantot, ne-

pārkāpjot būtiskos zinātniski tehniskos likumus.

V. I. Ļeņina vadībā un tiešā līdzdalībā izstrādāja dabas aizsardzības likumu.



PSKP XXII kongresa lēmumos atzīmēts, ka tālākajā rūpniecības, lauksaim-
niecības, zinātnes un kultūras attīstībā un darbaļaužu materiālā līmeņa celšanā

izšķirošā loma ir dabas bagātībām, to saglabāšanai un racionālai izmantošanai.

Dabas aizsardzībai ir liela valstiska nozīme, kas iesniedzas tālu nākamajās pa-
audzēs.

PSRS Konstitūcijā rakstīts, ka kolhozu aizņemtā zeme ir kolhozu bezmaksas

lietošanā uz mūžīgiem laikiem. Vissavienības zemju likumā norādīts, ka zemes

lietotājiem ir pareizi un mērķtiecīgi jāizmanto tiem nodotā zemes platība.
Pēdējos gados daudzās republikās pieņemtajos dabas aizsardzības likumos

norādīts, ka valsts aizsardzībā tiek pakļautas augsnes, meži, virsūdeņi un grunts-

ūdeņi, derīgā fauna un citas dabas bagātības.
Lielas Padomju Savienības teritorijas ir pakļautas ūdens un vēja erozijai; tas

rada katastrofālus apstākļus erodēto apgabalu lauksaimniecībai un milzīgus zau-

dējumus tautas saimniecībai. Tāpēc ļoti svarīga nozīme ir PSKP CX un PSRS
Ministru Padomes 1967. gadā pieņemtajam speciālajam lēmumam «Par neatlie-

kamiem pasākumiem augšņu aizsargāšanai pret vēja un ūdens eroziju».

Lai pastiprinātu dabas aizsardzību, nodrošinot dabas bagātību racionālu iz-

mantošanu un dabisko resursu atražošanu republikā, Latvijas PSR Augstākās
Padomes otrā sesija 1959. gada 27. novembrī pieņēma likumu par «Latvijas PSR

dabas aizsardzību». Tajā minēts, ka augsnes, meži, zemes dzīles, ūdens resursi,
unikālie ģeoloģiskie veidojumi, alas, atsevišķi ilggadīgie koki, parki, ūdenskri-

tumi utt. ir iekļauti valsts dabas aizsardzībā.

Latvijas PSR Ministru Padomes 1060. gada 10. novembra lēmums prasa iz-

vērst pastiprinātas apsardzības pasākumus ūdeņu un citu dabas resursu izman-

tošanai. Lēmumā noteikts, ka jāsargā augsnes no pārpurvošanās, erozijas, gravu

veidošanās un nepareizas apūdeņošanas. Ar likumu jāaizliedz virsplāna mežu

izciršana, tam ir nozīme rezervju uzkrāšanā un cīņā pret augšņu eroziju. Lēmumā

minēts par mežu atjaunošanu, lauksaimniecībā nederīgo augšņu apmežošanu un

mežu ražības paaugstināšanu.
Latvijas PSR Ministru Padomes 1961. gada 1. marta lēmums attiecas uz

pasākumiem augsnes aizsardzībā pret ūdens eroziju un vēja eroziju, bet

1962. gada 10. oktobra lēmums — uz pasākumiem par melioratīvo sistēmu un

būvju nodrošināšanu un saglabāšanu republikā.

Latvijas PSR Augstākā Padome 1968. gada 22. martā pieņēma svarīgu lē-

mumu «Par Latvijas PSR dabas aizsardzības stāvokli un pasākumiem tā uzla-

bošanai». Lēmumā atzīmēts, ka valsts ekonomikas un iedzīvotāju labklājības un

kultūras līmeņa attīstības programmas izpildē svarīga loma ir dabas bagātībām,
to saudzēšanai un racionālai izmantošanai. Dabas aizsardzība ir svarīgs valstisks

uzdevums, kas skar ne tikai tagadējās, bet arī nākamo paaudžu intereses.

Dabas bagātību saglabāšanai un racionālai izmantošanai Latvijas PSR teri-

torijā ņemti valsts aizsardzībā vairāki rezervāti, ezeri ar salām, parki, daži

ģeoloģiskie objekti, zināmas augu un dzīvnieku sugas. Ļoti svarīgs pasākums ir

laba dzeramā ūdens un saimniecības ūdens krājumu izpēte un aizsargāšana liel-

pilsētu un rūpniecības centru rajonos. To nosaka arī likums par darbaļaužu vese-

lības aizsardzību, par darba un sadzīves apstākļu uzlabošanu. Padomju cil-

vēku veselība, mūža ilgums un darba spējas ir saistītas ar dabas aizsardzību,

ar cīņu pret atmosfēras gaisa un ūdensbaseinu piesārņošanu.

Minot daudzus vērtīgus pasākumus republikas dabas aizsardzības un tās

bagātību racionālā izmantošanā, Latvijas PSR Augstākā Padome atzīmēja arī

nopietnus trūkumus līdzšinējā darbā, it sevišķi attiecībā uz pazemes ūdens re-

sursu neracionālu izmantošanu, kā arī dzeramā ūdens ieguvei izmantota ūdens-

nesējslāņa samazināšanu vairākos rūpniecības centros. Ļoti sliktā stāvoklī at-

rodas apdzīvoto vietu kanalizācija, notekūdeņu attīrīšanas ierīču celtniecība un

ekspluatācija. Vairāku Latvijas PSR ministriju uzņēmumi neattīrītus notekūde-

ņus ievada upēs un ezeros. Tāda ūdens tilpju piesārņošana negatīvi ietekmē ziv-

saimniecību, zivju krājumu ataudzēšanu un aizsardzību. Nav apmierinošs arī pil-
sētu un rūpniecības centru zaļās zonas mežu izmantošanas un kopšanas darbs.

Nelikumīgi izcērt lielos reti sastopamos kokus, izposta jaunos mežus un parkus.
Parkos bieži vien ceļ dažādas saimniecības būves. Nav parku izmantošanas un



308

atjaunošanas perspektīvo plānu. Dažās lielpilsētās gaisa piesārņojums vēl jopro-

jām ir liels. Netiek veikti pietiekami efektīvi pasākumi, lai samazinātu autotrans-

porta izplūdes gāzu nokļūšanu atmosfērā. Lielā daudzumā kaitīgos sārņus at-

mosfēras gaisā ievada vairāku ministriju uzņēmumi (celulozes, papīra un kok-

apstrādes, sadzīves pakalpojumu, būvmateriālu rūpniecības v. c).

levērojot stāvokli un apstākļus, kādi izveidojušies pēdējos gados, Latvijas

PSR Augstākā Padome nolēma atzīt dabas resursu aizsardzības un racionālas

izmantošanas pasākumus par svarīgākajiem starp pasākumiem, kas veicami, lai

sekmīgi realizētu PSKP XXIII kongresā paredzēto programmu rūpniecības, lauk-

saimniecības, zinātnes un kultūras tālākā attīstīšanā un darbaļaužu materiālās

labklājības celšanā.

Sim Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumam ir milzīga nozīme. Tas

uzdod Latvijas PSR Ministru Padomei, Latvijas PSR ministrijām un resoriem,

vietējām darbaļaužu deputātu padomēm novērst trūkumus dabas bagātību aiz-

sardzībā un racionālā izmantošanā. Sis lēmums prasa arī, lai dabas resursu aiz-

sardzību un racionālu izmantošanu stingri kontrolētu Latvijas PSR Meliorāci-

jas un ūdenssaimniecības ministrija, Mežsaimniecības un mežrūpniecībasministrija,
Veselības aizsardzības ministrija, kā arī Vēstures, kultūras pieminekļu un dabas

aizsardzības biedrība, arī vietējās darbaļaužu deputātu padomes.
No Latvijas PSR un citu republiku pieņemtajiem likumiem izriet, ka augšņu

izmantotājiem, vadoties no vietējiem apstākļiem, ir sistemātiski jāveic agroteh-
nisko, melioratīvo un preterozijas pasākumu komplekss, kas nodrošina labākā
ūdens režīma, kā arī augšņu auglības saglabāšanu un uzturēšanu. Augšņu lauk-

saimnieciskajā izmantošanā nedrīkst pieļaut augsnes auglības un produkcijas
spējas samazināšanos.

Ar likumu noteiktā augšņu aizsardzība jāuzskata kā pasākumu sistēma, kas

veicina pareizu augsnes apstrādāšanu un nepieļauj tās īpašibu pasliktināšanos
unražu pazemināšanos.

Augšņu aizsardzības likums aizliedz nesaimniecisku augšņu izmantošanu,

mežu izciršanu lielās platībās, pārmērīgu mājlopu ganīšanu uz platībām, nepa-
reizu augšņu izaršanu līdzenumos un stāvās nogāzēs, kur viegli sākas erozijas

procesi. Likums aizliedz jebkuru augšņu izmantošanas pasākumu, kura rezultātā

samazinās izmantojamā platība, sākas tās erozija, pārpurvošanās, sasāļošanās,

augsnes auglības un produktivitātes samazināšanās. Tādēļ nepieciešams ieviest
lauksaimniecības praksē zinātniski pamatotu saimniekošanas sistēmu un vispu-

sīgi celt zemkopības kultūru; tas izriet no pieņemtajiem lēmumiem par augšņu
aizsardzību un to pareizu izmantošanu.

PSRS Komunistiskās partijas programmā ir uzsvērta nepieciešamība zināt-

niski pamatoti izvietot lauksaimniecības nozares pa dabas-ekonomiskajām zonām

un rajoniem, dziļāk un stabilāk tās specializēt, galvenokārt paplašinot tā lauk-

saimniecības produkcijas veida ražošanu, kas vislabāk atbilst apstākļiem un dod

iespēju visvairāk samazināt ražošanas izdevumus.

Daudzās savienotajās republikās ir pieņemti lēmumi par dabas aizsardzību,

par cīņu pret augsnes eroziju, pārpurvošanos, sasāļošanos un citādu augsnes pār-
veidošanos. Tādi lēmumi ir pieņemti arī KPFSR, Ukrainas PSR, Moldavijas
PSR, Lietuvas PSR, Igaunijas PSR un citur.

Ļoti liela loma PSRS augšņu aizsardzībā un racionālā dabas resursu izman-

tošanā ir plašo tautas masu rīcībai. Ar likumiem un administratīvajiem rīkoju-
miem vien ir grūti nodrošināt dabas aizsardzību un saprātīgu tās resursu iz-

mantošanu. Ir nepieciešams, lai augšņu un dabas bagātību aizsardzību uzņemtos

plašās tautas masas — inteliģence, jaunatne, kalpotāji, strādnieki, kolhoz-

nieki, valsts un sabiedriskās organizācijas, kultūras, izglītības, skolu, zinātņu un

augstākās mācību iestādes. Nepieciešams sistemātiski propagandēt valstisko dabas

aizsardzības likumu nozīmi par augšņu un citu dabas resursu saprātīgu izman-

tošanu.

Lai ieaudzinātu jaunatnei pareizu attieksmi pret dabas aizsardzību un tās

resursu izmantošanu, KPFSR pieņemtais dabas aizsardzības likums prasa skolu

programmās paredzēt obligātus kursus par
dabas aizsardzību, kā arī dabasmā-

cības, ģeogrāfijasun ķīmijas grāmatās ietvert nodaļu par dabas aizsardzību.



Latvijas PSR Augstākās Padomes 1968. gada 22. marta lēmumā noteikts

Latvijas PSR Izglītības ministrijai plašāk noorganizēt skolu audzēkņiem izskaid-

rošanas darbu par dabas aizsardzību un zaļās celtniecības stādījumu saglabā-
šanu, organizējot skolēnu reidus mācību iestāžu pārziņā nodoto stādījumu uzrau-

dzīšanai, bet Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijai, piedaloties Izglī-
tības ministrijai, plaši organizēt vērtīgu koku sugu sēklu savākšanu parku un

mežu saimniecību vajadzībām, lai tās izmantotu jaunu objektu veidošanā.

Svarīgs dokuments ir jaunie kolhozu paraugstatūti,ko pieņēma Vissavienības
kolhoznieku kongresā 1969. gada novembrī. Tajos noteikts, ka kolhozs apņemas

maksimāli pilnīgi un pareizi izmantot un pastāvīgi uzlabot tā lietošanā nodoto
zemi, celt tās auglību, iekļaut lauksaimnieciskajā ražošanā zemes, kas netiek iz-

mantotas, veikt zemes apūdeņošanas un nosusināšanas, augsnes erozijas apka-
rošanas un lauku aizsardzības mežu stādīšanas pasākumus; saudzēt kolhoza

zemi un stingri sargāt to no izsaimniekošanas; ievērot pastāvošos dabas aiz-

sardzības, kā arī mežu, ūdens avotu un derīgo izrakteņu (smilts, māli, akmeņi,
kūdra v. turi.) izmantošanas noteikumus. Kolhoza valde, vadītāji un speciālisti
atbild par zemes augstražīgu izmantošanu.

Uz zinātniskiem pamatiem racionāli izmantot visu zemi, to aizsargāt un

maksimāli celt
augsnes auglību ir visas tautas uzdevums. Tas vēlreiz atzīmēts

PSRS Augstākās Padomes 1968. gada 13. decembrī apstiprinātajā Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības likumā par PSR Savienības un savienoto re-

publiku zemes likumdošanas pamatiem. Tajā izpaužas Padomju valsts gādība par
visa vienotā valsts zemes fonda efektīvu izmantošanu un aizsardzību. Svarīga
loma zemes likumdošanas pamatu īstenošanā ierādīta valsts zemes ierīcībai, lai

zeme kā galvenais ražošanas līdzeklis lauksaimniecībā tiktu racionāli izmantota

arī kā teritoriāla bāze visu tautas saimniecības nozaru izvietošanai un attīstī-

šanai. Jaunais likums nodrošina pareizu zemes resursu izmantošanu un tiesisko

normu ievērošanu valsts mērogā katras savienotās republikas apstākļos. At-

zīmēts, ka meliorētās zemes ņemtas stingra likuma aizsardzībā un tiek prasīts,
lai meliorētāsplatības pareizi apsaimniekotu.
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IIIDAĻA

Latvijas PSR augsnes

LATVIJAS PSR AUGŠŅU VEIDOTĀJI FAKTORI

Latvijas PSR teritorija aizņem 64 500 km2 lielu platību. Tās

garums rietumu-austrumu virzienā 440 km un platums ziemeļu-
dienvidu virzienā 210 km. īpatnējā ģeogrāfiskā stāvokļa un reljefa
daudzveidības dēļ mūsu nelielajā republikā ir samērā liela dabas

apstākļu dažādība.
Pēc bioklimatiskā principa Latvijas PSR teritorija ietilpst

boreālās (mēreni aukstās) meža taigas zonā, dienvidu taigas po-

dzolēto augšņu apakšzonā, Baltijas augšņu provincē (1962. g.).

LATVIJAS TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Latvijas PSR teritorija atrodas Krievijas platformas ziemeļrie-
tumu malā. Platformas pamatu veido pirmskembrija pamat-
klintājs ar masīviem magmatiskajiem iežiem, bet virs tā izvietojas
vēlāko ģeoloģisko periodu nogulumu iežu slāņi.

Pamatklintāju visā republikas teritorijā sedz kembrija sis-

tēmas slāņkopas ar smilts, smilšakmeņu un dažādas krāsas mālu

nogulām.
Virs kembrija atrodas ordovika sistēmas nogulumi: smilts,

smilšakmeņi ar gliemežu — brahiopodu Obolus čaulām, kas bagā-
tas ar kalcija fosfātu, kā arī diktionēmu slāņiem. Diktionēmu slāņos
sastop ordovika perioda dzīvnieku Dictuonema paliekas. Ordovika

slāņiem uzgulst s i 1 ū r a sistēmas nogulumu ieži, kuru slāņkopās

sastop kaļķakmeni un merģeļus ar dažādu jūras dzīvnieku atliekām.
Silūru visā republikas teritorijā sedz līdz 900 m biezi devona

sistēmas (galvenokārt vidusdevona un augšdevona) nogulumi. Tie

sastāv no smilšakmeņiem, smilts, māliem, dolomītiem, kaļķakme-

ņiem, merģeļiem un ģipšiem. Atsevišķās vietās devona nogulumi
iznāk zemes virspusē un ir augsnes cilmieži. Daudzās vietās tie

atsedzas upju, gravu un ezeru krastos.
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Mūsu republikā karb o n a sistēmas nogulumi atklāti tikai

1964.gadāDienvidkurzemē.

Latvijas PSR dienvidrietumu daļā sastopamas permas sistē-

mas apakšējās nodaļas t. s. cehšteina kaļķakmeņi. Permas slāņ-

kopām uzgulst tri a s a nogulumi, kas sastāv galvenokārt no

sārtbrūniem mālainiem merģeļiem, smilšakmeņiem un māliem.

Virs triasa nelielu salu veidā sastopama juras sistēmas nogu-
lumu slāņkopa ar smilti, kaļķakmeņiem, pelēkiem un melniem

māliem. Krīta un terciāra nogulumi mūsu republikā nav

atrasti, jo no juras perioda līdz pat kvartāram mūsu teritorija ir

bijusi sauszeme, kur valdījuši erozijas procesi.
Latvijas PSR zemes virsējā slānī atrodas kvartāra nogu-

lumi, kas visbiežāk ir arī augsnes cilmieži. Kvartāra nogulumi
galvenokārt veidojušies ledāju darbības rezultātā. To segas bie-

zums svārstās plašās robežās — no nulles un dažiem centimetriem

līdz pat 300 m pirmskvartāra nogulumu zemes virsmas bedru un

iedobumu vietās.

Latvijas PSR ir bijuši vismaz trīs apledojumi, kas atstājuši
t. s. apakšējo, vidējo un augšējo morēnu. Apakšējās morēnas sa-

stāvā ir brūnganpelēka un pelēkbrūna akmeņaina mālsmilts, kas

satur līdz 25% karbonātu. Tā maz izplatīta. Vidējā morēna sa-

stopama Kurzemē un Zemgalē zem augšējās morēnas. Tā sastāv

no zilganpelēkiem un pelēkiem akmeņainiem māliem, kuriem pat
līdz 40% piejaukti karbonātu ieži. Zemes virspusē apmēram 75%
no visas republikas teritorijas atrodas augšējā morēna, kas ir

sarkanbrūnā vai brūnā krāsā un sastāv no visu to iežu maisījuma,
ko savācis, atnesis un atstājis ledājs. Ari šī morēna satur līdz 25%
karbonātu.

Bez apskatītajām morēnām zemes virspusē sastopami ari citi

kvartāra veidojumi — ledāja kušanas ūdeņuun ezeru nogulumi ar

smilts, grants, putekļu, sapropeļa un kūdras nogulām. Kvartāra

nogulumu kompleksā svarīgu vietu ieņem ledāju kušanas ūdeņu

straumju (fluvioglaciālie) un sprostezeru (limnoglaciālie) sanestie

vietām kārtainie materiāli. Pēc mehāniskā sastāva tie (fluviogla-
ciālie un limnoglaciālie) var būt dažādi sašķiroti, sākot ar akme-

ņiem, oļiem, granti, smilti, putekļiem un beidzot ar bezakmeņu
māliem. Pārskalotā smilts, grants un oļi atsevišķās vietās veido

osus un ķēmus. Uz ķēmu pauguriem sajauktais materiāls ir par

iemeslu biežām augšņu veidu izmaiņām ļoti nelielās platībās
(Tukums, Talsi unVidzemes augstiene). Sprostezeros veidotieslok-

šņu māli ir bagāti ar karbonātiem (līdz 25%), un uz tiem veidojas
labas augsnes (Zemgales līdzenumā).

Līdzīgi sprostezeru nogulumiem ir arī bezakmeņu māli, kas

sastopami morēnu pauguru virsotnēs (Vidzemes centrālajā aug-

stienē v. c). Piejūras zemienē izplatīti Baltijas baseina transgre-
siju smilšainie nogulumi, kas tikai atsevišķās vietās parādās kā

putekļu māla nogulumi. Upju ielejās un gravās sastop aluviālosno-

gulumus, kas pēc mehāniskā sastāva var būt dažādi. Vēja sanestie
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nogulumi atrodas tikai Piejūras zemienē un dažās vietās iekš-

zemes kāpu rajonos. Tie sastāv no sašķirotām smalkgraudainām
smiltīm.

Pie kvartāra nogulumiem pieskaitāma arī pēcleduslaikmeta pie
mums plaši izplatītajos purvos uzkrātā kūdra, ezeros izveidotais

sapropelis un sapropelītis un atsevišķās vietās sastopamā sald-

ūdens kaļķa un limonīta atradnes.

LATVIJAS PSR TERITORIJAS RELJEFS

Latvijas PSR atrodas plašā Austrumeiropas (Krievijas) līdze-

numa rietumu nomalē. Pašreizējā reljefa veidošanā liela nozīme

bijusi pēdējam — Valdaja ledājam. Ledāja nogulumi nav vien-

mērīgi, samērā līdzenas zemienes mijas ar stipri paugurainām

augstienēm un grēdām. Kaut gan kalnu nav, tomēr reljefa formu

dažādība ietekmē pārējos dabas apstākļus, it sevišķi nokrišņu
daudzumu un citus klimatiskos rādītājus, gruntsūdens dziļumu,

augu barības vielu sadali, augu valsts un augšņu dažādību.

Apskatot republikas reljefu, jāatšķir hipsometriskie jēdzieni —

augstienes un zemienes — no artikulācijas jēdziena — līdzenuma,
viļņota līdzenuma un paugurainām. levērojama daļa zemieņu ir

ar paugurainu reljefu. Uz to norāda pētījumi, ka Latvijā zemienes

aizņem lielāku platību (74%) nekā līdzenumi kopā ar viļņotiem
līdzenumiem un lēzenajiem pauguriem (53%).

Latvijas teritorijas vidējais augstums virs jūras līmeņa ir

87,22 m. Pēc K. Ramaņa pētījumiem, zemienes ar augstumu līdz

120 m virs jūras līmeņa aizņem 74%, bet augstieņu, kas pārsniedz
120 m horizontāli, ir 26% no visas republikas teritorijas. Tikai 2,5%
no minētās teritorijas atsevišķu grēdu un virsotņu veidā paceļas
augstāk par 200 m virs jūras līmeņa.

Latvijas PSR līdzenumu un viļņotu līdzenumu reljefs ar o—ls0—15 m

augstumu diferencēm (2X2 km platībā) aizņem 53%,bet pauguru

reljefs — 47% no visas teritorijas. Turpmāk apskatīta sīkākā rel-

jefa artikulācija, kas raksturo reljefa formu izpausmes pakāpi.
Līdzenumu reljefs ar o—s0—5 m augstumu diferenci aizņem

15% no republikas platības. Visvairāk tas izplatīts Piejūras zemie-

ne, Zemgales līdzenumāun ap Lubānas ezeru.

Viļņotu līdzenumu reljefs ar s—lo m augstumu
diferenci aizņem 25% platības. Tas atrodas pārsvarā republikas
pārejas zemienēs un Austrumkurzemes augstienē, kā arī atseviš-

ķas vietās citu augstieņu plašākās ieplakās.

Slīpu viļņotu līdzenumu un lēzenu pauguru

reljefs ar 10—15 m augstumu diferencēm aizņem 13% platības.
Tadsreljefs vairāk sastopams Viduslatvijas nolaidenumā,Ziemeļrie-
tumu Vidzemes pacēlumā, kā arī Austrumkurzemes augstienē un

citas augstienēs.
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Vidēja apjoma pauguru un vidēji dziļu

upju ieleju reljefs ar 15—40 m augstumu diferencēm aiz-

ņem 38% platības. Sis reljefs ir valdošais visās Latvijas PSR aug-
stienēs. Izņēmumus augstienēs rada tikai plašās lēzenās ieplakas
unatsevišķu augstieņu stāvākās nogāzes.

Stāvas nogāzes un dziļāko senleju posmi
veido reljefu ar augstuma diferencēm4—loo m. Tas sastopams 9%
no republikas teritorijas, galvenokārt Vidzemes centrālajā aug-

stienē, Alūksnes augstienē, Rietumkurzemes augstienē un Latgales
augstienē, kā arī atsevišķos posmos Gaujas, Daugavas, Abavas

upju senlejās.
Latvijas PSR virsmas lielformas (36. att.):

I) Piejūras zemiene, 2) Rietumkurzemes augstiene, 3) Ziemeļkur-
zemes augstiene, 4) Austrumkurzemes augstiene, 5) Ventas —

Usmas ieplaka, 6) Zemgales līdzenums, 7) Viduslatvijas nolaide-

nums, 8) Ziemeļrietumu Vidzemes pacēlums, 9) Vidusgaujas

ieplaka, 10) Alūksnes (Ziemeļaustrumu Vidzemes) augstiene,
II) Gulbenes valnis, 12) Vidzemes centrālā augstiene, 13) Sēli-

jas valnis, 14) Austrumlatvijas zemiene, 15) Latgales augstiene,

16) Augšzemes augstiene.
Augstienēs viļņoti līdzenumi mijas ar dažāda lieluma pau-

guru grupām. Augstienes, kuras izvago labi attīstīts upju un

gravu tīkls, ir dabiski labi drenētas, tajās maz ezeru un purvu.

Slikti drenēto augstieņu ieplakās saglabājies liels skaits ezeru,
šeit daudz purvaino augšņu, galvenokārt zemā purva augšņu.
Līdzenumos un zemienēs, kur izveidots labs upju ieleju tīkls ar

labu noteci, piemēram, Zemgales līdzenumā, nav ezeru un purvu.
Ja līdzenumā no augstākām vietām saplūst daudz noteces ūdeņu
un upes nespēj tos novadīt, piemēram Lubānas līdzenumā, tad lie-

las platības pārpurvojas, kā arī veidojas ezeri.

LATVIJAS PSR AUGŠŅU CILMIEŽI

Latvijas PSR teritorijā, tāpat kā Padomju Savienības Eiro-

pas daļas ziemeļu apgabalos, augsnes cilmiežus visbiežāk veido

kvartāra nogulumi un galvenokārt pēdējā apledojuma sanesumi.

Mūsu republikā ir liela cilmiežu dažādība kā pēc veidošanās,
tā arī pēc mineraloģiskā un mehāniskā sastāva. Tie atšķiras pēc
augu barības vielu daudzuma, ūdenscaurlaidības un citām ķīmis-

kajām, kā arī fizikālajām īpašībām, kas stipri ietekmē dzīvo

organismu attīstību un veicina dažādu augšņu izveidošanos. Da-

žādu cilmiežu ietekmē, ja citi apstākļi vienādi, izveidojas stipri
atšķirīgas augsnes.

Cilmieži pēc to veidošanās. Apskatot cilmiežus pēc veidoša-

nās, vispirms jāatzīmē morēna, kas ir visizplatītākais mate-

riāls, uz kura veidojies lielākais vairums mūsu augšņu.
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Morēna — ledāja veidoti nešķiroti nogulumi, kas sastāv

no dažāda lieluma iežu, kā ari minerālu gabalu un graudu maisī-

juma, ko, virzīdamies no ziemeļiem, savācis un atnesis līdz šļūdo-
nis. Latvijas PSR sastopama apakšējā, vidējā un augšējā mo-

rēna.

Zemes virspusē galvenokārt atrodas augšējā morēna, kas pār-
klāj gandrīz 75% no visas republikas teritorijas. Augšējā morēna

parasti ir sarkanbrūnā vai brūnā krāsā. Tajā sastop pēdējā aple-

dojuma laikā no Skandināvijas atnestos granltus un gneisus vai

to sadēdēšanas produktus, Igaunijas ordovika un silūra sistēmas

kaļķakmeni, kā ari dolomītu, kas sajaukts ar iežiem un iepriekšējo

ledāju sanesto materiālu.

Nepārskalotais morēnu materiāls sastāv no māla, putekļiem,
smilts un akmeņiem. Morēnas sastāvā ir dažādu izmēru daļiņas,
sākot ar koloīdām, ko mēra milimikronos, un beidzot ar ieslēgtiem
lieliem laukakmeņiem, kuru izmēri sasniedz pat vairākus metrus.

Šī morēna parasti bagāta ar karbonātiem. Pēc K. Krūmiņa da-

tiem, tās sastāvā ietilpst 6—25% kalcija karbonāta (CaCO3).
Karbonātiem bagātām morēnām ir gaišāka nokrāsa. Uz morēnu

materiālu nogulumiem daļēji norāda ledāja izveidotās raksturī-

gākās reljefa formas: 1) pamatmorēnu līdzenums, 2) morēnu

pauguraines, 3) vaļņveida gala morēnas, 4) drumliņi — īsi, ovā-

las formas pauguri, izstiepti ledāja kustības virzienā.

Morēna ir samērā labs augsnes cilmiezis, it sevišķi, ja tā satur

karbonātus. Mūsu augšņu zonas stiprāk izskalotajām augsnēm,
kaut arī tās veidojušās uz karbonātiem bagāta cilmieža, karbonāti

var būt no virskārtas izskaloti un atrodami tikai cilmiezī.

Praksē morēnas grupē pēc veidošanās, mehāniskā sastāva, kar-

bonātu daudzuma unakmeņainības.
Morēnu iedalījums pēc veidošanās:

a) pamatmorēna veidojusies no ledāja apakšdaļas sanestā ne-

šķirotā materiāla. Tā veido daudzus lēzeni viļņotus līdzenumus;
b) gala morēna veidojusies ledāja malā, kur bijusi straujāka

ledāja kušana un uzkrājies vairāk morēnu materiāla. Tur parasti
atrodas viļņots vai viļņoti paugurains reljefs.

Kalnainos apvidos izdala vēl sānu morēnu, ko ledājs atstājis
gar sāniem, slīdot no kalniem uz leju. Mūsu republikā sānu morē-

nas nav.

Morēnu ledalījums pēc mehāniskā sastāva:

a) morēnu māls (pārsvarā māls) ;

b) morēnu smilšmāls (smags, vidējs, viegls) ;
c) morēnu mālsmilts;

d) morēnu smilts (ar grants un oļu piejaukumu).
Visi šie morēnu nogulumi nav pietiekami sašķiroti un satur pie-

jaukumā akmeņus, tāpēc vārds «morēnu» nozīmē, ka materiāls ir

akmeņains.
Morēnu iedalījums pēc karbonātu (kaļķu) daudzuma:

a) bezkarbonātu morēna;
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b) karbonātu morēna, kuru, ja karbonātu ir daudz, var grupēt
vēl sīkāk;

c) merģeļains morēnu māls
—

satur 5—10% CaC03;
d) morēnu māla merģelis — satur 10—25% CaC03.
Morēnu iedalījums pēc akmeņainlbas:
a) morēnā maz akmeņu;

b) morēna vidēji akmeņaina;

c) morēna stipri akmeņaina.

Fluvioglaciālie nogulumi veidojušies no ledāju

ūdeņu plūsmu sanestā materiāla. Uzkrājoties pie šļūdoņa malām,
tie apņem gala morēnu, pārsedz pamatmorēnu vai atrodas zem tās.

Fluvioglaciālie nogulumi bieži vien ir stipri smilšaini, veidoti no

labi sašķirota materiāla ar slīpu un diagonālu slāņojumu. Uz flu-

vioglaciālajiem nogulumiem dabiskos apstākļos veidojas mazaug-
līgās augsnes.

Segmāli veidojas seklu īslaicīgu ūdens pārplūdumu vietās,
ledāju kušanas ūdeņiem sanesot un nogulsnējot smalkās putekļu
un māla daļiņas. Tie ir dzeltenbrūnā krāsā, nesatur akmeņus, tiem

nav novērojams slāņojums. Visbiežāk tie atrodas pie fluvioglaciā-
lajiem nogulumiem un sedz morēnu. Uz segmāliem veidotās aug-

snes sažūstot ir blīvas, bet mitrā stāvoklī lipīgas.
Slokšņu māli. Ledāju kušanas ūdeņiem uzkrājoties, le-

dāja malu ieplakās veidojas plaši ūdens baseini (sprostezeri), kur

ziemas periodā nogulsnējas tumšākās mālainās daļiņas, bet vasa-

ras periodā — gaišākās putekļainās daļiņas, radot labi izteiktu kār-

tainu slāņojumu — slokšņu mālus. Slokšņu māli ir pelēki
gaišbrūnā krāsā ar 15—30% karbonātu piejaukuma. Tos sastop
Zemgales līdzenumā, Lubānas zemienē, Gaujas augštecē, Ventas—

Usmas ieplakā un arī citās vietās. Nogulumus, ko veido sprostezeri,
sauc par limnoglaciālajiem nogulumiem. Tie var būt arī kārtaini

smilšaini sanesumi. Uz slokšņu māliem veidojas labas augsnes.
Ezeru nogulumi veidojas senajos un tagadējos ezeros.

Siem nogulumiem nav izteikts slāņojums. Tie sastopami bijušo
ezeru ieplakās. Ezeru nogulumi bieži satur karbonātus un orga-
niskās vielas, tāpēc tie ir labi augsnes cilmieži.

Aluviālie nogulumi ir upju sanestie un uzkrātie nogu-
lumi. Sastopami bijušo un tagadējo upju ielejās, kur atkarībā no

ūdens tecēšanas ātruma nogulsnētas dažāda lieluma daļiņas, vei-

dojot organiskām vielām bagātu māla, smilšmāla, mālsmilts vai

pat smilts sanesumu. Dažreiz šie nogulumi satur arī karbonātus.
No organiskām vielām bagātiem mālainiem sanesumiem veidojas
struktūrainās auglīgas graudainās palienes augsnes, bet smil-

šainie rupjie sanesumi veido kārtainās palienes augsnes.

Aluviālie ezeru nogulumi veidojušies zemieņu līdze-

numos, pavasara paliem īslaicīgi applūdinot ezera zemāko apkārtni
un nogulsnējot galvenokārt sīkās putekļu, māla un trūda daļiņas.
Aluviālie nogulumi var saturēt arī karbonātus. Lieli aluviālo ezeru

nogulumu masīvi veidojušies Lubānas ezera apkārtnē. Tie ir labi



augnes cilmieži, kaut gan bieži uz tiem veidojas purvainas aug-

snes, kas prasa nosusināšanu.

Deluviālie nogulumi veidojas no materiāla, kas sa-

nests no reljefa augstākajām vietām; nokrišņu ūdeņi tos nonesuši

pa nogāzes virsmu uz leju. Samērā labi augsnes cilmieži.

Baltijas jūras smilšainie nogulumi veidojušies
no jūras sanesta smilšaina, mazvērtīga materiāla. Sastop Piejūras
zemienē, kas stiepjas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča kras-

tiem. Uzskatāmi kā slikti augšņu cilmieži.

Eoliskie nogulumi veidojas vēja darbības rezultātā. Pie

mums sastopami galvenokārt jūras krastā kā smilšaini sanesumi.

So smilti ir vairākas reizes sašķirojis gan ūdens, gan vējš, tāpēc
tajā maz augu barības vielu un tā ir slikts augsnes cilmiezis.

Organiskie cilmieži veidojušies, uzkrājoties organis-
kajām vielām biezākā slānī. Republikā kā organiskie cilmieži sa-

stopami kūdra, sapropelis un sapropelītis. Augsnes uz kūdras cilm-

ieža sastop bieži, bet uz sapropeļa reti. Organisko cilmiežu vēr-

tība stipri atkarīga no augiem, kas to veidojuši, to sadalīšanās

pakāpes un minerālvielu piejaukuma.
Pamatieži kā augsnes cilmieži republikā sastopami reti un

nelielās platībās. No pirmskvartāra veidojumiem atzīmējami de-

vona sistēmas nogulumi, kurus kā Latvijas augšņu cilmiežus

pētījusi E. Lauenkrapča. Devona nogulumi kā augsnes cilmieži pa-

rasti sastopami reljefa pazeminājumos. Augsnes, kas veidojušās
uz devona smilšmāla nogulumiem, sastop tikai atsevišķās vietās

Rīgas jūras līča krasta tuvumā, republikas ziemeļaustrumos, Dau-

gavas upes krastos un citās vietās. Augsnes, kas Veidojušās uz

karbonātiem'bagātiem devona cilmiežiem (dolomīta), sastopamas
Daugavas krastos, Ķemeru—Slokas—Kalnciema rajonā, pie leca-

vas un Bauskas, kā arī nelielās platībās citur. Uz dolomīta un

kaļķakmens veidoto augšņu lielākā daļa ir ar plānu irdeno virsējo
kārtu, sliktu ūdens un barības vielu režīmu, tāpēc mazauglīgās.

Apskatītie augsnes cilmieži dabā var būt savstarpēji sajaukti,

jo veidoti vairāku procesu ietekmē.

Cilmieži pēc to mehāniskā sastāva. Pēc mehāniskā sastāva Lat-

vijas PSR cilmiežus visbiežāk iedala akmeņainos morēnu nogulu-

mos un bezakmeņu nogulumos, kurus savukārt iedalavēl sīkāk.

Morēnu smilšmāls ir visizplatītākais augsnes cilmiezis

mūsu republikā. Satur 20—40% fizikālā māla (daļiņas <0,01 mm)
un līdz 25% karbonātu; pirmatnējo iežu

— akmeņu, oļu, grants

apmēram 10%. Morēnu smilšmāla sastāvā ir vairāki vērtīgi mi-

nerāli, piemēram, laukšpati, vizlas, piroksēns, ragmāns un citi, ku-

riem sadēdot augsnē rodas augu barības elementi — kalcijs,
kālijs, magnijs, sērs, dzelzs un citi. Izšķir vieglu, vidēju
un smagu morēnu smilšmālu. Morēnu smilšmāls ir dzel-

tenbrūns, sarkanbrūns un pelēkbrūns ar dažādu karbonātu dau-

dzumu. Bezkarbonātu morēnu smilšmāls sastopams ļoti reti, tikai

atsevišķās vietās Vidzemē. Karbonātiem bagāts vidējs smilšmāls
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ir viens no vislabākajiem augsnes cilmiežiem. Tam pēc labuma

seko viegls smilšmāls, smags smilšmāls un mālsmilts.

Morēnu mālsmilts nogulumi ir samērā bieži izplatīti.
Galvenā masa sastāv no dažāda rupjuma smilts un putekļu grau-

diņiem, fizikālā māla 10—20%, nedaudz grants, oļu un akmeņu.
Morēnu mālsmilts parasti satur ari karbonātus, tikai tie vieglāk
izskalojas nekā no smilšmāla.

Latvijas PSR bieži novērojams divkārtains augsnes cilm-

iezis, kur morēnu mālsmilts atrodas virs smilšmāla, retāk otrādi.

Morēnu mālsmilts ir samērā labs augsnes cilmiezis.

Morēnu smilts kā cilmiezis ir maz izplatīta. Tās sastāvā

ir pārsvarā kvarca smiltis un putekļi, bet maz (< 10%) fizikālā

māla. Morēnu smiltij piejaukts skeletains materiāls, kas var sa-

turēt arī karbonātus. Morēnu smilts vērtība stipri atkarīga no mi-

nerālu
— laukšpatu un vizlu klātbūtnes, jo tie satur augu barības

elementus. Morēnu smilts visbiežāk atrodas reljefa augstākajās
vietās. Tā uzskatāma kā slikts augsnes cilmiezis.

Grants sastopama tikai mazās platībās un reti. Galveno

cilmieža masu veido rupja smilts un grants. Bieži piejaukti oļi,
laukakmeņi un dažreiz arī māls. Nogulumi parasti ir kārtaini, sa-

tur daudz dolomīta un kaļķakmens materiālu. Sastop osos un citās

vietās. Slikts augsnes cilmiezis.

Smags bezakmeņu māls lielākās platībās ir Zemgales
līdzenumā un Austrumlatvijas zemienē; republikas pārējās vie-

tās to sastop tikai nelielās platībās. Cilmieža galveno masu —

80—85% veido sarkanbrūnas krāsas fizikālais māls. Tas satur

10—20% karbonātu, kas labvēlīgi ietekmē bezakmeņu māla fizikā-

lās īpašības. Smagais bezakmeņu māls bezstruktūras stāvoklī

mitrs ir stipri lipīgs, bet izžuvis — blīvs. Izveidojot struktūrainu

augsni, var būt arī samērā labs cilmiezis.

Vidējs un viegls putekļains bezakmeņu māls

ir vairāk izplatīts nekā smags bezakmeņu māls. Te pieskaitāma lie-

lākā daļa slokšņu mālu un segmālu. Cilmieža galveno masu sa-

stāda fizikālais māls (50—80%), bet pārējā masa ir putekļi un

smalka smilts. levērojami daudz karbonātu (10—30%). Karbonātu,
putekļu un smilts piejaukums uzlabo šī cilmieža fizikālās īpašības.
Labs augsnes cilmiezis.

Putekļains bezakmeņu smilšmāls sastopams bieži,
bet nelielās platībās. Satur 20—50% fizikālā māla. Ļoti liela ir

putekļu frakcija, kas dod lesveida nogulumus. Bagātīgi piemaisīti
karbonāti. Lielākas putekļainā bezakmeņu smilšmāla platības sa-

stop blakus bezakmeņu mālam un mālsmiltij. Labs augsnes cilm-

iezis.

Bezakmeņu mālsmilts un putekļainā smilts

sastopama bieži, bet nelielās platībās, dažreiz kopā ar bezakmeņu
smilšmālu. Fizikālā māla 10—20%. Parasti satur arī karbonātus.
Samērā labs augsnes cilmiezis.

Smilts (bezakmeņu) kā augsnes cilmiezis plaši izplatīta.
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Galvenā cilmieža masa ir dažāda rupjuma kvarca smilts un pu-

tekli, kuriem tikai līdz 10% piejaukts fizikālais māls.

Smilts var būt visai dažāda pēc mehāniskā, mineraloģiskā un

ķīmiskā sastāva. Upju sanestās smiltīs fizikālā māla daudzums var

būt pat līdz 10%, bet jūrmalas smiltīs tas bieži ir ļoti niecīgs, pat
mazāks par 1%. Smilts var būt veidojusies no ledāju sanestā ma-

teriāla, aluviāliem upju sanesumiem, jūras izskalotā materiāla un

pat no pamatformāciju nogulumiem. Ļoti daudz smilts ir Piejūras
zemienē un iekšzemē Daugavpils, Jaunjelgavas, Usmas ezera, Ma-

donas un Valkas apkārtnē. Mazās platībās, izņemot Zemgales lī-

dzenumu, sastopama Joti bieži. Smilts visbiežāk ir slikts augsnes
cilmiezis ar nabadzīgu ķīmisko sastāvu.

Ja augsnes veidojušās uz nogulumiem, kas neattiecas uz aug-

snes mehānisko sastāvu, piemēram, uz kūdras, sapropeļa, sald-

ūdens kaļķa, dolomīta, kaļķakmens un citiem, tad augsnes mehā-

niskā sastāva vietā uzrāda šo nogulumu, no kā tā veidojusies.

LATVIJAS PSR KLIMATS KĀ AUGŠŅU VEIDOTĀJS

Klimats ir viens no galvenajiem augsnes veidošanās faktoriem.

Tam ietekmējot lielas platības, izveidojas augšņu zonas. Klimata

ietekme augšņu veidošanā jūtama arī mazākās platībās.
Salīdzinājumā ar Padomju Savienības ziemeļu un centrālajiem

apgabaliem Latvijā klimats ir maigāks, mērens, mitrs, ar samērā

siltām ziemām un pavēsām vasarām. Vidējā gada temperatūra ir

apmēram 5,6 °C.

Vidējais gada nokrišņu daudzums, uzrādot pēc mērtraukā no-

teiktā ūdens daudzuma, vislielākais (700—800 mm) ir Vidzemes

centrālajā augstienē un Kurzemes augstienēs, vismazākais (550—

600 mm) — Viduslatvijas nolaidenumā, Austrumlatvijas zemienē

un Piejūras zemienē. Pārējās republikas daļās vidējā nokrišņu
summa svārstās ap 600 —700 mm. Līdzšinējā nokrišņu uzskaitē nav

ņemts vērā trauka samitrinātājs ūdens un ūdens nonese ar vēju.
Pēdējā laikā parādās publikācijas, kurās šo nepilnību neitralizēša-
nai mērtraukā uzskaitīto nokrišņu daudzums tiek palielināts par

15—25%. Pēc šāda aprēķina, vidējais nokrišņu daudzums mūsu

republikas dažādās vietās parādīts 37. attēlā.

Mūsu republikas klimatu stipri ietekmē Baltijas jūras tuvums,
siltā Golfa straume, valdošie dienvidrietumu un dienvidu vēji. To-

mēr arī nelielajā mūsu republikā klimats jūtami izmainās atka-

rībā no jūras attāluma, augstuma virs jūras līmeņa un citiem fak-

toriem. Mūsu apstākļos klimats augšņu veidošanos visstiprāk ir

ietekmējis ar nokrišņu daudzumu, kas ir lielāks par iztvaikošanu

un veicina izskalošanos, kā arī pārpurvošanos.
Klimata ietekme uz augsnes veidošanos parādās arī netieši, ar

bioloģiskā faktora — augu valsts attīstību. Dažādos klimatiskos

apstākļos mainās arī klimata elementi — siltums, gaisma, vējš,
gaisa mitrums, nokrišņu daudzums un iztvaikošana, kas nosaka
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dažādu augu attīstību, to veidotās organiskās vielas sadalīšanās

procesus un rada augšņu dažādību.
Zināma nozīme mūsu republikas klimata veidošanā ir jūras

gaisa masām. Tāpēc Baltijas jūras piekrastes rajoni ir ar maigāku
klimatu, bet republikas austrumu rajonu klimats ir kontinentālāks.

Jūras gaisa masas ziemas periodā rada biežus atkušņus, bet vasarā

ir par cēloni mākoņainam, lietainam laikam. Latvijā gadā ir 150
—

180 apmākušās dienas, bez zemajiem blīvajiem mākoņiem —

70—90 dienas un tikai 30—40 dienas ir pilnīgi skaidras.

Jūras tuvums un mākoņainais laiks rada mazāku ūdens iztvai-

košanu un paaugstinātu gaisa mitrumu,kas savukārt ietekmē ūdens

režīmu augsnē.
Augstieņu paugurainajos augšņu rajonos krasi palielinās no-

krišņu daudzums, pazeminās temperatūra, saīsinās bezsala un

veģetācijas periods. levērojami palielinājies nokrišņu daudzums

Rietumkurzemes augstienē un Vidzemes centrālajā augstienē, bet
samērā mazs ir Zemgales līdzenumā,Ventas ielejā, Vidzemes cen-

trālās augstienes austrumu nogāzēs un pieguļošajos līdzenumos.
Bezsala periods (no pēdējām pavasara salnām līdz pirmajām

rudens salnām) ir apmēram 160 dienas Baltijas jūras piekrastē un

125 dienas Vidzemes centrālajā augstienē. Aktīvo temperatūru
summa veģetācijas periodā ar temperatūru virs 10 °C svārstās no

1700 līdz 2100 °C.

Vasaras ir vēsas un mitras ar mazām temperatūras svārstībām.

Gaisa vidējā temperatūra jūnijā ir 13—15 °C un jūlijā 16—17 °C.

Apmēram puse no vasaras dienām ir lietainas — tajās nolīst ap

37. att. Gada vidējienokrišņi (mm) Latvijas PSR, ieskaitot mērtrauka samitrinā-

tāju ūdeni un ūdens nonesi ar vēju.
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70% no visas nokrišņu summas. Aptuveni puse (50—60%) no visa

nokrišņu daudzuma iztvaiko atpakaļ atmosfērā.

Ziemā pārsvarā ir mēreni auksts, mākoņains laiks ar relatīvi

lielāku vēja ātrumu. Bieži iestājas atkušņi, bet sniega sega, izņemot
piejūras joslu, lielākā daļā republikas teritorijas noturas stabila

visu ziemu. Janvāra vidējā temperatūra no —2 °C Baltijas jūras
piekrastē līdz —7 °C republikas austrumu rajonos.

Latvijas klimatu galvenokārt lauksaimniecības vajadzībām
iedala 4 klimatiskajos rajonos un vairākos apakšrajonos (38. att.).

1. Piejūras zemienes un Zemgales līdzenuma

klimatiskais rajons ir raksturīgs ar samērā siltu un sau-

sāku klimatu, visgarāko bezsala periodu, samazinātu sniega segu

un lielāku skaidro dienu skaitu. Sausākais un siltākais klimats ir

Zemgales līdzenumā, aktīvo temperatūru summa ap 2000 °C. Tieši

Zemgales līdzenumā atrodas republikā vismazāk izskalotās velēnu

karbonātu augsnes.

2. Rietumlatvijas klimatiskais rajons ir rakstu-

rīgs ar lielāku nokrišņu daudzumu un nedaudz lielāku klimata

kontinentalitāti. Virzienā uz zemes iekšieni vasaras temperatūra
nedaudz pieaug, bet ziemas temperatūra pazeminās. Aktīvo tempe-
ratūru summa 1850—1950 °C.

3. Vidzemes centrālās augstienes un Ziemeļ-

latvijas klimatiskais rajons ir vismitrākais un auk-

stākais visā republikā. Tāpēc tur augsnes stipri izskalotas un pār-
purvotas. Daudz purvaino augšņu ir Gaujas labā krasta līdzenu-

mos. Paugurainajās vietās aktīvo temperatūru summa ir tikai

1700—1800 °C, arī bezsala un veģetācijas periods īsāks nekā pā-

rējos republikas klimatiskajos rajonos.
4. Dienvidaustrumu Latvijas klimatiskais ra-

rajons ir viskontinentālākais un siltākais republikas klimatis-

kais rajons ar aktīvo temperatūru summu 1900—2100 °C. Konti-
nentālākā klimata ietekmē paugurainēs augsni apdraud ūdens ero-

zija. Paugurainajā reljefā lietusgāžu laikā daudz ūdens noplūst pa

nogāzēm uz zemākajām vietām, noskalojot augsni un bojājot sēju-
mus. TāpēcLatgales augstienē erodēto augšņu ir vairāk nekā citos

rajonos.

LATVIJAS PSR AUGU VALSTS

KĀ AUGŠŅU VEIDOTĀJA

Dzīviem organismiem iedarbojoties uz cilmieži, tas pārveidojas

un iegūst augsnei raksturīgās īpašības. Katra augsnes tipa veido-

šanos ietekmē noteiktas dzīvo organismu grupas, t. s. augu formā-

cijas jebasociācijas.
Latvijas PSR senatnē reljefa augstākajās vietas bija izplatīti

meži, galvenokārt ar jauktu veģetāciju, kas veicināja pie mums

izplatīto podzolēto augšņu izveidošanos.
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Pēc P. Galenieka pētījumiem, subarktiskā klimata beigās pie
mums ieceļo pirmie koki — bērzs, apse, priede un egle. Boreālā

klimata laikā (pirms 7500 gadiem) veidojas meži, kas vēlāk, ierī-

kojot tīrumus, stipri iznīcināti. Vairāku tūkstošu gadu laikā mežu

ietekme uz augsnes veidošanos bijusi liela. Sākumā veidojušās aug-

snes, kas līdzīgas tagadējām tundras augsnēm. To vietā nākušas

maz izveidotas velēnu karbonātu augsnes, kuras meža augu veģe-
tācijas skābās reakcijas ietekmē izskalotas un podzolētās, pārvei-
dojoties velēnu podzolētajās augsnēs, bet reljefa pazeminājumos —

purvainajās augsnēs un purva augsnēs.
Vietās, kur cilmieži stipri bagāti ar karbonātiem, attīstījās vēr-

tīgāko lapu koku un stiebrzāļu veģetācija, kas augsnē atstāja
daudz organiskās masas. Tādējādi reljefa augstākajās vietās vei-

dojās velēnu karbonātu augsnes, bet zemākajās vietās —
velēnu

gleja augsnes. Upju ielejās un ieplakās, kur augsnes virskārtai

tuvais gruntsūdens traucē koku attīstību, izplatījās stiebrzāļu ve-

ģetācija, kas augsnē uzkrāja daudz trūda un organisko vielu. Vei-

dojās velēnu gleja augsnes un podzolētās gleja augsnes. Upju
ielejās palu ūdeņu sanestā materiāla ietekmē radās palienes aug-

snes.

Mitrākās vietās, organiskajai masai augsnē pakāpeniski uzkrā-

joties, vērtīgākiem augiem sāk pietrūkt barības vielu, tāpēc ievie-

šas mazvērtīgākie purva augi. Tā rezultātā uzkrājās kūdra un vei-

dojās purvi.
Arī pašreiz zem noteiktas dabiskas augu veģetācijas atrodam

tai atbilstošus augšņu tipus.

LATVIJAS PSR AUGŠŅUVECUMS

Laikposms, kas pagājis, kopš sākušas veidoties Latvijas PSR

augsnes, jāskaita no pēdējā apledojuma. Tāpēc absolūtais vecums

visam vairumam republikas augšņu ir apmēram 10000—12000

gadu. Pēc ledāja atkāpšanās uz sanestajiem materiāliemiedarbojās

augsnes veidotāji faktori, ieskaitot arī dzīvos organismus, un izvei-

dojās pie mums sastopamās dažādās augsnes.

Neliels daudzums augšņu sācis veidoties arī jaunākajā laikā.

Te pieskaitāmas augsnes, kas veidojušās uz nesen no ūdens atbrī-

votām platībām vai arī uz jaunākiem vēja un ūdens sanesumiem.

Kaut gan atsevišķos saimniecības administratīvajos rajonos un

pat visā republikā augsnes sāka veidoties samērā vienlaikus, to-

mēr to dažādība ir ļoti liela. Šo parādību var izskaidrot ar augsnes

veidotāju faktoru — galvenokārt dažādu cilmiežu un reljefa ietekmi

uz augšņu veidošanos. Atšķirību augsnes attīstības stadijās un fā-

zēs, ja augsnes absolūtais vecums vienāds, V. Viljamss nosauc par

augsnes relatīvo vecumu. Relatīvi vecākās būs stiprāk pārveidotās

augsnes.
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CILVĒKU SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

LATVIJAS PSR AUGŠŅU VEIDOŠANĀ

Dabisko augsnes veidošanās procesu izmaina cilvēks ar savu

saimniecisko darbību. Latvijas PSR teritorijā atrodamas seno

mītņu vietas, kas norāda, ka cilvēks te apmeties jau sen pirms
mūsu ēras. Sākumā cilvēka iedarbība uz augsni nav bijusi inten-

sīva, vēlāk tā palielinājusies, pieaugot cilvēku skaitam, attīstoties

rūpniecībai, zinātnei un tehnikai.

Sākumā lauksaimniecības produkcijas palielināšanos centās pa-

nākt, paplašinot sējumu platības. Lielās platībās tika iznīcināta

savvaļas augu valsts, meži un dabiskā velēna. Reizē ar to izmainī-

jās organiskās vielas sintēzes un noārdīšanās gaita, augsnes mit-

ruma, gaisa un vielu migrācijas režīms, bija pārtraukts dabiskais

augsnes veidošanās process. Augsne tika vairāk pakļauta erozi-

jai. Šajā posmā cilvēka darbība uz augsnes veidošanos vietām pa-

rādās pat negatīvi.
Pieaugot cilvēku skaitam, sāk apgūt arī mazāk auglīgās aug-

snes un uzlabot augšņu auglību. Augsni uzlabojot, t. i., iekultivē-

jot, tā zaudē sliktās iezīmes un iegūst jaunas labākas īpašības.
Mūsu republikā kā svarīgākie pasākumi augšņu iekultivēšanā ir

pārmitro augšņu nosusināšana, skābo augšņu kaļķošana, mēslo-

šana ar organiskajiem mēsliem un minerālmēsliem, aramkārtas

padziļināšana, erozijas apkarošana, trūda daudzuma palielināšana.
Augsnes iekultivēšanas ietekmē izmainās augsnēs profila uzbūve,

augsnes fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, veidojas jauns
augsnes tips. Tā, piemēram, X- Krūmiņš norāda, ka daļa Zemgales
līdzenuma tagadējo velēnu karbonātu augšņu ir veidojušās no ag-

rākajām velēnu podzolētajām augsnēm un velēnu gleja augsnēm,
tām ilgstošā pakāpeniskā iekultivēšanas procesā uzlabojoties. Ap-
dzīvoto centru tuvumā, dārzos, piemājas zemēs un citās stipri iekul-

tivētās vietās dabisko augšņu tipu vietā veidojas jaunas ar cilvēka

darbu radītas augsnes — kultūraugsnes.

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS AUGSNES

Latvijas PSR lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība pa

atsevišķiem uzskaites gadiem izmainās. Pēc zemes bilances da-

tiem, uz 1966. gada 1. novembri kopējais zemes fonds bija 6 458 900

ha, no tā lauksaimniecībā izmantojamās augsnes aizņēma
2973 800 ha, t. i., 46,0%. No kolhozos un sovhozos sabiedriskajā
lietošanā esošām lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm aram-

zemes un augļu dārzi aizņēma 61,3%, pļavas 24,1%, ganības
14,6%.

Pec K. Brīvkalna datiem, starp lauksaimniecība izmantojamam
augsnēm visizplatītākās ir velēnu podzolētās augsnes — 46,9%,
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velengleja augsnes — 23,0% un purva augsnes 12,1%. Velēnu kar-

bonātu augsnes un kulturaugsnes aizņem 6,4%, palienes aug-

snes — 3,1%, podzolētās gleja augsnes — 8,5%) (53. tabula).

53. tabula

Augšņu tipu platības Latvijas PSR zemeslietošanas veidos

(dati uz 1966. g. pēc K. Brīvkalna)

Daudzās vietās tīruma augsnes ir.iekultivētas. Republikas pau-

gurainajos rajonos daudzas tīruma augsnes ir erodētas.

Dabiskās pļavas, kā arī ievērojama daļa ganību atrodas rel-

jefa pazeminājumos, visbiežāk tās ir maz iekultivētas, ar samērā

zemu auglību. Pēdējā laikā lielas šo augšņu platības iekultivē un

izmanto daudz intensīvāk.

Vispiemērotākās intensīvai lauksaimniecībai ir līdzena un lē-

zeni viļņota reljefa platības, kādas republikā ir apmēram 80%
lauksaimniecībā izmantojamo zemju un 70% aramzemju. Daudzas

no šīm platībām ir pārmitras un jānosusina. Pēc aptuveniem uz-

skaites datiem, normāli mitras ir tikai 20% lauksaimniecībā izman-

tojamo augšņu, bet 80% (2,2 miljoni ha) augšņu ir jānosusina.

Lauksaimniecībā izmantojamo augšņu iedalījums parādīts
54. tabulā.

Lauksaimniecība izmantotās

platības (%)

Augsnes
Repub-

likā

(%)

Mežu

platī-

bas

(%)

Purvu,
krūmālu
u. c. pla-
tības (%)

konā
aram- .

.

eanī-

zemē
Pļavas

[,ās

1. Podzolētās

la.Velēnu podzolētās
a) vāji podzolētās (arī

erodētās)

b) vidēji podzolētās
(arī erodētās)

c) stipri podzolētās
(arī erodētās)

lb.Tipiskās podzolētās
2. Velēnu karbonātu, arī

kultūraugsnēs
3. Palienes

4. Velēnu gleja
5. Podzolētās gleja
6. Purva

a) zemā purva

b) pārejas purva

c) augstā purva
7. Nepilnīgi izveidotās

52,0
45,8

14,4

46,9
46,9

24,8

66,7
66,7

35,9

2,2
2,2

1,1

32,0
32,0

12,8

64,7

50,7
4,0

16,6

13,3
5,7

25,3 21,7 30,4 1,1 18,0 32,7 7,2

6,1 0,4 0,4 1,2 14,0 0,6

6,2

4,5 6,4 9,5 0,2 2,2

14,0

2,4
3,3
2,9

1,9
15,2

7,8
18,7

11,0
1,9

5,8

0,1

3,1

23,0
8,5

12,1

11,5
0,5

0,1

1,1

14,3
8,0

0,4

0,4

7,9

42,4
6,8

40,5

38,7
1,6

0,2

3,7

29,9
16,5

15,7

14,2
1,2

0,3

0,8

8,3

8,0
15,8

10,7
1,8

3,3

0,8
5,2

1,8
71,4

10,3
10,3

50,8
1,3

100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 ļ 100,0
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54. tabula

Latvijas PSR lauksaimniecībā izmantojamo augšņu iedalījums

AUTOMORFĀS AUGSNES

(normāli mitras mineralaugsnes)

Automorfās augsnes jeb normāli mitrās minerālaugsnes veido-

jas reljefa augstākajās vietās un līdzenumos, kur ir laba notece un

gruntsūdens atrodas dziļi. Augsnes normālos apstākļos nav pār-
mitras. Augšņu dziļākie horizonti brūnganā vai dzeltenīgā krāsā.

Mālainām augsnēm dziļākos horizontos, it sevišķi plaisās, dažreiz

sastop zilgani pelēkos gleja piesmērējumus. Smilšainos paaugsti-

nājumos augsnes var būt pat sausas. Mūsu republikā izplatīti divi

automorfo augšņu tipi:
1. tips. Velēnu karbonātu augsnes (Vk),
2. tips. Podzolētās augsnes (P).

1. tips. Velēnu karbonātu augsnes (Vk)

VELĒNU KARBONĀTU AUGŠŅU IZPLATĪBA

Velēnu karbonātu augsnes republikā nav plaši izplatītas. Tās

kopā ar kultūraugsnēm aizņem tikai 4,5% no republikas augšņu
kopplatības un 6,4% no lauksaimniecībā izmantojamo augšņu pla-
tības. Vairums šo augšņu atrodas Zemgales līdzenuma augšņu ra-

jonā, it sevišķi tā dienvidu daļā. Tur velēnu karbonātu augsnes

aizņem vairāk nekā pusi no šī augšņu rajona tīrumu augsnēm. Pā-

rējos augšņu rajonos tās maz izplatītas — Kurzemes morēnu pau-

guraines un līdzenuma augšņu rajonā sastāda 4,6%, bet pārējos

augšņu rajonos —
tikai 0,9—4,1% no augšņu rajonu aramzemes

fondiem.

Velēnu karbonātu augsnes veidojušās uz karbonātiem bagātiem
cilmiežiem reljefa paaugstinātās vietās un līdzenumos ar samērā

Augsnes ar noteiktu mitruma režīmu
Augsnes ar dažādu

mitruma režīmu

automorfās (nor-
māli mitrās mine-

rālauesnes)

pushidromorfās
(purvainās)

hidromorfās

(purva)
aluviālās| pārejās

.Velēnu karbo- l. Velēnu gleja 1. Zema (zāļu)
nātu (Vk) (VG) purva (Tt )

1. Podzolētās 2. Podzolētās 2. Pārejas pur-

(P) gleja (PG) va (T p)
3. Augstā (su-

ņu) purva

(T«)

1. Pālie- 1. Kultūraugsnēs
nes (A) (K)

2. Erodētās (E)
3. Uzskalotās

(U)
4. Apraktās (R)
5. Nepilnīgi iz-

veidotās (N)
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labu noteci. Visvairāk šo augšņu atrodas zem tīrumiem, ievērojami
mazāk zem mežiem un tikai retos gadījumos velēnu karbonātu aug-
snēs atrodas pļavas un ganības. Velēnu karbonātu augsnes ir vie-

nas no vislabākajām augsnēm republikā. Tās jau sen izmanto

lauksaimniecībā un lielākā daļa tīrumu augšņu ir iekultivētas. Ve-

lēnu karbonātu augsnes veidojušās velēnošanāsprocesā.

AUGSNES VELĒNOŠANĀS PROCESS UN VELĒNU KARBONĀTU AUGŠŅU
VEIDOŠANĀS

Augsnes velēnošanās process jeb velēnas veidošanās process
attīstās zem stiebrzālēm un daļēji arī zem kokiem, kas augsnē uz-

krāj daudz organisko vielu un trūda. Stiebrzālēm ir bagātīga sakņu
sistēma, kurai ik gadus daļēji atmirstot augsnē paliek daudz orga-
niskās vielas, kas mikroorganismu ietekmē pārveidojas trūdā. Ve-

lēnošanās process mūsu apstākļos parasti noris vienlaicīgi ar aug-

snes podzolēšanās procesu vai arī ar augsnes pārpurvošanās pro-

cesu. Augsnes iekultivēšana veicina šī procesa attīstību. Sajā

procesā veidojas labas augsnes īpašības, jo augsnē vienlaicīgi ar

trūdu uzkrājas kalcijs, magnijs, kālijs, fosfors, slāpeklis un citas

augu barības vielas. Minerālo savienojumu daudzuma palielināša-
nās uzlabo augsnes reakciju, tā kļūst mazāk skāba vai pat neit-

rāla. Palielinās augsnes piesātinājuma pakāpe ar bāzēm. Uzlabo-

jas augsnes struktūra un citas fizikālās īpašības. Aktīvāka kļūst

vērtīgāko baktēriju darbība. Augsnes trūda horizonts (Ai) kļūst
biezāks, ar trūdu bagātāks, tumšāks, bet podzola horizonts (A2)
samazinās.

Velēnošanās procesa attīstība visai atkarīga no stiebrzāļu aug-
šanas. Labi augošos zālājos, no kuriem iegūst augstu zāles ražu,

arī spēcīgāk izteikts velēnošanās process. Karbonātiem bagātie
cilmieži bremzē augsnes podzolēšanos un veicina velēnošanās pro-

cesa attīstību. Svarīga nozīme arī augsnes mehāniskajam sastā-

vam un augu barības vielu daudzumam augsnē. Mālainākās, augu

barības vielām bagātākās augsnēs velēnošanās process noris in-

tensīvāk; mazāk intensīvi tas noris uz smilšainiem un it sevišķi

uz barības vielām nabagiem cilmiežiem. Visintensīvāk velēna vei-

dojas zem stiebrzāļu veģetācijas, bet karbonātu augsnēs tā var at-

tīstīties arī zem lapu koku meža un jaukta meža, kur ir vāja stiebr-

zāļu veģetācija, šeit ievērojams trūda un augu barības vielu dau-

dzums paliek augsnē, sēnēm un baktērijām sadalot meža zemsegu.

Agronomu un citu lauksaimniecības darbinieku uzdevums vei-

cināt velēnošanās procesa attīstību.

Velēnu karbonātu augsnes veidojušas tikai uz kaļķiem bagā-
tiem cilmiežiem. Latvijas PSR visbiežāk tās atrodas uz karbonā-

tiem bagātas morēnas, putekļaina smilšmāla vai mālsmilts. Nelie-

lās platībās sastopamas arī uz karbonātu merģeļiem, grants, dolo-

mīta, kaļķakmens, māla un pat uz smilts. Dabiskos apstākļos šīs
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augsnes veidojušās stipri izteikta velēnošanās procesa ietekmē zem

stiebrzālēm bagātiem lapu koku, retāk jauktiem mežiem. Stiebrzāļu
atliekām un nobirušajām koku lapām satrūdot, augsnes virsējā
horizontā uzkrājas trūds un augu barības vielas, kā arī attīstās

labas fizikālās īpašības. Sī procesa intensitāte atkarīga no zaļo

augu sintezētās un augsnē atstātās organiskās vielas daudzuma,
kvalitātes un apstākļu kompleksa, kas veicina trūda un augu barī-

bas vielu uzkrāšanos augsnē.
Latvijas PSR gandrīz visas velēnu karbonātu augsnes agrāk

ir seguši stiebrzāļu zemsedze un meži. Karbonātiem bagāta, laba

mineraloģiskā un ķīmiskā sastāva ietekmē šajās augsnēs attīstīju-
šies lapu koku un jaukti meži. Savācot barības vielas ne tikai no

augsnes virskārtas, bet arī no dziļākajām kārtām, augi veido orga-

nisko vielu, kurai ik gadus daļēji atmirstot augsnes virskārtā uz-

krājas trūds un augu barības vielas. Tāpēc šajās augsnēs jau zem

meža attīstījās stiebrzāļu veģetācija un velēnas veidošanās process.

Zaļo augu uzkrātās organiskās vielas sadalīšanā liela nozīme

ir augsnes aerācijai. Anaerobā vidē organiskā viela sadalās lēni

un veidojas reducēti savienojumi, kuri nelabvēlīgi ietekmē augu

attīstību un veicina velēnas veidošanās procesa pāreju pārpurvo-
šanās procesā — kūdras uzkrāšanās procesā. Aerobos apstākļos
noris organisko vielu intensīvāka sadalīšanās un veidojas oksi-

dēti minerāliesavienojumi.
Mūsu augšņu zonā aerobie apstākļi labvēlīgi ietekmē trūda un

augu barības vielu uzkrāšanos virsējā augsnes horizontā. Orga-
niskās vielas pilnīga mineralizācija nenotiek tāpēc, ka aerobā pro-

cesa intensitāti un reizē ar to mineralizācijas un humifikācijas pro-

cesus regulē augšņu zonas dabiskie apstākļi — mitrums, tempera-
tūra, baktērijām nepieciešamās barības daudzums, C : N un C: Ca

attiecība un citi faktori.

Velēnu karbonātu augsnēs humifikācijas procesu — trūda vei-

došanos un uzkrāšanos labvēlīgi ietekmē lielais kalcija karbonāta

un apmaiņas kalcija daudzums. Tie stimulē svaigu organisko at-

lieku pārveidošanos grūti šķīstošās trūdvielās, vienlaicīgi tās pa-

sargājot no izskalošanās un no straujas sadalīšanās mikroorga-
nismu iedarbībā. Bez tam karbonāti neitralizē augsnē radušās skā-

bes un pasargā augsni no stipras izskalošanās (podzolēšanās).
Tāpēc uz karbonātiem bagātiem cilmiežiem velēnošanās procesā
veidojas maz izskalotas, ar trūdu un augu barības vielām samērā

bagātas, augsti piesātinātas, ar labu reakciju velēnu karbonātu

augsnes.

Atsevišķās vietās Zemgales līdzenumā un citur, pēc X- Krūmiņa
pētījumiem, šīs augsnes veidojušās arī no velēnu vāji podzolēta-
jām augsnēm, uzkrājoties sekundāriem karbonātiem augsnes vir-

sējos horizontos. Sekundāro karbonātu veidošanās iespējama aug-

snes iekultivēšanas rezultātā (kaļķošana, mēslošana, nosusinā-

šana), kā arī augiem paceļot CaC0
3 no augsnes dziļākajām

kārtām.
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55. tabula

Latvijas PSR velēnu karbonātu augšņu (Vk) un kultūraugšņu (X)

agroķīmiskās īpašības

(pēc K. Brīvkalna)

• Skaitli virs svītras norāda vidējo lielumu, bet zem svītras — visbiežākās svārstību
robežas.

īpatnējāk veidojušās velēnu karbonātu augsnes uz karbonātiem

bagāta, stipri skeletaina materiāla — grants, dolomīta un kaļķ-
akmens. Stipri skeletains materiāls vāji saista mitrumu un augu

barības vielas. Organiskā viela intensīvāk mineralizējas un šķīs-
tošie savienojumi vieglāk izskalojas no augsnes. Tāpēc skeletainās

augsnes satur maz augu barības vielas un ūdeni. So augšņu aug-

lība nav liela. Velēnu karbonātu augsnes zem skuju koku mežiem

pakļautas podzolēšanās procesam un izskalojoties pārveidojas par

velēnu podzolētajām augsnēm. Visām velēnu karbonātu augsnēm

raksturīga iezīme ir — karbonāti sākas seklāk par 60 cm.

VELĒNU KARBONĀTU AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Velēnu karbonātu augsnes pēc izskalošanās pakāpes iedala

3 apakštipos:
1. apakštips. Tipiskās velēnu karbonātu augsnes (Vk*),

Augsnes agroķīmiskas īpašības, ja augsne pēc
mehāniska satura ir

Nr.

P.
k.

Augsnes īpašību
rādītājs saistīga

smilts un

grants

mālsmilts vidēissmilš- vieiī]3 māļs
mals

1. Fizikālais māls (%) 7,3*

5—10

21,5
_

18—27

6,4

6,0—7,0

1,3

0,4—1,6
7,4

5,4—10,6

8,7

7,0—11,0
85

77—96

1,95

1,6—2,30
9,0

7—10

12,0

8—15

15,5

10—20

21,8

19—30

6,2

6,0—7,0

1,0

"0,4—1,5
11,4

7,0—13,6
12,4

8.5— 14
92

81—97

2,10

1.6—2,8
11,0

8,5—16
10,0

5—14

35,0

30—40

22,9

20—30

6,2

6,0—7,0

1,0

0,5—2,0

14,6

10—19,6

15,6

12—20

94

83—98

2,15

1,8—3,3

14,0
10,5—21,0

7,4

4,0—11,5

58,0

50—65

19,5

18—24

6,12

6,0—6,6
1,5

0,9—2,2
17,0

11,8—22,2
18,5

13—23,1

92

91—96

2,40

2,20—3,50

16,0

11,5—23,0

5,5

3,0—10,0

2.

3.

4.

5.

Ai horizonta vidējais
biezums (cm)

Augsnes reakcijas
PHkci

Hidrolītiskais skābums

(mgekv)

Apmaiņas bāzes

(mgekv)

Apmaiņas kapacitāte
(mgekv)

Piesātinājums ar bā-

zēm (%)

Organiskās vielas (%)

6.

7.

8.

9. Kustīgais kālijs

(mg/100 g augsnes)

Kustīgais fosfors

(mg/100 g augsnes)
0.
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2. apakštips. Izskalotās velēnu karbonātu augsnes (Vk'),
3. apakštips. Podzolētās velēnu karbonātu augsnes (VkP).
Katru no šiem apakštipiem iedala sīkāk pēc skeleta daudzuma

augsnē (sk. shēmu par velēnu karbonātu augšņu iedalījumu).

Velēnu karbonātu augsnes (Vk)
l l l

1) tipiskās (Vkt) 2) izskalotās (Vkp
_

3) podzolētās (VkP)
i I ļ

a) mālainās (Vkmt) a) mālainas (Vkmi) a) mālainās (VkmP)
b) skeletainās (Vks*) b) skeletainās (Vks") b) skeletainās (VksP)

1. Tipiskās velēnu karbonātu augsnes
— Vk* (velēnu karbonātu

tipiskās augsnes) ir vismazāk izskalotās augsnes republikā. Vis-

biežāk tās veidojušās reljefa paaugstinātās vietās, kur daļa ūdens

notek pa augsnes virspusi, neiesūcoties augsnē un to tik stipri ne-

izskalojot. Augsnes izskalošanos aizkavē ar karbonātiem ļoti ba-

gātie cilmieži, it sevišķi, ja tajos daudz rupju karbonātu iežu
—

do-

lomīta un kaļķakmens gabalu, kas tik ātri nenoārdās.

Tipiskajām velēnu karbonātu augsnēm karbonāti sastopami
virskārtā, t. i., tie reaģē uz 10—15% HCI jau seklāk par 30 cm.

Augsnes virskārtā atrodas labi izveidots trūda horizonts (Ai).

Pauguru virsējās daļās, kur augsne pakļauta erozijai, šis virsējais
horizonts var būt daļēji nonests. Tādās vietās trūda horizonts ir

vāji izteikts un satur maz trūda.

Karbonātu klātbūtne augsnes virsējā horizontā veido labvēlī-

gus apstākļus vielu koagulācijai un aizkavē koloīdo organisko un

minerālo savienojumu izskalošanos. Tāpēc šīm augsnēm neizvei-

dojas izteikts podzola horizonts (A 2) un ieskalošanās horizonts

(B). Visbiežāk trūda horizonts pakāpeniski pāriet cilmiezī (C).
Tomēr dažreiz augsnes virskārtas atsevišķās vietās vielu izskaloša-

nās var būt tik stipra, ka izveidojas neliels ieskalošanās horizonts

(B). Tādējādi tipisko velēnu karbonātu augšņu profils ir raksturīgs
ar Ai (dažreiz B) un C horizontiem (39. att. 1).

Augsnes virskārtas reakcija tuva neitrālai vai pat vāji bā-

ziska — pH/rc/ 6,5—7,5; augsnes dziļākajos horizontos reakcija

paliek bāziska un sasniedz pat pH XCi 8,0.

Tipiskās velēnu karbonātu augsnes nav plaši izplatītas. Tās

nevajag sajaukt ar citām augsnēm, kurām kaļķošanas rezultātā

augsnes virskārtā var atrasties karbonāti.

Pēc skeleta daudzuma tipiskās velēnu karbonātu augsnes iedala

veidos:

a) mālainās tipiskās velēnu karbonātu augsnes —
Vkm' (sk.

«Mālainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes» 331. lpp.),
b) skeletainās tipiskās velēnu karbonātu augsnes —

Vks* (sk.
«Skeletainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes» 334. lpp.).

2. Izskalotās velēnu karbonātu augsnes — Vk' (velēnu karbo-

nātu izskalotās augsnes) ir raksturīgas ar lielāku izskalošanās

3) podzolētās (VkP)
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pakāpi. Karbonāti no augsnes virskārtas izskaloti un atrodas

30—60 cm dziļumā. Karbonātu izskalošanās no trūda horizonta

samazina organisko un minerālo koloīdu pretestību, tie vieglāk
noārdās un ieskalojas augsnes dziļākos horizontos. Tāpēc augsnē
izveidojas labi saskatāms ieskalošanās horizonts (B). Izskalota-

jām velēnu karbonātu augsnēm profils sastāv no Ai, B un C ho-

rizontiem (39. att.2).
No velēnu karbonātu augsnēm šīs ir visizplatītākās.
Trūda horizonts (A,) labi izveidots, visbiežāk 25—30 cm biezs,

brūnpelēkā krāsā, ar vidēji līdz labi izteiktu ūdensizturīgu struk-

tūru, kā arī ar labām citām fizikālajām, ķīmiskajām un bioloģis-
kajām īpašībām. Augsnes reakcija parasti vāji skāba līdz neitrāla.

Meža augsnēs virskārtas reakcija var būt pat skāba.

Zem trūda horizonta atrodas ieskalošanās horizonts (B). Tas

parasti ir brūnā krāsā ar kubveida vai prizmainu struktūru. Uz

mālainiem cilmiežiem dažreiz novērojami zilganpelēki gleja pie-

smērējumi. B horizonts pakāpeniski .pāriet cilmiezī. Pārejas joslā
bieži novērojami karbonātu piesmērējumi, konkrēcijas, gleja plan-
kumi un citi jaunveidojumi. Virzienā uz augsnes dziļākajiem hori-

zontiem reakcija kļūst bāziska un palielinās augsnes piesātinā-

juma pakāpe ar bāzēm.

Izskalotās velēnu karbonātu augsnes pēc skeleta daudzuma

iedala veidos:

a) mālainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes (Vkm'),

b) skeletainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes (Vks').
Mālainās izskalotās velēnu karbonātu aug-

snes — Vkm' (velēnu karbonātu izskalotās mālainās augsnes)

veidojušās uz bezskeleta vai uz maz skeletaina cilmieža
— karbo-

nātiem bagātas morēnas, smilšmāla,mālsmilts, māla vai pat smilts.

Bieži šīm augsnēm ir neliels skeleta piejaukums, kas praktiski maz

ietekmē augsnes ūdens režīmu un apstrādāšanu. Lielākas šo aug-

šņu platības Zemgales līdzenuma augšņu rajonā veidojušās uz

bezakmeņu putekļaina smilšmāla un māla. Zemgales līdzenuma

augšņu rajona dienvidu daļā, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē šīs

augsnes sastop arī uz morēnās. Republikā bieži tās veidojušas uz

divkārtaina,karbonātiem bagāta cilmieža, kur uz smaga, putekļaina
smilšmāla vai pat māla nogulusies un atsedzas augsnes virspuse
mālsmilts vai putekļains smilšmāls.

Mālainajām izskalotajām velēnu karbonātu augsnēm virspusē
atrodas trūda horizonts (A,). Neapstrādātās vietās trūda horizonta

virsējo daļu var segt neliels zemsegas horizonts (A 0). Mazāk izska-

lotajām augsnēm trūda horizonts pakāpeniski pāriet cilmiezī. Aug-
snei stiprāk izskalojoties, sakuma parādās vaji izveidots, bet velak

arī labi izteikts ieskalošanās horizonts (B). Podzola horizonts (A2)

sastopams reti un tikai stiprāk izskalotajam — mālainajam po-

dzolētajām velēnu karbonātu augsnēm. Vairumam šo augšņu trūda

horizonts (A,) ir 20—30 cm biezs, bagāts ar trūdu un augu barības

vielām. Trūda daudzums parasti 2,5—4,0%- Struktūra labi izteikta.
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Augsnes krāsa atkarībā no mehāniskā sastāva, kaļķu un trūda

daudzuma izmainās no tumšbrūni pelēkas līdz dzelteni pelēkai.
Augsne ir irdena, ar labām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.
Visām velēnu karbonātu augsnēm CaC03 atrodas seklāk par

60 cm. Tajās daudz saistītu bāzisko Ca" un Mg" katjonu un maz

saistītā ūdeņraža jona. Tāpēc augsnes reakcija tuva neitrālajai, no

vāji skābas līdz vāji bāziskai. Apmaiņas skābums un kustīgais alu-

mīnijs nav sastopami. Hidrolītiskais skābums ļoti mazs un aug-

snes ielabošanā praktiski nav ņemams vērā.

Augsnes virskārtā bieži sastop 0,5 —2,0% un vairāk kaļķu, kas

saglabājušies no karbonātiem bagātā augsnes cilmieža vai ir se-

kundāri karbonātu veidojumi, ko augi un sliekas atstājuši augsnes

virspusē, uznesot karbonātus no augsnes dziļākajām kārtām.

Lielais bāzisko katjonu daudzums (7—25 mgekv/100 g aug-

snes) un mazais hidrolītiskais skābums veido augsnē augstu pie-

sātinājumapakāpi ar bāzēm (75—100%).

Augu barības vielu daudzums stipri svārstīgs. Visas mālainās

velēnu karbonātu augsnes samērā bagātas ar kāliju, bet trūdainā-

kās
— ari ar slāpekli. Tomēr bieži šīs augsnes ar augu barības vie-

lām ir nabagas. Parasti augsnē ir neliels augiem uzņemamā fos-

fora daudzums. Mikroelementu: Mn, Cv, B, Mo, Zn kopdaudzums
ir samērā augsts, bet augiem uzņemamā Zn, Mn un B ir maz.

Mikroelementi B un Mn velēnu karbonātu augsnēs parasti atrodas

grūti šķīstošā veidā, tāpēc augiem to var trūkt.

Augsnes dziļākie horizonti — ieskalošanās horizonts (B) un

cilmiezis (C) ir slieku izvagoti, ar labām fizikālajām un ķīmiska-
jām īpašībām. Karbonātu daudzums cilmiezī salīdzinājumā ar virs-

kārtu palielinās un reakcija izmainās uz bāzisko pusi. Visbiežāk

pH Xc;Kc; svārstās ap 7,5. Piesātinājums ar bāzēm tuvs 100%.

Mālainajās velēnu karbonātu augsnēs parasti labs ūdens režīms.

Tomēr Zemgales līdzenuma augšņu rajonā un dažās citās vietās

augsnēs, kas veidojušās uz māla vai putekļainā smilšmāla, pavasa-

ros un rudeņos uzkrājas lieks ūdens, kas rada virsglejošanos un

gleja piesmērējumu veidošanos. Tā novēršanai labus rezultātus dod

augsnes nosusināšana.

Mālainās izskalotās (arī tipiskās un podzolētās) velēnu karbo-

nātu augsnes iedalapaveidos:

pēc trūda daudzuma 1) stipri trūdamās, ja trūda >5%, aram-

zemēs >4%; 2) vidēji trūdamās, ja trūda 3—5%, aramzemēs —

2—4%; 3) vāji trūdamās, ja trūda <3%. aramzemēs <2%;
pēc trūda horizonta biezuma 1) seklās — trūda horizonts

<15 cm, 2) vidēji biezās
—

trūda horizonts 15—30 cm, 3) biezās
—

trūda horizonts>3o cm.

Mālaino (tipisko, izskaloto, podzolēto) velēnu

karbonātu augšņu ielabošanā un izmantošana.

Mālainajām velēnu karbonātu augsnēm dabiskā auglība ir aug-

stāka nekā pārējām republikas augsnēm. Vairums šo augšņu sen

tiek izmantotas lauksaimniecībā un ir iekultivētas. Uz to norāda
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biezais trūda horizonts un sekundāru karbonātu uzkrāšanās aug-

snes virsējā horizontā. Par sekundāro karbonātu veidošanos aug-

snes virsējā horizontā liecina tas, ka tūlīt zem aramkārtas nav

karbonātu horizonta, bet 50—60 cm dziļumā, sākoties cilmiezim,

karbonātiatkal sastopami.
Velēnu karbonātu augsnes nav jākaļķo. Kaļķošana ražu pie-

augumu dod tikai dažos gadījumos — augsnēs ar stipri izskalotu,

skābu virskārtu, kuras atbilst podzolētajām velēnu karbonātu, re-

tāk izskalotajām velēnukarbonātu augsnēm.
Zemgales līdzenuma augšņu rajonā un dažās citās vietās, kur

šīs augsnes veidojušās uz smagiem materiāliem (māla un smilš-

māla), novērojama virsūdeņu uzkrāšanās un augšņu glejošanās.
Pavasaros, rudeņos un arī lietus periodos vasarā mālaino augšņu
virskārta pārvēršas lipīgā masā, kas traucē ne tikai kultūraugu at-

tīstību, bet arī augsnes apstrādāšanu, kultūraugu sēju, kopšanu
un ražas novākšanu. Šādās vietās labus rezultātus dod augsnes
nosusināšana. Vērtīgo velēnu karbonātu augšņu nosusināšanā

ieteicams lietot tikai drenāžu, ieguldītie līdzekļi atmaksājas dažos

gados.
Tīrumos mālainajām velēnu karbonātu augsnēm trūda nav

daudz. Tāpēc vēlams to palielināt, lietojot organiskos mēslus un

audzējot kultūras (zālājus), kas augsnē atstāj daudz organiskās
masas.

Smaga mehāniskā sastāva mālainajām augsnēm ieteicama zem-

aramkārtas irdināšana, kas sevišķi labus rezultātus dod nedrenētās

augsnēs. Augsnēm ar plānu trūda horizontu nepieciešams to pa-

dziļināt. Aramkārtas padziļināšana veicama droši, jo šo augšņu
dziļākās kārtās ir maz kaitīgu reducētu savienojumu, tāpēc zem-

aramkārtas piejaukums virskārtai ražas nepazemina.
Mālainajās velēnu karbonātu augsnēs svarīga ir augsnes vir-

smas nolīdzināšana. Sevišķi labus rezultātus tā dod līdzenumos

ar izteiktu mikroreljefu. Mikroreljefa ieplakās vājās ūdens iesūk-

šanās dēļ sakrājas ūdeņi, no kā kultūraugi cieš vai pat iet bojā.
Tāpēc līdz ar citiem augsnes ielabošanās pasākumiem, it sevišķi
nosusināšanu, izdarāma augsnes virsmas profilēšana — nolīdzi-

nāšana.

Mālainajās velēnu karbonātu augsnēs augu barības vielas iz-

mainās plašās robežās, bet vienmēr labus rezultātus dod fosfora un

slāpekļa mēslojums. Kālija mēslojuma efekts mālainās augsnēs ir

mazāks.

Kā jau atzīmējām, mālainās velēnu karbonātu augsnes salī-

dzinājumā ar pārējām republikas augsnēm ir bagātākas ar mikro-

elementiem, bet parasti tie ir augiem grūti izmantojami, jo at-

rodas maz šķīstošu savienojumu veidā. Tāpēc bora, mangāna un

cinka mikroelementu mēslojums dod ražu pieaugumu un uzlabo to

kvalitāti.

Mālainās velēnu karbonātu augsnes izmantojamas vērtīgāko
kultūraugu audzēšanai. Tajās labi aug augļu koki un krūmi, it
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sevišķi kauleņkoki. Vēlams šis republikas labākās augsnes izmantot

dārzeņu, cukurbiešu, kviešu, miežu un citu vērtīgu kultūru audzē-

šanai. Labi tajās padodas arī āboliņi, lucerna, kukurūza un citas

kultūras, kas veido lielu zaļo masu.

Skeletainās izskalotās velēnu karbonātu

augsnes —
Vks' (velēnu karbonātu izskalotās skeletainās aug-

snes) atšķirībā no mālainajām velēnu karbonātu augsnēm veido-

jušās uz augsnes virskārtai tuvu esošā stipri skeletainā cilmieža —

dolomītiem, kaļķakmens vai oļainas grants (39. att. 6). Rupjā ma-

teriāla dēļ augsnē vāji saglabājas mitrums un slikti saistās augu
barības vielas. Ūdens nevar pacelties no dziļākām augsnes kārtām,

jo augsnē maz kapilāro poru, pārsvarā ir nekapilārās poras, kas

aizņemtas ar gaisu. Gaisa klātbūtnē organiskā viela mineralizējas
un veidojas vienkārši oksidēti savienojumi. Daļu no tiem izmanto

augi, bet pārējie lejupplūstošo ūdeņu ietekmē izskalojas. Tāpēc ske-

letainās velēnu karbonātu augsnes parasti ir vāji trūdamās, ar

mazu augu barības vielu krājumu. Augi bieži cieš arī no sausuma.

Bez tam stipri skeletainais materiāls traucē augsnes apstrādāšanu.
So augšņu auglība ir atkarīga no irdenās smalkzemes kārtas bie-

zuma, kas pārklāj blīvos karbonātu iežus vai granti. Augsnes ar

seklu smalkzemes kārtu lauksaimniecībā nav izmantojamas. Jo bie-

zāka un mālaināka augsnes smalkzemes kārta, jo augsne labāk iz-

mantojama lauksaimniecībā.

Profila uzbūve, augsnes reakcija, kā arī piesātinājuma pakāpe
ar bāzēm atsevišķām skeletainajām velēnu karbonātu augsnēm ir

tāda pati kā mālainajām velēnu karbonātu augsnēm. Tomēr trūda

daudzums, augu barības vielu krājumi un mitruma apstākļi skele-

tainajām velēnu karbonātu augsnēm ir ievērojami sliktāki nekā mā-

lainajām velēnu karbonātu augsnēm.
Skeletainās izskalotās (arī tipiskās un podzolētās) velēnu kar-

bonātu augsnes iedala sīkāk paveidos:
pēc materiāla, no kā tās veidojušās — 1) dolomīta, 2) kaļķ-

akmens, 3) grants, 4) oļu;

pēc profila attīstības pakāpes — 1) ar akmeņiem sekli —
ieži

atrodas līdz 30 cm dziļumā, 2) ar akmeņiem vidēji dziļi — ieži at-

rodas 30—50 cm dziļumā, 3) ar akmeņiem dziļi — ieži atrodas

50—100 cm dziļumā;

pēc smalkzemes kārtas biezuma — 1) primitīvās —
smalkzemes

kārta plānāka par 10 cm, 2) seklās — smalkzemes kārta 10—30 cm,

3) vidēji dziļās —
smalkzemes kārta 30—50 cm, 4) dziļās —

smalkzemes kārta dziļāka par 50 cm.

Skeletaino (tipisko, izskaloto, podzoleto)
velēnu karbonātu augšņu ielabošanā, lai tās kļūtu

izmantojamas, vissvarīgākie pasākumi ir augsnes irdenās kārtas

un trūda daudzuma palielināšana. Jāuzlabo augsnes vielu saistīša-

nas spēja, jo šīs augsnes rupjā mehāniskā sastāva dēļ vāji saista

ūdeni un augu barības vielas. Tāpēc jārūpējas, lai kultūraugus no-

drošinātu ar ūdeni un sistemātiski mēslotu. Augsnes, kas veidoju-
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šās uz dziļākā skeletainā materiāla un ir ar pietiekami biezu smalk-

zemes slāni, ievietojas parastajā augu sekā.

Augsnes ar stipri skeletainu virsējo kārtu grūti izmantojamas.
Labākajās šādās augsnēs, kuras necieš no sausuma, var ierīkot

ilggadīgos zālājus, audzēt augļu dārzus; sliktākās augsnes apme-

žojamas.
3. Podzolētās velēnu karbonātu augsnes —

Vk? (velēnu karbo-

nātu podzolētās augsnes) salīdzinājumā ar pārējām velēnu karbo-
nātu augsnēm ir visstiprāk izskalotas. No trūda horizonta izskalo-

jas organiskie un minerālie koloīdi un velēnu horizonta apakšējā
daļā parādās bālgani plankumi, jo veidojas neliels podzola hori-

zonts (A 2). Zem podzola horizonta ir labi izteikts ieskalošanās ho-

rizonts (B), kas pakāpeniski pāriet cilmiezī (C). Podzolēto velēnu

karbonātu augšņu profils sastāv no Ai, A2, B, C horizontiem (39. att.

3). Dziļākajos horizontos var būt gleja piesmērējumi. Pārējās šo

augšņu īpašības ir līdzīgas izskaloto velēnu karbonātu augšņu īpa-
šībām. Karbonāti atrodas 30—60 cm dziļi. Augsnes virskārtas

reakcija visbiežāk vāji skāba līdz skāba.

Salīdzinājumā ar pārējām velēnu karbonātu augsnēm šīs aug-

snes ir ar mazāku piesātinājuma pakāpi, satur mazāk augu barī-

bas vielu un ir ar nedaudz sliktākām pārējām ķīmiskajām, fizikā-

lajām un bioloģiskajām īpašībām. Tāpēc to auglība arī ir mazāka.

Kā jau atzīmējām, podzolētās velēnu karbonātu augsnes ir maz

izplatītas un visai līdzīgas izskalotajām velēnu karbonātu aug-

snēm, tāpēc tās praktiskām vajadzībām atsevišķi neizdala, bet pie-
skaita izskalotajām velēnu karbonātu augsnēm.

Podzolētās velēnu karbonātu augsnes pēc skeleta daudzuma

iedala veidos:

a) mālainās podzolētās velēnu karbonātu augsnes —
Vkmp

(sk. «Mālainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes» 331. lpp.),

b) skeletainās podzolētās velēnu karbonātu augsnes
— VksD

(sk. «Skeletainās izskalotās velēnu karbonātu augsnes» 334. lpp.).

2. tips. Podzolētās augsnes (P)

PODZOLĒTO AUGŠŅU IZPLATĪBA

Latvijas PSR ietilpst mežu-pļavu (podzolēto augšņu) zonā.

Republikā podzolētās augsnes ir plaši izplatītas. Tās aizņem no

visu augšņu kopplatības 52,0%, no lauksaimniecībā izmantojamo

augšņu kopplatības — 46,9%, no aramzemes kopplatības — 66,7%
(1966. g. dati).

Podzolētās augsnes izvietotas reljefa paaugstinājumos un lī-

dzenumos ar labi nokārtotu noteci. Visvairāk tās atrodas tīrumos,

mežos, bet maz pļavās un ganībās. Aramzemēs sevišķi daudz šo

augšņu Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajonā
(92,6%). Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajona
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(90,8%). Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu

rajonā (61,7%), vismazāk Zemgales līdzenuma augšņu rajonā

(13,5%).

PODZOLĒŠANĀS PROCESS UN PODZOLĒTO AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Podzolēto augšņu veidošanās ir cieši saistīta ar podzolēšanās
procesu. Podzolēšanās procesā jeb podzola veidošanās procesā or-

ganisko skābju ietekmē notiek primāro un sekundāro minerālu sa-

iršana un to noārdīšanās produktu izskalošanās no augsnes virsē-

jiem horizontiem. Tie aizplūst uz augsnes dziļākām kārtām vai

ari pavisam no tās izskalojas. Podzolēšanās procesu veicina sa-

mērā vēss un mitrs klimats, bāzisko elementu trūkums augsnē un

to vāja aprite. Sevišķi liela ietekme caurskalošanās tipa ūdens re-

žīmam un kalcija katjonu trūkumam augsnē.
Augsnes podzolēšanās galvenokārt noris zem slēgta skuju koku

vai jaukta meža. Šādos mežos stipra noēnojuma dēļ vāji attīstās

zālaugi un augsnes virsmu sedz koku un krūmu nobiru veidotā

meža zemsega. Koku atliekas nesatur daudz kalcija un slāpekļa. So

elementu trūkums un īpatnējie klimatiskie apstākļi traucē mikro-

bioloģiskos procesus; tā rezultātā kalcija aprite augsnē noris ļoti

vāji, bet tas vēl vairāk samazina aktīvā kalcija daudzumu. Bez

tam meža nobiras bagātas ar miecvielām, kas veido skābu reak-

ciju un traucē baktēriju darbību. Tāpēc meža zemsegu galveno-
kārt sadala sēnes. Sadalīšanās rezultātā, pēc V. Viljamsa, I. Tju-

rina, M. Kononovas, V. Ponomarevas un citu zinātnieku pētīju-
miem, veidojas daudz fulvoskābju, kuras rada augsnes skābo

reakciju un podzolēšanos.
Republikas klimats veicina ūdens uzkrāšanos augsnē un ar

lejupplūstošajiem ūdeņiem pelnu elementu izskalošanos. Mežā šo

procesu pastiprina vēl koki, kas izmanto ūdeni no augsnes dziļā-
kajām kārtām, veicinot ūdens pārvietošanos no mitrākās virskār-

tas uz dziļākiem augsnes horizontiem. Augsnes zemsega nodrošina

nokrišņu un sniega ūdens iesūkšanos un aizkavē mitruma iztvaiko-

šanu no augsnes virsmas.

Sākumā izskalojas viegli šķīstošie sāļi, bet ar laiku — arī grūti
šķīstošie savienojumi. Augsnes virsējie horizonti zaudē bāziskos

savienojumus un augsnes adsorbcijas kompleksā relatīvi palielinās
ūdeņraža jonu īpatsvars. Tāpēc augsnes adsorbcijas kompleksa

pretestība ūdens izskalojošajai ietekmei samazinās. No augsnes iz-

skalojas ne tikai šķīstošie savienojumi, bet arī organiskie un mine-

rālie koloīdi, tā rezultātā augsne zaudē ūdensizturīgo struktūru.

Alumosilikāti un ferosilikāti skābās vides ietekmē sairst oksihidrā-

tos (Fe2
o

3
-nH

2O, Al
2
0

3 -nH 20, Si0
2 -nH20), un tie kā koloīdi vai

šķīstoši savienojumi ar organiskajām skābēm, daļēji arī kā organo-
minerāli savienojumi no augsnes izskalojas.

Pakāpeniski noārdās un no augsnes virskārtas zūd Ca, Mg, Fe,
AI, X, Mn un citu elementu molekulāri šķīstošie savienojumi, ko-
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loīdās minerālās un organiskās daļiņas, daļēji arī citas sīkākās

augsnes daļiņas. Podzolētais horizonts zaudē augu barības vielas.

Augsnes izskalotajos horizontos palielinās praktiski nešķīstošas
kvarca smilts daudzums. Veidojas raksturīgais pelnu krāsas po-

dzola horizonts.

No virsējiem horizontiem izskalotās vielas daļēji izgulsnējas
augsnes dziļākās kārtās un veido ieskalošanās (iluviālo) horizontu.

Visbiežāk tur uzkrājas dzelzs un alumīnija oksīdi, kā arī trūdvielas

un sekundāri alumosilikātu savienojumi. leskalošanās horizontā

vielu uzkrāšanos veicina še sastopamie elementi, kas rada orga-
nisko un minerālo koloīdu koagulāciju. Zināma nozīme ir dziļāko
kārtu augsnes blīvākajam mehāniskajam sastāvam un mikroorga-
nismu grupu maiņai, kas aizkavē koloīdu tālāku izskalošanos. Ko-

loīdu koagulācijā liela nozīme ir augsnes reakcijas izmaiņām un

atsevišķu vielu koncentrācijas pieaugumam.
leskalošanās horizontā palielinās koloīdu un duļķu daļiņu dau-

dzums. Fosfors saistās grūti šķīstošajos savienojumos. Atkarībā no

šeit nogulsnētās dzelzs vai trūda daudzumiem izdala dzelzs ilu-

viālo horizontu (māla augsnēs) vai humusa iluviālo horizontu

(smilts augsnēs).
Podzolēšanās procesu stipri bremzē karbonātu klātbūtne aug-

snes cilmiezī. Visstiprāk un ātrāk augsne podzolējas smilšainos

bezkarbonātu cilmiežos. Karbonātu bagātos cilmiežos kalcija un

magnija karbonāti neitralizē organiskās skābes, tā aizkavējot mi-

nerālu noārdīšanos, vielu šķīšanu un izskalošanos — augsnes po-

dzolēšanos. Augšņu podzolēšanās intensitāti ietekmē arī slēgta
skuju koku meža un jaukta meža augšanas ilgums un reljefs.

Vietās, kur augsnes veidojušās uz karbonātus bagātīgi saturo-

šiem cilmiežiem un skuju koku mežs vai jaukts mežs nav ilgi pastā-
vējis, piemēram, Zemgales līdzenumā, augsnes ir maz podzolē-
jušās. Reljefa augstākajās vietās augsne mazāk izskalojas. Aug-
snes ģenētiskie horizonti tur vairāk izstiepti un mazāk izteikti.

leskalošanās horizonti grūti atšķirami. Reljefa pazeminājumos
augsne stiprāk izskalojas, podzola horizonts tur plānāks, bet labāk

izveidots un spilgtāk izteikts. Arī ieskalošanās horizonts labāk iz-

veidots, jo tur bez savienojumiem, kas izskaloti no augsnes virsē-

jiem horizontiem, uzkrājas arī ar gruntsūdeņiem atnestās vielas.

A. Rode podzola veidošanās procesu izskaidro arī ar augu sa-

dalīšanās produktu ietekmi uz cilmieži. Augiem sadaloties, veido-

jas dažādas organiskās skābes, kas ieskalojas augsnē; to ūdeņraža
jons izspiež no adsorbcijas kompleksa kalciju un magniju, kā arī

pakāpeniski noārda minerālo daļu. Veidojas dažādi sāļi, kas šķīst
un no virskārtas izskalojas. A. Rode uzskata, ka zināma ietekme ir

arī dzīviem augiem, jo to saknes elpošanas procesā izdala ūdeņ-
radi, kas iespiežas augsnes absorbcijas kompleksā un izspiež no tā

bāziskos katjonus.
S. Jarkovs atzīst, ka reducēšanās un oksidēšanās procesu atkār-

tota maiņa ir viens no galvenajiem faktoriem podzolēšanās procesā.



Podzolēšanās procesā vienlaikus ar savienojumu noārdīšanos

un izskalošanos notiek pretējs process
—

augu barības vielu (peln-
vielu, slāpekļa, pat bāzisko savienojumu) akumulācija augsnes virs-

kārtā. Meža koki barības vielu savākšanai izvieto saknes dziļi aug-

snē, aptverot lielu augsnes masu, un veido organisko vielu, kas,

daļēji atmirstot, paliek augsnes virskārtā. Šo divu pretējo procesu

(izskalošanās un akumulācijas) apvienošana nosaka podzolēšanās

procesu un podzolēto augšņu veidošanos.

Podzolēto augšņu veidošanos ietekmē podzolēšanās process, ko

mūsu apstākļos veicina klimats ar samērā lielo nokrišņu dau-

dzumu,kā arī skuju koku un jauktie meži. Reljefa augstākajās vie-

tās uz smilšainiem un arī citiem bezkarbonātu cilmiežiem vienmēr

sastop podzolētās augsnes. Taču bieži podzolētās augsnes veidojas
ari uz karbonātiem bagātas morēnas, ja karbonāti podzolēšanās

procesā izskalojas no augsnes virskārtas.

Velēnu podzolēto augšņu veidošanos blakus podzolēšanās pro-

cesam nosaka arī velēnošanās process, bet augšņu agronomiskās
īpašības ir atkarīgas no velēnošanās-podzolēšanās procesa izpaus-
mes stipruma, t. i., no dominējošā procesa, kas stiprāk ietekmē

augsnes veidošanos, tās uzbūvi un sastāvu (sk. 40. att.).
Daudzas podzolētās augsnes jau sen izmanto lauksaimniecībā,

tās iekultivēšanas procesā stipri izmainītas.

PODZOLĒTO AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Podzolētās augsnes iedala divos apakštipos:
1. apakštips. Velēnu podzolētās augsnes (Pv),
2. apakštips. Tipiskās podzolētās augsnes (P).
Katru no šiem apakštipiem iedala sikāk veidos pēc podzolēša-

nās pakāpes, bez tam velēnu podzolētās augsnes iedala vēl pēc
iekultivēšanas pakāpes (sk. shēmu par podzolēto augšņu iedalī-

jumu).
Podzolētās augsnes (P)

1 i
1. velēnu (Pv) 2. tipiskās (P)
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1. Velēnu podzolētās augsnes (Pv) republikā ir plaši izplatītas.
Tās aizņem gandrīz pusi (45,8%) no republikas augšņu kopplatī-
bas un apmēram tikpat daudz no lauksaimniecībā izmantojamo
augšņu kopplatības.

Velēnu podzolētās augsnes visvairāk sastop Zieme|latvijas mo-

rēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajonā, kā arī Vidzemes

paugurainās augstienes augšņu rajonā, kur tās sastāda pat 90%
no aramzemēm. Vismazāk to Zemgales līdzenuma augšņu rajonā.

Velēnu podzolētās augsnes izplatītas reljefa paaugstinājumos
un līdzenumos ar labi nokārtotiem mitruma apstāk|iem. Bieži no-

vērojama arī glejošanās, uz ko norāda atsevišķās augsnēs sasto-

pamie gleja plankumi. Velēnu podzolētās augsnes daudz sastop

starp tīruma un meža augsnēm, bet maz pļavās un ganībās. Vai-

rums mūsu tīruma augšņu.ir vairāk vai mazāk iekultivētas.

Velēnu podzolēto augšņu veidotāji ir augsnes podzolēšanās un

velēnošanās procesi (sk. 40. att.). Augšņu podzolēšanos veicinājis
mitrais klimats un meža augu formācija, kas agrāk pārseguši gan-

drīz visu Latvijas PSR teritoriju. Sīs augsnes sastop uz dažādiem

cilmiežiem. Stiprāk izskalotās velēnu podzolētās augsnes veidoju-
šās uz smilts vai cita kaļķiem nabagacilmieža, kā arī augsnei ilgāk
atrodoties zem meža augiem. Tomēr vairums mūsu republikas ve-

lēnu podzolēto augšņu veidojušās uz karbonātu morēnas, bet kar-

bonāti, pamazām izskalojoties, saglabājušies tikai augsnes dziļā-
kās kārtās. Daudzas velēnu podzolētās augsnes veidojas no velēnu

karbonātu augsnēm apstākļos, kad lapu koku mežus nomaina

skuju koku vai jaukti meži, kas veicina velēnu karbonātu augšņu
degradāciju.

Pārvēršot meža augsnes tīrumos, reizē ar mežu iznīcināšanu

tiek samazināta podzolēšanās procesa nelabvēlīgā ietekme un sek-

mēta agronomiski vēlamā velēnošanās procesa attīstība.

Velēnu podzolētās augsnes profila uzbūvē labi saskatāmi šīm

augsnēm raksturīgie horizonti (41. att.). Neapstrādātām augsnēm
gandrīz vienmēr augsnes virspusē atrodas zemsegas horizonts (A 0).
Sevišķi labi tas izdalās mežā. Tīrumos A0 horizonts likvidēts, aug-
sni apstrādājot. Tīruma augsnes virspusē izveidots trūdu bagāts
velēnas horizonts (A|), bet zem tā atrodas podzola horizonts (A2),
kas tālāk pāriet ieskalošanās horizontā (B), bet tas pakāpeniski
pāriet cilmiezī, resp., C horizontā.

Atsevišķo horizontu biezums ir atkarīgs no velēnošanās pro-

cesa un podzolēšanās procesa izpausmes, no augsnes mehāniskā

sastāva, reljefa un augu valsts ietekmes. Stiprāk podzolētās aug-

snes ar plānāku velēnas jeb trūda horizontu (Ai) un biezāku pod-
zola horizontu (A 2) un ieskalošanās horizontu (B) sastop uz smil-

šainiem cilmiežiem, kā arī skuju koku un jauktos mežos.

Velēnu podzolēto augšņu trūda horizonts brūnpelēkā vai tumš-

pelēka krasa, labi atšķirams no podzola horizonta, jo satur vairāk
trūda, uzrada labāku sakārtu, reakciju un augstāku adsorbcijas
kapacitāti.



340

Podzolētais horizonts (A 2) gaišpelēkā vai pelnpelēkā krāsā, bez

struktūras, sablīvēts, trūda un augu barības vielām nabags. Sa-

stāv galvenokārt no kvarca smilts, jo organiskie un minerālie ko-

loīdi izskaloti. Reakcija te parasti skābāka nekā pārējos horizon-

tos. Satur pat augiem kaitīgus reducētus savienojumus. Podzolē-

tais horizonts maz izskalotās augsnēs sastopams tikai atsevišķu

gaišāku plankumu veidā, bet stiprāk podzolētās augsnēs tas izvei-

dots biezs un morfoloģiski labi izdalās, mēlesveidā dziļi iesnieg-
damies augsnē. Augsni iekultivējot, A

2
horizonts samazinās vai pat

izzūd.

leskalošanās horizonts (B), ko veido no augsnes virskārtas

ieskalotie materiāli, brūnā krāsā. Dzelzs savienojumi (mālos) un

ieskaloto trūdskābju savienojumi (smiltīs) B horizontam piešķir
brūnu krāsu. Maz izskalotās augsnēs tas plāns, bet stipri izskalo-

tās augsnēs — biezs un blīvs, pat ortšteina veidā. Augsnei stipri
podzolējoties, izveidojas izteikts A2 horizonts un B horizonts ar

sliktām agronomiskām īpašībām.
Velēnu podzolēto augšņu ķīmiskās un fizikālās īpašības stipri

atkarīgas no cilmieža mehāniskā sastāva un augsnes izskalošanās

pakāpes. Velēnu podzolētajām augsnēm virskārtā nav karbonātu.

Augsnēm, kas veidojušās uz karbonātiem bagāta cilmieža, karbo-

nāti no virskārtas ir izskaloti un atrodas dziļāk par 60 cm. Velēnu

podzolētajām augsnēm ir vairāk vai mazāk skāba reakcija. Izņē-
mums ir iekultivētās velēnu podzolētās augsnes ar uzlabotu reak-

ciju. Velēnu vāji podzolētās augsnes satur ievērojami vairāk bā-

zisko katjonu un samērā maz ūdeņraža jonu, bet stipri podzolētās
augsnes — daudz ūdeņraža jonu un maz bāzisko katjonu. Stipri
podzolētajām augsnēm ir liels hidrolītiskais skābums un konstatē-

jams arī apmaiņas skābums. Sastop arī kustīgo alumīniju un re-

ducētus savienojumus.

_

Augsnei izskalojoties samazinās augu barības vielu krājumi.
Tāpēc velēnu podzolētās augsnes nabagas ar augu barības vielām.

Trūda daudzums izmainās ļoti plašās robežās, bet visbiežāk tas

svārstās ap 1,6—3%. Augsnes bioloģiskie procesi, piemēram, bak-

tēriju darbība, velēnu stiprāk podzolētajās augsnēs noris vāji. Maz

ir vērtīgo mikroorganismu grupu. Arī slieku darbībatraucēta.

Starp velēnu podzolētajām augsnēm atkarībā no velēnošanās

procesa vai podzolēšanās procesa ietekmes, augsnes mehāniskā

sastāva, iekultivēšanas pakāpes un citiem faktoriem sastopamas
agronomiski dažāda labuma augsnes. Velēnu vāji podzolētās aug-

snes, jā tās maz izskalotas vai arī labi iekultivētās, pieskaitāmas
labākajām mūsu republikas augsnēm, bet velēnu stipri podzolētās
augsnes

— pie sliktākajām republikas augsnēm.
Atkarībā no podzolēšanās procesa un velēnošanās procesa ietek-

mes uz augsni izšķir šādus velēnu podzolēto augšņu veidus:

a) velēnu vāji podzolētās augsnes (Pv1),
b) velēnu vidēji podzolētās augsnes (Pv2),
c) velēnu stipri podzolētās augsnes (Pv3).



341

Katru no šiem veidiem savukārt iedala atkarībā no iekultivē-
šanas pakāpes: 1) neiekultivētajās, 2) vāji iekultivētajās, 3) vidēji

iekultivētajās.
Stipri iekultivētās velēnu podzolētās augsnes tik tālu pārvei-

dojušās, ka ieskaitāmas jaunā augsnes tipā — kultūraugsnēs (sk.
390. lpp.).

Sīkāk grupējot velēnu podzolētās augsnes, ņem vera atsevišķo
horizontu biezumu un izteiktību, trūda daudzumu, mehānisko sa-

stāvu, erozijas pakāpi un citas īpašības.
Velēnu vāji podzolētās augsnes (Pv1 ) parasti sa-

stopamas tīrumos. No republikas augšņu kopplatības tās aizņem
14,4%, bet no lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm — 24,8%.
Vismazāk šo augšņu Piejūras zemienes un Zemgales līdzenuma

augšņu rajonos. Daudz to Vidzemes paugurainās augstienes, Vi-

duslatvijas morēnu līdzenuma un Sēlijas pauguraines, kā arī Zie-

meļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajonos.
Daudz velēnu vāji podzolēto augšņu sastop uz karbonātu morēnas,
karbonātiem no virskārtas izskalojoties dziļāk par 60 cm. Gandrīz
visas velēnu vāji podzolētās tīruma augsnes sen izmanto lauksaim-

niecībā, un tās ir vairāk vai mazāk uzlabotas.

Velēnu vāji podzolēto augšņu veidošanos stipri ietekmējis ve-

lēnošanās process, tāpēc augsnes ir mazāk podzolētās (41. att.
1,2). Trūda horizonts (Ai) labi izveidots, ar samērā labu sakārtu,
pelēkbrūnā vai tumšpelēkā krāsā. Neapstrādātās augsnēs Ai hori-

zonta biezums nereti tikai 15—18 cm, bet tīrumos
— aramkārtas

dzijumā vai pat dziļāk — visbiežāk 20—25 cm. Trūda daudzums

mainīgs. Vāji iekultivētām apstrādātām smilts augsnēm trūda ma-

zāk, bet neapstrādātām, kā arī stiprāk iekultivētām augsnēm —

vairāk. Parasti trūda daudzums svārstās no 1,6 līdz 3,5%.
Zem A, horizonta saskatāms plāns (1—5 cm) podzola horizonts

(A2) vai tā pazīmes. Augsnes iekultivēšanas rezultātā podzola ho-

rizonts sajaukts ar trūda horizontu, tāpēc daudzām augsnēm nav

saskatāms. Dažreiz to var konstatēt tikai pēc nedaudz skābākās

reakcijas.
Iluviālais horizonts (B) plāns, dzeltenbrūns vai brūns, pakāpe-

niski pāriet cilmiezī.

Mālainās augsnēs bieži novērojamas vājas augsnes glejošanās
pazīmes. Ja cilmieži bagāti ar karbonātiem, tad augsnē karbonātus
atrod 60 cm dziļumā. Turpretim, ja cilmieži ar karbonātiem na-

bagi vai ir bezkarbonātu cilmieži, augsnēkarbonāti atrodas dziļāk
par 60 cm vai vispār nav konstatējami.

Augsnes agronomiskās īpašības ļoti atkarīgas no augsnes me-

hāniska sastāva un iekultivēšanas pakāpes. Labākām iekultivētām
mālsmilts un smilšmāla velēnu vāji podzolētajām augsnēm ir biezs
trūdu bagāts Aj horizonts, reakcija tuva neitrālai, samērā augsta
piesātinājuma pakāpe ar bāzēm, laba struktūra, uzlabots gaisa un
ūdens režīms, kā arī citas īpašības (56. tabula).

Vairums republikas velēnu vāji podzolēto augšņu ir raksturīgas
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56. tabula

Latvijas PSR velēnu vāji podzolēto augšņu (Pv1) agroķīmiskās īpašības

(pēc K. Brivkalna)

* Skaitli virs svītras norāda vidējo lielumu, bet zem svītras — visbiežākās svārstību

robežas.

ar neitrālu vai vāji skābu reakciju (pUXCi 7,0—5,0) un samēra

augstu piesātinājuma pakāpi ar bāzēm (70—95%). Parasti apmai-

ņas skābums nav konstatējams, bet hidrolltiskais skābums svār-

stās ap 0,5—4 mgekv/100 g augsnes. No bāziskiem katjoniem vis-

vairāk saistīts kalcijs un magnijs.
Kaut gan šīs augsnes uzskatāmas par samērā labām republi-

kas augsnēm, tomēr tajās maz augiem vajadzīgo makroelementu

un mikroelementu. Sevišķi nepieciešams slāpekļa un fosfora mēs-

lojums, smilšainām augsnēm vajadzīgs arī kālijs. Vislabākos re-

zultātus dod pilns organisko mēslu un minerālmēslukomplekss.
Velēnu vāji podzolētās augsnes iedala sīkāk atkarībā no iekul-

tivēšanas pakāpes.
Neiekultivētās velēnu vāji podzolētās augsnes — Pv1 (velēnu

vāji podzolētās neiekultivētās augsnes) sastop mežos, ganībās un

citās neiekultivētās vietās. Trūda horizonts (A,) ar trūdu nabags,
ap 18 cm biezs, augsnes reakcija vāji skāba, A

2 horizonts un B ho-

rizonts plāni.

Augsnes agroķīmiskās īpašības, ia augsne pcc

mehāniskā sastāva ir
Nr.

P

it.
Augsnes īpašību

radītājs saistīga

smilts un

grants

mālsmilts
vidcis smilš- viegls māls

māls

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fizikālais māls (%)

A, horizonta vidējais
biezums (cm)

Augsnes reakcijas
PHkci

Hidrolītiskais skābums

(mgekv)

Apmaiņas bāzes

(mgekv)

Apmaiņas kapacitāte
(mgekv)

Piesātinājums ar bā-

zēm (%)

Organiskās vielas (%)

7,5*

5—10

21,8

18—26

5,4

4,8—5,5
1,9

1,3-2,5
5,0

3,5—7,6
6.9

6,0—8,7
72

58—85

1.71

1,65—2,25

9,0

4,5—10

10,0

5,5—12,5

15,8

10—20

2K8

18-28

5A

5,0-5,7
1,9

1,6 -2,6
6,7

4,4—10,4

8,6

7—12

78

63-87

1,95

1,6—2,4

10,5

7,5—14

6,9

4—12

34.3

30—40
21,0

18—26

5,4

5,0—5,7

2,0

1,0—2,5

9,4

6.5- 14,5

11,4

9—15,5

82

72—93

2,16

1,8-3,1

13

9,4—18,0
5,4

2.6—9,6

71,7

65

18,0

14,0—20,0

5.2

4,8—5,5

3 0

2,6—4,0

12.0

8,0—17,4

15,0

12,0—20,0

80

67—87

2,54

2,20—3,50
17.5

12,0-21,0
3,0

1,6—5,0

7.

8.

9. Kustīgais kālijs
(mg/100 g augsnes)

Kustīgais fosfors

(mg/100 g augsnes)
10.
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Vajl iekultivētās velēnu vajl podzolētās augsnes — ļ (velēnu

vāji podzolētās vāji iekultivētās augsnes) sastop tīrumos, atmatās,

mežos, kas ieaudzēti agrāko tīrumu augsnēs, un citur. Šīs augsnes

vēl samērā maz iekultivētās. Ai horizonts plānāks par 20 cm, satur

līdz 3% trūda. Augsnes reakcija vāji skāba. Norobežojies samērā

plāns A
2

horizonts. Arī B horizonts nav biezs, bet labi izveidots.

Vidēji iekultivētās velēnu vāji podzolētās augsnes (ve-

lēnu vāji podzolētās vidēji iekultivētās augsnes) sastop tīrumos,

dārzos. Ai horizonts biezāks par 25 cm, trūda vairāk par 3%. Iz-

veidota graudama struktūra. Reakcija tuva neitrālai. A
2 horizonts

iekultivējot likvidēts, B horizonts neliela biezuma. Auglīgas aug-

snes.

Velēnu vidēji podzolētās augsnes (Pv2) aizņem
25,3% no republikas augšņu kopplatības un 21,7% no kolhozos

lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm. Visvairāk tās sastop
Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajonā, daudz arī

Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajonā,
kā arī Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajonā, bet maz

Zemgales līdzenumā.

Sīs augsnes sastop reljefa paaugstinājumos, ūdensšķirtnēs un

līdzenumos ar labi nokārtotiem mitruma apstākļiem. Visvairāk tās

izplatītas aramzemē un mežos. Daudz sastop arī krūmājos, atma-

tās, bet samērā maz pļavās un ganībās.

Velēnu vidēji podzolētās augsnes veidojušās stipra podzolāci-
jas procesa ietekmē. Tāpēc šīm augsnēm salīdzinājumā ar velēnu

vāji podzolētajām augsnēm ir stiprāk izveidotas podzolēšanās pro-

cesa pazīmes, bet vājāk izteikta velēnas veidošanās. Velēnu vidēji
podzclētās augsnes visvairāk sastopamas uz smilšainiem bezkar-

bonātu cilmiežiem, it sevišķi, ja tie ilgstošā mežu ietekmē stipri
izskaloti.

Velēnu vidēji podzolētajām augsnēm ir labi izteikta augsnes

profila uzbūve (41. att. 3, 4). Neapstrādātajām augsnēm mežos, at-

matās, krūmos, ganībās augsnes virskārtā atrodas dažus centi-

metrus bieza zemsega (A0 ). Zem zemsegas, bet apstrādātajām

augsnēm — pašā virskārtā izveidots trūda jeb velēnas horizonts

(A|). Sis horizonts neapstrādātās augsnēs ir apmēram 15 cm

biezs, satur 1,5—3% trūda. Apstrādātajās augsnēs tas mākslīgi
padziļināts, sajaukts ar augsnes dziļākajiem horizontiem un pa-
rasti ir aramkārtas biezumā. Trūda horizonts gaišpelēkā vai brūn-

pelēkā krāsā, bez struktūras vai arī ar vāji izteiktu struktūru.

Dziļāk seko labi izveidots s—lo5—10 cm biezs podzola horizonts
(A 2), dažreiz tas pat ir vienādā biezumā ar trūda horizontu (A|).
lekultivētajās velēnu vidēji podzolētajās augsnēs podzola hori-
zonts var arī nebūt, jo tas, augsni apstrādājot, kā arī augu sakņu
ietekmē sajaukts ar trūda horizontu. Podzola horizonts gaišpelēkā
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vai bālganā krāsā, trūda nabags, bez struktūras, sablīvēts, ar skābu

reakciju un sliktām agronomiskajām īpašībām. Augsnes ar biezu

un krasi izteiktu podzola horizontu ir stipri izskalotas un mazaug-

līgās.
Podzola horizonta pāreja iluviālajā horizontā parasti krasi iz-

teikta, labi saskatāma. Bieži sastopams pārejas horizonts A
2
B.

Stiprāk izskalotajām augsnēm tas mēlesveida.

leskalošanās horizonts (B) labi izveidots, biezs, sniedzas pat
līdz 100 cm dziji. Māla augsnēm tas brūnā krāsā, bieži ar zilga-
niem gleja piesmērējumiem plaisu vietās, bet smilts augsnēm —

rūsganbrūnā krāsā. Daudzām velēnu vidēji podzolētajām augsnēm
ieskalošanās horizontu var iedalīt sīkāk pēc krāsas izteiktības un

sablīvējuma pakāpes. Zemākās vietās šajā horizontā veidojas brū-

nas dzelzs un mangāna konkrēcijas, pat rūsakmens (ortšteins).
leskalošanās horizonta pāreja cilmiezī parasti pakāpeniska.

Augsnēm, kas veidojušās uz karbonātiem bagātiem cilmiežiem,

karbonāti konstatējami tikai C horizontā. Tos šajās augsnēs var

sastapt tikai dziļāk par 60 cm.

Velēnu vidēji podzolēto augšņu virskārtas reakcija skāba

(pH XciKci 4,5—5,0). Podzola horizontā un ieskalošanās horizonta sā-

kumā tā vēl vairāk paskābinās un tikai, pārejot no B horizonta

cilmiezī, uzlabojas. Augsnē bieži sastop apmaiņas skābumu un

kustīgo alumīniju. levērojami liels ir hidrolītiskais skābums

(2—5 mgekv/100 g augsnes). Bāziskie katjoni stipri izskaloti un

augsnes piesātinājuma pakāpe nav liela (30—70%). Augsnē maz

augiem vajadzīgo barības vielu, arī to rezerves mazas, jo augsnes

stipri izskalotas (57. tabula).
Tīrumos velēnu vidēji podzolētās augsnes ir iekultivētās, to

agroķīmiskās īpašības ievērojami uzlabotas, bet tomēr tās ir sa-

mērā sliktas un apmierinošu ražu iegūšanai vajadzīga vispusīga
mēslošana.

Velēnu vidēji podzolētās augsnes iedala sīkāk atkarība no iekul-

tivēšanas pakāpes:
Neiekultivētās velēnu vidēji podzolētās augsnes —

Pv2 (ve-
lēnu vidēji podzolētās neiekultivētās augsnes) sastop neapstrādā-
tās vietās, mežos, ganībās un citur. Av horizonts plānāks par

17 cm, ar maz trūda. Reakcija skāba līdz stipri skāba. A2 un B

horizonti labi izveidoti. Zemākās vietās B horizontā veidojas rūs-

akmens.

Vaji iekultivētās velēnu vidēji podzolētās augsnes (ve-

lēnu vidēji podzolētās vāji iekultivētās augsnes) sastop maz iekul-

tivētos tīrumos, pļavās, ganībās, kā arī plēsumos, it sevišķi vie-

tās, kas nesen atbrīvotas no meža, dažreiz arī mežos, ja apmežotas

agrākās aramzemes. A] horizonts gaišpelēkā vai brūnpelēkā krāsā,
bez struktūras vai ar vāji izteiktu struktūru, līdz 20 cm biezs. Trūda

ap 2%. Reakcija skāba līdz stipri skāba. A
2 un B horizonti labi

izteikti un samērā biezi.
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57. tabula

Latvijas PSR velēnu vidēji podzolēto augšņu (Pv2 ) agroķīmiskās īpašības

(pēc K. Brīvkalna)

• Skaitli virs svītras norāda vidējo lielumu, bet zem svītras — visbiežākās svārstību

robežas.

Pv2

Vidēji iekultivētas velēnu vidēji podzolētās augsnes (ve-

lēnu vidēji podzolētās vidēji iekultivētās augsnes) sastopamas dār-

zos un labi iekultivētos tīrumos, retāk ganībās, pļavās. At hori-

zonts biezāks par 20 cm, ar 2,5—3% trūda. Sīm augsnēm uzlabota

struktūra, reakcija, augu barības vielu režīms un citas agronomis-
kās īpašības. Reakcija vēl skāba līdz vāji skāba. A2 horizonta bie-

zums apstrādāšanas un augu sakņu darbības rezultātā samazināts,
dažreiz pat likvidēts. Saglabājies biezs skaidri izteikts B hori-

zonts.

Velēnu stipri podzolētās augsnes (Pv3 ) no re-

publikas augšņu fonda sastāda 6,1%. Saimniecībās šo augšņu ievē-

rojami mazāk — tikai 0,4% no lauksaimniecībā izmantojamo zemju
kopplatības.

Visvairāk velēnu stipri podzolētās augsnes izplatītas paaugsti-
nātās vietās zem jauktiem un skuju koku mežiem un krūmiem.

Slikto agronomisko īpašību dēļ tās maz izmanto lauksaimniecībā.

Augsnes agroķīmiskās īpašības, ja augsnepec
mehāniskā sastāva ir

Nr.

I).

k.

Augsnes īpašību
rādītājs

saistīga
smilts un

grants

mālsmilts vidēls smilš-
viee|s māIs

mals

1. Fizikālais māls (%) 7,8*

5—10

21,5

18—25
4,7

4,5—4,8
2,9

2.3—3,0

1,0—4,7

5,4

4,0—7,0

46

25—67

1,70

1.4—2,2
6,7

3—10

6,7

5—10

15,5

10—20

21,5

19—26
4,6

4,4—4,8
3,1

2,2—3,8

3,3

1,2—5,8

6,4

5—8

52

24—72

1,90

1,57—2,3
8,0

6— 12

5,5

2—8

34,8

30—40
20,4

18—25

4,6

4.4—5,2
3,5

2,8—4,5

5,8

3.5—9,2

9,3

8—12

__62
44—77

2,30

1,7—2,6
11,2

7,0—14,0
3,6

1.6—7,0

70,6

65
16,0

12,1—20,0
4,3

4,2—4,8
4,8

3,5-5,2
8,2

4,8—13,0

13,0

10,0—16,5
63

48—79

2,60

2,10—3,20
16,2

11,0-18,0
1,6

0,6—4,0

3.

4.

5.

2. A| horizonta vidējais
biezums (cm)

Augsnes reakcijas
pH-KCl

Hidrolītiskais skābums

(mgekv)

Apmaiņas bāzes

(mgekv)

Apmaiņas kapacitāte
(mgekv)

Piesātinājums ar bā-

zēm (%)

Organiskās vielas (%)

6.

7.

8.

9. Kustīgais kālijs
(mg/100 g augsnes)

Kustīgais fosfors

(mg/100 g augsnes)

0.
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Velēnu stipri podzolētās augsnes veidojušās zem skuju koku meža

un jaukta meža podzolācijas procesa stiprā ietekmē. Velēnošanās

procesa ietekme ir maza. Visbiežāk tās sastopamas uz bezkarbo-

nātu smilšainiem cilmiežiem, jo tie vieglāk izskalojas. Velēnu

stipri podzolētās augsnes reti veidojas uz karbonātu cilmiežiem,

karbonātiem no augsnes virskārtas izskalojoties. Karbonāti šajās

augsnēs var būt tikai dziļāk par 60 cm.

Augsnes virskārtā parasti sastop 2—5 cm biezumā vāji sadalī-

jušās meža nobiras, kā ari atmirušo zālaugu un sūnu atliekas, kas

veido zemsegas horizontu (A 0).
Zem zemsegas atrodas vāji izveidots plāns — līdz 15 cm (ne-

apstrādātās augsnēs) trūda horizonts (Ai). Augšņu iekultivēšanā

šis horizonts palielinās, piearot dziļākos horizontus. Trūda hori-

zonts gandrīz vienmēr ir bez struktūras un plānāks par podzola
horizontu (A2), kas atrodas zem tā (41. att. 5, 6).

Trūda daudzums svārstās plašās robežās no 1,5 līdz 4%. Vājo
bioloģisko procesu dēļ novērojama pat augsnes pārkūdrošanās.

Augsnes reakcija stipri skāba (princi 3,5—4,5).
Podzola horizonts (A 2) parasti ir biezāks par 10 cm, bālganā

krāsā, bez struktūras. Smaga mehāniskā sastāva augsnēs A
2 ho-

rizontā veidojas neizturīga lapaina struktūra un tas dziļi mēles-

veidā iesniedzas ieskalošanās horizontā. Augsne stipri skāba.

leskalošanās horizonts (B) biezs, labi izveidots, brūnā vai rūs-

ganbrūnā krāsā, sasniedz pat 100 cm dziļuma un dažreiz iesnie-

dzas vēl dziļāk. Smagās mālainās augsnēs šeit novērojama nesta-

bila prizmaina struktūra un gleja veidošanās pazīmes, bet vieglās
smilšainās augsnēs B horizontā bieži veidojas ortšteina slānis,
kas vēl vairāk samazina šo augšņu auglību.

Augsne stipri skāba. Augsnē liels apmaiņas skābums (0,7—
5 mgekv/100 g augsnes) un daudz kustīgā alumīnija. Liels ir ari

hidrolltiskais skābums, parasti 3—6 mgekv/100 g augsnes, bet var

sasniegt pat vairākus desmitus mgekv/100 g augsnes. Toties aug-

snē maz apmaiņas bāzu
—

daži mgekv/100 g augsnes. Piesātinā-

juma pakāpe parasti zemāka par 60%, bet bieži svārstās ap 20%

(58.tabula).
Augsnē maz augiem nepieciešamo barības vielu. Dažas no tam,

piemēram, fosfors ir saistīts grūti šķīstošos dzelzs un alumīnija
savienojumos. Velēnu stipri podzolētās augsnēs dažreiz sastop re-

ducētus augiem kaitīgus savienojumus.
Ari augsnes fizikālās īpašības ir sliktas, jo augsne parasti ir

bez struktūras, sablīvēta, ar nelabvēlīgu gaisa un ūdens režīmu.

Minētie apstākļi, kā arī skābā reakcija, mikrooganismiem kaitīgo
savienojumu, piemēram, kustīgā alumīnija klātbūtne un barības

vielu trūkums ir iemesli, kādēļ augsnē vāji noris bioloģiskie pro-
cesi. Velēnu stipri podzolētās augsnes lauksaimniecībai maz pie-
mērotas. Tās labāk atstājamas zem mežiem.

Velēnu stipri podzolētās augsnes iedala sīkāk pēc iekultivēša-

nas pakāpes.
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58. tabula

Latvijas PSR velēnu stipri podzolēto augšņu (Pv3 ) agroķīmiskās īpašības

(pēc R. Brīvkalna)

* Skaitli virs svītras norāda vidējo lielumu, bet zem svītras — visbiežākās svārstību

robežas.

Neiekultivētās velēnu stipri podzolētās augsnes — Pv3 (ve-
lēnu stipri podzolētās neiekultivētās augsnes) sastop mežos, krū-

mājos, virsējos. Virskārtā ir zemsega un zem tās plāns trūda hori-

zonts. Podzola horizonts un ieskalošanās horizonts ir biezi. Aug-
snes reakcija stipri skāba.

Vāji iekultivētās velēnu stipri podzolētās augsnes ~ (ve-

lēnu stipri podzolētās vāji iekultivētās augsnes) sastop apgūtos
meža plēsumos. Augsnei izveidota aramkārta. Trūda horizonts
aramkārtas biezumā. Podzola horizonts un ieskalošanās horizonts

ir biezi. Podzola horizonts daļēji samazināts un pazemināta stipri
skābā reakcija aramkārtā.

Vidēji iekultivētās velēnu stipri podzolētās augsnes — (ve-

lēnu stipri podzolētās vidēji iekultivētās augsnes) sastop tīrumos.

Augsnes virskārta stipri iekultivēta, ar biezu trūdamu velēnas

Nr.

I)
k.

Augsnes īpašību

rādītājs

Ai

saistīga

smilts un

grants

Augsnes agroķīmiskas īpašības, ja tās

mehāniskais sastāvs ir
ugsrnes agroķīmi

mehanisk

mālsmilts

liskas īpašības, ja tas

kais sastāvs ir

vidēls smilš- . ,
.,

māls viegls mals

1.

2.

3.

4.

5.

Fizikālais māls (%)

Aj horizonta vidējais
biezums (cm)

Augsnes reakcijas
pH-KCl

Hidrolītiskais skābums

(mgekv)

Apmaiņas bāzes

(mgekv)

Apmaiņas kapacitāte
(mgekv)

Piesātinājums ar bā-

zēm (%)

Organiskās vielas (%)

7,6*

5—10

19,5

18—22

4,4

4,3—4,6
3,0

2,8—3,2
1,1

0,0—2,4

4,1

3.2—5,2
27

0-42

1,60

1.3—2,0

14,8

10—20

19,8

18—24

4,3

4,2—4,5

3,9

3,5—4,0

1,8

0,7—2,5

5,7

4,0—6
32

17—42

1,85

1,34—2,2

34.2

30—40
20.0

17—21

4,3

4,0—4,5
4.2

3,5—4,5

4.8

1.5—6,5
9,0

6—10

53

25—65

2.02

1.6—2,6

56,3

50—65
17,4

16—20

4,2

4,0—4,5
4,8

4,0—5,0
5,2

2,0—6,0
10,0

6,0—11,0
52

29—55
2,45

1,90—2,80

G.

7.

8.

9. Kustīgais kālijs
(mgekv/100 g

augsnes)

Kustīgais fosfors

(mgekv/100 g

augsnes)

5,0

3-8

7,0

5,5—10

9,0

6,0—12,0

12,0

7,5—14,0

10. 6,0

4,5—8,0

4,0

2,5—6

3,0

1,4—4,5

2fJ_
0,5—3,0
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horizontu. Par agrāko augsnes izskalošanās stiprumu var spriest

pēc biezajiem A2 un B horizontiem. Augsnes virskārtas reakcija

stipri uzlabota.

Velēnu podzolēto augšņu ielabošana un iz-

mantošana. Velēnu podzolēto augšņu dabiskā auglība ir

zema. It sevišķi velēnu vidēji un stipri podzolēto augšņu īpašības
neatbilstkultūraugu prasībām labu ražu iegūšanai.

Augsnes skābā reakcija veicina izskalošanos, augu barības

vielu zudumu, struktūras noārdīšanos, traucē mikroorganismu, it

sevišķi slāpekļsaistītāju baktēriju, attīstību un darbību. Šīm skā-

bajām un stipri atkaļķotajām augsnēm sliktās struktūras dēj ir

maza ūdenscaurlaidība un gaiscaurlaidība. Tajās stiprāk šķīst

dzelzs, alumīnija un mangāna sāļi, kuri ar fosforu un citiem ele-

mentiem veido grūti šķīstošus, pat augiem neizmantojamus savie-

nojumus. Tāpēc skābās augsnes parasti nabagas ar augiem pieeja-
miem makroelementiem un mikroelementiem (molibdenu v. c). Arī

fosfora mēslojuma efektivitāte šeit mazāka, jo daļa fosfora saistās

ar dzelzi un alumīniju augiem grūti izmantojamos savienojumos.
Velēnu vidēji un stipri podzolētajās augsnēs samērā stipri iz-

skalots kalcijs un tā augiem var trūkt pat kā barības elementa. Kal-

cija trūkums kavē jaunu lapu un sakņu attīstību. Augi un to sak-

nes deformējas, pārstāj augt un pat atmirst. Augu attīstību kavē

daļēji magnija trūkums, kas gan relatīvi mazāk izskalojas no

augsnes.

Skābā reakcija un kustīgais alumīnijs daudziem kultūraugiem
ir kaitīgs, tāpēc skābās velēnu vidēji un stipri podzolētajās aug-

snēs nepadodaskvieši, mieži, kukurūza, sarkanais āboliņš, cukur-

bietes, lucerna, kāposti un citas kultūras.

Lai likvidētu kultūraugu augšanai nelabvēlīgās velēnu podzo-
lēto augšņu īpašības, augsnes jākaļķo. Praktiski pieņemts, ka

smilšmāla un mālsmilts augsnes jākaļķo, ja augsnes reakcijas
pH20<6,0 vai pHkC/<5,0, bet smilts augsnes,

— ja augsnes reak-

cijas pHh20<6,5 vai princi <5,5.
Otrs svarīgākais pasākums velēnu podzolēto augšņu ielabošana

ir aramkārtas padziļināšana un trūda pavairošana ar attiecīgām

organisko vielu un mēslojuma devām. Vienlaicīgi tiek likvidēts

augiem kaitīgais podzola horizonts. Aramkārtas padziļināšana
veicina augsnē ūdens, gaisa un barības vielu režīmu uzlabošanos,
intensīvāku mikroorganismu darbību un labāku augu sakņu izvie-

tošanos. Aramkārta padziļināma agrotehniski pareizi, vienlaicīgi
likvidējot ar kaļķošanu kaitīgo augsnes skābumu un ar organisko
mēslojumu palielinot organisko vielu daudzumu augsnē.

Velēnu podzolētajām augsnēm augsnes virskārtai piearamā
podzola horizonta biezums katrā konkrētajā vietā jāizlemj atse-

višķi. Jāvadās no augsnes izskalošanās stipruma, podzola hori-

zonta īpašībām, trūda daudzuma augsnē, augsnes reakcijas un

audzējamās kultūras īpatnībām. Mālsmilts un viegla smilšmāla ve-

lēnu vāji podzolētās augsnēs, kurās nav skaidri izteikta gaišā
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podzolētā horizonta, aramkārtu vienā reizē var padziļināt par

3—5 cm, dodot arī 20—30 t/ha kūtsmēslu un augsni attiecīgi kaļ-

ķojot un mēslojot. Smilšmāla un mālsmilts velēnu vidēji un stipri

podzolētās augsnēs ar plānu trūda horizontu un labi izveidotu

podzola horizontu aramkārtu padziļina 2—4 cm, dodot vismaz

30—40 t/ha kūtsmēslu un augsni attiecīgi kaļķojot un mēslojot.
Kūtsmēslus var aizvietot ar lielāku (40—60 t/ha) kūdras-kūts-

mēslu komposta devu. Organiskais mēslojums un kaļķi likvidē

pieartā mazauglīgā podzola horizonta nelabvēlīgo ietekmi.

Aramkārtas padziļināšana augu sekā vislabāk veicama mel-

najā papuvē, jo līdz ziemāju sējai daudzi kaitīgie reducētie savie-

nojumi saskarē ar gaisu oksidējas un likvidējas. Aramkārtas pa-

dziļināšana iespējama arī citos augu sekas laukos, piemēram, pirms

kartupeļiem un sakņaugiem, kuriem parasti dod organisko mēslo-

jumu, vai arī pirms auzu sējas, it sevišķi, ja zem tām sēj ilgga-
dīgos zālaugus. Aramkārta padziļināma rudenī, lai tā, atkārtoti

samirkstot, izžūstot, sasalstot un atkūstot, zaudētu kaitīgos savie-

nojumus. Pareiza aramkārtas padziļināšana dod ievērojamu ražas

pieaugumu.
Trūda daudzuma palielināšanai augsnē līdz ar organisko mēs-

lojumu liela nozīme ir āboliņu un citu saknēm bagātu ilggadīgu

zālaugu audzēšanai.

Līdz ar minētajiem augsnes ielabošanas pasākumiem velēnu

podzolētajās augsnēs labus rezultātus kultūraugu ražu palielinā-
šanā dod augsnes apakškārtas irdināšana, virsmas līdzināšana un

pasākumi erodētoaugšņu erozijas apkarošanai.
Velēnu podzolētajām augsnēm nepieciešams pilnmēslojums.

Velēnu vidēji un stipri podzolētajās augsnēs bez vispusīga mēslo-

juma apmierinošu ražu iegūšana nav iespējama. Vislabākos rezul-

tātus iegūst, ja pielieto organiskā mēslojuma un minerālmēslojuma
kompleksu. Ļoti svarīga arī laikā veikta un pareiza augsnes ap-

strādāšana.
Velēnu podzolētās augsnes izmantojamas tīrumu augu sekā

galvenokārt mazāk prasīgo labību kultūru audzēšanai. lekultivē-

tajās velēnu podzolētajās augsnēs audzējamas arī prasīgākas kul-

tūras, kā kvieši, āboliņi, cukurbietes, dārzeņi un pat ierīkojami
augļu dārzi.

2. Tipiskās podzolētās augsnes (P) sastop slēgtos skuju koku

un jauktos mežos. Tās aizņem 6,2% no republikas augšņu koppla-
tības. Kolhozos to ir ļoti maz. Tipiskās podzolētās augsnes vis-

vairāk izvietotas reljefa paaugstinājumos uz bezkarbonātu cilm-

iežiem.

Augsnes veidošanos tikpat kā nav ietekmējis velēnošanās pro-

cess, tāpēc tipiskajām podzolētajām augsnēm nav skaidri izveidota
trūda horizonta (Ai).

Tipiskās podzolētās augsnes veidojas stiprā podzolācijas pro-

cesa, izskalojoties no augsnes virskārtas sāļiem, kā arī organiska-
jiem un minerālajiem koloīdiem. Augsnei podzolējoties, tās profila
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virsējā daļa pakāpeniski zaudē dzelzs, alumīnija un citus savieno-

jumus. Vispirms noārdās un izskalojas sīkākās minerālās daļi-
ņas —

koloīdi un duļķu frakcijas. Noārdoties silikātiem un alumo-

silikātiem, atbrīvojas kvarca smilts (Sio2), kura tikpat kā nepār-
vietojas. Tāpēc augsnes profila virsējā daļa, zaudējusi koloīdus un

sīkās duļķu daļiņas, veidojas galvenokārt no kvarca putekļiem un

smilts. Augsnes podzolēšanos veicina organiskās skābes, it sevišķi
fulvoskābes, kas samērā daudz rodas meža zemsegā.

Rezultātā izveidojas tipiskās podzolētās augsnes ar īpatnējo
profila uzbūvi (sk. 40. att. 8), kurā nav skaidri izteikta trūda ho-

rizonta (Ai).
Augsnes virskārtā ir -līdz 10 cm bieza, mazsadalījušos orga-

nisko vielu zemsega — A
0 horizonts. Tā apakšējā daļa dažreiz

pāriet vāji izteiktā, ap 5 cm biezā pārejas horizontā — AnAi vai

AtA2.

Zem zemsegas atrodas skaidri izteikts podzola horizonts (A2).
Tā bālganā vai gaišpelēkā krāsa radusies, izskalojoties dzelzij,
mangānamunsīkajām koloīdajām daļiņām un uzkrājoties galveno-
kārt tikai amorfai kvarca smiltij. Horizonta augsne skāba, sablī-

vēta, visbiežāk bez struktūras, satur augiem kaitīgus savienojumus;
augu barības vielas un bāziskie katjoni izskaloti. Augu sakņu šajā
horizontā nav, vai ir ļoti maz.

No zemsegas un podzola horizonta izskalotās vielas ieskalojas
un uzkrājas ieskalošanās horizontā (B). Sajā horizontā palielināts
augsnes sīko daļiņu daudzums, tā krāsa parasti brūna vai rūsgan-
brūna, augsne sablīvēta, dažreiz no dzelzs, mangāna un trūdskābju
savienojumiem pat sacementēta. Stipri podzolētajām augsnēm pod-
zola horizonta pārejas daļa ieskalošanās horizontā (A 2B) ir mēles-

veida, bet ieskalošanās horizonta pārejas daļa cilmiezī gandrīz
vienmēr ir pakāpeniska.

Podzola horizonta un ieskalošanās horizonta izteiktība un bie-

zums atkarīgi no augsnes izskalošanās pakāpes. Augsnes reakcija
no vāji skābas līdz stipri skābai. Stiprāk podzolētajām augsnēm
podzola un ieskalošanās horizonti ir lielāki, skaidrāk izveidoti un

augsnes reakcija skāba.

Visām tipiski podzolētajām augsnēm, kas veidojušās uz karbo-

nātu cilmiežiem, CaC0
3 ir ieskalots dziļāk par 60 cm; taču bieži tas

nemaz nav konstatējams pat līdz 100 cm un vēl lielākam dziļumam.
Atkarībā no podzolēšanās pakāpes, no podzola un ieskalošanās

horizontu biezuma un izteiktības, no augsnes reakcijas tipiski pod-
zolētās augsnes iedala trīs veidos:

a) tipiskās vāji podzolētās augsnes (P1),
b) tipiskās vidēji podzolētās augsnes (P

2),

c) tipiskās stipri podzolētās augsnes (P3).

Tipiskās vāji podzolētās augsnes (P1) sastop
mežos, virsājos un kāpu rajonos. Ģenētiskie horizonti nelieli, vāji
izveidoti. Zem I—s1 —5 cm A0 horizonta seko plāni A2 un B horizonti.
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Augsnes reakcija vāji skāba līdz skāba (pHXCi 5,5—6,5), bet dzi-

ļāko horizontu īpašības tuvas cilmieža īpašībām.

Tipiskās vidēji podzolētās augsnes (P 2) sastop
slēgtos skuju koku un jauktos mežos. Augsnes virskārtā līdz 10 cm

biezs zemsegas horizonts (A 0). Zem tā bieži var izšķirt nelielu pār-

ejas horizontu (AO
A

2), bet dziļāk —
labi izveidotus A2 un B hori-

zontus. Dažreiz var izšķirt starphorizontus AiA2,
A

2B, 8,82, BC.

leskalošanās horizonta (B) pāreja cilmiezī, resp., C horizontā, pa-

kāpeniska. A2 horizonts līdz 10 cm biezs, labi izveidots, gaišpelēkā
vai bālganā krāsā. B horizonts sniedzas dziļāk par 50 cm, dažreiz

pat līdz 70 cm. Virsējo horizontu reakcija skāba (pHXCi 4,5—5,5).

Tipiskās stipri podzolētās augsnes (P3) sastop
slēgtos vecos mežos, visbiežāk uz smilts un mālsmilts cilmiežiem.

Augsnes virskārtā nedzīvās zemsegas horizonts (Ao) līdz 10 cm

biezs, dažreiz pat biezāks. Tā apakšējā daļa sajaukta ar Ai vai A
2

horizontu. Dziļāk seko 15—30 cm biezs, labi izveidots, krasi iz-

teikts podzolētais horizonts (A2), kas mēlesveidā pāriet ieskalo-

šanās horizontā (B). Var izšķirt arī starphorizontus — A]A2, A2B

un citus. B horizonta zemākās vietās bieži atrodams ortšteins.

B horizonta pāreja C horizontā pakāpeniska. Augsnes reakcija
skāba līdz stipri skāba (pHKCz 3,0—5,5).

Tipiski podzolēto augšņu ielabošanā un iz-

mantošana. Sīs augsnes lauksaimniecībā izmantot neatmaksā-

jas, tās apmežojamas. Lai nesadrumstalotu laukus, dažreiz ir jā-
ielabo un jāieslēdz augu sekā nelielas šo augšņu platības, kas atro-

das starp laukiem. Tipiski podzolēto augšņu ielabošanā izdarāma

tāpat kā velēnu podzolēto augšņu ielabošanā. Ņemot vērā šo aug-

šņu sliktākās agronomiskās īpašības, tām dodamas lielākas kaļķu,
organiskā mēslojuma un minerālmēslojuma devas. Ļoti svarīga ir

aramkārtas izveidošana un trūda daudzuma palielināšana.

PUSHIDROMORFĀS AUGSNES

(purvainas augsnes, purvainas mineralaugsnes)

Pushidromorfās augsnes veidojas īslaicīgu stāvošu virsūdeņu
vai arī vidēji dziļu gruntsūdeņu ietekmē. Pavasaros un rudeņos
tās mitras un grūti apstrādājamas. Virskārtā parasti palielināts
trūda daudzums, bet augsnes dziļākie horizonti glejoti vai gleja.

Latvijas PSR dabiskie apstākļi veicina purvaino augšņu at-

tīstību. Purvainās augsnes aizņem 23,0% no republikas augšņu
kopplatības un apmēram 31,5% no lauksaimniecībā izmantojamo
augšņu platības. Sīs augsnes izplatītas visos augšņu rajonos, bet

visvairāk sastopamas Piejūras zemienes un Austrumlatvijas lī-

dzenuma augšņu rajonos. Sevišķi daudz purvaino augšņu ir pļa-
vās. Pēc A. Puķes pētījumiem, purvainās augsnes aizņem vairāk

par pusi no republikas pļavu augšņukopplatības.
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Augsnes glejošanās un purvaino augšņu
veidošanās

Purvaino augšņu veidošanos ietekmē vairāki augsnes veidoša-

nās procesi. Līdz ar velēnošanās procesu vai velēnošanās-podzolē-
šanās procesu liela nozīme ir augšņu glejošanās procesam. Sis

process visbiežāk saistīts ar seklu gruntsūdeņu vai virsūdeņu uz-

krāšanos augsnē.
Purvaino augšņu veidošanos veicina republikas klimatiskie ap-

stākli — samērā lielais nokrišņu daudzums, kās ievērojami pār-
sniedz iztvaikošanu. Odens uzkrājas augsnē un atsevišķās vietās

paceļ gruntsūdens līmeni tuvu augsnes virskārtai.

Liela nozīme ir arī reljefam. Reljefa zemākajās vietās, pieplūs-
tot ūdenim no augstākajām vietām, gruntsūdens līmenis paceļas

un izraisa augšņu pārpurvošanos. Tomēr purvainās augsnes ari

bieži sastop līdzenumos, kur vāji izteikta notece. Noteces trūkuma

dēļ nokrišņu ūdeņiem uzkrājoties augsnē, gruntsūdens līmenis pa-

ceļas tuvu augsnes virskārtai un sākas augsnes glejošanās.
Zināma nozīme ir augsnes cilmiezim, it sevišķi tā mehāniska-

jam sastāvam, blīvuma pakāpei un augu barības vielu krājumiem.
Mālaini, blīvi cilmieži, aizkavēdami ūdens iesūkšanos dziļākajās
kārtās, veicina tā uzkrāšanos — purvaino augšņu veidošanos. Uz

augu barības vielām nabagiem cilmiežiem, piemēram, uz izskalo-

tas smilts, vērtīgāko augu grupējumus nomaina mazvērtīgāki ūdeni

saistoši augi, pat sūnas, kas rada augsnē anaerobus apstākļus un

veicina augsnes pārpurvošanos.
Neapstrādātās augsnēs, piemēram, dabiskajās pļavās un me-

žos, kur gaisa pieplūšana augsnē ir apgrūtināta, augu veģetāci-

jai augsnes pārpurvošanās procesā ir liela ietekme, it īpaši tādu

zālaugu un sūnaugu, kas uzsūc daudz mitruma un rada anaero-

bus apstākļus. Daudzās vietās kara laikā bojātās nosusināšanas

sistēmas veicinājušas purvaino augšņu veidošanos.

Minēto apstākļu ietekmē mūsu republikā sastopamas dažādās

pakāpēs pārpurvotas augsnes. Vairumam šo augšņu parasti aug-

snes virskārtā ir palielināts organiskās vielas daudzums un dzi-

ļākās kārtās — glejošanās procesā radies glejs.

Organiskās vielas uzkrāšanās un augsnes glejošanās notiek,
trūkstot augsnē gaisa skābeklim, t. i., anaerobos apstākļos redu-

cēšanās procesos. Reducēšanās procesi augsnes dziļākajās kārtās

galvenokārt rodas gruntsūdeņu un blīvas augsnes sakārtas ietekmē.

Augsnes virskārtā šos procesus ievērojami veicina aerobie mikro-

organismi un augu saknes, kas izlieto ar gaisu un ūdeni pieplūstošo
skābekli. Reducēšanās procesu intensitāti nosaka arī temperatūra
un mikroorganismiem pieplūstošo barības vielu daudzumi.

Anaerobie mikroorganismi savai eksistencei nepieciešamo skā-

bekli iegūst, reducējot oksidētos organiskos un minerālos savie-

nojumus; tā rezultātā izmainās augsnes īpašības. Anaerobajām
baktērijām vai to atbrīvotajam ūdeņradim reducējot dzeltenbrūnos
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trīsvērtīgās dzelzs savienojumus, tie pāriet zilganos divvērtīgās
dzelzs savienojumos, kuri labāk šķīst un var vieglāk pārvietoties

augsnē.

Visstiprāk reducēšanās procesi ir izteikti pavasarī un rudenī, se-

višķi augsnes kārtā, kas atrodas zem trūda (velēnas) horizonta

(Ai). Tur parasti arī visstiprāk izteikta augsnes glejošanās. Re-
ducēšanās procesi var notikt arī pārējos augsnes horizontos.

Purvaino augšņu veidošanās, resp., augsnes glejošanās noris

pakāpeniski. Sākumā parādās tikai atsevišķi gleja plankumi aug-

snes plaisās un citās ūdens cirkulācijas vietās, kas tikai pavasaros

un rudeņos ir pārmitras, bet vasaras periodā no lieka mitruma

necieš. Augsnes, kurās sastop tikai atsevišķus gleja piesmērē-
jumus, plankumus, svītras, pēc Latvijas PSR pieņemtās klasifikā-

cijas, pie purvainām augsnēm vēl nepieskaita.

Glejošanās pakāpei palielinoties, atsevišķie plankumi un svīt-

ras vietām saplūst kopā un izveido raibu horizontu, kurā zil-

ganpelēkie plankumi un svītras mainās ar oranždzelteniem un

brūniem krāsas toņiem. To sauc par g 1e jo to h o r i zontu, bet

šādas augsnes sauc par glejotām augsnēm. Mitruma apstākļi
šādās augsnēs nav uzskatāmi par normāliem, tāpēc augsnes no-

susināmas. Pastāvot ilgstoši gruntsūdeņu vai virsūdeņu ietekmei,
notiek stipra augsnes glejošanās un visi zilganie plankumi saplūst
kopā, izveidojas slēgts vienlaidu zilganpelēkas krāsas gleja
horizonts. Šādas augsnes sauc par gleja augsnēm.

Dabā novērojamas dažādā pakāpē glejotās augsnes. Atšķirības

starp tām konstatē pēc augsnes morfoloģiskajām, ķīmiskajām, fizi-

kālajām un bioloģiskajām īpašībām.

Vietās, kur zilganie divvērtīgās dzelzs savienojumi saskaras ar

gaisa skābekli, tie oksidēšanās procesos dzelzs baktēriju iedarbībā

var oksidēties un augsnē veidojas oranžbrūni trīsvērtīgās dzelzs

savienojumi plankumu, konkrēciju un pat rūsakmens veidā. Tāpēc
gleja augsnēm atsevišķos horizontos blakus zilganpelēkajai aug-

snes krāsai sastop īpatnējo oranži dzeltenbrūno krāsu. Smilšainās

gleja augsnēs vietās, kur gruntsūdens saskaras ar augsnes gaisu,
uzkrājas daudz tumšo trūdskābju, kuras tur veido pat tumši sar-

kanbrūno iluviālo horizontu.

Gleja horizonta augsne ir agronomiski mazvērtīga, bieži pat
augiem kaitīga. Tajā ir relatīvi mazāk divvērtīgo un trīsvērtīgo
bāzisko apmaiņas katjonu, tajā skaitā arī dzelzs un alumīnija, bet
vairāk vienvērtīgo apmaiņas katjonu (H-) un kramskābes.

Glejam nav izteiktas struktūras, sastopama tikai vāja nestabila

mikrostruktūra. Salīdzinājumā ar pārējiem horizontiem gleja hori-

zontā augsne ir stiprāk sablīvēta, tāpēc arī ar lielāku tilpumsvaru.
Gaisa skābekļa trūkums šeit traucē augu sakņu un aerobo mikro-

organismu attīstību.

Gleja augšņu ielabošanai tas jānosusina, ja vajadzīgs, jākaļķo,
pareizi jāapstrādā un jāmēslo. Ar nosusināšanu pazeminās
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gruntsūdens līmenis un augsnē uzlabojas ūdens, gaisa un siltuma
režīmi. Vienlaicīgi augsnē pieaug vērtīgo aerobo baktēriju dau-

dzums, palielinās augiem vajadzīgo barības elementu krājumi, iz-

zūd kaitīgie reducētie savienojumi un veidojas laba,stabila augsnes

struktūra.

Purvaino augšņu klasifikācija un raksturojumi

Purvainās augsnes jeb pushidromorfās augsnes atkarībā no tā,
vai augsnes veidošanos blakus glejošanās procesam ietekmējis vēl

velēnošanās process vai velēnošanās-podzolēšanās process, iedala

2 tipos:
1. tips. Velēnu gleja augsnes (VG),
2. tips. Podzolētās gleja augsnes (PG).

1. tips. Velēnu gleja augsnes (VG)

VELĒNU GLEJA AUGŠŅU IZPLATĪBA

Velēnu gleja augsnes aizņem 15,2% no Latvijas PSR augšņu

kopplatības un 23% no republikas saimniecību lauksaimniecībā iz-

mantojamo augšņu kopplatības. Ar velēnu gleja augsnēm visba-

gātākie ir Piejūras zemienes, Viduslatvijas morēnu līdzenuma,

Austrumlatvijas līdzenuma, kā arī Ziemeļlatvijas morēnu līdze-

numa un pauguraines augšņu rajoni. Daudz tās sastop arī pārējos
augšņu rajonos.

Republikas klimats, kas ir raksturīgs ar samērā lielu nokrišņu
daudzumu, augstu relatīvo gaisa mitrumu un mazu iztvaikošanu,
veicina velēnu gleja augšņu veidošanos. Visbiežāk šīs augsnes

sastop teritorijās ar slikti nokārtotiem mitruma apstākļiem — rel-

jefa zemākajās vietās un līdzenumos ar vāju noteci.

Velēnu gleja augsnes plaši izplatītas Latvijas PSR pļavās, tās

sastāda 42,4% no pļavu kopplatības. Zemgales līdzenuma, Pie-

jūras zemienes, Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma, kā

arī Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu ra-

jonu pļavās tās sastāda pat 60% un vairāk no augšņu kopplatības.
Sīs augsnes bieži sastop arī tīrumos, kur zemāks reljefs, kā arī

jauktajos un lapu koku mežos.

VELĒNU GLEJA AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Velēnu gleja augšņu veidošanos nosaka velēnošanās process un

glejošanās (pārpurvošanās) process. Podzolēšanās procesa ietekme

ir niecīga un augšņu īpašības izmaina maz. Daudzas velēnu gleja
augsnes veidojušās no velēnu karbonātu augsnēm, izmainoties

ūdens režīmam.
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Kā velēnošanās, tā glejošanās procesu labvēlīgi ietekmē repub-
likas klimats ar ievērojamo nokrišņu daudzumu, kas veicina ūdens

uzkrāšanos augsnē, sevišķi reljefa zemākajās vietās. Ja ir vāja no-

tece, pastiprināta ūdens uzkrāšanās notiek arī līdzenumos uz mā-

lainiem ūdeni mazcaurlaidīgiem cilmiežiem, kā arī augsnei sablīvē-

joties. Lielākā daļa republikas velēnu gleja augšņu veidojušās tur,
kur ir cieti, kaļķus saturoši, t. i., karbonātiem bagāti ūdeņi. Zem-

gales līdzenumā un arī citos republikas augšņu rajonos daudz šo

augšņu atrodas uz mālaina karbonātiem bagāta cilmieža. Daļa kar-

bonātu izšķīst augsnes ūdenī un rada cietu gruntsūdeni. Tomēr
velēnu gleja augsnes sastop arī uz smilšainiem bezkarbonātu cilm-

iežiem, kas var būt pat skābi. Bieži uz bezkarbonātu cilmiežiem

atrodas velēnu gleja augsnes ar gandrīz neitrālu reakciju, ko no-

saka pieplūstošie karbonātiem bagātie gruntsūdeņi no reljefa aug-

stākajām vietām vai arī no augsnes dziļākām kārtām. Tikai ne-

liela daļa šo augšņu veidojas uz skābiem cilmiežiem skābu ūdeņu
ietekmē. Velēnu gleja augsnēm raksturīgie bāziskie ūdeņi neit-

ralizē augsnē radušās skābes un bremzē podzolēšanās procesa at-

tīstību (sk. 42. att.).
Liela nozīme šo augšņu veidošana ir ari veģetācijai. Lieka mit-

ruma ietekmē attīstās zālaugu veģetācija. Zālaugi veido bagātīgu

sakņu sistēmu, tādējādi uzkrājot trūdu, kas savukārt palielina
ūdens saistīšanos augsnē un augsnes sablīvēšanos. Zālaugi ar dziļi
ejošo sakņu sistēmu paceļ no augsnes apakšējām kārtām un iz-

manto kalcija karbonātu, kā arī citus ieskalotos savienojumus.
Vēlāk, augiem atmirstot un mineralizējoties, šie savienojumi pa-
liek augsnes virskārtā un ietekmē augsnes ķīmiskās un fizikālās

īpašības. Mežos velēnu gleja augšņu attīstību līdz ar zālaugiem
ietekmē arī lapu koki, kas ik gadus atstāj virs augsnes ievērojamu
daudzumu organiskās vielas lapu atlieku veidā.

Liekais augsnes mitrums traucē gaisa skābekļa pieplūšanu, un

sākas reducēšanās procesi, kas augsnes virskārtā veicina trūda un

organiskās vielas saglabāšanos un uzkrāšanos, bet dziļākajās kār-

tās — augsnes glejošanos. Tāpēc velēnu gleja augsnēm virskārtā

parasti ir labi izveidots 20—35 cm biezs trūda (velēnas) horizonts
un dziļāk glejahorizonts vai glejotais horizonts.

VELĒNU GLEJA AUGŠŅU ĪPAŠĪBAS UN IEDALĪJUMS

Velēnu gleja augšņu morfoloģiskās (ārējās) īpašības labi kon-

statējamas, apskatot augsnes profila uzbūvi.

Pļavās un citās neapstrādātās vietās augsnes virskārtā sastop
plānu zemsegas horizontu (A 0). Visbiežāk zemsega ir I—3 cm

bieza, dzeltenbrūna, retāk brūnganmelna atmirušo mazsadalījušos
zālaugu un sūnu kārta. Mežā to vēl papildina nobirušās, bet vēl

pilnīgi nesadalījušās koku un krūmu lapas, skujas, zariņi un citi

nobirumi.
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Neapstrādātajām augsnēm zem Ao horizonta, bet apstrādāta-

jām augsnēm virskārtā atrodas labi izveidots ar trūdu bagāts
trūda (velēnas) horizonts (Ai). Smilšainām augsnēm trūda hori-

zonts ir pelēkā, tumšpelēkā, dažreiz pat melnā krāsā; mālainās

augsnēs šiem krāsu toņiem piejaukta vēl māla īpatnējā sarkan-

brūnā krāsa. Visbiežāk Ai horizonts ir viendabīgs, 20—35 cm biezs

un samērā strauji norobežojas no apakšējiem horizontiem. Domā-

jams, šīs robežas izveidošanos ietekmē augiem nelabvēlīgi apstākļi
augsnes dziļākajās kārtās. Zem trūda horizonta visbiežāk sastop
zilganpelēko gleja horizontu vai zilganpelēkas krāsas ar brūniem

plankumiem glejoto horizontu, retāk brūno ieskalošanās hori-

zontu (B).
Mālainās augsnēs gleja vai glejotais horizonts ir zilāks, bet

dzelzs nabagās smilts augsnēs tas ir pelēcīgs, ar maz saskatāmu

zilas vai zaļas krāsas toņa piejaukumu. Glejotajām augsnēm novē-

rojami īpatnēji oranžbrūni trīsvērtīgās dzelzs, mangāna un trūd-

skābju piesmērējumi (plankumi). Velēnu gleja augsnēm, kas vei-

dojušās uz smilšainiem cilmiežiem, bieži gleja horizonts sastāv no

pelēkas plūstošas smilts. Augsnes dziļākās kārtās gieja vai glejo-
tais horizonts pakāpeniski pāriet augsnes cilmiezī. Augsnēm, kas

glejojas virsūdeņu ietekmē, šī pārejas robeža ir seklāk par 1 m,

turpretim augsnēm, kuras glejojas seklu gruntsūdeņu ietekmē, tā

var atrasties ievērojami dziļāk.
Atsevišķos gadījumos sastopamais brūnais ieskalošanās hori-

zonts (B) veidojas, seklā gruntsūdenī izšķīdušajiem reducētās

dzelzs un citiem savienojumiem paceļoties pa kapilāriem virs gleja
horizonta un gaisa skābekļa, kā arī mikroorganismu ietekmē oksi-

dējoties. Rodas trīsvērtīgās dzelzs savienojumi, kas virs zilganā
gleja horizonta veido brūnas krāsas horizontu, konkrēcijas vai pat
rūsakmeni.

Velēnu gleja augsnes satur dažādu trūda daudzumu. Vairums
to ir trūda bagātas, sevišķi tās, kas atrodas zem pļavām un me-

žiem. Pie šīm augsnēm pēc republikā lietotās klasifikācijas pie-
skaita gleja un glejotās augsnes (kas nav podzolētās), kurām līdz

30 cm bieza kūdras kārta. Tīrumos velēnu gleja augsnēm visbie-

žāk ir 3—5% trūda, bet sastop arī augsnes ar mazāku un lielāku

trūda daudzumu. Pļavās un ganībās parasti trūda ir vairāk par

8%, bieži sasniedz pat 20% un vairāk.

No svarīgākajām ķīmiskajām īpašībām atzīmējams, ka karbonā-
tus šajās augsnēs bieži var atrast pat tuvu augsnes virskārtai. Mā-

lainās augsnēs parasti tie sastopami līdz 1 m dziļumā. Cietie ūdeņi
labvēlīgi ietekmē šo augšņu reakciju, kas parasti ir vāji skāba līdz

vāji bāziska. Vienīgi uz skābiem cilmiežiem veidojušās gleja aug-

snes, kā arī kūdrainās gleja augsnes var būt ar skābu reakciju.
Parasti velēnu gleja augšņu reakcijas pH Hjo>6,o vai pH AC;>

>5,0. Sāda laba reakcija aizkavē augsnes izskalošanos, tāpēc sa-

glabājas daudz bāzisko katjonu, kas veido augstu augsnes piesāti-
nājuma pakāpi un labas ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās īpašī-
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bas. Piesātinājuma pakāpe ar bāzēm parasti pārsniedz 65%, bet

bieži sasniedz pat 90%- Tomēr daļai šo augšņu, it sevišķi trūda

bagātajām un kūdrainajām, ir zemāka piesātinājuma pakāpe
(<65%)._N0 bāziskiem katjoniem augsnē visvairāk saistīts Ca"

un Mg". Ūdeņraža jons apmaiņas skābuma veidā parasti nav sa-

stopams, bet kā hidrolītiskais skābums visbiežāk svārstās no da-

žām desmitdaļām mgekv līdz 5 mgekv/100 g tīruma augsnes. Trūda

bagātajās pļavu un mežu augsnēs hidrolītiskais skābums ir lie-

lāks un atsevišķos gadījumos sasniedz 10 mgekv/100 g augsnes un

vairāk.

Arī augu barības vielas velēnu gleja augsnēs nav tik stipri iz-

skalotas, kā podzolētajās augsnēs. Kaut gan augiem uzņemamo
makroelementu un mikroelementu daudzums ir stipri svārstīgs, to-

mēr šīs augsnes pēc ķīmiskajām īpašībām un dabiskā augu barības

vielu daudzuma pieskaitāmas pie labākajām republikas augsnēm.
Trūdu bagātās velēnu gleja augsnes satur samērā daudz

59. tabula

Velēnu gleja augšņu agroķīmiskais raksturojums
(pēc R. Skujāna)

1 — Balvu raions
2 — Talsu raions

3— Dobelesraions

4 — Rīgas raions

Velēnu gleja a Igšņu agroķīmiskās
sastā

īpašības, ja augsnes mehāniskais
rs ir

.ugsnesag

ķīmiskie
smilts mālsmilts smilšmāls māls

rādītāji

I 2 3 4 1 ļ 2 3 4 2 3 4 I 2 3

Hidrolītis-
kais skā-

bums

(mgekv/
100 g

augsnes)
Apmaiņas

bāzes pēc
Kapena
(mgekv/
100g

augsnes)

Piesātinā-
juma pa-

kāpe (%)
Trūds (%)
P

2
0

5

(mg/100 g

augsnes)
K20 (mg/

100 g

augsnes)

3,1 2.3 1,6 2.9 3,3 2,4 1,6 3,2 3,7 2.8 2,1 5,1 4,4 4.1 2,3

3,3 0,2 13,0 8,4 8.6 10.7 121.2 9,0 1 1,2 12,7 16,0 14,2 13,0 25,3

73 81 0)7 73 82 74 75 82 7(i 76

3,1

3,8

2,6

5,7
3,1
6,2

3.6

8,0

3,2
1,1

2,7

3,0

3.5

4,2
3,7
7,0

3,8

4,7

3,1

3,4

3,1

4.0

3,2

5.4

4.0

4.7

3,2
2.5

2,6
3,3

6.1 10,3 8.8 7.2 7.0 12,4 8.8 7.4 12,0 15,5 8.9 8,3 12.0 20,5 10,0
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slāpekļa. Augsnēs ar reakciju, kas tuva neitrālai, slāpeklis sastāda

4—5% no trūda (organiskās vielas) daudzuma. Mālainās velēnu

gleja augsnes savukārt bagātākas ar kāliju. Fosfora savienojumu
šajās augsnēs parasti ir maz. Latvijas PSR velēnu gleja augšņu
agroķīmiskās īpašības raksturo 59. tabula.

Velēnu gleja augšņu auglību visvairāk nosaka to fizikālās īpa-
šības, kas parasti ir kultūraugiem nelabvēlīgas. Kā jau atzīmējām,
šīs augsnes parasti stipri piesātinātas ar ūdeni un satur maz gaisa.
Tāpēc daudziem kultūraugiem saknes gaisa trūkuma dēļ attīstās

vāji. Mālainajām velēnu gleja augsnēm vāji izveidota struktūra,
tās ir blīvas, ūdensnecaurlaidīgas, izžūstot veido garozu, kas plaisā.
Augsnes garoza vēl vairāk pasliktina gaisa pieplūdi un traucē augu

dīgstu attīstību, bet plaisas sarauj augu saknes, palielina iztvaiko-

šanas virsmu un rada augsnei citas kultūraugiem nelabvēlīgas

īpašības.
Ari smilšainās velēnu gleja augsnes ir bezstruktūras un stipri

sablīvējas plūstošas smilts veidā. Šādos apstākļos slikti attīstās

aerobo mikroorganismu darbība un maz atbrīvojas augiem uzņe-

mamo barības vielu.

Velēnu gleja augsnes iedala trijos apakštipos:
1. apakštips. Velēnu glejotās augsnes (Vg),
2. apakštips. Velēngleja augsnes (VG),
3. apakštips. Kūdrainās velēnu gleja augsnes (VGT).
Katru no šiem apakštipiem iedala veidos pēc karbonātu izska-

lošanās pakāpes (sk. shēmu par velēnu gleja augšņu iedalījumu).

Velēnu gleja augsnes

r~ i i
l. Velēnu glejotās (Vg) 2. Velēngleja (VG) 3. Kūdrainās velēnu gleja
~

j ' -\ (VGT)
1 i I

a) karbonātu (Vgk ) a) karbonātu (VG k) a) piesātinātās (VGT)
b) izskalotās (Vg1) b) izskalotās (VG1) b) nepiesātinātās (V2GT)
c) podzolētās (Vgp) c) podzolētās (VGP) c) podzolētās (V3 GT)
d) piesātinātās (Vgb) d) piesātinātās (VGb)
c) nepiesātinātās (Vgn) c) nepiesātinātās (VG n)

1. Velēnu glejotās augsnes (Vg) sastop vietās, kur tikai perio-
diski ir lieks mitrums. Virskārtā tām labi izveidots 20—35 cm biezs

trūda (velēnu) horizonts (Ai), bet zem tā visbiežāk seko glejots
ieskalošanās horizonts (Bg) vai glejots cilmiezis (Cg). Tikai atse-

višķos gadījumos ieskalošanās horizonts nav glejots. Neapstrādā-
tām augsnēm sastop ari nelielu A0 horizontu. Vairums šo augšņu
veidojas no velēnu karbonātu augsnēm, tām sākot glejoties virs-

ūdeņu vai gruntsūdeņu ietekmē. Velēnu karbonātu augšņu glejoša-
nās vispirms novērojama uz mālainiem, blīviem, karbonātiem ba-

gātiem cilmiežiem reljefa pazeminājumos un citās vāji drenētās

vietās. Augsnei glejojoties stiprāk, glejotais horizonts ar laiku

pāriet vienlaidus gleja horizontā un līdz ar to velēnu glejotās
augsnes pāriet velēnu gleja augsnēs.
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Šajā apakštipā ieskaita 1) velēnu glejotās augsnes ar karbo-
nātiem seklāk par 60 cm; 2) ar bāzēm piesātinātās velēnu glejotās
augsnes, kurām karbonāti izskaloti, bet ir laba reakcija (pHHjo>

>6,0); 3) teorētiski šeit pieskaitāmas arī skābās velēnu gleja aug-
snes, kas veidojušās velēnošanās-glejošanās procesā uz skābiem

cilmiežiem (nepiesātinātās velēnu glejotās augsnes); taču, tā ka

vairums skābo velēnu glejoto augšņu veidojies podzolēšanās pro-

cesa ietekmē, tās praktiski pieskaita pie podzolētajām gleja aug-

snēm.

Atkarībā no karbonātu izskalošanās pakāpes un to sākšanās

dzi|uma velēnu glejotās augsnes iedala 5 veidos.

Karbonātu velēnu glejotās augsnes — Vgk (ve-
lēnu glejotās karbonātu augsnes) — karbonāti seklāk par 30 cm;

nav A
2 horizonta.

Izskalotās velēnu glejotās augsnes — Vg' (ve-
lēnu glejotās izskalotās augsnes) — karbonāti parasti sākas

30—60 cm dziļumā; nav A2 horizonta.

Podzolētās velēnu glejotās augsnes — Vgp (ve-
lēnu glejotās podzolētās augsnes) — karbonāti 30 —60 cm dzi-

ļumā; ir A
2

horizonta pazīmes.
Piesātinātās velēnu glejotās augsnes

— Vgb

(velēnu glejotās piesātinātās augsnes) —
karbonāti dziļāk par

60 cm; augsnes piesātinātas ar bāzēm; pH H;ļO >6,o un pHK c(>s,o.

Nepiesātinātās velēnu glejotās augsnes — Vg"

(velēnu glejotās nepiesātinātās augsnes) —
karbonāti dziļāk par

60 cm. Augšņu piesātinājuma pakāpe ar bāzēm zema. Augsnes re-

akcija skābo cilmiežu ietekmē skāba. Nav novērojams podzolēša-
nās process.

2. Velēngleja augsnes (VG) pēc uzbūves un īpašībām ir tuvas

velēnu glejotajām augsnēm. Tās veidojas pastāvīga lieka mitruma

ietekmē un tām ir izveidots vienlaidu gleja horizonts, kurš parasti
atrodas zem A

u retāk — zem B horizonta. Visbiežāk šīs augsnes

veidojas seklu gruntsūdeņu, retāk virsūdeņu ietekmē. A\ horizontā

palielināts daudzums organominerālā trūda. Šīs augsnes pēc agro-

nomiskajām īpašībām, it sevišķi pēc fizikālajām īpašībām, ir slik-

tākas par velēnu glejotajām augsnēm. Dabā ļoti bieži pat nelielās

platībās mijas velēngleja augsnes ar velēnu glejotajām augsnēm.

Raksturīgākā atšķirība starp šiem abiem augšņu apakštipiem ir tā,
ka velēnu glejoto augšņu glejotā horizonta vietā velēngleja aug-

snēm ir vienlaidus gleja horizonts. Dabā bieži vien šīs augsnes ir

grūti norobežot, tāpēc augšņu kartēšanā prastiskajām vajadzībām
tās apvieno vienā grupā.

Arī velēngleja augsnes iedala 5 veidos atkarībā no karbonātu

izskalošanās pakāpes un to sākšanās dziļuma.

Karbonātu velēngleja augsnes
— VGk (velēngleja

karbonātu augsnes) —
karbonāti seklāk par 30 cm; nav A

2
hori-

zonta.
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Izskalotās velēngleja augsnes —VG' (velēngleja
izskalotās augsnes) — karbonāti 30—60 cm dziļumā; nav A

2 hori-

zonta.

Podzolētās velēngleja augsnes — VGP (velēngleja
podzolētās augsnes) — karbonāti 30—60 cm dziļumā; ir A

2
hori-

zonta pazīmes.
Piesātinātās velēngleja augsnes — VG b (velēn-

gleja piesātinātās augsnes) —
karbonāti dziļāk par 60 cm; augsnes

piesātinātas ar bāzēm; pHHso>6,o un pHXci>s,o.

Nepiesātinātās velēngleja augsnes — VG™ (ve-
lēngleja nepiesātinātās augsnes) — karbonāti dziļāk par 60 cm.

Maz bāzisko katjonu. Veidojušās uz skābiem cilmiežiem. Reakcija
skāba. Nav saskatāma podzolēšanās procesa ietekme.

3. Kūdrainās velēnu gleja augsnes (VGT). Pie šīm augsnēm
pieskaita augsnes ar stipri trūdamu, pat līdz 30 cm biezu kūdras

virskārtu. Augsnes ar kūdras slāni, biezāku par 30 cm, pieskaita
purva augsnēm. Kūdrainajām velēnu gleja augsnēm visbiežāk virs-

kārtā atrodas kūdras kārta, kuras apakšējā daļa pakāpeniski sajau-
cas ar trūda kārtu. Zem šāda organisko vielu horizonta parasti sa-

stopams gleja, retāk
— glejotais horizonts vai arī ieskalošanās ho-

rizonts (B); šie horizonti dziļāk pāriet gleja horizontā.
Parasti šo augšņu veidošanos ietekmējuši cieti, kaļķiem bagāti

ūdeņi, tāpēc daudzas kūdrainās velēnu gleja augsnes piesātinātas
ar bāzēm un ir ar augu augšanai labu reakciju. Tomēr lielā orga-

nisko vielu masa, kas satur daudz organisko skābju, uzkrāj augsnē
ievērojamā daudzumā ūdeņraža jonus, tādējādi veicinot bāzisko

katjonu izskalošanos.

Sastopamas arī kūdrainās velēnu gleja augsnes, kas veidojušās
uz skābiem cilmiežiem. To piesātinājuma pakāpe ar bāzēm nekad

nav bijusi augsta. Ar to izskaidrojams, ka blakus ar bāziskiem

katjoniem piesātinātajām augsnēm var sastapt nepiesātinātas aug-

snes.

Visbiežāk kūdrainās velēnu gleja augsnes sastop reljefa iepla-
kās, mežos, pļavās un ganībās uz karbonātiem bagātiem cilm-

iežiem. Retāk tās sastopamas uz bezkarbonātu cilmiežiem
—

māl-

smilts un smilts. Sīs augsnes iedala 3 veidos pēc piesātinājuma
pakāpes un reakcijas.

Piesātinātās kūdrainās velēnu gleja aug-

snes — VGT ( kūdrainās velēnu gleja piesātinātās augsnes) ir

maz izskalotas. Tajās saistīts daudz bāzisko katjonu. Reakcija
pHh2

0>6,0; pHjrc;>s,o. Kūdra labi sadalījusies, irdena, brūngan-
melna. Atsevišķās vietās zem kūdras izdalās saldūdens kaļķis.

Nepiesātinātās kūdrainās velēnu gleja aug-

snes V2GT (kūdrainās velēnu gleja nepiesātinātās augsnes).
Augsnes virskārtas kūdra izskalota un satur maz saistītu bāzisko

katjonu. Tāpēc virskārtas reakcija ir skāba, t. i., pHHjO<6,O un

pHkc;<s,o. Navnovērojams A2 horizonts. Kūdra brūnā līdz melnā

krāsa; sadalīšanās pakāpe vidēja, dažreiz pat vāja.
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Podzolētās kūdrainās velēnu gleja augsnes —

V3GT (kūdrainās velēnu gleja podzolētās augsnes). Zem kūdrai-
nās virskārtas atrodas glejots podzola horizonts (A2g). Karbonāti
seklāk par 60 cm. Virskārtas reakcija vāji skāba līdz skāba;

pHhjO<6,o un pHjfc;<s,o. Glejotais podzola horizonts (A 2g) vis-

biežāk pāriet glejotā ieskalošanās horizontā (Bg) vai gleja hori-

zontā (G). Izteikta ieskalošanās horizonta (B) nav. Augsnes reak-

cija dziļākās kārtās uzlabojas. Kūdra vidēji līdz vāji sadalījusies.

VELĒNU GLEJA AUGŠŅU IELABOŠANA UN IZMANTOŠANA

Velēnu gleja augsnes plaši izmanto lauksaimniecībā, mazāk tī-

rumiem, bet vairāk pļavām un ganībām. Ja tīrumos šīs augsnes ir

vairāk vai mazāk ielabotas, tad pļavās un ganībās to iekultivēšana

tikpat kā nav veikta. Taču zināms, ka velēnu gleja augšņu uzla-

bošanā ieguldītie līdzekļi ļoti ātri atmaksājas.
So augšņu iekultivēšanā vissvarīgākais pasākums ir augsnes

nosusināšana. Nosusinot un iekultivējot velēnu gleja augsnes, jā-
ievēro gleja īpašība veidot daudz sīku mikroagregātu un elemen-

tāro augsnes daļiņu, kuras caur slikti nosegtiem drenu savieno-

jumiem piesērina drenas. Ar nosusināšanu augsnē pazeminās
gruntsūdens līmenis, kā arī tiek novadīti virsūdeņi. Tādējādi aug-

snē uzlabojas ūdens, gaisa un siltuma režīmi. Tādu izmaiņu re-

zultātā vispirms augsnē palielinās vērtīgo mikroorganismu dau-

dzums, it sevišķi pieaug aerobo baktēriju (celulozes skaldītāju,
slāpekļsaistītāju v. c.) skaits. Izzūd kaitīgie reducētie savieno-

jumi, samazinās organisko vielu daudzums, augsnē uzkrājas vai-

rāk pelnu elementu. Organiskām vielām bagātās augsnēs humifi-

kācijas un mineralizācijas procesos daļa organisko vielu pārveido-
jas trūdā, daļa mineralizējas. Trūdā kustīgo savienojumu vietā

veidojas vērtīgāki, stabilāki savienojumi, uzlabojas augsnes struk-

tūra, augsnes sakārta un citas fizikālās īpašības.
Augsnes kaļķošana vairumam velēnu gleja augšņu nav vaja-

dzīga. Tā labus panākumus dod tikai skābajās velēnu gleja aug-

snēs. Augsnes aramkārtas padziļināšana izdarāma uzmanīgi, lai

neuzvērstu virskārtā uzreiz daudz gleja horizonta. Sī augiem ne-

labvēlīgā, ar reducētiem savienojumiem bagātā horizonta piejauk-
šana virskārtai izdarāma pakāpeniski, padziļinot aramkārtu vienā

reizē ne vairāk par 2—3 cm.

Velēnu gleja augsnes salīdzinājumā ar citām republikas mine-

rālaugsnēm ir nedaudz bagātākas ar slāpekļa savienojumiem. Slā-

peklis ir saistīts oganiskajā vielā, tāpēc trūda bagātākajās augsnēs
tā ir vairāk. Augi šo slāpekli izmanto, organiskajai vielai minera-

lizējoties. Organisko vielu sadalīšanos veicina kā augsnes nosusi-

nāšana un kaļķošana, tā arī tās intensīva apstrādāšana, kas ievē-

rojami aktivē augsnes bioloģiskos procesus. Bioloģiskās aktivitā-

tes palielināšanai dažreiz mēdz augsnē iestrādāt nelielas labi
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devas. Sādi pasākumi veicina strauju mikroorganismu attīstību.

Tomēr jāatzīmē, ka daudzām velēnu gleja augsnēm, it sevišķi
tīrumos, organisko vielu nav tik daudz, lai pilnīgi nodrošinātu

kultūraugu prasības pēc slāpekļa. Tāpēc slāpekļa mēslojums šajās

augsnēs parasti dod labus rezultātus. Velēnu gleja augsnēs vislie-

lākā nozīme ir kālija un fosfora mēslojumam.
Normālai kultūraugu attīstībai gandrīz vienmēr velēnu gleja

augsnēs trūkst vara un bora. Mikroelementumēslojumam veltāma

izcila uzmanība.

Velēnu gleja augsnes vispiemērotākās ir zālaugiem un lopbarī-
bas silosu kultūru audzēšanai. Šajās augsnēs labi padodas arī

sakņaugi. Mazāk šīs augsnes piemērotas ziemāju graudaugu kul-

tūrām un bez nosusināšanas nav izmantojamas augļu dārziem.

lekultivētās velēnu gleja augsnes, piemēram, Zemgales līdzenumā

un citās vietās uz karbonātu bagātiem cilmiežiem pieskaitāmas pie
labākajām republikas augsnēm, kas pēc savām īpašībām tuvas

velēnu karbonātu augsnēm. Tādās augsnēs labi padodas gandrīz
visas pie mums audzētās lauksaimniecības kultūras.

2. tips. Podzolētās gleja augsnes

(podzolētās purvainas augsnes)

PODZOLĒTO GLEJA AUGŠŅU IZPLATĪBA

Podzolētās gleja augsnes jebpodzolētās purvainās augsnes aiz-

ņem 7,8% no visas Latvijas PSR augšņu kopplatības un apmēram
8,5% no kolhozu lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm. Biežāk

šīs augsnes sastopamas Austrumlatvijas līdzenuma (Balvu lī-

dzenumā) un Piejūras zemienes augšņu rajonos, bet tikpat kā nav

atrodamas Zemgales līdzenumā. Samērā maz šo augšņu paugu-

rainajos augšņu rajonos.
Podzolētās gleja augsnes aptuveni vienādā daudzumā atrodas

zem tīrumiem, mežiem, pļavām, visvairāk tās izplatītas zem ga-

nībām. Uz bezkarbonātu viegla mehāniskā sastāva cilmieža izvei-

dojušās podzolētās gleja augsnes sastopamas starp tipiskajām

podzolētajām augsnēm un velēnu podzolētajām augsnēm vietās ar

slikti nokārtotiem mitruma apstākļiem, pauguru lejasdaļā, pārejas
purvu un augsto purvu malās, kā arī līdzenumos ar vāju noteci.

PODZOLĒTOGLEJA AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Vairums podzolēto gleja augšņu veidojušās, tipiskajām podzo-
lētajām augsnēm un velēnu podzolētajām augsnēm pārpurvojoties.
So augšņu veidošanos ietekmējis velēnošanās process, podzolēša-
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nās process un glejošanās process. Republikas mitrais klimats rel-

jefa pazeminājumos un vietās ar mazcaurlaidīgu apakškārtu vei-

cina gruntsūdens pacelšanos tuvu augsnes virskārtai un rada

anaerobus apstākļus, kuros tipiski podzolētās, kā arī velēnu podzo-
lētās augsnes glejojas. Ūdensnecaurlaidīgs slānis rodas arī, aug-

snes podzolēšanās procesā sablīvējoties ieskalošanās horizontam

(B)/]Podzolētās gleja augsnes veidojas skābu, seklu, karbonātiem

nabacTzīgu gruntsūdeņu vai virsūdeņu ietekmē. Skābi ūdeņi gan-

drīz vienmēr sastopami augsnēs, kas veidojušās uz karbonātiem

nabagiem cilmiežiem. Skābu ūdeņu rašanās mūsu augsnēs notiek

galvenokārt podzolēšanās procesā, kad augsnē uzkrājas dažādas

skābes un fizioloģiski skābi sāļi. Podzolēto augšņu skābā reak-

cija paskābina arī ūdeņus, kuru iedarbībā, augsnes mitrumam pa-

lielinoties, sākas augšņu glejošanās un veidojas podzolētās gleja
augsnes. Reljefa pazeminājumos šo augšņu attīstību vēl pastip-
rina skābie gruntsūdeņi, kas pieplūst no reljefa augstākajām
vietām.

Augu barības vielām nabagossmilšainos cilmiežos vai arī stipri
podzolētās, izskalotās augsnēs lieka mitruma uzkrāšanos un aug-

šņu glejošanos veicina arī augu barības vielu trūkums. Trūkstot

augu barības vielām, vērtīgāko augu vietā sāk augt barības vielu

ziņā mazprasīgi mitrummīļi purva augi, kas uzkrāj augsnē ūdeni

un rada anaerobus apstākļus. Gruntsūdens līmeņa pacelšanās no-

vērojama arī mežos pēc koku izciršanas vai izdegšanas, kad sa-

mazinās ūdens transpirācija. Purvu malās gruntsūdens līmeņa pa-

celšanos un augšņu glejošanos veicina purvā uzkrātā ūdens masa.

PODZOLĒTOGLEJA AUGŠŅU ĪPAŠĪBAS UN IEDALĪJUMS

Podzolētajām gleja augsnēm parasti ir labi saskatāmas kā

podzolēto augšņu, tā purvaino augšņu pazīmes. Neapstrādāto aug-

šņu virskārtā atrodas mazsadalītu augu atlieku zemsega
— A

u

horizonts. Zem tā seko trūda (velēnu) horizonts (Ai). Tīrumos

trūda horizonts atrodas augsnes virspusē un parasti ir trūda na-

bags, pelēkā, dažreiz pat gaiši zilganpelēkā krāsā. Pļavās, ganī-
bās un mežos bieži sastop ar trūdu bagātas podzolētās gleja aug-

snes, kurām ir līdz 30 cm bieza kūdras kārta. Zem organisko vielu

(trūda vai kūdras) horizonta gandrīz vienmēr atrodas glejots

podzola horizonts (A2g) un zem tā glejots ieskalošanās horizonts

(Bg), kurš dziļāk pāriet glejotā cilmiezī (Cg) vai vienlaidus gleja

horizontā (G). Ilgstošā skābu un seklu gruntsūdeņu iedarbība A2g

un Bg horizonti var zaudēt podzola horizonta un ieskalošanās ho-

rizonta morfoloģiskās pazīmes un pārvērsties vienlaidu gleja hori-

zontā, kas sākas tūlīt zem augsnes virskārtas — kudras vai velē-

nas. Raksturīgi, ka šādi veidota gleja horizonta virsēja daļa ir

gaišākā krāsā un ar skābu reakciju. Gaišāko krāsu daļēji veido

no virskārtas izskaloto vielu ietekmē enerģiskāk norisošā anaerobo
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baktēriju darbība, kas izpaužas stiprāk izteiktā glejošanās procesā.
Gleja horizonta krāsu šeit stipri ietekmē dzelzs klātbūtne: mālai-

nās augsnēs, kur dzelzs vairāk, krāsa zilāka, bet smilts augsnēs,
kur dzelzs mazāk, krāsa tikai pelēcīga. Glejotajā horizontā, tāpat
kā velēnu gleja augsnēs, sastopami oranžbrūni trīsvērtīgās dzelzs

un trūdskābju savienojumu radīti plankumi. Vietās, kur grunts-
ūdens līmenis saskaras ar augsnes gaisu, bieži veidojas brūnas

krāsas
—

t. s. oksigleja horizonts vai pat rūsakmens slānis.

Tīrumos, retāk ganībās, mežos un pļavās podzolētajās gleja aug-

snēs ir mazāk trūda nekā pārējās purvainajās augsnēs. Tas izskaid-

rojams ar trūdvielu izskalošanos. Sastop arī podzolētās gleja aug-

snes, kurām skābās reakcijas un anaerobās vides ietekmē orga-
niskā viela vāji sadalās un uzkrājas kūdras veidā. Tāpēc pļavās,
ganībās, arī mežos šīm augsnēm bieži ir līdz 30 cm biezs virsējais
skābās kūdras horizonts.

60. tabula

Podzolēto glejaaugšņu agroķīmiskaisraksturojums
(pēc R. Skujāna)

1 — Balvu raions

2 — Talsu raions

3 — Dobelesraions

4 — Rīgas raions

Podzolēto glej augšņu agroķīmiskā:
sastā\

s īpašības, ja augsnes

s ir

lehāniskais

Augsnes agro-

ķīmiskie
rādītāji

smilts

12 3 4

mālsmilts smilšmāls māls

I 2 3 4 2 3 ļ 1
I

i 2

Hidrolītis-

kais skā-

bums

(mgekv/
100 g

augsnes)
Apmaiņas

bāzes pēc

Kapena

(mgekv/
100g

augsnes)

Piesātinā-

jumapa-

kāpe (%)
Trūds (%)
P 205 (mg/

100 g

augsnes)
K20 (mg/

100 g

augsnes)

3,8 3,9 4,3 6,2 4,2 4.2 3,6 5,4 4,9 5,7 4,9 3,9 5,0 4.4

2,8 3,0 8,3 3,7 4,2 3,6 14,3 4,5 7,3 6,2 18,6 6.9 8,1 8.1

42 46 50 46 78 37 59 52 80 58 61 64

2.2

2.7

2,0

4.4

2,3
6,0

3,2

8.0

2.7

2,6

2,1
3,4

2,4
4,2

3.0

5.2

3,0

2,3

2,8
2.6

2,5
3,1

2,2

3.5
3,9
1,5

3,4
1,3

12,4 9.7 13,5 9,9 19.0 14,64.8 6,4 9,6 6.9 6,6 5,8 14,4 4,2
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No ķīmiskām īpašībām atzīmējams, ka podzolētās gleja aug-

snes parasti līdz 1 m dzi|umamnesatur karbonātus. Ja šīs augsnes

veidojušās uz karbonātiem bagātiem cilmiežiem, tad podzolēšanās
ietekmē karbonāti no augsnes virskārtas izskaloti un atrodas dzi-

ļāk par 60 cm.

Augsnes virskārtas reakcija skāba, visbiežāk pH Hjo<6,o vai

pHjrcz<s,o. Skābās reakcijas ietekmē no augsnes izskalots daudz

bāzisko katjonu, bet augsnes adsorbcijas kompleksā bāzisko kat-

jonu vietā saistīti H' un kustīgā Al'" joni. Piesātinājuma pakāpe ar

bāzēm zemāka par 70%, bet bieži svārstās tikai ap 40 —50%. Vai-

rumam šo augšņu konstatējams kaitīgais apmaiņas skābums un

kustīgais alumīnijs. Hidrolītiskais skābums svārstās plašās robe-

žās. Smilšainās augsnēs tas mazāks, bet mālainās un it sevišķi
kūdrainās augsnēs sasniedz 10 mgekv/100 g augsnes un vairāk.

Augsnē daudzreducētu augiem kaitīgu savienojumu.
Augu barības vielu satur maz. Trūda nabagajās augsnēs trūkst

slāpekļa, fosfora, kālija un dažreiz pat kalcija, kā arī mikroele-

mentu. Skābās reakcijas dēļ fosfors atrodas grūti šķīstošos savie-

nojumos ar alumīniju un dzelzi, tādēļ augiem tikpat kā neizman-

tojams. Ar trūdu bagātajās augsnēs slāpekļa un dažreiz arī fos-

fora rezerves ir lielākas. So rezervju mobilizēšanai nepieciešama
augsnes mikrobioloģisko procesu aktivēšana, ko panāk ar augsnes

kaļķošanu un nelielām labi sadalījušos kūtsmēslu vai slāpekļa mi-

nerālmēslu devām (60. tabula).
Līdz ar šīm augiem nelabvēlīgajām ķīmiskajām īpašībām

podzolētajām gleja augsnēm ir arī ļoti sliktas fizikālās īpašības.
Tās ir bezstruktūras vai ar vāji izteiktu struktūru, tādēļ ir sablī-

vētas, piesātinātas ar ūdeni un satur maz gaisa. Anaerobo pro-

cesu ietekmē augu saknes attīstās slikti un nepietiekami apgādā

augus ar barības vielām. Arī vērtīgo mikroorganismu un dzīv-

nieku (slieku v. c.) darbība stipri traucēta.

Podzolētās gleja augsnes atkarībā no organiskās vielas rak-

stura un daudzuma iedala 6 apakštipos (sk. arī shēmu).
1. apakštips. Velēnu podzolētās gleja augsnes (PG),
2. apakštips. Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg),
3. apakštips. Trūdamās podzolētās gleja augsnes (PGt),
4. apakštips. Trūdamās podzolētās glejotās augsnes (Pgt),
5. apakštips. Kūdraināspodzolētās gleja augsnes (PGT),
6. apakštips. Kūdrainās podzolētās glejotās augsnes (PgT).

Podzolētās gleja augsnes

_
.

|
1. Velēnu

,
3. Trūdamās 5. Kūdrainās

podzolētās podzolētās podzolētās
gleja (PG) gleja (PGt) gleja (PGT)

i i l

2. Velēnu 4. Trūdamās 6. Kūdrainās

podzolētās podzolētās podzolētās
glejotās (Pg) glejotās (Pgt) glejotās(PgT)
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1. Velēnu podzolētās gleja augsnes (PG) sastopamas tīrumos

un relatīvi paaugstinātās vietās p|avās, ganībās un mežos. Veido-

jušās no velēnu podzolētajām augsnēm, pasliktinoties augsnes

ūdens režīmam. Arī augsnes profilā atrodami velēnu podzolētajām

augsnēm raksturīgie horizonti, kas šeit ir glejoti (44. att. /).
Velēnu podzolētajām gleja augsnēm raksturīgs samērā trūdu

nabags, pelēkas retāk gaišpelēkas krāsas trūda horizonts (A,). Aug-
snes stipri izskalotas, mazauglīgās. Reakcija skāba, pHh

2
0<6,0.

S'm augsnēm izveidojies vienlaidu gleja horizonts augsnes dzi-

ļākajās kārtās. Dažreiz šis gleja horizonts sākas tūlīt zem trūda

horizonta un nepārtraukti turpinās pat līdz 1 m dziļumā un dziļāk.

Gleja horizonts var atrasties arī starp citiem augsnes ģenētis-
kajiem horizontiem, veidojot profila uzbūvi: Aj, G, Bg, C; Ai, Bg,
G, Cg un citādu.

2. Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg) pēc savām īpašī-
bām līdzīgas velēnu podzolētajām gleja augsnēm un bieži atrodas

tām blakus mikroreljefa paaugstinātās vietās. Pēc veidošanās tās

atrodas starp velēnu podzolētajām augsnēm un velēnu gleja aug-

snēm. Tāpēc profila uzbūvē sastop velēnu podzolētajām augsnēm
raksturīgos horizontus, kas šīm augsnēm ir glejoti. Atšķiras no

velēnu gleja augsnēm ar to, ka tām nav slēgta gleja horizonta, bet

ir viens vai vairāki glejoti horizonti A
2g, Bg, Cg.

3. Trūdamās podzolētās gleja augsnes (PGt) atšķiras no

iepriekšējām ar to, ka augsnes virskārtā ir daudz labi sadalījušos
organisko vielu, kas veido ar trūdu bagātu Ai horizontu. Augsnes

reakcija skāba (pHH!0 <6,0). Visvairāk sastop reljefa zemākās

vietās krūmājos un ganībās (sk. 44. att.2).
4. Trūdamās podzolētās glejotās augsnes (Pgt) ir raksturīgas

ar stipri trūdamu A[ horizontu; pārējā profila uzbūve tāda pati kā

velēnu podzolētajām glejotajām augsnēm. Augsnes reakcija skāba

(pHh20<6,0). Visbiežāk sastop pļavās un ganībās.
5. Kūdrainās podzolētās gleja augsnes (PGT) sastop jauktos

mežos augsto purvu un pārejas purvu malās, dažreiz pļavās un ga-

nībās. Virskārtā atrodas līdz 30 cm biezs vāji sadalījušās organis-
kās vielas (kūdras) horizonts (sk. 44. att.3). Tā apakšējā daļa ne-

daudz sajaukta ar dažus centimetrus biezo trūda horizontu (A,).
Dziļākās kārtās parasti ir gleja horizonts (G). Dažreiz dziļākajās
kārtās ir podzolēto augšņu profilam atbilstoši horizonti, kas pa-

rasti ir glejoti (A2 g, Bg, Cg).
6. Kūdrainās podzolētās glejotās augsnes (PgT) izplatītas

purvu malās, pļavās un ganībās. Atšķirībā no kūdrainajām podzo-
lētajām gleja augsnēm tām nav slēgta gleja horizonta.

PODZOLĒTO GLEJA AUGŠŅU IELABOŠANA UN IZMANTOŠANA

Podzolētās gleja augsnes pieskaitāmas vissliktākajām augsnēm
republikā. Tās ir skābas, stipri izskalotas, pārmitras, ar vājiem
bioloģiskiem procesiem. Satur maz augiem vajadzīgo barības vielu.
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Augsnē anaerobos apstākļos reducēšanās procesos veidojas redu-

cēti, pat augiem kaitīgi savienojmi. Augsnes dziļākās kārtās bieži

atrodams rūsakmens (ortšteins), kas vēl pasliktina augšņu ķīmis-
kās un fizikālās īpašības. No šī augšņu tipa par relatīvi labākajām

jāuzskata trūdu bagātākās un mazāk skābās augsnes.

Podzolētās gleja augsnes ar labiem rezultātiem lauksaimniecībā

iespējams izmantot tikai pēc to ielabošanās. Šo augšņu ielabošanā

ir samērā grūta, prasa vairāk līdzekļu un darbaspēka nekā citu

republikas augšņu ielabošanā. Tām nepieciešami augšņu ielaboša-

nās pamatpasākumi — augsnes nosusināšana, kaļķošana, aram-

kārtas padziļināšana.
Ar augsnes nosusināšanu, tāpat kā velēnu gleja augsnēm, uz-

labo šo augšņu fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Veido-

jas augiem labvēlīgs ūdens, gaisa un siltuma režīms, oksidējas
kaitīgie reducētie savienojumi, savairojas vērtīgie mikroorganismi,
organiskā viela mineralizējas, atbrīvojot augiem nepieciešamās
barības vielas, vai arī pārvēršas vērtīgākās trūda formās, uzlabo-

jas augsnes struktūra utt.

Šis augsnes stipri uzlabojas ar kaļķošanu. Kaļķi likvidē podzo-
lēto gleja augšņu skābo reakciju, aktivē mikroorganismu darbību,

palielina augiem izmantojamo barības vielu daudzumu, veicina sta-

bilas struktūras izveidošanos utt.

Nosusināšanas, kaļķošanas un citu iekultivēšanas pasākumu
ietekmē izmainās augsnes profils. Izzūd augiem kaitīgais zilgan-
pelēkais gleja horizonts un gaišpelēkais podzolētais horizonts, bet

augsnes dziļākās kārtas iegūst zeltenbrūnu nokrāsu.

Aramkārtas padziļināšana veicama pakāpeniski, jo parasti zem

trūda horizonta atrodas mazvērtīgais glejotais podzola horizonts.

Podzolētās gleja augsnes nabagas ar augu barības vielām —

slāpekli, fosforu un kāliju. Maz tajās ir arī augiem vajadzīgo mik-

roelementu (smilts augsnēs sevišķi trūkst vara). Organiskajām
vielām bagātās trūdamās podzolētās gleja augsnes un kūdrainās

podzolētās gleja augsnes var arī saturēt ievērojamu daudzumu slā-

pekļa, tomēr tā atbrīvošanai un bioloģisko procesu aktivēšanai ne-

pieciešamas sākotnēji nelielas slāpekļa minerālmēslu vai labi sa-

dalījušos kūtsmēslu devas.

Pēc daļējas nosusināšanas un kaļķošanas šīs augsnes izmanto-

jamas kultivētu ganību ierīkošanai bet pēc iekultivēšanas — arī

pārējo kultūraugu, it sevišķi lopbarības kultūru audzēšanai.

HIDROMORFĀS AUGSNES

(purva augsnes)

Hidromorfās augsnes veidojas ilgstošu virsūdeņu vai seklu

gruntsūdeņu ietekmē, kad kapilārā josla sasniedz augsnes virsmu.

Virskārtā uzkrājas kūdra, bet augsnes dziļākās kārtās visbiežāk
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45.

att.

Latvijas
PSR

lielākie
purvi.



Ja

zemā

(zā|u)

purva,
2

-trūdaina-kūdraina
gleja

pārejas

purva.
3-trūdaina-kūdraina

zemā

(zā|u)

purva,
4

-
trūdaina-kūdraina

pārejai

purva.
5

un

6-
kūdras

augstā

purva.

46.

att.

Purva

augsnes:



1

—velēnu
stipri

podzolēta,
2

—vāli

iekultivēta
velēnu

stipri

podzolēta,
3—vidēji

iekultivēta
velēnu

stipri

podzoluta,
4

stipri

iekultivēta
velēnu

podzolēta

(kultūraugsne),
5—ļoti

stipri

iekultivēta

velēnu

podzolēta

(kultūraugsne).

47.

att.

Smilšmāla
velēnu

stipri

podzolētās
augsnes

izmainīšanas

iekultivēšanas
ietekmē
(pēc

K.

Krūmiņa):



veidojas gleja horizonts. Hidromorfās augsnes parasti atrodas rel-

jefa pazeminājumos vai līdzenumos arvāju noteci.

Padomju Savienības mežu-pļavu augšņu zonā un tundras aug-

šņu zonā plaši izplatītas purva augsnes. Par purva augsni pie-
ņemts nosaukt pārmitru zemi, kura pārsegta ar kūdras slāni, kas

nenosusinātā stāvoklī ir biezāks par 30 cm, bet nosusinātā stāvoklī

biezāks par 20 cm. Vairums augsnes pētnieku (D. Gerasimovs,
I. Skriņikova v. c.) par purva augsni sauc virsējo kūdras slāni,
kurā izplatītas augu saknes un mazāk vai vairāk intensīvi noris

augu atlieku sadalīšanās, pieplūstot ierobežotam gaisa daudzu-

mam. Purva augsne ir ģenētiski saistīta ar visu kūdras slāni un

tās veidošanās galvenokārt atkarīga no virsūdeņu un gruntsūdens
minerālvielu sastāva. Reizē ar purva attīstību mainās jeb evolu-

cionē arī purva augsne.

Padomju Savienības Eiropas daļā purva augsnes visvairāk iz-

platītas ziemeļos un ziemeļrietumos. Seit tās aizņem 14% no aug-

šņu kopplatības.
Latvijas PSR atrodas šajā purviem bagātajā apgabalā. Pēc

K. Brīvkalna datiem, purva augsnes Latvijas teritorijā aizņem
18,7% no republikas augšņu kopplatības. Kolhozu teritorijā tās

aizņem 12,1% no saimniecības augšņu kopplatības. Purva augsnes

ir izplatītas reljefa zemākajās vietās un līdzenumos, kur augsne

ilgstoši ir pārmitra.
Latvijas PSR visvairāk purvu ir Lubānas zemienē, it sevišķi

Aiviekstes un Dubnas baseinā. Seit atrodas arī vislielākais Latvi-

jas PSR purvs —
Teiču purvs (18670 ha). Lieli purvu masīvi vēl

ir Rīgas, Jelgavas, Tukuma trīsstūrī (Olaines, Cenas, Tīreļa) un

Salacas baseinā. Maz purvu ir Vidzemes, Latgales un Kurzemes

augstienēs (45. att.).
Purvus pēc kūdras dziļuma iedala seklos purvos, ja kūdras

kārta ir līdz 1 m; vidēji dziļos purvos, ja kūdras kārta līdz 2 m;

dziļos purvos, ja kūdras kārta biezāka par 2m.

Purvus ar kūdras slāni nenosusinātā stāvoklī biezāku par

0,7 m, sauc par kūdras atradnēm. Lielākas kūdras atradnes var

rūpnieciski izstrādāt. Pēc Latvijas PSR Hidromeliorācijas un

hidrotehnikas zinātniskās pētniecības institūta datiem, uz

1962. gadu uzskaitītas kūdras atradnes ar kopējo platību
560 000 ha, kas aizņem 8,7% no republikas teritorijas.

Augstā tipa kūdrāji no purvu platības aizņem apmēram 45% un

zemā tipa kūdrāji arī ap 45%. Parasti sastopami nelieli kūdrāji
līdz 100 ha.

Purvu rašanās

Mācību par purvu izcelšanos un attīstību Padomju Savienībā
nodibināja V. Sukačovs, V. Dokturovskis, R. Āboliņš, M. Neištadts,
N. Kacs un citi. Latvijas PSR purvu pētniecībā plašus darbus vei-

cis P. Nomalis un purvu kartēšanu pašreiz veic Latvijas PSR
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Hidromeliorācijas un hidrotehnikas- zinātniskās pētniecības insti-

tūts. Tomēr purvu izcelšanās un evolūcija vēl nav pilnībā noskaid-

rota.

Latvijas purvi izveidojušies dažādos pēcleduslaikmeta klimata

periodos divu procesu rezultātā, 1) pārpurvojoties lēni aizaugo-
šiem, kā arī pāraugošiem ūdensbaseiniem un 2) pārpurvojoties
sauszemei.

Odensbaseina aizaugšana un pārpurvošanās ir raksturīga stā-

vošiem vai lēni tekošiem ūdensbaseiniem, kuriem ir lēzeni krasti

un dibens lēni padziļinās uz ūdensbaseina vidu. Tie radušies, ledā-

jam nokūstot reljefa zemākajās vietās. Latvijā šādi ūdensbaseini

parasti sastopami vietās, kur morēnu līdzenumi pāriet morēnu

paugurainēs, augstienēs, kā arī piejūras tuvumā. Tā, piemēram,
ezeram aizaugot un pārpurvojoties, veidojies Velna purvs pie Us-

mas ezera, Nīdās purvs pie Pāpes ezera, purvi ap Babītes ezeru.

Ūdensbaseins aizaugšanas un pārpurvošanās sākuma stadijā
kļūst seklāks no minerālajiem nogulumiem, kurus sanes strauti un

upes vai arī ūdens viļņodamies izskalo no krastiem. Sis process

visintensīvāk notiek pavasaros, sniegam kūstot. Minerālajiem no-

gulumiem pievienojas organiskie nogulumi — planktons un ūdens

augi. Tā izveidojas sapropelīta (gitijas) nogulumi. Ja šādos or-

ganominerālos nogulumos organiskās vielas ir vairāk par 50%, tad

tos sauc par sapropeli. Sapropelīta veidošanās parasti noris, pirms
vēl ūdensbaseinā nav bagātīgas augu valsts. Siltākos klimata pe-

riodos, kad ūdens augu un planktona attīstībai bijuši labvēlīgi ap-

stākļi, Latvijā izveidojušies biezākie sapropelīta un sapropeļa no-

gulumi. Daļa sapropeļa nogulumu ar laiku anaerobos apstākļos
reducēšanās procesos sadalās un pārveidojas par sapropelīti.
Ūdensbaseinā ieplūst cieti gruntsūdeņi, kas, kā zināms, rodas,

augsnei izskalojoties vai nokrišņu ūdeņiem plūstot caur kalcija
karbonātu vai kalcija sulfātu bagātiem iežiem: karbonātu morēnu,

granti, ģipsi, kaļķakmeni. No tādiem cietiem ūdeņiem fizikālo, ķī-
misko un bioloģisko faktoru ietekmē izgulsnējas kalcija karbonāts

un izveidojas ezerkaļķis. Kopā ar ezerkaļķi parasti nogulsnējas arī

planktons un ūdens augu daļas, radīdamas organiskās dūņas. Ja

organisko dūņu piemaisījums pārsniedz 5%, tad ezerkaļķi sauc par

sapropeļaino kaļķi. Latvijā ezerkaļķa nogulumi, tāpat kā sapropeļa
un sapropelīta nogulumi, parasti pārauguši ar kūdru. Tāpēc Lat-

vijas purvos, kas radušies, aizaugot ezeriem, pamatā sastopams
sapropelītis vai sapropelis vai arī ezerkaļķis biezumā no dažiem

centimetriem līdz 10 m.

Odensbaseina aizaugšanā izšķir vairākas augu joslas atkarībā

no dziļuma. Aizaugšana sākas nokrasta vai piekrastes joslas. Sek-

lākās piekrastes vietās aug grīšļi un citi mitraudži augi. Sīs joslas
augu botāniskais sastāvs nav vienveidīgs un stipri atkarīgs no

barības vielu daudzuma. Bez grīšļiem sastopami arī puķu meldri

(Butomus umbellatus), cirvenes (Alisma plantago), īriss (Iris
pseudacorus) un citi augi. Aiz grīšļu joslas sākas meldru (Scirpus
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lacustris) josla. Seit aug

arī niedres (Phragmi-
tes communis), kosas

(Eguisetum limosum)
un citi līdzīgi augi. Tad

seko ūdensrožu josla.
Seit sastopamas arī

peldošās glīvenes (Po-
tamogeton natans), ku-

rām lapas peld virs

ūdens un arī ziedi attīs-

tās virs ūdens. Pēc tam

nāk glīveņu josla ar

zemūdens augiem —
da-

žādām liellapainām glī-
venēm (Potamogeton

praelongus, P. luceus

v. c); aug arī daudz-

lapes (Myriophyllum).
Ūdeņos, kas dziļāki par
6 m, ir makrofītu josla
un mikrofītu josla. Mak-

rofītu joslā ir glīvenes
(Potamogeton obtusifo-
lius, P. pusillus) un rag-

lapes (Ceratophullum),
bet mikrofītu joslā —

zilaļģes (Cyanophyceae)
un kramaļģes (Diato-
meae). Bez tam sasto-

pami peldošie augi:
ūdensziedi (Lemna), {
elši (Stratiotis) un

citi.

Katru gadu nobeigu-
šās augu daļas nogrimst
un anaerobos apstākļos nepilnīgi sadalās, veidojot kūdru. Pie

krasta rodas grīšļu kūdra, tālāk no krasta — meldru kūdra, pēc
tam

—
ūdensrožu kūdra, glīveņu joslā — sapropeļainā kūdra, mak-

rofītu joslā —■ sapropeļa kūdra un sapropelis, mikrofītu joslā —

sapropelītis (46. att. /).
Uz izveidotajiem nogulumiem piekrastes augi pakāpeniski sāk

augt arvien tuvāk ūdensbaseina centram, ezers kļūst seklāks, pa-

mazām aizaug, un tā vietā rodas zāļu purvs.

Ūdensbaseina pāraugšana un pārpurvošanās raksturīga dzi-

ļiem ūdensbaseiniem ar stāviem krastiem un lielāku dziļumu pie
krasta. Sie ūdensbaseini Latvijā sastopami galvenokārt morēnu

paugurainēs un subglaciālajās vagās. Sājos ūdensbaseinos no vēja

48. att. Purvu rašanās (pēc N. Sukacova):
/ — ezeram aizaugot. 2 — ezeram pāraugot, 3 — pār-

purvojoties sauszemei.
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iedarbības aizsargātās vietās ūdens virsmu sāk pārklāt peldošie
augi, kuri savienojas ar krastā esošo augu segu. Sie augi — purva

cūkauši (Calla palustris), purva vārnkājas (Comarum palustre),

trejlapu puplakši (Menuanthes trifoliata) ar savām garajām, pa
ūdens virspusi ejošajām stīgām un saknītēm izveido peldošu segu.

Uz šīs segas ar laiku ieviešas arī grīšļi (Carex rostrata, C. II-

mosa), kosas (Equisetum limosum) un citi augi. Sega pieaug bie-

zumā, jo uz atmirušajiem augiem aug jauni augi un pakāpeniski
virzās uz ezera vidu, veidojot peldošu slīkšņas slāni. Pāraugšanas
ātrumu ietekmē barības vielu režīms. Slīkšņas slāņa apakšpuse

iegrimst arvien dziļāk un daļano tās atraujas no nosēžas ezera di-

benā. Ar laiku ūdens slānis starp peldošo slīkšņas slāni un ezera

dibenu kļūst plānāks. 5o procesu sauc par ūdensbaseinā pāraug-
šanu (46. att.2).

Leni tekošam upēm un strautiem pārpurvošanas process līdzīgs
mazu ezeru aizaugšanai.

Jāatzīmē, ka ne vienmēr ūdensbaseini aizaug pēc šīm shēmām.

Ir ūdensbaseini, kur dažas no šīm augu joslām iztrūkst un dažas

joslas ir pat vairākus kilometrus garas. Visi Latvijas PSR ezeri

vairāk vai mazāk pakļauti pārpurvošanās procesiem, kas var no-

tikt, tiem vienlaikus pāraugot un aizaugot.
Sauszemes pārpurvošanās. Latvijas sauszemes pārpurvošanos

izraisa pārmitrums, jo gada nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaiko-

šanu. Gadā vidēji nokrišņu ir 643 mm, no tiem 2/3 nolīst lietus veidā.

Veģetācijas periods ilgst 173—198 dienas. Tas visīsākais ir Vid-

zemes centrālajā augstienē un visgarākais — Piejūras zemienē.

Latvijas teritorijas sauszemes pārpurvošanos (46. att. 3) līdz

ar klimatu nosaka arī reljefs. Paugurainēs, kur labāk attīstīts upju
tīkls ar labi izveidotu kritumu, ir palielināta virsmas un daļēji

gruntsūdens notece. Tāpēc augstienēs, izņemot starppauguru iepla-
kas, nenotiek sauszemes pārpurvošanās. Zemienēs, kur upēm mazs

kritums, bet liels virsūdens pieplūdums, noris augšņu pārpurvoša-
nās unpurvu veidošanās.

Galvenie sauszemes pārpurvošanās faktori ir 1) zemes virspusē
sakrājušies atmosfēras nokrišņi, it sevišķi reljefa pazeminājumos
un līdzenumos, kur nav noteces; 2) zemes virspusē izplūstošie vai

tai tuvie gruntsūdeņi, kas sastopami zemienēs un upju ielejās;

3) zemes virspusē iznākošie vai nelielā dziļumā esošie ūdensne-

caurlaidīgie ieži.

Augsnes veidošanās procesā mežu masīvos, kur ir smilšainas

stipri podzolētās augsnes, bieži izveidojas ūdensmazcaurlaidīgais
ortšteina jeb rūsakmens slānis. Tāpēc ūdens uzkrājas augsnes virs-

kārtā un sākas pārpurvošanās.
Sauszemes pārpurvošanos veicina arī mežu izciršana. Izcērtot

mežus, izbeidzas spēcīgā ūdens uzsūkšana ar koku saknēm, augsnē
vairāk uzkrājas ūdens. Pirmajā gadā pēc meža nociršanas vēl sa-

stopami nīkuļojošie meža ēnaugi, pēc tam sāk ieviesties sūnas,

dzegužlini vai arī grīšļi. Izcirtumos reizē ar augu maiņu notiek arī
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augsnes fizikālo īpašību pasliktināšanās (samazinās nekapilāro
poru daudzums, augsnes sablīvējas v. c). Tas viss veicina meža

pārpurvošanos.
Visbiežāk pārpurvojas meži purva apkārtnē, kur purva (it se-

višķi augstā purva) ietekmē paaugstinās gruntsūdens. Purvs aug-

dams pamazām virzās virsū mežam. Palielināta mitruma apstākļos
mežā ieviešas barības vielu ziņā mazprasīgas sūnas — hipni, dze-

gužlini un sfagni. Sākas pārpurvošanās process, un pārliecīgais
mitrums, kā arī skābekļa trūkums veicina koku atmiršanu.

Sauszemes pārpurvojumam bieži par iemeslu ir arī mežu izde-

gumi. Pēc meža nodegšanas augsne sablīvējas un kļūst ūdensne-

caurlaidīga. Nav arī vairs koku, kas transpirētu ūdeni. Odens sāk

uzkrāties augsnes virspusē. leviešas aknu šūnas (Funaria hygro-
metrica) un pēc tam sāk augt liektā ciņusmilga (Deschampsia
flexuosa). Zemākās vietās sāk augt dzegužlini (Polytrichum com-

mune) un sfagni (Sfagnum).

Pārpurvošanās noris arī pļavās. Tur uzkrājas ilggadīgo pļavas
zālaugu organiskā masa un trūds. Attīstās velēnošanās process,

veidojot organiskām vielām bagātu trūdkārtu, kas aiztur mit-

rumu. Tas apgrūtina gaisa skābekļa iekļūšanu augsnē, un pastip-
rinās anaerobie procesi. Pasliktinoties gaisa, ūdens un barības

vielu režīmiem, timotiņa (Phleum pratense), pļavas auzenes (Fes-
tuca pratensis), kamolzāles (Dactylis glomerata) un citu retceru

stiebrzāļu vietā ieviešas blīvceru stiebrzāles — aitu auzene (Fes-
tuca ovina), parastā ciņusmilga (Deschampsia caespitosa), ciņu
grīslis (Carex caespitosa), vilkvālītes (Typha) un citas. Latvijas
pļavās visumā dominē jaukta (retceru un blīvceru) stiebrzāļu ve-

ģetācija. Blīvceru stiebrzālēm cerošanās mezgls ir virs augsnes,

un tās attīstās arī uz biezākas organisko vielu kārtas.

Organisko vielu uzkrāšanās virs minerālaugsnes ir velēnošanās

procesa rezultāts. Ar laiku, pamazām pieaugot organiskās vielas

biezumam, Ai horizonts kļūst arvien nabagāks ar minerālvielām.

Ar barības elementiem nabadzīgā trūdkārtā sāk augt purva augi,
hipnu sūnas un pēc tam sfagnu sūnas. Sajā periodā pļavā izbeidzas

velēnošanās procesa stadija un tās vietā sākas purva stadija. Daž-

reiz uz stipri podzolētām augsnēm pat bez velēnošanās procesa

stadijas uzreiz parādās sfagnu sūnas un sākas pārpurvošanās.

Purva augšņu veidošanās

Purva augšņu veidošanās procesu nosaka liekais mitrums un

augu barības vielu trūkums
;

mitruma apstākļos aug purva

augi. Sākumā parasti parādās dažādi grīšļi, doņi, ciesas, ciņu-

smilgas, vārnkājas, baltās sūnas (Leucobryum glaucum), pēc tam

dzegužlini un beidzot dažādas sfagnu sūnas. Atkarībā no barības

vielu režīma var augt dažādi augi. Uz nabadzīgas skābas podzolē-
tās minerālaugsnes aug sfagnu sūnas.
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Katru gadumitruma pārpilnībā augsnes virsmu noklāj atmirušo

kūdras veidotāju augu atliekas. No tām sarežģītā bioķīmiskā pro-

cesā veidojas dažāda botāniska sastāva kūdras. Nepieplūstot pie-
tiekami gaisa skābeklim, vispirms veidojas nepilnīgi sadalītu augu
atlieku slānītis, kurā tikai vasaras sausajā periodā darbojas aero-

bas baktērijas. Vēlāk pārmitruma apstākļos darbojas tikai anaero-

bās baktērijas un fakultatīvi anaerobās baktērijas. Rodas arī da-

žādas humīnskābes, kas kavē atmirušo augu atlieku mineralizā-

ciju. Rezultātā organiskās vielas arvien vairāk uzkrājas kūdras

veidā, kas ir galvenā purva augsnes sastāvdaļa.
Kūdras sadalīšanās pakāpi, resp., humusa daudzumu kūdrā no-

saka galvenokārt vides reakcijas pH. Neitrālā vidē sadalīšanās no-

ris ātrāk nekā skābā reakcijā. Tā, piemēram, ja kūdras dziļākiem
slāņiem pieplūst cieti ūdeņi, anaerobās baktērijas ātrāk sadala or-

ganisko vielu, rezultātā kūdrā pieaug humusa daudzums. Stipri
skābā vidē organiskā viela daļēji konservējas un ļoti lēni sadalās.

Kūdras slāņa biezumu nosaka klimats un citi faktori, tas var

būt no dažiem centimetriem līdz vairākiem metriem biezumā. Lat-

vijas dziļākajos purvos kūdras slāņa biezums sasniedz 12 m. Tā

Titeļa purvā Daugavpils rajonā tas ir 12,2 m dziļš, bet Pečoras

purvā Ogres rajonā, Liepu—Sūnakļu purvā Jēkabpils rajonā un

daudzos citos — 10 m biezs. Liepājas rajona Pleces purvā (937 ha)

pie Aizputes vidējais kūdras slāņa biezums ir 7,84 m. Sāds kūdras

slāņa biezums ir arī dziļākajiem Padomju Savienības purviem.
Latvijā sūnu purvu vidējais dziļums 3—B m, zāļu purvu —

2—5 m.

Latvijā lielākie kūdras pieaugumi radušies mitrajos pēcledus-
laikmeta periodos. Pēc putekšņu analīžu datiem, vidējais sūnu kūd-

ras pieaugums mitrajā subatlantiskajā klimatā, kas turpinās ari

tagad, ir 1,12 mm gadā un sadalīšanās pakāpe vidēji 12%. Sau-

sajā subboreālajā klimatā sūnu kūdras vidējais pieaugums bijis
tikai 0,51 mm gadā, bet kūdras sadalīšanās pakāpe vidēji 28%.

Zāļu kūdrās vidējie pieaugumi dažādos klimata periodos uzrāda

mazākas atšķirības un subatlantiskā klimata periodā ir 0,60 mm

gadā.
Purvu augsnēm ir raksturīgi arī redukcijas procesi. Anaerobā

kūdras sadalīšanās procesā rodas galvenokārt reducēti Fe savie-

nojumi, kas augsnes minerālajai daļai rada zilganu nokrāsu (gleja
horizonts). Bez tam anaerobos procesos izdalās metāns, sērūdeņ-

radis, brīvs slāpeklis, ūdeņradis un fosforūdeņradis.

Purva veidošanās process attiecīgos fizikāli ģeogrāfiskos un

bioloģiskos apstākļos ar laiku pāriet no vienas stadijas nāka-

majā stadijā. Pilns purva evolūcijas cikls ir no zemā purva uz pār-

ejas purvu un pēc tam
— uz augsto purvu. Latvijā uz stipri skā-

bām podzolētajām smilts augsnēm, pastāvot nabadzīgam barības

vielu režīmam, var tūliņ attīstīties sfagnu sūnas un veidoties aug-

stais purvs.

Liela daļa zemo purvu vēl nav pārgājuši pārejas purva un

augstā purva stadijā, tie parasti nav vecāki par 3000 gadiem.
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Latvijas PSR pirmie zemie (zāļu) purvi ilgajā pēcleduslaik-
metā agrāk vai vēlāk pārvērtušies par augstajiem (sūnu) purviem.
Vecāko purvu centrā pa lielākai daļai ir sfagnu kūdra, bet zāļu
kūdra ir purva apakšējos slāņos un purva perifērijā. Sie purvi pie-
der pie centrāli oligotrofā tipa purviem. Dažās senlejās, subglaciā-
lajās vagās un citur ir arī sastopami periferiāli obligotrofā tipa
purvi, kur autotrofie jeb barības prasīgākie augi ir pārsvarā purva

centrālajā daļā, ko biežāk ietekmē izplūstošie avotu ūdeņi.

Purva augšņu raksturīgākās īpašības

un klasifikācija

Purva augsnes stipri atšķiras no minerālaugsnēm pēc to uzbū-

ves, ķīmiskajām īpašībām un fizikālajām īpašībām. Purva augsnēm
profilā vienmēr ir 2 horizonti: kūdras horizonts (T) un zem tā —

minerālgrunts, kas glejota (g). Kūdras horizontā atšķirami apakš-
horizonti:Ti, T2, . .., T

n.

61. tabula

Beibežu purva kūdras augsnes profils

Padomju Savienības un Eiropas sūnu purvos bieži redzami ro-

bežhorizonti, kas ir sausākos klimata periodos izveidojušies labi sa-

dalījušās kūdras slānīsi. Latvijas purvos robežhorizonti nav labi

izteikti.

Ķūdras sadalīšanās pakāpe ir ļoti svarīga kūdras īpašība, kas

norāda uz daudzām citām kūdras īpašībām. Jo kūdra labāk sadalī-

jusies, jo tajā vairāk pelnvielu un tā bagātāka ar augu barības

vielām. Kūdras sadalīšanās pakāpi, t. i., kūdras labi sadalītās bez-

struktūras masas (humusa) attiecību pret kūdras parauga svaru

izteic procentos. Kūdras sadalīšanās pakāpes noteikšanai uz lauka

lieto lauka metodes, bet laboratorijā — mikroskopisko kūdras ana-

līzi. Latvijas purvos parasti apakšējo slāņu kūdra ir labāk sada-

lījusies un tumšākā krāsā nekā augšējo slāņu kūdra.

Kūdras ķīmiskais sastāvs ir ļoti dažāds un galvenokārt atka-

rīgs no kūdras botāniskā sastāva. Kūdrā atrodas visi tie ķīmiskie
elementi, kurus satur augi, no kuriem kūdra veidojusies. Pēc bo-

tāniskā sastāva Padomju Savienībā izšķir ap 40 kūdras veidus.

Zāļu kūdras

Ģenētiskais
horizonts

Dziļums
(cm)

krasa pHkci
organiskā viela

(%)

T,
T2

G(C)
G

0—35

35—70

70—85

85

Tumšbrūna

Melnbrūna

Pelēkbrūna

Zilgana

5,3

5,1
5,0

4,5

87

84

3,0

0,6
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Praksē parasti izšķir sūnu kūdru, zāļu kūdru un koku kūdru. Lat-

vijas kūdru ķīmisko sastāvu daļēji raksturo 62. tabulas dati.

No tabulas datiem redzams, ka sūnu kūdras, zāļu kūdras un

koku kūdras ķīmiskais sastāvs ir stipri atšķirīgs. Visvairāk barības
elementu (N, CaO, MgO, P2

0
5, K2O) satur zāļu kūdra.

62. tabula

Latvijas PSR kūdru vidējais ķīmiskais sastāvs

(pēc prof. P. Noma|a un prof. K. Bamberga)

Kūdras ir visai atšķirīgas pēc fizikālajām īpašībām. Kūdrai ir

liela ūdensietilpība, kas samazinās, palielinoties sadalīšanās pa-
kāpei. Tilpumsvars zemā (zāļu) purva kūdrai ir lielāks nekā aug-

stā (sūnu) purva kūdrai. Pēc P. Nomaļa datiem, 1 m 3sūnu purva

kūdras satur vidēji 70 kg sausnas, bet zāļu purva kūdras
— vidēji

135 kg sausnas. Kūdrai ir maza siltumvadītspēja, tāpēc kūdra

ziemā dziļi nesasalst, bet atkūst ļoti lēni.

Purva augsnes atkarībā no kūdru veidotājiem augiem un purva

ģeomorfoloģijas iedala 3 tipos:

1. tips. Zemā (zāļu) purva augsnes (T2 ),
2. tips. Pārejas purva augsnes (Tp),
3. tips. Augstā (sūnu) purva augsnes (Ta ).

Ikvienu purva augšņu tipu iedala apakštipos: pēc kūdras kār-

tas biezuma — 1) kūdrainās gleja augsnēs —ar 30—50 cm kūdras

slāni, 2) kūdrainās augsnēs — ar kūdras slāni, biezāku par 50 cm;

pēc kūdras sadalīšanās pakāpes — 1) kūdrainās augsnēs — ar

kūdras sadalīšanās pakāpi<2s%; 2) trūdainās-kūdrainās aug-
snēs — ar kūdras sadalīšanās pakāpi 25—45%; 3) trūdamās aug-

snes — ar kūdras sadalīšanās pakāpi >45%.

Kūdras veids

Orga-
niski

viela
(%)

Pelni

(%)
N

1%)

CaO

(%)
MeO
(%)

P2o5

(%)

KO

(%)

Neoiesātinā-

iums (mi li -
ekvivalentos)

Sfagnu (11
purvos)

Sfagnu-spilvu
(9 purvos)

Grīšļu un

grīšļu-hipnu
(15 purvos)

Koku-grīšļu
(23 purvos)

Niedru-grīšļu
(6 purvos)

Kūdra virs

ezerkajķa
(6 purvos)

Sapropelis
(5 purvos)

97,8 2,16 0,93 0,35 0,11 0,06 0,07 80—160

96,7 3,28 1,21 0,43 0,10 0,07 0,06 60—150

88,4 11,61 2,71 3,26 0,28 0,21 0,12 50—130

87,6 12,35 2,72 4,42 0,38 0,19 0,11 40—100

88,5 11,50 2,87 4,38 0,16 0,14 40—90

88,9 11,10 2,70 4,70 0,14 19—41

84,6 15,4 3,70 3,12 0,22 0,20
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1. tips. Zemā (zāļu) purva augsnes (Tz)

ZEMĀ PURVA AUGŠŅU IZPLATĪBA

Latvijas PSR teritorijā no visām purva augsnēm zemā (zāļu)
purva augsnes aizņem, pēc K. Brīvkalna datiem, 59%. Pļavās zemā

purva augsnes ir 38,7%; ganībās — 14,2%; mežos — 10,7%- Kol-

hozos un sovhozos no purva augsnēm parasti sastopamas zemā

purva augsnes, it sevišķi morēnu paugurainu ieplakās, kur slikta

ūdens notece, un aizaugušo ezeru vietās. Latvijā to visvairāk ir

Lubānas līdzenumā un Ziemeļlatvijas līdzenumā.

ZEMĀ PURVA AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Zemie purvi attīstās, ja augi barojas no cietiem minerālvielām

bagātiem gruntsūdeņiem un no noplūstošiem virsūdeņiem vai arī

ja minerāliem bagāti gruntsūdeņi avotu veidā iznāk zemes virs-

pusē. Cietiem gruntsūdeņiem ir neitrāla reakcija, un tie satur Ca

un Mg hidrogēnkarbonātus. Bez tam tajos ir nelielā daudzumā

kālijs un citi elementi. Šādos ūdeņos kūdra labāk sadalās un tajā
esošās barības vielas, it sevišķi slāpeklis, uzkrājas. Šādos apstāk-
ļos attīstās barības ziņā prasīgi augi (autotrofie); dažādi grīšļi,
purva skarene un citi zālaugi, bet no kokiem melnalkšņi, bērzi, kār-

kli. Purva attīstības gaitā šī ir purva fāze, kurā izveidojušās zemā

purva augsnes. Pēc dominējošajiem augiem un izveidotās kūdras

izšķir pļavas, alkšņu, niedru, grīšļu-ciņu, grīšļu, hipnu-grīšļu, meža

purvus.

Pļavas purvi sastopami upju palienēs, ap ezeriem un citās

līdzīgās vietās. Tie veidojušies no dažādiem augiem, bet pārsvarā
ir lielie grīšļi. Daudz ir vītolu un kārklu. Kūdrai vāji skāba vai

neitrāla reakcija. Daudz pelnu. Kūdra satur daudz kalcija un slā-

pekļa.

Alkšņu purvi sastopami upju palienēs, zemienēs un rel-

jefa pazeminājumos. Pārsvarā ir melnalkšņi. No zālaugiem šeit

aug grīšļi, niedres, vīgriezes. Kūdrai neitrāla vai vāji skāba reak-

cija. Satur daudz pelnu un slāpekļa. Kūdra ļoti labi sadalījusies,

svaiga un tumšbrūnā krāsā.

Niedru purvi parasti izplatīti zemienes, upju palienes un

ap ezeriem. Sastāv no tīriem niedrājiem. Bez niedrēm ir arī grīšļi.
Kūdra labi sadalījusies. Reakcija vāji skāba vai neitrāla. Liels

pelnu daudzums.

Grīšļu-ciņu purvi ir raksturīgi ar lieliem ciņiem. Sasto-

pami parasti zemienēs, kur sekli gruntsūdeņi. Līdz ar_ grīšļiem aug

niedres un spilves. No kokiem sastopami berzi, kārkli. Kūdras

reakcija vāji skāba vai neitrāla, pelnu 10—15%.

Grīšļu purvi sastopami galvenokārt zemienes un reljefa

pazeminājumos, kur virs smilšainiem cilmiežiem sakrājušies no'rel-

jefa paaugstinājumiem satecējušie virsūdeņi. Aug dažādi grīšļi,
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spilves, kosas. No kokiem aug kārkli, bērzi, alkšņi. Kūdrai vāji
skāba reakcija, neliels pelnu daudzums un vidēja sadalīšanās pa-

kāpe.
Hipnu-grīšļu purvi sastopami upju ielejās, senlejās, no-

gāzēs, kur liels mitrums. Līdz ar hipniem un grīšļiem ir arī spilves,
kosas. Parasti koku nav, bet var būt kārkli, bērzi, alkšņi. Reak-

cija vāji skāba, nedaudz pelnu.
Meža purvi plaši sastopami viscaur Padomju Savienības

mežu-pļavu zonā parasti vietās, kur virspusē iznāk gruntsūdeņi
vai uzkrājas aluviālie ūdeņi. Atkarībā no koku daudzuma izšķir
alkšņu-grīšļu, bērzu-grīšļu, priežu, bērzu-priežu meža purvus.

Kūdra labi sadalījusies, satur līdz 10% pelnu.

ZEMĀ PURVA AUGŠŅU RAKSTURĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS UN IEDALĪJUMS

Zema purva kūdra satur bagātīgi pelnu elementus, jo ta veido-

jusies no barības zinā prasīgākiem augiem. Pelnu 10—12% un vai-

rāk (pat 30%); N
— 2—3,5%; P

2
0

5
— 0,25—0,5%; CaO — 2—4%.

Kālija zema purva kūdra ir maz. Dzelzs daudzums 0,1 —4%
(Fe2o3 ) atkarīgs galvenokārt no avotu ūdeņiem, kas izplūst no

nogāzēm. Alumīnija — 0,1 —0,5% (A1203 ).
Kūdras reakcija dažāda atkarībā no ķīmiskā sastāva. Zāļu kūd-

rās pH 5—6; ja kūdrā ieplūst kaļķaini gruntsūdeņi, var būt pH 7

un vairāk.

Zemā purva augšņu apakštipi (sk. arī shēmu):
1. apakštips. Trūdamās gleja zemā purva augsnes (TZ 'G),
2. apakštips. Trūdainās-kūdrainās gleja zemā purva augsnes

(T2
2G),
3. apakštips. Kūdrainās gleja zema purva augsnes (T2

3G),
4. apakštips. Trūdamās zemā purva augsnes (T2 '),
5. apakštips. Trūdainās-kūdrainās zemā purva augsnes (T2

2),
6. apakštips. Kūdrainās zemā purva augsnes (T2

3).

Zemā purva augsnes (T z)

ļ i

1. Trūdamās gleja 4. Trūdamās

(Ts'G) (T,1)
i l

2. Trūdainās-kūdrainās 5. Trūdainās-kūdrainās

gleja (TZ
2G) (Tz

2 )
l l

3. Kūdrainās gleja 6. Kūdrainās

(TZ
3G) (Tz

3)

1. Trūdamajām gleja zemā purva augsnēm (T2 'G) ir 30—50 cm

kūdras kārta; kūdras sadalīšanās pakāpe >45%.
2. Trūdainajām-kūdrainajām gleja zemā purva augsnēm (T2

2G)
kūdras kārta 30—50 cm; kūdras sadalīšanās pakāpe 25—45%
(46. att. /).

3. Kudrainajam gleja zema purva augsnēm (T2

3G) kūdras ho-

rizonts 30 —50 cm; kūdras sadalīšanās pakāpe <25%.
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4. Trudainajām zemā purva augsnēm (Tz ') .kā4ras horizonts
biezāks par 50 cm; kūdras sadalīšanās pakāpj >45% (47. att. 3).

5. Trūdainajām-kūdrainajām zemā purva Augsnēm (T 2
2 ) kūdra*

kārta biezāka par 50 cm; kūdras sadalīšanās pakāpe 25
—

(46. att.3).
-

C.
6. Kudrainajam zema purva augsnēm (T;.8) kudtjas horizonts

biezāks par 50 cm; kūdras sadalīšanās pakāpi <25%>
/

2. tips. Pārejas purva augsnes (T
p )

PĀREJAS PURVA AUGŠŅU IZPLATĪBA

Pārejas purva_augsnes sastāda 1,9% no visas purva augšņu
kopplatības. Pļavās tās aizņem tikai 1,6%, ganībās — 1,2% un

mežos — 1,8%. Vairāk šo augšņu ir Latvijas austrumdaļā.

PĀREJAS PURVA AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Pieaugot zemā purva kūdras slāņa biezumam, arvien mazāka

kļūst minerālvielām bagāto ūdeņu ietekme, samazinās augu barī-

bas vielu daudzums. Augu saknes vairs nesniedzas līdz minerāla-

jam slānim un neizmanto tā barības vielas. Bez tam, samazinoties

gruntsūdeņu ietekmei, kūdra kļūst skābāka un rodas nelabvēlīgi
apstākļi stiebrzāļu attīstībai. Barības vielu trūkuma ietekmē mai-

nās purva augu cenoze, sāk augt mazāk prasīgie mezotrofie augi:
šeihcerijas, sfagni, vaivariņi, andromedas, purva virši; no kokiem

—

purva priede. Līdz ar mezotrofajiem augiem purvā parasti aug arī

oligotrofie augi, kuriem minerālvielu vajag vēl mazāk. 5o purva

attīstības stadiju sauc par pārejas purva fāzi, tajā izveidojas pār-
ejas purva augsnes. Pārejas purva virsma ir līdzena. Barības vie-

lām bagātu gruntsūdeņu pieplūde ir apgrūtināta, tāpēc augi pār-
iet uz barošanos no atmosfēras nokrišņiem.

Pēc dominējošajiem augiem un izveidotās kūdras izšķir grīšļu-
sfagnu un hipnu-sfagnu purvus.

Grī š 1 u-s f a gn v purvos pārsvarā vēl zemā purva cenoze un

tikai virspusē aug sfagni. No kokiem aug priedes, bērzi, kārkli.

Kūdra skābāka.

Hipnu-sfagnu purvos līdz ar dažādiem hipniem un sfag-
niem aug arī spilves, nereti grīšļi. No kokiem aug priede, bērzi,
kārkli. Kūdrai maz pelnu un slāpekļa. Reakcija skāba.

PĀREJAS PURVA AUGŠŅU RAKSTURĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS UN IEDALĪJUMS

Pārejas purva kūdra pēc ķīmiskajām, fizikālajām un citām īpa-
šībām dažreiz ir līdzīga zemā purva kūdrai, bet citreiz — augstā
purva kūdrai. Pārejas purva kūdrā pelnu parasti ir 5—10%; N —

1—3%; P205 — 0,15—0,25%; CaO — 0,4—2%. Kūdras pH 4—6.

Pārejas purva augsnes iedala apakštipos pec tiem pašiem prin-
cipiem kā zemā purva augsnes (46. att. 2, 4).
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3. tips. Augstā (sūnu) purva augsnes (Pa
)

AUGSTĀ PURVA AUGŠŅU IZPLATĪBA

Augstā purva augšņu kopplatība sastāda 5,8% no Latvijas te-

ritorijas. Tās sastopamas lielākos purvu masīvos galvenokārt Dau-

gavas baseinā, it sevišķi gar Aivieksti un Dubnu. Daudz augsto
purvu masīvu atrodas arī Piejūras zemienē. So augšņu izplatība

pļavās un ganībās ir niecīga (0,2—0,3%)- Zem mežiem ir 3,3%

augstā purva augšņu.

AUGSTĀ PURVA AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Purva attīstības gaitā arvien vairāk pasliktinoties barības vielu

režīmam, pārejas purva augi iznīkst. Sāk dominētoligotrofie augi,

no kuriem galvenie ir sfagnu sūnas. Līdz ar sfagnu sūnām, kas ir

49. att. Augstais
purvs apaudzis ar

kokiem.
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50. att. Augstais (sūnu) purvs vasarā.

vispieticīgākie augi, vēl turpina augt arī spilves, dzērvenes, vaiva-

riņi, kasandras, zilenes, no kokiem
— purva bērzs un priedes

(49. att.). Taču ar laiku šie augi iznīkst un izveidojas sfagnu purvs
ar īpatnēji izteiktu virsmu bez kokiem. Izliektā virsma augstajiem
purviem ir raksturīga un var sasniegt 7 m augstumu virs purva

malām. Augstā purva virsējam slānim gruntsūdeņi nepiekjūst, un

purva augi barojas galvenokārt tikai no atmosfēras nokrišņos eso-

šajām barības vielām.

Tomēr ne vienmēr purvu attīstība norisinās pēc aprakstītās shē-
mas. Atkarībā no barības vielu režīma, reljefa un citiem augsnes

veidošanās faktoriemtā var norisināties ari citādi.

Augstie purvi sastopami visvairāk uz ūdensšķirtnēm (50. att.).
Pēc dominējošajiem augiem un izveidotās kūdras izšķir spilvu-

sfagnu un sfagnu purvus.

Spilvu-sfagnu purvos daudz spilvu. Sadalīšanās pakāpe
kūdrai parasti ļoti zema.Kūdra ļoti skāba.

Sfagnu purvi plaši sastopami mežu-pļavu augšņu zonā

uz ūdensšķirtnēm. Raksturīga ir kupolveida forma. Kūdra maz sa-

dalījusies. Aug spilves, dzērvenes, šeihcerijas, koku nav.

AUGSTĀ PURVA AUGŠŅU RAKSTURĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS UN IEDALĪJUMS

Augstā purva kūdra satur N 1—2%, pelnus — 2—5%, P205 —

0,05—0,15%, CaO —0,2—0,4%. Reakcija skāba — pHH ,p
— 3—5.

Dabiskā mitrā sunu kūdra satur 90—95% ūdens un tikai 5—10%
sausnas (zāļu kūdrā ir vidēji 85—90% ūdens).
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Augsta purva augsnes iedala apakštipos pec tiem pašiem prin-
cipiem kā zemā purva augsnes (46. att. 5, 6).

Purva augšņu un kūdras lauksaimnieciskā
izmantošana

Purva augsnes lauksaimniecībā izmanto 1) kūdras pakaišu un

organiskā mēslojuma ieguvei un 2) lauksaimniecības augu audzē-

šanai.

Tiešai mēslošanai lieto labi sadalījušos zemā purva zāļu kūdru,
kura ir ar vāji neitrālu reakciju un bagātīgi satur pelnu elementus

un slāpekli. Šai ziņā sevišķi noderīgas ir kūdras, kas satur kalcija
karbonātu vai lielākā daudzumā fosforu (vivianīta kūdra). Zāļu
kūdru lieto ari dažādu kompostu pagatavošanā. Kompostēšana ir

izdevīgs paņēmiens augstvērtīga organiskā mēslojuma iegūšanai.
Kūdras kompostu pagatavošanā galvenais uzdevums ir palielināt
kūdras bioloģisko aktivitāti. Tāpēc kompostiem pievieno kaļķus,

fosforītmiltus, minerālmēslus un dažādus bioloģiski aktīvus orga-

niskos mēslus (fekālijas, kūtsmēslus v. c).
Maz sadalījušos skābo sfagnu kūdru lauksaimniecībā izmanto

kā vērtīgus pakaišus. Kūdras pakaiši labi uzsūc vircu, saista gā-
zes — amonjaku (NH 3 ), sērūdeņradi (H2S). Kūtis, kur lieto pie-
tiekami kūdras pakaišus, ir tīrs gaiss un mājlopi mazāk slimo.

legūtie kūtsmēsli satur bagātīgi augu barības vielas.

Purvu platībās, kas izmantotas pakaišu un dedzināmās kūdras

ražošanai, var izveidot lauksaimniecībā izmantojamas augsnes,

kas derīgas zālāju ierīkošanai un sakņaugu audzēšanai.

Purva augsnes pēc nosusināšanas un citiem kultūrtehniskiem

un agrotehniskiem pasākumiem (51. att.) var pārvērst augstvērtī-
gās lauksaimnieciski izmantojamās augsnēs (pļavās, ganībās). No

neiekultivētām zāļu purva augsnēm parasti ievāc tikai nedaudz

mazvērtīga siena vai ari tās izmanto kā sliktas ganības.
Purva augšņu nosusināšanas uzdevums ir ne vien liekā ūdens

novadīšana, bet arī ūdens režīma regulēšanas iespēju radīšana ar

slūžu un speciālu ūdens krātuvju būvniecību, lai augus varētu ne-

pārtraukti apgādāt ar ūdeni visā veģetācijas periodā. Pēc purva

nosusināšanas stipri izmainās augsnes veidošanās apstākļi — uz-

labojas aerācija, pastiprinās organisko vielu mineralizācija, ok-

sidējas reducētie savienojumi, pazeminās apmaiņas skābums un

hidrolītiskais skābums.

Purva augšņu iekultivēšanai pirmo aršanu izdara 30 —35 cm

dziļi, veicot arī paņēmienus augsnes bioloģisko procesu aktivēša-

nai. Radot mikroorganismiem labvēlīgus apstākļus, savairojas
daudz aerobo baktēriju un sēņu, kas sadala organiskās vielas (ce-
lulozi, pektīnvielas v. c). Līdz ar amonifikācijas un nitrifikācijas

baktēriju savairošanos purva augsnēs pilnīgāk sadalās augu atlie-
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51. att. Sūnu purvs pec meliorācijas un iekultivēšanas.

kas, palielinās augiem uzņemama slāpekļa un citu augu barības
elementu daudzums.

Parasti iekultivētās zemā (zāļu) purva augsnes ir nabagas ar

kāliju un fosforu. Tāpēc bagātīgu kultūraugu ražu iegūšanai siste-

mātiski jādod fosfora (izņemot vivianīta bagātās kūdras), kālija
un slāpekļa mēslojums. Slāpekļa zemā purva augsnēs ir daudz, bet

tas ir augiem maz uzņemamā veidā. Augi labāk izmanto šo slā-

pekli, ja dod bioloģiski aktīvu organisko mēslojumu.
Mazāk nozīmīgas iekultivēšanai ir pārejas purva augsnes un

augstā purva augsnes, kur pietiekamu ražu iegūšanai vajadzīga

kaļķošana un ilgstošāka auglības celšana, kā tas ir, piemēram,
Pēternieku purvu izmēģinājumu stacijā. Visās purva augsnēs pa-

rasti ir maz mikroelementuCv unCo, bieži arī B. lekultivētās purva

augsnēs (it sevišķi augstā purva un pārejas purva) bieži parādās
tā saucamā plēsumu slimība: graudaugiem vārpas un dzinumi ir

baltā krāsā un dažreiz nemaz neveidojas. Slimošana izbeidzas, ja
dod mikroelementu varu.

Purva augšņu iekultivēšanā. līdz ar mēslojumu vajadzīga arī

speciāla agrotehnika: dziļaršana, frēzēšana, diskošana. Kultivēta-

jās purva augsnēs salīdzinājumā ar kultivētajām minerālaugsnēm
daudz ātrāk savairojas nezāles, tāpēc biežāk jāveic arī nezāļu ap-
karošana.

Visi iekultivēšanā lietotie pasākumi izmaina purva augsnes da-

bisko profilu, rezultātā izveidojas aramslānis ar irdenu sakārtu

un īpatnēju sīkgraudainu struktūru.
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Kolhozu un sovhozu pieredze rāda, ka iekultivētajās purva aug-

snēs var iegūt augstas labību, dārzeņu un tehnisko kultūru ražas.

Purva augsnes ir sevišķi izdevīgas kultivēto ganību un pļavu ierī-

košanai, kā to rāda 63. tabulas dati.

63. tabula

Zemā purva augsnes nosusināšanas un iekultivēšanas efektivitāte Beibežu

eksperimentālajā bāzē

(pēc P. Svikla 1950.—1960. g. datiem)

Ilgstoši izmantojot kultūraugu audzēšanai nosusināto seklo

zāļu purvu un pārejas purvu augsnes, kūdras kārta sadalās un iz-

veidojas iekultivēta trūdama gleja purva augsne. Šādas augsnes

sastopamas Pēternieku purvu izmēģinājumu stacijā.

ALUVIĀLĀS AUGSNES

1. tips. Palienes augsnes (A)

PALIENES AUGŠŅU IZPLATĪBA

Palienes augsnes Latvijas PSR sastāda 1,9% no republikas

augšņu kopplatības. Starp lauksaimniecībā izmantojamām zemēm

šo augšņu ir nedaudz vairāk, apmēram3,1%.
Atsevišķos rajonos un saimniecībās tās aizņem ievērojami

lielas platības. Tā, piemēram, daudz palienes augšņu ir Rīgas
apkārtnē, kur to veidošanos veicinājušas trīs mūsu lielās upes

—

Daugava, Lielupe, Gauja un liels daudzums mazāku upju. Repub-
likā sastopamas saimniecības, kurās palienes augsnes ieņem ievē-

rojamu vietu augšņu fondā. Vairums šo augšņu atrodas zem da-

biskajām pļavām un ganībām. Samērā maz tās apgūtas tīrumos

un dārzos.

Palienes augsnes izvietotas upju ielejās. Dažreiz tās sastop
arī lēzenu ezeru krastos. Latvijas PSR daudzu saimniecību terito-

rijām cauri tek upes, kuru ielejas bagātas ar palienes augsnēm.

Republikā 17 upes pārsniedz 100 km garumu,43 upes ir 50—100 km

garas, bet apmēram 750 upes
— 50—10 km garas. Daudzām upēm,

it sevišķi lielajām, ir labi izveidotas ielejas un palienes. Pavasarī

Izmantotā platība

Raža

1 barības Tīrais ienā-

siens zāle barības vienības paš- kums no 1 ha

(c/ha) (c/ha)
vienības izmaksa (kap.) (rbl.)
no 1 ha

Raža

Drenēta, kultivēta ganība
Drenēta, kultivēta pļava
Kultivēta pļava, grāvota
Nekultivēts zemais purvs

— 260

51,7 —

45,0 —

8,0 —

4420

2585

2250

224

2,0

3,5
3,9

4,7

187,9

65,2

57,9

1,0
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loti

stipri

iekultivēta
velēnu

glejota

augsne
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52.
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Smilšmāla
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(pēc

K.
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2.

3

—zema
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purva
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4.

5.

6—augstā

(suņu)

purva

augšņu
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sniega kušanas laikā upes ūdens stipri ceļas un vienmēr pārplū-
dina daļu no upes palienes. Ūdens celšanās laiki ņemami vērā

palienes augšņu izmantošanā. Pavasari ūdens celšanās un palie-
nes applūšana ilgst B—ls8 —15 dienas, bet ūdens krišanās un palienes
applūšana pavasara lietus ietekmē ir ievērojami ilgāka — 10—25

dienas (64. tabula).
Palu laikā plūdu maksimumā ūdens augstums virs vidējā

ūdens līmeņa caurmērā mūsu republikā svārstās no 2 līdz 5 m, bet

atsevišķos plūdu gados sasniedz pat 10 m. Ūdens līmenim šādi
ceļoties, pavasari gandrīz visas upes «iziet» no krastiem un palie-

-64. tabula

Lielāko Latvijas PSR upju palienes

Upes pali<
nējošais pl

;nes domi-

latums (m)

Appli
šana

dzilur
(m)

Paliem!S applūšanas

Upe Palienesraksturojums

augštecē lejastecē
9

vidē-

Iais

ilgums

(die
nās)

Izbeigšanās
(vidēji)

.bava 100—200 300 1,5 2,0 15—25 Aprija vidū ļ Abpusēja, zema.

Applūst katru

gadu
Abpusēja, ar pār-

traukumiem, iz-

platīta tikai upes

lejastecē. Applūst
katru gadu

Abpusēja, ar pār-
traukumiem,

augsta. Applūst
tikai lielos palos.
Pēc hidroelektro-

staciju uzbūves

palus regulē

Abpusēja, augsta,
vidustecē ar pār-

traukumiem. Ap-
plūst lielos palos

Abpusēja, vidēji
augsta. Applūst
katru gadu

dviekste 50 līdz 800 2,5 15—: Aprīļa otra-

jā dekādē

laugava 100—300 400—800 Aprīļa otrās

dekādes

beigās

2,0 15—20

Gauja 20—80 līdz 700 0,20 0,6 10—15 Aprīļa otra-

jā dekādē

Lielupe 60—120 300—600 2,0 20--25 Aprīļa pir-

majā,
otrajā
dekādē

Aprīļa vidūLiela

Jugla
30—50 600—1000 0,2 0,3 10—15 Abpusēja, augsta.

Applūst lielos pa-

los

Abpusēja, ar pār-
traukumiem. Ap-
plūst katru gadu

Abpusēja. Applūst
lielos palos

Salaca 20—50 līdz 100 0,2 0,8 10—18 Aprīļa bei-

gās, maija

sākumā

Aprīļa pir-
majā
dekādē

Venta 100—200 līdz 100 0,3 15—200,6
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nes pārplūst. Tomēr sastopami arī gadi, kad palienes |oti maz un

pat nemaz nepārplūst.
Vasaras normālais ūdens līmenis paliene iestājas maija bei-

gās, jūnija sākumā. Tādējādi mūsu republikas palienes augsnes

iespējams labi izmantot lauksaimniecībā.

Dažreiz arī vasarā iestājas lietus gāžu plūdi, kad ūdens līmenis

paceļas caurmērā 0,8 —1,5, dažreiz pat 2,5—4,5 m virs vidējā, vie-

tām applūdinot upes palieni. Rudens lietus periodā ūdens līmeņa
celšanās virs parastā sasniedz līdz 2 m. Vasaras un rudens lietus

gāžu radītie plūdi parasti ir reti, to ūdeņi nes līdzi maz uzduļķoto
vielu. Tādi plūdi palienes augšņu veidošanos un lauksaimniecisko

izmantošanu ietekmē maz.

PALIENES AUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Palienes augsnes veidojas no palu ūdeņu sanestā materiāla. To

veidošanās daļēji pakļauta arī zonālo augsnes veidošanās faktoru

ietekmei.

Palu ūdeņi uzduļķo un aiznes no augsnes virsmas daudz sīku

un rupjāku minerālo un organisko daļiņu, daļu no tām nogulsnējot

pārplūstošo upju ielejās (palienē). Palienei strauji pāri plūstošie
ūdeņi nogulsnē sākumā rupjos smilts graudiņus un lielākos orga-

niskās vielas gabalus, bet sīkās daļiņas aiznes līdzi. Lēni plūstošie
ūdeņi palienē nogulsnē daudz vērtīgo sīko mālaino un trūdamo

daļiņu.
Palu raksturu un ūdens plūšanas ātrumu palienē stipri ietekmē

upes baseina sniega segas biezums, tā kušanas ātrums un ūdens

iesūkšanās iespējas augsnē. Agronomiski labāko augšņu veidoša-

nās noris, palienei pārplūstot ar lēnu ūdens plūsmu, kas parasti
notiek, 1) ja upes baseinā maz sniega vai ari tas lēni kūst; 2) ja
upes baseinā daudz mežu, kuru irdenā zemsega ļauj viegli augsnē
iesūkties sniega kušanas ūdeņiem; 3) ja upes baseinā ir purvu ma-

sīvi, kas uzņem daudz ūdens; 4) ja augsnei labi izveidota, stabila

struktūra un pavasara ūdeņi var augsnē viegli iesūkties.

Pavasara palu ūdeņu iesūkšanos augsnē ietekmē arī augsnes

sasalšanas dziļums un atkušanas ātrums. Augsnei ātrāk atkūstot,
ūdens tajā labāk iesūcas. Visi šie apstākļi traucē ūdens noplūšanu
pa augsnes virsmu un samazina strauju palu veidošanos. Pretējos
apstākļos liela daļa sniega ūdens noplūst pa augsnes virsmu, vei-

dojot straujus, lielus palus. Lēnu palu ūdens masas, kas uzplūst
palienei, nogulsnē tur daudz organisko un minerālo daļiņu, augiem
vērtīgo vielu, kas stipri ietekmē palienes augšņu auglību. Atkarībā

no ūdens tecēšanas ātruma un ūdeņu virpuļiem visi šie. materiāli

palienes dažādās vietās sadalās nevienmērīgi, veidojot piegultnes,
centrālo un pieterases palieni. Sanesumiem gadu pēc gada atkār-

tojoties, rodas bieza nogulumu kārta un atkarībā no sanestā ma-

teriālarakstura izveidojas dažādas palienes augsnes.
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Palienes augšņu veidošanos ietekmē arī dabiskie zonālie aug-

šņu veidotāji faktori, kas nosaka velēnošanās, podzolēšanās un

pārpurvošanās procesu attīstību. Tāpēc jāuzskata, ka mūsu palie-
nes augsnes veidojušās palu ūdeņu un to sanestā aluviālā mate-

riāla, kā arī vietēja zonāla rakstura dabisko augsnes veidotāju
faktoru mijiedarbībā.

PALIENES AUGŠŅU RAKSTUROJUMI

Līdz šim pieņemtajā Latvijas PSR palienes augšņu klasifikā-

cijā izdala šādus palienes augšņu apakštipus (sk. arī shēmu):
1. apakštips. Graudainās palienes augsnes (Agr),
2. apakštips. Pārejas palienes augsnes (Ap),
3. apakštips. Kārtainās palienes augsnes (Ak),
4. apakštips. Trūdamāspalienes augsnes (At).

Palienes augsnes (A)

l l l I
t. Graudainās 2. Pārejas 3. Kārtainas 4. Trūdamās

(Agr) (Ap) (Ak) (At)

1. Graudainās palienes augsnes (Agr) ir vienas no visauglī-
gākajām augsnēm mūsu republikā. Vairāk izplatītas lielo upju
(Daugavas, Lielupes, Gaujas) un vidēji lielo upju palienēs. Sīs

augsnes, kā iepriekš atzīmēts, veidojušās centrālajā palienē lēnu

palu ietekmē.

Graudainajām palienes augsnēm trūda horizonts (A,) ir biezs,
mālains, trūdu bagāts, ar labi izteiktu struktūru. Atkarībā no orga-
niskās vielas daudzuma, mehāniskā sastāva un krāsas dažādības

trūda horizontu parasti var iedalīt vairākās da|ās. Melnā vai tumš-

brūnā virsējā daļa,kas satur daudz trūda, parasti ir 0,5—1 m bieza,

smaga līdz vidēja smilšmāla sanesums ar labi izteiktu, stabilu,
graudainu struktūru (sk. 44. att. 4).

Graudaino palienes augšņu horizonti pāriet cits citā pakāpeniski
un izteikta kārtainība te konstatējama reti. Visbiežāk trūda hori-

zonts (Ai) pakāpeniski pāriet glejotā (g) vai gleja horizontā (G)
ar dzelzs un mangāna oksihidrātu piemaisījumiem un konkrēcijām.

So augšņu aktīvā reakcija, spriežot pēc ir tuva neitrā-

lai. Graudaino palienes augšņu horizontos pH H2o visbiežāk atro-

das robežās ap 6,5 —7,5.
Hidrolītiskais skābums mazs, nedaudz lielāks tas augsnes vir-

sējā slānī, bet arī parasti nepārsniedz 5 mgekv/100 g gaissausas
augsnes, daudzreiz ir pat zem 1 mgekv/100 g augsnes.

Apmaiņas bāzu un līdz ar to piesātinājuma pakāpe augsta. Pie-

sātinājums ar bāzēm ap 90%, bet atsevišķos gadījumos pat sa-

sniedz 99%.
Virskārtā trūda parasti virs 4%, bet graudainajās palienēs zem

dabiskajām pļavām — pārsniedz pat 10%. Organiskās vielas
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daudzums vēl vairāk palielinās, ja dabiskās pļavas cieš no lieka

mitruma un sāk pārpurvoties. Slāpekļa daudzums augsnē atkarīgs

no trūda daudzuma un sadalīšanās pakāpes, kā arī no augsnes

reakcijas. Graudainās palienes satur daudz laba trūda, tāpēc šīs

augsnes jāuzskata par samērā bagātām ar slāpekli (0,2—0,7%).
Neiekultivētās un vāji iekultivētās palienes augsnēs ir maz

augiem uzņemamā kālija un fosfora — parasti augiem uzņemamā

K2O un P205 mazāk par 10 mg/100 g gaissausas augsnes (65. ta-

bula).

65. tabula

Dažu Latvijas PSR upju palienes augšņu agroķīmiskās īpašības

(pēc R. Skujāna)

Graudainajās palienes augsnēs sastopamas labākās dabiskās

pjavas ar vērtīgu stiebrzāļu sastāvu.

Pietiekamā mitruma un augu barības vielu daudzuma dēļ grau-
dainās palienes augsnes uzskatāmas par vienām no vispiemērotā-

kajām augsnēm intensīvu dārzeņu un lopbarības kultūru audzē-

šanai.

2. Pārejas palienes augsnes (Ap) veidojas visbiežāk no māl-

smilts un smilts sanesumiem; retāk no smilšmāla sanesumiem. So

augšņu veidošanos vairāk ietekmējuši velēnošanās, podzolēšanās
un pārpurvošanās procesi. Tāpēc dažreiz pat morfoloģiski novēro-

jamas podzolēšanās un pārpurvošanās pazīmes. Sīs augsnes ar

savu kārtainību nedaudz līdzīgas kārtainajām palienes augsnēm,
bet pēc trūda daudzuma, mehāniskā sastāva un citām īpašībām

atšķiras no tām.

Oenē-
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hori-
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apzīmē-

jums un

biezums

(cm)
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M
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6,4
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0,9

4,7
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30,6
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189,6

4,6

14,3

ļ0,22

0,72

10,00

1,25

5,25

6,00

A",
40—100

A, 0—20
Trūda ba-

gātās

kārtas

Trūda na-

bagās
kārtas

16,7 j5,9 1,9 16,6 89,8 1,7

Gaujas, pārejas
Gaujas, kārtainā

sS
sS ;7,o

4,3

6,4

4,7

0,8

4,0

16,0

45,9

95,8
1,7
3,0

0,08
0,14

3,5

1,25

8,3

4,2

S 7,2 6,8 0,5 1,4 73,7 0,4
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Trūda horizonts (Ai) biezs, sasniedz 50 cm un lielāku dziļumu,
visbiežāk brūnpelēkā krāsā, ar samērā maz (1,5—3%) trūda. At-

sevišķos gadījumos trūda var būt ievērojami vairāk (sk. 44. att. 5).
Pārejas palienes augsnes ir bezstruktūras vai arī ar vāji iz-

teiktu struktūru. A, horizonts visbiežāk pakāpeniski pāriet glejotā
cilmiezī (Cg) vai gleja horizontā (G). Augsnes reakcija vāji skāba

līdz neitrāla, retāk skāba. Hidrolītiskais skābums un apmaiņas
bāzu daudzums atkarībā no upes sanesumiem stipri dažādi. Daž-

reiz sastopams ari apmaiņas skābums (daži mgekv/100 g gais-
sausas augsnes) un pat nelielos daudzumos kustīgais alumīnijs.
Piesātinājuma pakāpe ar bāzēm samērā neliela, svārstās ap 50%,
dziļākās kārtās mazāka, bet virsējā slānī lielāka.

Augiem uzņemamo barības vielu pārejas palienes augsnēs nav

daudz. Viegli uzņemamā P205 un K2O ir mazāk par 10 mg/100 g

gaissausas augsnes. Gandrīz visas pārejas palienes augsnes aiz-

ņem samērā mazauglīgas pļavas. Tās nosusinot, ielabojot, vispu-

sīgi mēslojot, ja nepieciešams, ari kaļķojot, izmantojamas ilg-
gadīgu kultivēto zālāju, bet labākās — arī dārzeņu audzēšanai.

3. Kārtainās palienes augsnes (Ak) veidojas strauju palu
ietekmē no bezstruktūras smilšainiem sanesumiem, kas satur maz

trūda. Labi saskatāma augsnes kārtainā uzbūve, kur biezākās, gai-
šākās trūdu maz saturošās smilšainās kārtas mijas ar plānām mā-

lainām, tumšākām, trūdu bagātākām kārtām (sk. 44. att. 6). Kārtu
biezums svārstās no 1 mm līdz vairākiem centimetriem. Biezākajās
smilšainajās kārtās trūda daudzums zem 1%, bet dažreiz praktiski

pat nav novērojams. Plānajās mālainajās kārtās trūda daudzums

visai dažāds.

Atkarībā no sanesumu rakstura un zonālofaktoru ietekmes aug-

snes reakcija, hidrolītiskais skābums un apmaiņas bāzes ir dažādi.

Kārtainās palienes augsnes parasti ir nabagas ar augu barības
vielām un to auglība salīdzinājumā ar graudainajāmpalienes aug-

snēm ir stipri zemāka. Ja smilšainais uznesums ir ļoti biezs, pie-
mēram, vairākās vietās Gaujas krastos, tad kārtainajā palienēaugi
veģetācijas laikā cieš ari no mitruma trūkuma. Tādos apstākļos
šī augsne ir neauglīga un lauksaimniecībā tikpat kā neizmanto-

jama.
Parasti kārtainās palienes augsnēs sastopamas augstā, vidējā

un zemā līmeņa pļavas. Šo pļavu ražība un siena vērtīgums atka-

rīgs no reljefa un mitruma apstākļiem, kā arī no palu ūdens pie-
nestajām barības vielām un apraktās velēnas īpašībām.

Ja smilts piemaisījums ir neliels, bet uznesuma lielākā daļa sa-

stāv no sīkākām daļiņām, tad šīs palienes augsnes nosusinot un

iekultivējot var izmantot kultivētu zālāju un citu kultūru audzē-

šanai. Augsnes dziļākajās kārtās, t. i., zem kārtainās palienes, bieži

sastopamas apraktas agrāk veidojušās graudainās palienes aug-

snes. Vietās, kur šīs augsnes atrodas nelielā dziļumā, tās iespē-
jams pieart virsējiem slāņiem, tādējādi ievērojami uzlabojot kār-

taino palienes augšņu auglību.



390

4. Trūdamās palienes augsnes (At) veidojas palieņu zemākajās

vietās, ūdens sanestajam materiālampārpurvojoties seklu grunts-
ūdeņu ietekmē. Augsnes virsējais —

velēnas vai kūdras horizonts,
kas bagāts ar trūdu un organiskajām vielām, veidojas no palu
ūdens sanestām dūņām un pārpurvošanās procesā uzkrātām augu

organiskajām atliekām. Zem virsējā horizonta parasti sastopama
sanesta glejota, maztrūdaina kārta vai pat gleja horizonts (G).

Augsnes reakcija visbiežāk skāba līdz vāji skāba. Piesātinājuma

pakāpe ar bāzēm dažāda. Trūda bagātās augsnes satur samērā

daudz slāpek|a. Fosfora, kālija, kalcija un citu augu barības ele-

mentu parasti maz.

Trūdamāspalienes augsnes izmantojamas kultivētu zālāju ierī-

košanai, bet pēc nosusināšanas un iekultivēšanas — arī lopbarības
augu, dārzeņuun citu kultūraugu audzēšanai.

PĀRĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS AUGSNES

Kultūraugsnes (K)

Augsnes stipri pārveidojot un ielabojot, veidojas kultūraug-
snes. Augšņu īpašību izmainīšanās iekultivēšanas rezultātā pētīta
jau sen, bet kultūraugsnes kā atsevišķs augsnes tips Padomju Sa-

vienībā tiek izdalītas tikai pēdējā laikā. Latvijas PSR teritorijā
augšņu iekultivēšanas procesus daudz pētījis un augšņu klasifikā-

cijā kultūraugšņu apzīmējumus ieviesis jau pirms Lielā Tēvijas
kara K. Krūmiņš. Pašreiz visā pasaulē, it sevišķi attīstītākajās val-

stīs, no augšņu veidošanās procesiem pirmā vietā izvirzās augsnes

iekultivēšanas process, kura rezultātā stipri ielabotas augsnes var

nosaukt par kultūraugsnēm.

KULTŪRAUGŠŅU IZPLATĪBA

Kultūraugsnes aizņem tikai dažus procentus no republikas teri-

torijas augšņu kopplatības. Tās visbiežāk sastopamas nelielās pla-
tībās ciematu centra tuvumā, zem aug]u un sakņu dārziem, kā arī

citās intensīvāk izmantotās un labāk iekoptās vietās. Pēc mehā-

niskā sastāva tās visvairāk ir smilšmāla un mālsmilts, bet samērā

daudz — arī smilts, jo vieglās apstrādāšanas dēļ daudzas smilts

augsnes sen apgūtas unvietām stipri iekultivētās.

KULTŪRAUGŠŅU VEIDOŠANĀS

Kultūraugsnes Latvijas PSR izveidojušās gandrīz no visiem

augšņu tipiem. Tomēr visbiežāk sastopamas kultūraugsnes, kas

veidojušās, iekultivējot velēnu podzolētās augsnes. Augšņu iekul-
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tivēšanas rezultātā dabiskās augsnes zaudē sliktās īpašības un

iegūst jaunas agronomiski labākas īpašības. Atšķirībā no citiem

ražošanas līdzekļiem augsne, to pareizi kopjot un izmantojot, ne-

vis nolietojas, bet gan progresīvi uzlabojas, paliek auglīgāka.

Augsni iekultivējot, izmanto zinātnes un tehnikas sasniegumus,
kā arī lauksaimniecības pieredzi. Atkarībā no dabiskajiem un saim-

nieciskajiem apstākļiem augšņu iekultivēšanās notiek pakāpeniski
vai ari strauji. Ilgstošas augstas agrotehnikas ietekmē augsne

iekultivējas pakāpeniski, bet to var ari iekultivēt strauji, pielietojot
radikālus augsnes pārveidošanas pasākumus vai pat augsnes māk-

slīgu izveidošanu.

Augsnes iekultivēšanai liela nozīme ir sliktās augsnēs — velēnu

podzolētajās, purvainajās un purva augsnēs. So augšņu zemās

auglības dēļ augsnes kultivēšana ir kultūraugu ražības celšanas

pamatā. Tāpēc gandrīz visas aramzemes ir vairāk vai mazāk iekul-

tivētās. Tomēr kultūraugšņu tipā var iedalīt tikai augsnes ar augstu
iekultivēšanas pakāpi.

Velēnu podzolēto augšņu iekultivēšanā (sk. 47. att.) tiek iznīci-

nātas tās podzolēto augšņu īpašības, kas nelabvēlīgas augiem.
Augsne uzlabojas — tajā palielinās trūda horizonta (A[) biezums

un trūda daudzums, bet samazinās un izzūd augiem kaitīgais pod-
zola horizonts (A 2). Palielinās N, P205, K2O un citu augiem vaja-
dzīgo barības vielu daudzums. Augsnes adsorbcijas kompleksā

mazvērtīgos, pat kaitīgos H' un Ak" jonus nomaina vērtīgais Ca"

un daļēji arī Mg". Augsnes piesātinājuma pakāpe ar bāzēm palie-
linās un skābā reakcija samazinās, kļūst pat neitrāla vai tuva

neitrālai. Vienlaicīgi uzlabojas augsnes sakārta, it sevišķi struk-

tūra, kas savukārt uzlabo gaisa un mitruma režīmus augsnē, kā

ari daudzas citas augsnes īpašības. Augsnes reakcijas un fizikālo

īpašību uzlabošanās veicina mikrobioloģisko procesu attīstību. Pa-

lielinās augiem labvēlīgo mikroorganismu, it sevišķi slāpekļsaistī-
tāju baktēriju daudzums, uzlabojas nitrifikācijas procesi.

Lielas pārmaiņas augsnē notiek purvaino augšņu (52. att.) un

purva augšņu (53. att.) ielabošanā. So augšņu svarīgākās pārvēr-
tības vispirms saistītas ar augsnes nosusināšanu. Pēc nosusinā-

šanas augsnē pazeminās gruntsūdens līmenis un uzlabojas ūdens,
gaisa un siltumarežīmi, palielināsmikroorganismu, it sevišķi aerobo

baktēriju daudzums. Izzūd kaitīgie reducētie savienojumi. Orga-
niskā viela sadalās, atbrīvojot augu barības elementus. Vienlaikus

daļa organiskās vielas pārveidojas vērtīgās trūda formās. Tālākajā
iekultivēšanā mazvērtīgos H-

un Ak" jonus nomaina vērtīgākie bā-

ziskie katjoni, palielinās augsnes piesātinājuma pakāpe un sama-

zinās augsnes skābums.

Ilggadīgas iekultivēšanas — kaļķošanas, mēslošanas un citu

pasākumu ietekmē augsnes virskārtā izveidojas sekundārs piesā-
tinājums ar bāzēm un var parādīties pat brīvi karbonāti. Veidojas
laba augsnes sakārta un stabila struktūra.
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Augsnes iekultivēšanā izmainās ari labi sasaktāmās morfolo-

ģiskās īpašības un pirmām kārtām augsnes profila uzbūve. Aug-
snes virskārta tiek stipri sajaukta, izlīdzināta un pabiezināta, tā

zaudē plankumus un kļūst viendabiska. Pakāpeniski tiek likvidēts

gaišpelēkais podzola vai zilganpelēkais gleja horizonts. Izlīdzinās

mikroreljefs.

lekultivētās augsnes grupējot, tas visbiežāk iedala pec iekulti-

vēšanas pakāpes.

I iekultivēšanas pakāpe (K1) ir vāji iekultivētām

augsnēm, kas pēc savām īpašībām ir tuvas attiecīgā augšņu veida

dabiskajai augsnei. Augsnei I iekultivēšanas pakāpē ir nedaudz

palielināts trūda horizonts, mazliet uzlabota reakcija un citas īpa-
šības. Dažreiz atsevišķas augsnes īpašības, piemēram, trūda dau-

dzums, augsnes izmantošanā var būt arī samazināts.

II iekultivēšanas pakāpe (K 2) ir vidēji iekultivētām

augsnēm. Sajā iekultivēšanas pakāpē augsnēm daļēji vēl sastop
agrākās negatīvās īpašības, tomēr augstas agrotehnikas ietekmē

tās stipri uzlabotas: palielināts trūda horizonts un trūda dau-

dzums, daļēji samazināti vai pat likvidēti podzola un gleja hori-

zonti, uzlabota reakcija, augu barības vielu daudzums, augsnes
struktūra uncitas īpašības.

111 iekultivēšanas pakāpe (K3) ir stipri un ļoti stipri
iekultivētām augsnēm. Sliktās augsnes īpašības iznīcinātas, to vietā

izveidotas jaunas augiem labvēlīgas īpašības. Augsne pēc savām

morfoloģiskajām, ķīmiskajām, fizikālajām un bioloģiskajām īpa-
šībām stipri atšķiras no attiecīgā augšņu veida dabiski veidojušās
augsnes. Tālākā iekultivēšanā augsne kvalitatīvi pāriet jaunā aug-

šņu tipā — kultūraugsnēs (X).

Dabiskas augsnes attiecīgajā iekultivēšanas pakāpe saīsināti

apzīmē ar augsnes veida 'un iekultivēšanas pakāpes simboliem, pie-

mēram, vidēji iekultivēta velēnu vāji podzolēta augsne —^r-
G. Grigorjeva un V. Frīdlanda (1964. g.) publikācijās par Bal-

tijas republiku augsnēm iekultivēto podzolēto augšņu klasifikācijā
pielietots šāds iedalījums: 1) apgūtās augsnes — vāji iekultivētās,

2) iekultivētās augsnes — vidēji iekultivētās, 3) kultūraugsnes —

stipri iekultivētās, 4) pārveidotās augsnes — terases, plantažētās
augsnes, apūdeņotās augsnes, 5) mākslīgās augsnes

— siltumnīcu

augsnes, augsnes aizvietotāji, ieskaitot hidroponiku.

Tātad kultūraugsnēs ieskaita iekultivēšanas rezultātā stipri
pārveidojušās augsnes neatkarīgi no tā, vai pārveidošanās noti-

kusi ilgstošas augstas agrotehnikas ietekmē (veco mītņu vie-

tās, piemājas dārzos v. c.) vai īslaicīgu radikālu pasākumu ietekmē

(plantažēšana, terasēšana, nosusināšana, apūdeņošana v. c),
ieskaitot arī mākslīgu augsnes komplektēšanu zemstikla pla-
tībās.
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KULTŪRAUGŠŅU RAKSTURĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS

Kultūraugsnēm ir biezs (>25—30 cm), trūdu bagāts (trūda
>3%), brūnganpelēks trūda horizonts (Ai), kas visbiežāk pakāpe-
niski un mēlesveidā iesniedzas augsnes dziļākajās kārtās. Zem

trūda horizonta atrodas augsnes cilmiezis (C) vai arī ieskaloša-

nās horizonta (B) paliekas. Podzola horizonts (A2) un gleja hori-

zonts (G) nav novērojami. Pieļaujama nedaudz augsnes glejoša-
nās. Augsne irdena, drupataina, ar samērā daudz augiem
uzņemamo barības vielu. Dažreiz augsnē sastop trauku lauskas,
ogles, kaulus un citus ieslēgumus, kas norāda uz augsnes senu iz-

mantošanu un iekultivēšanu. Augsnes reakcija tuva neitrālai

(pHKci>s,s). Atšķirībā no dabiski veidotajām republikas aug-

snēm, kurām parasti virskārtas reakcija ir skābāka nekā dziļākās
kārtās, kultūraugsnēm bieži vien augsnes virskārta ir mazāk skāba

nekā augsnes dziļākie horizonti. Kultūraugsnēm virskārtas reak-

cija uzlabota, augsni mēslojot un kaļķojot, kā ari aktīvā augu un

slieku darbībā paceļot karbonātus no augsnes dziļākām kārtām

virspusē. Augsnes piesātinājums ar bāzēm augsts; tas radies aug-

snes iekultivēšanas rezultātā, sekundāri uzkrājoties bāziskiem kat-

joniem.
Uzlabotās ķīmiskās un fizikālās augsnes īpašības labvēlīgi

ietekmē augsnes bioloģiskos procesus, mikroorganismu darbību un

augu attīstību. Augu barības vielu bioloģiskā aprite noris strauji.
Augsnē novērojama intensīva slieku un citu augsnes dzīvnieku dar-

bība.

Uzlabotais mitruma un gaisa režīms, palielinātais augiem
viegli pieejamo barības vielu daudzums nodrošina kultūraugsnēs
stabilas un augstas ražas. Tomēr augstu ražu iegūšanai ari šajās

augsnēs nepieciešams vispusīgs organiskais un minerālais mēslo-

jums, ieskaitot pat mikroelementu mēslojumu.

Lietojot pareizu agrotehniku, jācenšas šo augšņu labās īpašības
saglabāt, bet sliktās uzlabot. Kultūraugsnēs izmantojamas augļu
un sakņu dārziem, kā ari vērtīgāko lauka kultūru audzēšanai.

Erodētās augsnes (E)

Vējam un nokrišņu ūdeņiem nonesot augsnes virsējos horizon-

tus, veidojas erodētās augsnes.

ERODĒTOAUGŠŅU IZPLATĪBA

Latvijas republikā daudzas tīruma augsnes ir erodētas. Sevišķi
daudz erodēto augšņu ir paugurainajos rajonos (5—30% no aram-

zemes kopplatības). Republikā vairāk nekā 2,5% aramzemes
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augsnes ir vidēji un stipri erodētas. Vāji līdz vidēji erodētu augšņu
ir ievērojami vairāk. Erozijas pakāpe republikā pieaug virzienā no

rietumiem uz austrumiem. Stipri un vidēji erodētās augsnes izpla-
tītākas republikas austrumos — Latgales augstienē un Augšzemes

augstienē, vidēji erodētās augsnes
— Vidzemes centrālajā aug-

stienē, bet vidēji un vāji erodētās augsnes — Kurzemes augstienēs.
Austrumu rajonu stiprākai augšņu erozijai par iemeslu ir kontinen-

tālāks klimats, stiprā mežu izciršana, vājā augsnes iekultivēšanā

un citi faktori. Latvijas PSR izplatītāka ir ūdens erozija, vēja ero-

zija sastopama samērā reti un tikai smilšainos augšņu rajonos.

ERODĒTO AUGŠŅU VEIDOŠANĀS UN ĪPAŠĪBAS

Augšņu eroziju stipri ietekmē nepareiza augsnes izmantošana,
apstrādāšana, reljefs, klimats, augsnes fizikāli ķīmiskās īpašības,
augu sega un citi apstākļi. Dabiskās augu valsts iznīcināšana

—

mežu izciršana, nogāžu uzaršana veicinājusi erozijas attīstību.

Ūdens erozija parasti izpaužas kā augsnes virsmas vienlaidu
nonešana. Sevišķi tā novērojama paugurainās vietās, ja slīpums
pārsniedz 6°. Sniega kušanas ūdeņi, lietusgāzes un nepareiza aug-

snes apstrādāšana no nogāžu augšdaļas nones augsnes virskārtu,
sanesumus uzkrājot nogāžu lejasdaļā. Stāvākās nogāzes noskalojas
spēcīgāk. Sniegs kūst straujāk un sniega kušanas ūdeņi vairāk

nones augsni dienvidu, kā arī dienvidrietumu nogāzēs, bet lietus-

gāžu ūdeņuietekme visur ir vienāda un navatkarīga no debess pu-

ses. Stiprāk noskalojas bezstruktūras augsnes un smalka mehā-

niskā sastāva augsnes ar vāji izteiktu struktūru; ūdens tādās aug-

snēs slikti iesūcas un, noplūstot pa augsnes virsmu, rada eroziju.
Vēja erozija sastopama galvenokārt smilšainās Piejūras ze-

mienes augšņu rajonā. Stiprāk tā parādās neapmežoto kāpu smil-

tājos pie Bolderājas, Vecākiem, Carnikavas, Lilastes, kā arī jūras
piekrastes joslā starp Kolkas ragu un Ventas ieteku.

Republikā augsni skārusi arī postošā kara darbība, vietām no-

ārdīta tās auglīgā virskārta, radot savdabīgu eroziju (ierakumos,

prettanku aizsardzības rakumos, šāviņu bedrēs v. c).
Republikā visbiežāk sastop velēnu podzolētās erodētās augsnes,

kuras iedala pēc erozijas pakāpes.
I erodēšanās pakāpē ir augsnes, kurām daļēji vai pilnīgi

nonests velēnas horizonts (Ai). Augsnes virskārtā atrodas sajaukts
trūda unpodzola horizonts.

II erodēšanās pakāpē ir augsnes, kurām daļēji vai pil-

nīgi nonesti Aj un A
2 horizonti. Augsnes virskārtai piejaukts ieska-

lošanās horizonts (B).
111 erodēšanās pakāpē ir augsnes, kurām nonesti Aj, A

2

un daļēji arī B horizonti. Augsnes virskārtā ir ieskalošanās hori-

zonts arnelielu trūda piejaukumu.
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IV erodēšanās pakāpē ir augsnes, kurām nonesti Ait

A2 un B horizonti. Augsnes virskārtā atsedzas cilmiezis ar nelielu

trūda piejaukumu.
V erodēšanās pakāpē ir augsnes, kurām nonesti visi

augsnes horizonti. Augsnes virskārtā atsedzas iezis. Šādas aug-

snes novērojamas gravās.
Praktiskajā augšņu klasifikācijā izdala trīs erodēto augšņu

veidus:

1) vāji erodētās augsnes (E1) —nonests Ai horizonts

un skarts A
2

horizonts. Atbilst I un II erodēšanās pakāpes aug-

snēm;

2) vidēji erodētās augsnes (E2) —nonests Ai un A2

horizonts un skarts B horizonts. Atbilst 111 erodēšanās pakāpes

augsnēm;
3) stipri erodētās augsnes (E 3) —

nonesti visi vir-

sējie augsnes horizonti un skarts augsnes cilmiezis. Atbilst IV un

V erodēšanās pakāpes augsnēm.
Erozijas stiprumu parāda kopā ar augšņu veida simbolu, pie-

mēram, velēnu vāji podzolēta vidēji erodēta augsne -pj-.
Erodēto augšņu īpašības atkarīgas no augšņu veida un erozijas

pakāpes. Augsnēm, kas veidojušās uz karbonātu cilmiežiem, pēc
virsējo podzolēto horizontu noskalošanās atsedzas CaC03 bagātais
cilmiezis, kas stipri ietekmē augsnes reakciju un citas īpašības.
Sis apstāklis ņemams vērā, noteicot augsnes veidu.

Erodējoties augsnes virskārtai, strauji pasliktinās augsnes ag-

ronomiskās īpašības un auglība. Erodētās augsnes satur maz

trūda, slāpekja, fosfora un citu augiem vajadzīgo makroelementu

un mikroelementu. Trūda daudzuma samazināšanās ir viena no

raksturīgākajām viegli konstatējamām erodēto augšņu pazīmēm.
Ja erozijas neskartajām tīrumu augsnēm trūda daudzums visbie-

žāk svārstās ap 2,0—3,0%, tad vāji erodētajām — 1,5—2%, vidēji
erodētajām — 1,5—1%, stipri erodētajām — 1 —0,5%.

Erodētās augsnes pavasarī ātri sažūst, virskārtā izveidojas ga-

roza, sējumi slikti sadīgst un pavasara lietus tos daļēji izskalo.

Sie apstākļi samazina kultūraugu ražas. Visvairāk uz augšņu ero-

ziju reaģē vasarāji, tad ziemāji, bet samērā maz tauriņzieži.

ERODĒTO AUGŠŅU IELABOŠANĀ

Erodēto augšņu ielabošanai vispirms jānovērš tālāka virskārtas

noskalošana. Augsnes pēc iespējas vairāk jāaizņem ar kultūrām,

kuras pavasaros un rudeņos nosedz augsnes virsmu. Līdz 6° stā-

vās pauguru nogāzes izmantojamas vispārējās tīrumu augu sekās,

7 —l4° stāvās nogāzēs organizējama speciāla preterozijas augu
seka ar lielu tauriņziežu (āboliņu, lucernas) un ziemāju īpatsvaru,
bet 15—20° stāvās nogāzes galvenokārt aizņemamas ar ilggadīgiem
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zālājiem. Plašās auglīgās nogāzēs ierīkojami augļu dārzi. Maz-

auglīgās stāvas nogāzes apmežojamas.
Svarīgi ievērot pareizu augsnes strādāšanas un mēslošanas sis-

tēmu. Augsnes apstrādāšanas virziens kā arī rušināmaugu vagas

pēc iespējas izvietojamas pa horizontālēm, t. i., šķērsām nogāzei.
Garākās nogāzēs ieteicams tādā pašā virzienā vairākās vietās iz-

dzīt pārtrauktas vagas vai pat ierīkot ilggadīgo zālāju slejas. Ero-

dētās augsnēs kultūraugus sēj sabiezināti.

lelabojot erodētās augsnes, aramkārtā jāpalielina trūda un augu

barības vielu, visvairāk slāpekļa daudzums. Pakāpeniski jāpadzi-

ļina aramkārtā un atkārtoti jāirdina zemaramkārta. Vienlaicīgi
dodamas lielas organiskā un minerālā mēslojuma devas. Trūda ba-

gātas aramkārtas ātrākai izveidošanai audzējamas siderātu kul-

tūras.

Stāvās (>2o°), kā arī mazauglīgās nogāzes apmežojot, slik-

tākās smilšainās augsnēs audzē jauktu priežu un bērzu mežu, bet

labākās mālainās augsnēs — egles.

Uzskalotas (uznestas) augsnes (U)

Nogāžu lejasdaļā, ielejās, ieplakās un citās reljefa zemākās

vietās uzkrājas no augstākām vietām nonestas augsnes minerālās

un organiskās daļiņas. Mūsu apstākļos visbiežāk augšņu erozijas
dēļ pauguru virsotnē veidojas erodētās augsnes, bet piekājē — uz-

skalotās augsnes. Sevišķi lieli sanesumi uzkrājas pauguru piekājē
tad, ja tā virsotne pakļauta vidējai vai stiprai augsnes erozijai. Tā-

pēc visvairāk uzskaloto augšņu sastop paugurainos rajonos. Gan-

drīz vienmēr pauguru piekājē vietās, kur tīrums pāriet pļavā vai

ganībā, nelielā šaurā joslā uzkrājas sanesumi un veido uzskalotu

augsni. Sanesumu uzkrāšanos tur veicina arī nepareiza augsnes

apstrādāšana, piemēram, aršanā velēnas vēršana uz leju, un pļa-

vas augi, kas aizkavē erodēto daļiņu tālāku aiznešanu.

Sanestais materiāls parasti ir smalks un satur daudz trūda;
tam uzkrājoties, ievērojami palielinās Ai horizonta biezums. Tāpēc
uzskalotajām augsnēm ir nereti 40—60 cm un pat biezāks par

100 cm trūda horizonts. Augsnes dziļākie horizonti ir dažādi atka-

rībā no augsnes, uz kuras uzkrājušies sanestie materiāli. lelejās un

ieplakās zem trūda horizonta visbiežāk atrodas gleja vai glejots
horizonts, bet pauguru slīpumos —■ arī glejoti podzola un ieskalo-

šanās horizonti. Uzskalotās augsnes relatīvi bagātas ar augu ba-

rības vielām, jo ūdens tās kopā ar sīkajām augsnes daļiņāmdaļēji
pienes no reljefa augstākajām vietām.

Uzskaloto augšņu platības ne vienmēr ir tik lielas, lai tās spe-
ciāli izdalītu augšņu kartē. Ja uzskaloto augšņu ir maz, tad vē-

lams tās atsevišķi neizdalīt, bet parādīt kompleksā kopā ar pārē-
jiem izplatītākajiem augšņu veidiem. Izdalot uzskalotās augsnes,

ieteicamsparādīt arī augšņu veidu, uz kura atrodas uzskalotā aug-
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gleja augsnes (p^-ļ.
Ja uzskaloto augšņu platības ir lielas un sanestā materiāla

biezums stipri dažāds, tad, grupējot sīkāk, var izdalīt seklās, vidēji
dziļās un dziļās uzskalotās augsnes.

Uzskalotās augsnes ir auglīgas. Tomēr ražas svārstīgā augsnes
mitruma un jaunā sanestā materiāla ietekmē nav stabilas. So aug-

šņu ielabošanā vispirms jānovērš augsnes erozija un tālāka uzne-

sumu veidošanās. Svarīga ir augsnes nosusināšana, skābām aug-
snēm kaļķošana, pareiza augsnes apstrādāšana, mēslošana un citi

pasākumi.

Apraktās augsnes (R)

Apraktās augsnes dabiski veidojas, kāpu smiltij ar vēju pārvie-
tojoties un augsni aprokot. Mākslīgi tās veidojas vietās, kur iz-

kliedē no novadgrāvjiem izrakto zemi vai uzved uz augsnes jaunu
materiālu utt. Aprakto augšņu ir ļoti maz, tās tikai retos gadījumos
izdalāmas atsevišķi kā augšņu veids.

Saīsināti apzīmējot apraktās augsnes, parāda kā apraktās, tā

arī jaunizveidotās augsnes veidu, piemēram, nepilnīgi izveidota

augsne veidojusies uz apraktās velēnu glejotās augsnes /R .1
Apraktās augsnes auglība stipri atkarīga kā no jaunizveidotās

augsnes, tā arī no apraktās augsnes īpašībām. So augšņu iela-

bošanā arī veicama, ņemot vērā jaunās augsnes un apraktās aug-

snes agronomiskos raksturojumus. Vietās, kur smilts uznesta uz

kūdras vai mālaina materiāla, augsnes apstrādāšanā jācenšas
smilti jaukt ar aprakto augsni. lelabošanās pasākumi jaunizveido-

tajai un apraktajai augsnei ir tādi paši kā jau aprakstītajiem atbil-

stošajiem augšņu veidiem.

Nepilnīgi izveidotās augsnes (N)

Nepilnīgi izveidotās augsnes republikā izplatītas maz (0,1%).
Tās veidojas uz vēja, ūdens un mākslīgi sanesta materiāla, kā arī

uz masīviem nesadēdējušiem iežiem. Biežāk šādas augsnes sastop

kāpās un grantsbedrēs.
Parasti nepilnīgi izveidotās augsnes pēc absolūtā un relatīvā

vecuma ir jaunas, ar vāji izveidotiem ģenētiskajiem horizontiem.

Augšņu veidošanos tikai nedaudz skāruši velēnošanās, podzolēša-
nās un pārpurvošanās procesi, tāpēc šo procesu izpausme vāji kon-

statējama.
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Visbiežāk augsnes virskārtā atrodas neliels A0 horizonts (zem-

sega). Tā apakšējā daja pakāpeniski pāriet tikai dažus centimetrus

biezā Ai horizontā, kas tālāk pāriet cilmiezī. Atsevišķos gadīju-

mos sastop arī vāji izveidotus nelielus A2 un B horizontus. Var būt

arī glejošanāspazīmes.
Nepilnīgi izveidoto augšņu ķīmiskās īpašības — reakcija, kar-

bonātu klātbūtne, augu barības vielas, kā arī fizikālās īpašības —

blīvums, porainība, mitrums ir atkarīgas no cilmieža rakstura un

reljefa. Parasti šīs augsnes ir sausas, ar maz trūda un gandrīz
neitrālu reakciju.

Nepilnīgi izveidotās augsnes apmežojamas. Stipri apdzīvotu
vietu tuvumā vai arī nelielās platībās lauku vidū, lai nesadrumsta-

lotu tīrumus, tās ielabojamas.
Nepilnīgi izveidoto augšņu ielabošanās pamatā ir trūda hori-

zonta radīšana, uzvedot trūda bagātu augsni vai stipri mēslojot
ar organiskajiem mēsliem — kūtsmēsliem, kūdru un zaļmēsliem,
vienlaikus padziļinot aramkārtu. Nepieciešams dot arī pilnu mine-

rālmēslojumu un mikroelementus.

MEŽA AUGSNES

Meža augsnes, kas izveidojušās meža veģetācijas unpārējo fak-

toru kopietekmē, pēc sava sastāva un īpašībām ir visai atšķirīgas
no lauksaimniecībā izmantojamām augsnēm.

Mežā organisko atlieku uzkrāšanās, to bioķīmiskais sastāvs un

apstākļi, kas ietekmē trūda veidošanos, ir citādi nekā pļavā un tī-

rumā. Pļavas un tīruma augsnēs trūds galvenokārt veidojas no

zālaugiem vai kultūraugiem un to sakņu atliekām, kas satur ievē-

rojami mazāk lignīna un miecvielu, bet vairāk slāpekli saturošu

sastāvdaļu (proteīnu) un minerālvielu. Tas sekmē intensīvāku bak-

tēriju darbību un organisko atlieku ātrāku fumifikāciju un minera-

lizāciju. Turpretim meža augsnēs baktēriju darbību aizkavē koku

miecvielas un sveķi, tādēļ stipri aizkavējas organisko augu atlieku

sadalīšanās. Pie tam meža augsnēs lignīna ietekmē arī celuloze sa-

dalās lēnāk.

Mežā organiskā viela, no kuras veidojas trūds, galvenokārt

krājas virs augsnes zemsegas veidā, kā tas notiek, piemēram, mēt-

rājā, riestā, slapjā vērī un citos meža augšanas apstākļu tipos.
Meža augsnēs organiskās vielas avots ir arī koku un krūmu sak-

nes. Tīruma un pļavas augsnēs 80—90% augu atlieku samērā vien-

mērīgi izvietotas trūda horizontā (Ai).
Meža zemsega. Zem skuju koku un jauktiem mežiem augsnes

virskārtā parasti uzkrājas daļēji sadalītas organiskās atliekas un

veido meža zemsegu. Zemsega ir svarīga augu barības vielu krā-

tuve augsnē. Tā katrā meža augšanas apstākļu tipā ir ar atšķirīgu
ķīmisko sastāvu. Egļu vēra augšanas apstākļu tipā zemsega sa-

tur vidēji 6,6—7,9% pelnu (absolūti sausā masā): Si02 — 1,5—
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2,9%; A1 203 — 0,4—0,50%; Fe203 — 0,25—0.45%; CaO — 2,0—
3,7%; MgO — 0,25—0,38%; P

2
0

5
— 0,21—0,28%; K

2
O

— o,l×

0,24 %; MnO — 0,10—0,25%; N — 1,21— 1,50%.
No zemsegas atkarīga ne vien augu barības vielu dinamika un

augu barošanās, bet arī augsnes mitruma un gaisa režīms. Mežā

sastop vairākus zemsegas tipus; katram meža zemsegas tipam at-

bilst noteikta augsnes zemsegas horizonta uzbūve ar kvalitatīvi

atšķirīgu trūda sastāvu un daudzumu.

Parasti meža zemsegas horizontu iedala trijos apakšhorizon-
tos atkarībā no organisko atlieku sadalīšanās pakāpes. Svaigas un

maz pārveidotas skuju koku un lapu koku nobiras, kā arī maz sa-

dalītas zemsegas augu atliekas ieskaita A
o

'

apakšhorizontā (ap-
zīmē arī ar L). A0

"
apakšhorizontā (apzīmē arī ar F) augu atlie-

kas vidēji sadalītas; šeit noris intensīvs sadalīšanās (fermentāci-

jas) process. Labi sadalītās augu atliekas (amorfais humuss)
sastāda Ao'" apakšhorizontu (apzīmē arī ar H).

Meža augsnēs pēc zemsegas bioķīmiskā sastāva un sadalīša-

nās pakāpes izšķir trīs trūda formas: rupjais jeb jēlhumuss, pus-

rupjais humuss (moder) un amorfais jeb saldais humuss (mul).
Lai gan šo trūda formu organiskais sastāvs ir diezgan dažāds, tās

tomēr ir ģenētiski vienotas, jo parāda organisko vielu pārveidoša-
nās un sadalīšanās secību.

Jēlhumusa rašanās nav stingri saistīta ar noteiktām koku

sugām. Tomēr mūsu mežos tas galvenokārt rodas zem skuju koku

audzēm, daļēji arī zem skābaržu audzēm Kurzemē. Zemsegas sa-

dalīšanos aizkavē vēsais klimats, kā arī pašu organisko atlieku ķī-
miskais sastāvs

—
tās satur daudz organisko skābju, miecvielu,

darvvielu un sveķu, bet maz bāzisko vielu, kas varētu neitralizēt

radušās trūdskābes.
Jēlhumuss ir trejāds: 1) tipiskais jēlhumuss A

o

'

sastopams
vidēji mitrā priežu mētrājā ar nabadzīgu faunu. A0

"
un Ao'" apakš-

horizonti vidēji biezi; 2) humusvielām bagātais jēlhumuss labi sa-

dalīts, slapjā stāvoklī smērējas. A
0

"
apakšhorizonts vidēji biezs;

3) humusvielām nabadzīgais jēlhumuss sastopams sausās vietās

un ir bioloģiski maz aktīvs. A0
"

apakšhorizonts labi izteikts, stipri
pietīklots ar sēņu hifām, pelēkbrūnā un sarkanbrūnā krāsā. Ao'"

apakšhorizontā praktiski nav.

Pusrupjais humuss (moder) galvenokārt sastopams

lapu koku un skuju koku mežos un uzskatāms kā pārejas stadija
no jēlhumusa uz amorfo humusu (mul). Seit aktīvi darbojas aug-

snes fauna, kas daļēji vai pilnīgi sajauc humusu ar minerālaugsni.
Pusrupjajā humusā var izšķirt Ao', A0

"
un An'" apakšhorizontus.

Humusa reakcija var būt dažāda atkarībā no minerālaugsnes ķī-
miskā sastāva. Augsnēs, kurās karbonāti atrodas sekli, organiskās
atliekas ātri un labi sadalās, tādēļ šeit pusrupjajam humusam

iespējams izdalīt tikai vienu horizontu.

Amorfais humuss (mull) veidojas auglīgās lapu koku

audzēs ar pietiekamu kalcija daudzumu, kur organiskās vielas ātri
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sadalās un augsnes fauna (sliekas) humusu nepārtraukti sajauc
ar minerālaugsni. Tāpēc ari lapu nobirumi (Ar/ apakšhorizonts)

uz minerālaugsnēm ilgi nepastāv, bet ātri humificējas. Amorfā hu-

musa apakšhorizonts (Ar/") ir tumšpelēkā vai melnā krāsā, satur

daudz augsnes minerālo daļiņu. Tam ir raksturīgā augsnes smarža.

Lielākā daļa augsnes agregātu veidojusies kā slieku ekskrementi.

Tie satur daudz māla minerālu un trūdskābju kompleksus savie-

nojumus ar vāji skābu vai neitrālu reakciju un augstu piesātinā-

juma pakāpi. Ar/" veidojas augsnēs zem bagātīgas zālaugu veģe-
tācijas. C: N attiecība šaura. Ar neapbruņotu aci trūdā nevar

saskatīt atsevišķas augu daļas.
Tādējādi organiskās vielas akumulācijas horizonts meža aug-

snēs ievērojami atšķiras no tīruma un pļavas augšņu trūda hori-

zonta. Meža apstākļos gleja augsnes, podzolētās augsnes un podzo-
lētās gleja augsnes stipri atšķiras no tīruma augsnēm. So meža

augšņu virskārtā bieži nav parastā velēnas horizonta, bet to aiz-

stāj trūdami kūdrainais un kūdras slānis. Mežā augšņu ieskaloša-

nās horizontā (B) stipros podzolēšanās procesos izveidojas ort-

šteins un iluviālā humusa apakšhorizonts. Tādējādi meža augšņu
klasifikācijai nepieciešami daži papildinājumi un izmaiņas, kas iz-

saka zināmu mežam raksturīgu apstākļu kopumu.
Mūsu republikā sastopamie meža augšņu tipi parādīti 66. ta-

bulā.
66. tabula

Latvijas PSR meža augšņu iedalījums

AUTOMORFĀSAUGSNES

Latvijas PSR izplatīti 3 automorfo meža augšņu tipi:
1. tips. Velēnu karbonātu augsnes (Vk),
2. tips. Brūnās augsnes (B),
3. tips. Podzolētās augsnes.

Augsnes arnoteiktu mitruma režīmu Augsnes ar dažādu mitruma režīmu

automorfās
(normāli mitrās

minerāl-

augsnes)

pushidromorfās
(purvainās
augsnes)

hidromorfās
(purva augsnes)

aluviālās pārejās

. Velēnu kar-

bonātu (Vk)
l. Podzolētās

gleja(PG)

1. Zemā (zā|u)
purva (Tz )

1. Palienes

(A)
1. Apmežotās

kultūraug-
snēs (K)

2. Erodētās

augsnes (E)
3. Uznesumu

augsnes (U)

!. Brūnās (B) 2. Gleja (G) 2. Pārejas purva
(T

P)
3. Augstā

(sūnu) purva
(Ta)

i. Podzolētās

(P)

4. Nepilnīgi iz-

veidotās (N)
5. Apraktās

augsnes
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1. tips. Velēnu karbonātuaugsnes (Vk)

Latvijas mežos, kas atrodas mežu-pļavu zonā, mistrāja un gār-
šas augšanas apstākļu tipos lielākās vai mazākās platībās atro-

das karbonātu augsnes, kas veidojušās uz dažādiem karbonātus

saturošiem morēnu māla, putekļaina smilšmāla, merģeļainas māl-

smilts, kā arī uz skeletainiem cilmiežiem.

Zemgales līdzenuma augšņu rajonā, kur visvairāk velēnu kar-

bonātu augšņu, kā cilmieži parasti ir putekļainie smilšmāli un māli,

bet pārējos augšņu rajonos cilmieži visbiežāk ir karbonātiem ba-

gāti akmeņaini morēnu materiāli.

Velēnu karbonātu augsnes veidojušās automorfos apstākļos
zem bagātīgas zālaugu veģetācijas. Tāpēcka cilmieži bagātīgi sa-

tur kalciju, organiskās augu atliekas sadaloties ātri neitralizējas
un podzolēšanās process augsnē neizveidojas. Sāļu izskalošanās

no virsējiem horizontiem ir stipri aizkavēta, tādēļ augsnes neuz-

rāda vai uzrāda tikai vājas podzolācijas pazīmes. Augsnes organis-
kās vielas saistās ar kalciju un bagātīgi uzkrājas trūdkārtā, kas

satur daudz bāzisko savienojumu un augu barības vielu. Velēnu

karbonātu augsnēm ir raksturīgs t. s. velēnošanās process.

Raksturīgās karbonātu augšņu īpašības ir vāji skābā vai neit-

rālā reakcija virsējos horizontos, bet vāji bāziskā reakcija dziļā-

kajos slāņos. Samērā daudz ir trūda, kas bagāts ar humīnskābēm

un kalciju. Augsnes piesātinājuma pakāpe augsta, apmaiņas kapa-
citāte liela. Karbonātu augšņu profils vāji diferencēts gan pēc aug-

snes mehāniskā sastāva, gan pēc ķīmiskā sastāva. Pēc karbonātu

atrašanās dziļuma, kā arī pēc citām pazīmēm velēnu karbonātu

augsnes iedala 4 apakštipos (sk. arī shēmu):

1. apakštips. Trūdamās velēnu karbonātu augsnes (Vkt),
2. apakštips. Tipiskās velēnu karbonātu augsnes (Vk(),
3. apakštips. Izskalotās velēnu karbonātu augsnes (Vk'),
4. apakštips. Pseidopodzolētās-lesivētās velēnu karbonātu aug-

snes (VkP).

Ikviena apakštipa augsnes var iedalīt ciltīs pēc cilmiežiem, uz

kuriem tās veidojušās: 1) uz kaļķakmeņiem, 2) uz dolomītiem,

Velēnu karbonātu augsnes (Vk)

r~ r i i
1 Trūdamās 2. Tipiskās 3. Izskalotas 4. Pseidopodzolētas-

(Vkt) (Vk1) (Vki) lesivētās (Vkp)
i i i i

a) mālainās a) mālainās a) mālainās a) mālainās

(Vktm) (Vk>m) (Vkim) (Vk"m)

b) skeletainās b) skeletainās b) skeletainās b) skeletainās

(Vkts) (Vk's) (Vkis) (Vkps)
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3) uz karbonātiem bagātas morēnas, 4) uz putekļainiem merģeļa

māliem, 5) uz kaļķainas grants, kaļķainiem smilšakmeņiem.
Pēc trūda daudzuma velēnu karbonātu augsnes iedalās šādos

veidos: 1) stipri humozās, ja trūda 5—12%; 2) vidēji humozās, ja
trūda 3—5%; 3) vāji humozās, ja trūda mazāk par 3%.

Pēc trūda horizonta biezuma velēnu karbonātu augsnes iedalās

šādos veidos: 1) seklās, ja trūda horizonta biezums mazāks par

15 cm; 2) vidēji biezās, ja trūda horizonta biezums 15—30 cm;

3) biezās, ja trūda horizonts biezāks par 30 cm.

1. Trūdamās velēnu karbonātu augsnes (Vkt) satur daudz

trūda — parasti vairāk par 12%. Visauglīgākās ir tās trūdamās

velēnu karbonātu augsnes, kas izveidojušās uz putekļaina slokšņu
māla cilmiežiem. Bieži trūdamās velēnu karbonātu augsnes veido-

jušās tādās vietās, kur smalkzemes kārta nav bieza un dolomīti vai

kaļķakmeņi sākas 10—30 cm dziļumā. Latvijas mežos trūdamās

velēnu karbonātu augsnes sastopamas arī uz putekļaina smilšmāla

gāršas un mētrāja augšanas apstākļu tipos. Nereti šīs augsnes

virskārtā ir ar glejošanās pazīmēm. Tipiskajām trūdamajām ve-

lēnu karbonātu augsnēm karbonāti seklāk par 30 cm, izskalota-

jām —
seklāk par 60 cm. Šajās augsnēs daudz slāpekļa, kālija un

fosfora.

Trūdamās velēnu karbonātu augsnes pēc mehāniskā sastāva

iedala mālainajās (Vktm) un skeletainajās (Vkts).

2. Tipiskās velēnu karbonātu augsnes (Vk*) satur divus pamat-
horizontus: Ai un C. Ai horizonts samērā dziļš un trūdu bagāts.
Var būt plāns pārejas horizonts (AiC). B horizonta nav, dažreiz

sastop tikai tā pazīmes. Svarīgākā šo augšņu pazīme ir tā, ka kar-

bonāti atrodas seklāk par 30 cm. Ar 1070 HCI jau reaģē trūdamā

virskārta. Reakcija neitrāla vai vāji bāziska — pH — 6,7—7,5. Aug-

snes adsorbcijas kapacitāte sasniedz 40—55 mgekv/100 g augsnes.

Piesātinājuma pakāpe ar bāziskām vielām tuvu 100%. Sīs augsnes
atrodamas uz stipri kaļķainiem un grants cilmiežiem.

Tipiskās velēnu karbonātu augsnes pēc mehāniskā sastāva

iedala mālainajās (Vk'm) un skeletainajās (Vk's).
3. Izskalotās velēnu karbonātu augsnes (Vk'). Augsnes profils

veidojas no labi izteiktiem A
u

Bun C horizontiem. Karbonāti at-

rodas dziļāk par 30 cm. Diezgan labi izteikts B horizonts — sar-

kanbrūnā krāsā, smilšmāla, samērā blīvs, ar neitrālu vai bāzisku

reakciju. Piesātinājuma pakāpe —
90—95%. B horizontā var būt

pazīmes par duļķu frakcijas migrāciju no trūda horizonta. Māla

augsnē B horizonts parasti glejots. Visbiežāk šajās augsnēs mist-

rāja un gāršas augšanas apstākļu tipā aug lapu koku mistraudzes

ar baltalkšņu, ošu, apšu, retāk ozolu vai bērzu pārākumu.
Izskalotās velēnu karbonātu augsnes pēc mehāniskā sastāva

iedala mālainajās (Vk'm) un skeltainajās (Vk's).
4. Pseidopodzolētās-lesivētās velēnu karbonātu augsnes (VkP)

atrodamas mistrājā, vērī un gāršā. No pārējām velēnu karbonātu

augsnēm tās atšķiras ar to, ka zem zemsegas (A 0) un trūda hori-
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zonta (Ai) parādās gaišs lesivētais horizonts (A 2l). No šī horizonta

du|ķu frakcijas, kā arī daļēji dzelzs un alumīnija katjoni nedaudz

ieskalojušies B horizonta virsējā daļā. Taču augsnes pilnanalīzes,
arī kustīgā alumīnija un dzelzs analīzes rāda, ka šajās augsnēs
noris tikai pseidopodzolēšanās-lesivēšanās procesi. Sājos procesos,

kas parasti novērojami zem lapu koku mežiem, augsnes virsējos
horizontos, kur vāji skābs trūds un daudz bāzisko vielu, adsorbci-

jas komplekss ķīmiski nenoārdās, bet tā sastāvdaļas —
koloīdās

daļiņas tiek pārnestas no augšējiem horizontiem uz leju. Lesivē-

šanās process var būt podzolēšanās procesa sākums, bet noteiktos

apstākļos abi šie procesi var norisināties vienlaikus. Podzolāciju
kavē sekli (50—60 cm) novietotie karbonāti. Tādējādi podzolācijas
norises ir vājas. Mežos smilšmāla un māla augsnes bieži vien ir

virsglejotas, tādas augsnes pēc morfoloģiskajām pazīmēm ir līdzī-

gas podzolētajām augsnēm. Glejotos horizontus atšķir, augsni iz-

karsējot līdz 600 °C, tad augsnes krāsa izmainās no gaišpelēki zilga-
nas uz sarkanbrūnu. Augsnes, kas veidojušās uz skeletainiem

cilmiežiem dziļa gruntsūdens apstākļos, parasti ir mazāk glejotās.
Zem lapu koku audzēm zemsega strauji sadalās, rodas amor-

fais humuss. pH H!o>6 un pHjfc;>s,6. Augsnēs piesātinājuma
pakāpe ar bāziskām vielām augstāka par 50%.

Pseidopodzolētās-lesivētās velēnu karbonātu augsnes pēc me-

hāniskā sastāva iedalās mālainajās (Vkpm) un skeletai-

najās (Vkps).

2. tips. Brūnās augsnes (B)

Starp Latvijas PSR mežu augsnēm sastopamas lokālas aug-

snes, kuru īpašības un profila uzbūve stipri atšķiras no podzolēta-

jām augsnēm, bet ir tuvas meža brūno augšņu tipam. Tās ir brū-

nas augsnes ar raksturīgu brūnu krāsu visā augsnes profilā, it

sevišķi profila vidusdaļā. Sīs augsnes galvenokārt veidojušās uz

karbonātus saturošiem vai arī mazsaturošiem (nesaturošiem) mo-

rēnu materiāliem un limnoglaciāliem nogulumiem zem lapu koku

un jauktiem vai skuju koku mežiem ar intensīvu bioloģisko vielu

apriti.
Brūnās augsnes daudz pētītas un aprakstītas Eiropas valstīs.

Tur tās veidojušās uz ļoti atšķirīgiem cilmiežiem, tādēļ to krāsu

diapazons visai plašs (no dzeltenbrūnas līdz sarkanbrūnai). Arī

trūda formas dažādas (moder, mul), trūda sastāvā pārsvarā ful-

voskābes.

Brūno augšņu profils nav krasi diferencēts, bet ar plašām
horizontu pārejām. Augsnes virspusē parasti ir zemsega (A0).

Trūda horizonts (Ai) līdz 20 cm, pelēkbrūnā krāsā, ar 3—8%

trūda, kas ar dziļumu strauji samazinās. Zem Aj horizonta var but

10—15 cm biezs lesivētais horizonts (A 2l), kuram bieži vien ir gai-
šāka krāsa. Tālāk seko iluviālā trūda horizonts (B*), kas var but
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Pseidopodzoletasbrūnas augsnes īpašības

(pēc G. Mežala)

20—100 cm dziļš, ar plašu pārejas horizontu BC. Uz vieglākiem
materiāliem veidotām augsnēm C horizonts atrodas dziļi.

Brūnās augsnes var veidoties uz mālsmilts, ari uz smaga smilš-

māla un māla.

Smilšmāla brūnajām augsnēm ir liela porainība, tādēļ vasaras

periodā tās raksturīgas ar labu ūdensietilpību un ūdenscaurlaidību

(līdz uzbriešanai), tām ir caurskalošanās tipa ūdens režīms. Aug-

snes reakcija Ai un B; horizontā vidēji skāba vai stipri skāba. Kar-
bonāti parasti izskaloti; piesātinājuma pakāpe ar bāziskajām vie-

lām visai dažāda (>40%). Tādos apstākļos sadēdot pārsvarā
esošajiem mazāk stabilajiem primārajiem silikātiem (augīts, rag-
māns, kalcija laukšpats, biotīts v.c), notiek pārmālošanās pro-

cess.

Pārmālošanās ir galvenā brūno augšņu veidošanās procesa

diagnostiskā pazīme, kas nav raksturīga podzolētajām augsnēm.
B horizontā veidojas sekundārie māla minerāli (illīts) un uzkrājas
liels daudzums māla daļiņu un dažādo dzelzs savienojumu. Dēdē-

šanā radies dzelzs hidroksīds veido koloīdu šķīdumu un koagulē ar

c —

īc» °

Dziļums

(cm)

pa-
hori- rauga

zonta ņem-
šanas

pH

Kustīgās
„

savienoiumu JJ
„

formas ™ w J2 at ģ —

(mg/ioo g | s » - gg
augsnes) "

—— —— «of f"

«ag oa-jn 50E E! i-T

P,Oe KsO £«« 3|«" SļVS fU

S5

to3
*-

-o

53
H,0 KC!

., 10—22 12—21 4,9 4,3 1,0 12.5 6,8 10,5 40,4 2,85 0,12 7,4

l2 1 22—30 21—30 6,0 4,7 1,0 17,5 6,5 8,97 42,0 6,5

30—40 6,6 5,3 7,5 17,2 20,4 3,05 85,9 9,7

30—!

40—52 7,8 6,8 1,5 14,1 45,8 0,88 98,1 12,2

52—62 7,8 7,0 1,0 10,6 49,8 0,66 98,7 ļ 14,9

62—73 7,4) 6,8 0,5
I

8.7 49,1 0,66 98,6 13,9

52—100

73—84 7,7 7,0 0,8 8,7 48,9 16,5

92—100 8,1 7,oj 0,5 10,0 16,5
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67. tabula

māla koloīdiem vai arī izgulsnējas amorfa gela veida

(Fe2o3-nH 2O), kas kristalizējoties var pāriet hetītā un hidrohetītā.

Augsnes sīkās daļiņas vienmērīgi apklājas ar dzelzs koloīdiem, un

brūnais krāsojums pastiprinās.
J. Vītiņš un K. Krūmiņš 1945. gada rakstīja, ka Latvijas PSR

brūnās augsnes sastopamas galvenokārt Zemgales līdzenumā, kur

nokrišņu mazāk nekā pārējās Latvijas daļās. Tās šeit atrodas

tikai uz bezakmens un morēnu merģeļa māla, turpretim uz smil-

tīm izveidojušās podzolētās augsnes. Par brūnajām augsnēm viņi
nosauca tās augsnes, kas nebija podzolētās vai arī uzrādīja ļoti

vājas podzolācijas pazīmes, bet nesaturēja arī vairs CaCQ
3.

Pēdējos gados Latvijas PSR meža augsnes pētījis G. Mežals,
it sevišķi pievēršoties šo augšņu ķīmiskajām īpašībām. 67. tabulā

doti raksturojoši dati par meža brūno augsni, kas veidojusies Tu-

kuma MRS Kandavas mežniecībā vēra tipa mežā zem 120 gadus

vecas priežu audzes. Otrā stāvā egle. Augsne veidojusies no brūna

putekļaina vidēji smaga un smaga smilšmāla. Jau 52 cm dziļumā
atrodams CaCO

3
.

Daudzums (%) izkarsētā augsnē Attiecības

SiO, Al2Os Fe20, TiOi MnO CaO MgO KjO P,Os SO,
SiO, SiO, SiO,

Al,0, Fe20, RjO,

76,54 8,531 5,29 0,50 0,075 3,63 1,04 3,36 0,48 0,087 0,48 15,4 38,5 11,0

82,17 5,45 5,99 ļ0,59 0,075 0,79 0,46 3,54 0,31 0,102 0,52 25,8 37,0 15,2

75,99 8,98 6,38 0,55 0,113 0.40 ļ 1,54 4,85 ļo,45 0,132 0,62 14,3 32,3 J' 9,9

80,32 8,44 5,02 0,51 0,047 0.95 0,79 2,97 0,51 0,124 0,32 16,2 42,9 11,8

77,55 5,81 5,15 0,38 0,053 5,21 2,15 3,02 0,42 0,145 0,11 22,6 40,3 14,5

77,12 6,28 4,44 0,46 0.046 3,03 3,91 3,56 0,49 0,104 0,56 20,6 45,7 14,2

75,8s| 6,55 4,68 0,28 0,072 4,57 2,11 14,88 Jo,62 0,052 0,30 19.7 43,4 13,5

81,63 5,30 4,61 0,18 0,075 2,69 1,54 3,88 0,008 0,004 0,08 26,1 46,9 16,8
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Augsnes horizonti līdz 30 cm dziļumam (AO, Ai, A2l) labi dife-

rencēti, bet B/ horizonta diferencēšana brūnās krāsas dēļ praktiski

iespējama tikai pēc karbonātu klātbūtnes un augsnes tekstūras, ko

augsnei veido māla daļiņu optiskā orientācija. Augsni pārsedz
līdz 10 cm biezs zemsegas slānis (A 0"). Zem tā ir pelēks trūda ho-

rizonts (Ai). Seko gaišs lesivētais horizonts (A2l).
Augsnes reakcija līdz 30 cm dziļumam skāba, liels hidrolītis-

kais skābums un vidēji daudz apmaiņas bāzu. Augsnes virskārta

(Aj, A
2l) jāuzskata par nepiesātinātu. Trūda horizontā 2,85%

trūda. Aktīvā kālija daudz, fosfora maz, slāpekļa daudzums vi-

dējs. Pilnanalīzes dati rāda, ka augsnes ķīmiskais sastāvs samērā

bagātīgs un maz jūtama dzelzs savienojumu izskalošanās no Ai

unA2l horizontiem. Molekulu attiecības:
, , bez

A12 03
' Fe203 R203

būtiskam izmaiņām gandrīz visos horizontos, izņemot Si0
2: A1203.

legūtie dati ļauj secināt, ka šī brūnā augsne ir pseidopodzolā-

cijas stadijā.
Pēc S. Zonna uzskata, līdz ar augsnes primāro minerālu pār-

mālošanos (dēdēšanu) vienlaikus veidojas kustīgie dzelzs savie-

nojumi, kas piedalās bioloģiskajā vielu riņķojumā un ari veicina

dzelzs uzkrāšanos augsnes virsējos horizontos, kur tā ar organis-
kajām skābēm saistās kompleksos savienojumos. To migrāciju pa

profilu uz leju aizkavē augu saknes un citi procesi. Sī ir brūno

augšņu attīstības brūnā stadija.

Augsnes virskārtā virs B( horizonta pavasaros uzkrājas ūdens,
kas uzduļķo māla daļiņas Ai horizonta apakšējā daļā. Duļķes, bū-
damas kustīgas, pakāpeniski migrē B* horizontā. Sis process noris

ātrāk nekā dzelzs trioksīda rašanās un dzelzs koloīdu plēvīšu veido-

šanās ap augsnes minerālajām daļiņām. Tādējādi Ai horizonts

kļūst gaišāks sakarā ar dzelzs trioksīda samazināšanos, nevis mi-

nerālu noārdīšanās un radušos produktu aizskalošanās dēļ. Pie tam

Fe203 bioloģiskā uzkrāšanās un bāzisko vielu samazināšanās no-

ris lēni. Tāda brūno augšņu attīstības procesu norise apstiprinās
pētījumos par optiski orientēto māla daļiņu veidošanos augsnes

porās un sakņu radītās ejās. Ar to meža brūnā augsne iegūst jau-
nas profila tekstūras diferenciācijas īpašības un no brūnās stadi-

jas pāriet pseidopodzolācijas stadijā.
Mainoties augu cenozei vai arī organisko atlieku sadalīšanās

procesu intensitātei un uzkrājoties vairāk organiskajām skābēm,
tiek mobilizēts alumīnijs. Līdz ar apmaiņas alumīnija pāriešanu
skābju šķīdumos sākas brūno augšņu skābās reakcijas stadija. Ja

augsnes procesos iesaistās vēl ūdeņradis (alumīnija vājas mobili-

zācijas dēļ), sākas intensīva primāro minerālu un arī sekundāro

minerālu noārdīšanās un radušos produktu aizskalošanās — ar to

brūno augšņu pseidopodzolēšanās procesu nomaina podzolēšanās
process.

PSRS meža bruņas augsnes aprakstījuši Prasolovs, Ļiverov-
skis, Zonns, Gerasimovs un citi autori. Pēdējos gados brūnās
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augsnes daudz pētījuši un aprakstījuši Vaičis Lietuvā un Reintāms

Igaunijā. Brūno augšņu klasifikācija vēl nav pilnīgi izstrādāta, lai

gan par tām jau uzkrājies bagātīgs materiāls.

3. tips. Podzolētās augsnes (P)

Podzolētās augsnes veidojušās zem skuju koku un jauktiem me-

žiem ar sūnu-zālaugu zemsedzi uz labi drenētiem karbonātus maz-

saturošiem cilmiežiem. Podzolēto augšņu profils veidojies lejup-
plūstoša skāba augsnes šķīduma ietekmē. Podzolācijas procesā
notiek augsnes primāro un sekundāro minerālu dēdēšana galveno-
kārt Ai un A2 horizontā. Līdz ar to noārdās arī augsnes adsorbci-

jas komplekss. Daļa dēdēšanas un noārdīšanās produktu aizska-

lojas, bet daļa — ieskalojas iluviālajā horizontā (B) un tur

izgulsnējas.
Raksturīgākās meža podzolēto augšņu īpašības ir skābā reak-

cija visā profilā (pHHjo<6), it sevišķi AO, Au A2 horizontā. Aug-
šņu piesātinājuma pakāpe ar bāziskām vielām zema, liels hidro-

lītiskais skābums un apmaiņas skābums, izteikta māla frakcijas
un trioksīdu migrācija B horizontā, nedaudz humusa, kas satur

daudz fulvoskābju. Karbonāti dziļāk par 60 cm.

Podzolēto augšņu profilā izšķir A
O, Ai, A2, B un C horizontu.

Meža zemsega (A 0) sastāv no vāji sadalītām vai nesadalītām

augu atliekām. Trūda horizonta (Ai) krāsa atkarībā no trūda dau-

dzuma augsnē parasti no gaišpelēkas līdz tumšpelēkai. Struktūra

mālainās augsnēs sīkgraudaina, smilšainās augsnes bez struktū-

ras. Dažām augsnēm (tipiskajām podzolētajām) Ai horizonta nav.

Podzolētais horizonts (A 2) gaišā krāsā, smiltī bez struktūras, smilš-

mālā — ar plākšņainu vai lapainu struktūru. Horizonta dziļums

atkarīgs no augsnes podzolācijas pakāpes. Stipri podzolētajās aug-
snēs pārsniedz 20—25 cm, bet tipiskiem podzoliem — var sasniegt
60 cm. leskalošanās (iluviālais) horizonts (B) ir visblīvākais, ar

riekstainu, drupatainu vai prizmainu struktūru. Augsnes reakcija
no skābas līdz stipri skābai. Māla augsnēs šajā horizontā var būt

karbonāti. Cilmiezis (C) nepārveidots vai ļoti maz pārveidots ma-

teriāls, atrodas dziļāk par 60 cm, smilts augsnēs — pat dziļāk par
2 m; parasti satur karbonātus; meža augsnēs organiskās vielas ne-

satur; reakcija neitrāla vai bāziska; bieži glejots.
Visām podzolētajām augsnēm karbonāti parasti ir dziļāk par

60 cm. Meža augsnēs, kuras veidojušās uz smiltājiem Piejūras ze-

mienē, kā arī Jaunjelgavas—Baldones—Viesītes, Smiltenes—

Apes—Lejasciema, Daugavpils mežos un citur, izņemot Jelgavas

mežus, karbonāti nav atrodami pat līdz 2 m dziļumam.

Aktīvā reakcija vāji podzolētajās augsnēs vāji skāba
— pH Hso>

>6, vidēji podzolētajās augsnes pH Hso 5—6, stipri podzolētajās

augsnēs pH Hjo<s. Nosakot reakciju, augsnes paraugu ņem no

Aj un tam sekojošā horizonta.
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Podzolētās augsnes iedala 3 apakštipos (sk. ari shēmu):

1. apakštips. Tipiskās podzolētās augsnes (P),
2. apakštips. Velēnu podzolētās augsnes (Pv),
3. apakštips. Trūdami kūdrainās podzolētās augsnes (PT).

Podzolēto augšņu tipus sīkāk var iedalīt ciltīs, kuras atspoguļo
tādas augšņu profila raksturīgas īpašības, kas izveidojušās atka-

rībā no cilmieža vai kāda senāka augsnes veidošanās procesa

ietekmē. Latvijas mežu augsnēs šādas īpašības ir, piemēram, ilu-

viālais humuss, ortšteins, kontaktglejs (izveidojies divu horizontu

vai divdaļīgu cilmiežu robežjoslā, ja apakšā necaurlaidīgs māls),
dubultaistrūda horizonts (apraktajām augsnēm) un citas.

Pēc podzolēšanās pakāpes podzolētās augsnes iedala šādos vei-

dos: 1) vāji podzolētās, 2) vidēji podzolētās, 3) stipri podzolētās.
Pēc trūda daudzuma trūda horizontā (Ai) podzolētās augsnes

iedala šādos veidos: 1) stipri humozās, ja Ai horizontā trūda vai-

rāk par 5%; 2) vidēji humozās, ja Ai horizontā trūda 3—5%;

3) vāji humozās, ja Ai horizontā trūda mazāk par 3%.
Podzolēto augšņu pētīšanas darbā ļoti svarīgi izdalīt arī podzo-

lēto augšņu paveidus: 1) smilšainās, 2) mālsmilts, 3) smilšmāla.

1. Tipiskās podzolētās augsnes (P) veidojušās zem skuju koku

mežiem ar sūnu un ķērpju zemsedzi galvenokārt silā un mētrājā.
Sīm augsnēm zem zemsegas (A0), kuras biezums var sasniegt
10 cm, atrodas 2—3 cm biezs starphorizonts (A O Ai). Dažreiz tas

var būt bagāts ar organiskām atliekām vai arī tikai iekrāsots ar

šķīstošām trūdskābēm. Profila horizonti labi diferencēti.

Tipiskās podzolētās augsnes silā visbiežāk veidojušās uz smil-

šainiem cilmiežiem, vērī tās var veidoties arī uz smilšmāla. Aug-

snes reakcija stipri skāba. Piesātinājuma pakāpe ar bāziskām vie-

lām sasniedz 15—20%- Profils un augsnes īpašības šajā apakštipā
vislabāk atspoguļo podzolēto augšņu tipa īpašības. Augsni uzarot,.

virskārtā paliek neauglīgais A
2

horizonts. Tajā ļoti maz augu ba-

rības vielu un slāpekļa, kā arī ļoti nelabvēlīgs ūdens un gaisa re-

žīms.

Augsnes podzolēšanās pakāpes izdala galvenokārt pēc A2 un

B horizontu dziļuma un izteiktības. Par vāji podzolētajām uzskata

augsnes, kurām podzolēšanās horizonts (A2) nav izteikts un vidēj>

nepārsniedz 10 cm; par vidēji podzolētajām — tās, kurām A
2

hori-

zonta vidējais dziļums 11—20 cm; par stipri podzolētajām — tās,

kam A
2 horizonts pārsniedz 20 cm.

leskalošanās horizontā (B) smilts augsnes bieži atrod iluviālo

humusu, ortzandu vai ortšteinu, it sevišķi metrājā un silā, piemē-

ram, Jelgavas, Ugāles, Piejūras zemienes mežos. Augsnes ar ilu-

viālo humusu uz smilšainiem cilmiežiem atrodamas samērā bieži,,

tādēļ tās svarīgi izdalīt atsevišķi.

īpatnējs lesivēšanās-podzolēšanās process notiek egļu vērī ar

sūnu zemsegu uz smilšmāla cilmiežiem, kas praktiski ir ūdens ne-

caurlaidīgi. Pavasaros un lietainos rudeņos virsūdeņi rada
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Tipiskas stipri podzolētās augsnes īpašības

(pēc G. Mežala)

apstākļus virsgleja procesam, bet vasaras vidū augsne izžūst, kļūst
blīva un stipri saplaisā, saraujot jauno kociņu saknes. Raksturī-

gākā šo augšņu pazīme ir trūda (Ai) horizonta trūkums. Zem zem-

segas, kas nepārsniedz 5—7 cm, atrodas podzolētais zilganpelēkais

gleja horizonts (A 2G). B horizonts sākas ļoti strauji, tas ir tumš-

brūnā krāsā. Viscaur profilā augsnes reakcija skāba (pHhso<s).
Augsnē maz bāzisko vielu, piesātinājuma pakāpe ar bāzēm zema.

Augsnes virskārtā maz augiem uzņemamā N, P, X, kā arī slikts

ūdens, gaisa un siltuma režīms. Karbonāti atrodas dziļāk par 60—

70 cm.

Augšņu pētīšanas un kartēšanas darbā nozīmīgi ir šo augšņu
veidi:

a) tipiskās vāji podzolētās augsnes (P1),
b) tipiskās vidēji podzolētās augsnes (P2),

c) tipiskās stipri podzolētās augsnes (P 3)
un paveidi:

ba) smilšainās tipiskās vidēji podzolētās augsnes ar iluviālo

humusu vai ortšteinu (P/i2);

ca) smilšainās tipiskās stipri podzolētās augsnes ar iluviālo
humusu vai ortšteinu (Pft3);

Tipiskās stipri podzolētās augsnes (P3 ) rakstu-

Dziļums (cm) pH

Kustīgie sa-

vienojumi

(mg/100 g

augsnes)

'3 u

i -§~

si

Ģenētiskie
horizonti i?

horizonta Parauga

ņemšanas
H20 KCl PjOs KsO 2 E

A
2

3—22 10-20 4,3 3,6 1,3 1,2 2,19 0,7

Bi 22—75

25—35

45—55

4,9

5,7

4,7

5,1

4,5

7,5

1.2

1,9

4,16

1,97

3,4

0,7

B
2g 75—115 90—100 5,5 ļ 5,0 3,0 1,0 3,27 0,5

B
3 g

120—130

115—160

150—160

5,8

5,8

5,2

5,0

2,5

4,3

0,6

0,9

1,30 0,4

0,40,4
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68. tabula

rojums dots 68. tabulā. Analizētā augsne atrodas Vi|akas MRS

Katlešu mežniecībā zem mētrāja, kurā aug 80 gadus veca 111 boni-

tātes priežu audze. Augsnes veidošanās gaitā profilā labi norobe-

žojušies ģenētiskie horizonti. Augsnes reakcija skāba, hidrolītis-

kais skābums samērā liels. Apmaiņas bāziskās vielas profilā nav

konstatētas, izņemot Bi horizontā 45 —55 cm dziļumā. No podzo-
lētā horizonta (A2) izskalotas māla daļiņas. Līdz ar to A120 3, Fe203,
CaO un dažu citu elementu oksīdu kopējais daudzums (%) ir ma-

zāks nekā pārējos horizontos un pārveidotā cilmieži. Turpretim
Si02 daudzums attiecīgi palielināts. Aprēķinot Si0

2
molekulu at-

tiecību pret A1
20 3, Fe203 un R 2

0
3, redzams, ka A

2
horizontā tā pie-

aug (attiecīgi 322,0; 374,4; 173,1), bet iluviālajā Bj horizontā ir

visšaurākā (attiecīgi 42,7; 220,0; 35,8). Tas norāda, ka notikusi at-

tiecīgo trioksīdu izskalošanās no A2 un ieskalošanās Bi horizontā.

Šī augsne ir raksturīga ar samērā nabadzīgu ķīmisko sastāvu.

Tās galveno masu veido Si02. Pēc ķīmiskā sastāva tā ir tuva sila

tipa augsnēm, tikai mitruma apstākļi ir labvēlīgāki. Šādas aug-

snes, kurām zema adsorbcijas kapacitāte, maz koloīdo vielu, maz

bāzisko katjonu, kā arī maz dzelzs un alumīnija trioksīdu, visai

viegli pārveidojas un podzolēšanās process tajās noris tīrā veidā,

bez trūda horizonta veidošanās. Vecākās augsnēs zem priežu me-

žiem izveidojas iluviālā humusa un ortšteina horizonts.

Daudzums (%) izkarsētā augsne Attiecības

SiO, AI2O3 Fe20, TiOj MnO CaO MgO KjO NajO PjOs SOj
SiO, SiO; SiO,

AI2O3 Fe203 R20,

96,36 0,52 0,75 0,196 0,035 0,315 0,25 1,07 0,30 0,039 0,16 322,0 374,4 173,1

92,64 3,75 1,13 0,05 0,020 0,541 0,10 1,05 0,60 0,030 0,09 42,7 220,0 35,8

93,40 3,62 0,85 0,05 0,022 0,175 0,20 0,98 0,51 0,11 0,09 44,5 312,0 39,0

95,39 1,30 0,70 0,05 0,053 0,35 0,375 1,04 0,62 0.061 0,06 131,6 395,0 98,8

93,89 1,56 1,05 0,05 0,049 0,336 0,28 1,23 0,36 0,058 1,14 104,0 260,0 74,2

91,19 3,38 1,05 0,1 0,03 0,562 0,10 2,24 0,98 0,042 0,33 46,0 253,3 39,0
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Smilšaina tipiska stipri podzolēta augsne ar iluviālo humusu un ortšteinu uz smilšmāla

(pēc G. Mežala)

Nabadzīgām smilts augsnēm augsnes veidošanās process at-

bilstošos veģetācijas un klimata apstākļos sākas ar podzolēšanos,
trūkst brūnā stadija un pseidopodzolēšanās stadija.

Smilšainā tipiskā stipri podzolētā augsne
ar iluviālo humusu un ortšteinu uz smilšmāla

raksturota 69. tabulā. Analizētā augsne atrodas Cēsu MRS Bānūžu

mežniecībā zem egļu vēra, kurā aug 120 gadus veca II bonitātes

egļu tīraudzē. Dominējošie zemsegas augi — mellenes, brūklenes.

Augsnes virskārtā līdz 15 cm dziļš vidēji sadalītas zemsegas

horizonts (A0") brūnā krāsā, horizonta apakšējā daļā krāsa brūn-

ganmelna. Dziļāk seko (15—30 cm) podzola horizonts A2 (Ai) ar

nedaudz trūda augšdaļā. Mehāniskajā sastāvā smilts. Pāreja uz

iluviālo trūdamo ortšteina horizontu (Bi 38—55) strauja. Ortšteins

vāji līdz vidēji izteikts, ar iluviālo humusu, tumšbrūns. Dziļāk at-

rodas bezstruktūras mālsmilts B2 horizonts dzeltenbrūnā krāsā,

ar retām koku saknēm. Augsnes profils divdaļīgs, proti, ar 70 cm

dziļumu augsnes mehāniskais sastāvs mainās — sākas sarkan-

brūns vidējs smilšmāls (B3 80 —100), kas vietām stipri glejots, it

sevišķi horizonta apakšējā daļā, kur ir viegls smilšmāls.

Daudzums

(cm)
pH

Kustīgie
savieno-

jumi
(mg/100 g

augsnes)

g
s
3

ii
1 *

Š
o

Ej ■£

hori-

zonta

pa-
rauga

ņem-
šanas

I g|
HjO kci | PjOs KaO i BJē

| £ā

li

■O Ci

5ā

i
3 ~

i
3

M

S 3

«,
«

5 3

e ■

6 M

-a

a

12(Ai) 15-38 15-25 6,0 5,2 1,1 1,5 1,52 0,56 0,9

B, 38—55 40—50 4,5 3,9 1,5 3,1 8,75 3,09 6,2

B 2 55—70 60—70 4,8 4,4 1,0 2,5 2,83 0,22 2,8

B
3 80—100 80—90 5,7 4,3 2,8 6,0 9,0 1,52 85,5 3,4

BC > 100

100—H0 5,5 5,0 6,0 4,4 10,2

125—130 7,6 6,6 4,5 3,4

1,97 83,8 3,2

3,23,2



413

69. tabula

Līdz 70 cm dziļumam augsne stipri skāba. Ortšteina horizontā

pHjfc; 3,9. Hidrolītiskais skābums liels — ortšteina horizontā (Bi)
sasniedz 8,75 mgekv/100 g augsnes. Apmaiņas bāzu (pēc Kapena)
līdz 70 cm dziļumam nav, tādēļ augsnes piesātinājuma pakāpe ar

tām līdzinās nullei. Iluviālā humusa migrācija konstatēta līdz

70 cm dziļumam. Ortšteina horizontā (Bi) 3,09% trūdvielu. Div-

daļīgā profila virsējā daļā, kur vieglāks mehāniskais sastāvs, maz

augu aktīvo barības vielu (NPK), maz arī mikroelementu (Cv, B,

Mc, Zn, Co). Vara, molibdena un bora augsnē praktiski nav, iz-

ņemot nedaudz bora (0,31 mg/kg) ortšteina horizontā. Kobalts

niecīgos daudzumos atrodams visos horizontos, izņemot ortšteinu.

Augsnes ģenētisko horizontu uzbūve, kā arī augsnes pilnana-
līzes dati rāda, ka šeit izveidojusies stipri podzolēta augsne ar ilu-

viālo humusu un trūdamo ortšteinu. A
2 (A,) horizontā ir rakstu-

rīgi maz A1
203, Fe2

0
3, Ti02, MgO un P205, bet Bi un B2 horizon-

tos — arī maz dzelzs. Vislabāk šo procesu norisi parada silīcija
oksīda molekulu attiecības pret dzelzs un alumīnija trioksīdu mo-

lekulām. Tabulā redzams, ka ir ļoti plaša līdz pat 70 cm

Daudzums (%) izkarsēta augsnē Attiecības

SiO, A1203 Fe20, Ti02 MnO CaO MgO K20 Na,0 P2
Os S03

IsiO, SiOļ SiO,
Al20, Fe2O s RjO,

i

193,24 2,08 0,3
'

0,05 0,023 0,45 0,21 ļj2,0I 0,74 0,013 0,38 77,5 775 70,4

87,76 6,89 1,69 0,176 0,024 0,47 0,34 ļ 2,06 0,83 0,015 0,34 21,6 145 18,8

87,20 6,43 1,24 0,16 0,064 0,35 0,25 2,57 1,11 0,043 0,71 23,0 188,3 20,5

82,69 8,30 2,47 0,30 0,041 ļ0,42 0,61 2,95 1,01 0,040 0,26 16,9 91,4 14,2

82,35 9,11 2,68 0,23 0,059 0,58 0,58 2,75 1,01 0,075 0,16 15,4 85,6 13,04

90,53 4,28 1,44 0,16 0,031 0,92 0,05 1,46 0,70 0,019 0,2oļ36,8 168,0 30,2
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dziļumam, it sevišķi A
2 (Ai) horizontā. Taču augsnes podzolēšanās

process uz divdaļīgiem cilmiežiem ir īpatnējs process. Vieglākas
virskārtas izveidošanās ir mazāk saistīta ar augsnes podzolēšanās
procesu, tā vairāk ir augsnes ģeoloģiskās izcelsmes rezultāts.

Viegla un vidēja smilšmāla augsnēs notiek galvenokārt pscido-

podzolācijas process, ja apmēram 0,5 m dziļumā sākas sma-

gāks smilšmāls vai māls, kas radies agrāk augsnes un cilmieža

diferenciācijas rezultātā, nevis podzola veidošanās procesā, kā to

bieži uzskata.

2. Velēnu podzolētās augsnes (Pv) mežos veidojušās vērī, da-

maksnī un citos mežu augšanas apstākļu tipos zem lapu koku un

skuju koku mežiem ar sūnu un zālaugu zemsedzi uz dažāda sastāva

cilmiežiem.

Zemsega (A0) nav dziļāka par 3—5 cm. Profilā labi izdalās

trūda horizonts (Ai), kas 6—12 cm dziļš un satur 3—7% trūda,
kurā fulvoskābju nedaudz vairāk nekā humīnskābju. Reakcija
trūda horizontā salīdzinājumā ar A

2
un Bi horizontiem mazāk

skāba. Ai horizontā vairāk uzkrājas Ca un Mg. Podzola horizontā
(A2) trūda praktiski nav. Iluviālais horizonts (B) skaidri izteikts;
karbonāti dziļāk par 60 cm. Arī C horizonts atrodas ārpus sakņu
zonas80 —150 cm dziļi, kur nav bioloģiskā faktora ietekmes.

Trūda horizonts (Ai) velēnu vāji podzolētajām augsnēm ir

biezāks par A2 horizontu, bet velēnu stipri podzolētajām aug-
snēm •— plānāks par A

2
horizontu. Velēnu vāji podzolētajām aug-

snēm pHhso>6, velēnu stipri podzolētajām augsnēm <5.
Augšņu pētīšanā un kartēšanā nozīmīgi ir šo augšņu veidi:

a) velēnu vāji podzolētās augsnes (Pv1),
b) velēnu vidēji podzolētās augsnes (Pv2),

c) velēnu stipri podzolētās augsnes (Pv3 )
un paveidi:

ba) smilšainās velēnu vidēji podzolētās augsnes ar iluviālo hu-

musu vai ortšteinu (Pv2^);
ca) smilšainās velēnu stipri podzolētās augsnes ar iluviālo hu-

musu vai ortšteinu (Pv2^).
3. Trūdami kūdrainajām podzolētajām augsnēm (PT) mežos, it

sevišķi mētrājā, zemsega (A 0) dažkārt ir visai bieza un kopā ar

Ai horizontu nereti sniedzas līdz 30 cm dziļumā. Bieži zemsegas

apakšējā daļa labi sadalīta (trūdama), bet virskārta vāji sadalīta.

Podzolētā horizonta (A2) un iluviālā horizonta (B) morfoloģiskās

pazīmes un ķīmiskais sastāvs aptuveni tāds pats kā tipiskajām
podzolētajāmaugsnēm.

Briestaudzēs, vainaguklajam izretinoties un jūtami uzlabojoties
gaismas apstākļiem, pārmainās zemsedzes augu sastāvs, kā arī pa-

stiprinās biezās, nedzīvās zemsegas sadalīšanās. Rezultātā izvei-

dojas trūdami kūdraina organiskā masa. Glejošanās nav novēro-

jama. Tādēļ šīs augsnes ne morfoloģiski, ne arī auglības ziņā
nevar pieskaitīt tipiskajām podzolētajām augsnēm vai velēnu

podzolētajām glejotajām augsnēm.



415

Meža augšņu kartēšanā nozīmīgi ir šo augšņu veidi:

a) trūdami kūdrainās vāji podzolētās augsnes (P'T),
b) trūdami kūdrainās vidēji podzolētās augsnes (P 2T),
c) trūdami kūdrainās stipri podzolētās augsnes (P 3T)

unpaveidi:
ba) smilšainās trūdami kūdrainās vidēji podzolētās augsnes ar

iluviālohumusu vai ortšteinu (P 2.,T),
ca) smilšainās trūdami kūdrainās stipri podzolētās augsnes ar

iluviālo humusu vai ortšteinu (P 3/.T),

PUSHIDROMORFĀS AUGSNES

Latvijas PSR izplatīti 2 pushidromorfo augšņu tipi:
1. tips. Podzolētās gleja augsnes (PG),
2. tips. Gleja augsnes (G).

1. tips. Podzolētās gleja augsnes (PG)

Podzolētās gleja augsnes mežos sastopamas nelielos pazeminā-
jumos un līdzenumos, kur notiek pārpurvošanās process virsūdeņu
vai mīkstu gruntsūdeņuietekmē. Sīs augsnes veidojušās zem priežu
un egļu mežiem ar sūnu zemsedzi. Latvijas mežos tās sastopamas
slapjā mētrājā, vērī, riestā un citos meža augšanas apstākļu tipos.

Augšņu profilā labi izteikts podzolētais horizonts un gleja ho-

rizonts. Tajos atrod brūnus rūsas (okera) krāsas piesmērējumus
un konkrēcijas. Zilganās vai zilganpelēkās krāsas gleja horizonts,
kas radies pavasaru un rudeņu augsnes pārmērīgā mitruma

ietekmē, pēc sausām vasarām labi aerētās vietās virspusē izskatās
brūns vai sarkanbrūns. Tā krāsu nosaka aerācijas pakāpe, divvēr-

tīgās un trīsvērtīgās dzelzs daudzums, kā arī augsnes mehāniskais

sastāvs. Podzolētajām gleja un glejotajām augsnēm sastopami
šādi horizonti: A

0
— trūdami kūdrainais horizonts, kura dziļums

nepārsniedz 20—30 cm; velēnu podzolētām gleja augsnēm A
0 ho-

rizonta nav. Ai — velēnas un trūda horizonts 10—15 cm dziļš.
Smilšmāla un māla augsnēs trūda horizontā drupataina struktūra.

Krāsa no tumšpelēkas līdz gaišpelēkai, var būt arī glejošanās pa-

zīmes. A2 (A2 g) — podzola horizonts gaišā krāsā, bez struktūras,
līdz 40 cm biezs; bieži glejots virsūdeņu ietekmē. B(g) — iluviā-

lais glejotais horizonts ar. zilganiem un okerkrāsas plankumiem,
20 —50 cm dziļš. Smilts augsnēs B horizonts ir pelēkbrūnā krāsā,
ar zilganiem gleja plankumiem. Mālainās augsnēs labi redzama

virsglejošanās vai apakšglejošanās. Var būt izteikts t. s. kontakt-

gleja horizonts. C(g) ■—
cilmiezis sākas dziļāk par 60 cm, dažkārt

var sākties 100—200 cm dziļumā. CaC0
3 dziļāk par 60 cm.

Podzolēto gleja augšņu pHH_o<6, pHA-C;<5,5; piesātinājuma

pakāpe zema. Trūdā daudz fulvoskābju.
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Visas podzolētās gleja augsnes nosusināmas. To iekļaušanai

lauksaimnieciskajā izmantošanā nepieciešama kaļķošana un bagā-

tīgs minerālmēslojums.
Smilšainajām podzolētajām gleja augsnēm bieži sastop iluviālo

humusu vai ortšteinu, kontaktglejošanos un podzolēšanos, ka arī

dubulto trūda horizontu.

Podzolētās gleja augsnes iedala 6 apakštipos:
1. apakštips. Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg),
2. apakštips. Velēnu (trūdamās) podzolētās gleja augsnes (PG),
3. apakštips. Trūdami kūdrainās podzolētās glejotās augsnes

<Pgt),
4. apakštips. Trūdamās podzolētās gleja augsnes (PGt),
5. apakštips. Kūdrainās podzolētās glejotās augsnes (PgT),
6. apakštips. Kūdrainās podzolētās gleja augsnes (PGT).
Pēc glejošanās pakāpes podzolētās glejotās augsnes iedala:

1) vāji glejotās, 2) vidēji glejotās, 3) stipri glejotās.

Podzolētās gleja augsnes (PG)

I I I
i. Velēnu 3. Trūdami kūd- 5. Kūdrainās

podzolētās rainās podzolētās podzolētās
glejotās (Pg) glejotās (Pgt) glejotās (PgT)

l i

2. Velēnu (trūdai- 4. Trūdamās 6. Kūdrainās

nās) podzolētās podzolētās podzolētās
gleja (PG) gleja (PGt) gleja (PGT)

l i

CTJ *—'

E "S) E *"*

N N CL.
3 > 3—

C3

1. Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg) sastopamas zem

mistrotām audzēm, galvenokārt uz smilšmāla un māla cilmiežiem.

Profils labi diferencēts. Virskārtā labi izteikts trūda horizonts

(Aj) 10—20 cm biezumā, ar 3—5% trūda un nedziļu (5—6 cm)

jēlkūdras slānīti virspusē. Seko podzolētais horizonts (A2g)
5—20 cm dziļš, gaišā krāsā ar virsglejošanās pazīmēm, kas smilš-

mālā labi izteiktas. Glejošanās labi redzama arī zemākajā Bg
horizontā. Smagākās augsnēs biežāk notiek virsglejošanās.
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Reakcija visā profilā skāba, it sevišķi virsējos horizontos

(pHH2o 4,5—6). Piesātinājuma pakāpe ar bāzēm 40—60%. No

virskārtas izskalota trīsvērtlgā dzelzs, trūds un māla daļiņas. Aug-
snes, kas veidojušās uz divkārtainiem cilmiežiem, ir mazāk skā-

bas, ja cilmieži ir karbonātu morēna. Bieži veidojas kontaktglejs.

2. Velēnu (trūdamās) podzolētās gleja augsnes (PG) atrodas

vāji drenētos līdzenumos zem lapu koku mežiem, mistraudzēm, kā

arī zem mitrām pļavām parasti uz necaurlaidīgiem māla cilm-

iežiem. Augsnes virskārtā 10—20 cm biezs trūdu bagāts horizonts

(Ai). Zem tā atrodas podzola horizonts (A2 g) bālganpelēkā krāsā,
ar zilganiem plankumiem (smilšmālā). Seko Bg horizonts, kas

bieži var saturēt iluviālo trūdu. Glejošanās ar dziļumu pieaug. Dzi-

ļāk atrodas GC horizonts. Reakcija augsnes virskārtā skāba, bet

apakšējos horizontos — vāji skāba vai pat neitrāla. Profilā labi

izteikta apakšglejošanās.

3. Trūdami kūdrainās podzolētās glejotās augsnes (Pgt). Sajā

augšņu tipā izdala 2 ciltis: a) uz smaga smilšmāla un māla, b) uz

smilts.

a) Trūdami kūdrainās podzolētās virsglejo-
tās augsnes (Pg't) sastopamas galvenokārt uz smaga smilš-

māla, māla un divkārtainiem cilmiežiem zem skuju koku mežiem.

Tās parasti ir virsglejotas. Augsnes virskārta labi sadalīta
—

kūd-

raina zemsega (A 0") līdz 20 cm bieza. Zem tās seko podzolētais
un daļēji virsglejotais horizonts (A2g) ar tumšbrūniem rūsas krā-

sas piesmērējumiem. Trūda horizonta (Ai) nav, bet nedaudz (1—

2%) trūda satur A2g horizonts. B horizontā trūda daudzums sa-

mazinās līdz 0,5%, izņemot augsnes ar iluviālo humusu, kas B ho-

rizontā uzkrājas līdz 2—10%. Virsglejotā A
2g horizontā daudz

kustīgās dzelzs savienojumu. Podzolētajā horizontā maz māla un

arī oksīdu, kas ieskaloti dziļāk.
70. tabulā raksturota trūdami kūdrainā podzolētā virsglejotā

augsne uz viegla smilšmāla, kas veidojusies Viļakas MRS Kup-
ravas mežniecībā zem egļu gāršas. Augsnes virskārtā atrodas līdz

8 cm biezs labi sadalīts zemsegas horizonts (A0")- Trūda horizonts

(Ai) vāji izveidots (3—4 cm biezs), zem tā gaišs podzolētais gle-
jotais (A2g) horizonts. Augsnes reakcija skāba visā profilā, hidro-
lītiskais skābums augsts. Profilā morfoloģiski un analītiski kon-

statēta māla daļiņu un elementu oksīdu migrācija uz B horizontu,
veidojot labi izteiktu A

2B un Bi horizontu. Ķīmiskās analīzes rāda.

ka augsnes virskārtā (minerālajā daļā) samazināts dzelzs, alu-

mīnija, magnija, kālija un sēra daudzums. Egļu gāršā ar bagātīgu
sūnu velēnu, kur augsnē maz bāzisko vielu, ir labvēlīgi apstākļi
augsnes podzolēšanās un virsglejošanās procesiem. Virsūdeņu uz-

krāšanās pavasaros rada anaerobus apstākļus un aktivē arī podzo-
lēšanās un lesivēšanās procesus. S. Jarkovs norāda, ka anaerobos

apstākļos notiek reducēto un viegli šķīstošo dzelzs, magnija un

kustīgā alumīnija savienojumu veidošanās un to iznesa no virsējiem
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Trūdami kūdrainās podzolētās virsglejotasaugsnes (uz viegla smilšmāla) īpašības

(pēc G. Mežala)

horizontiem. Sados apstākļos zemsegas horizontā (An) vei-

dojas daudz specifisku fulvoskābju un citu organisko skābju, kas

netiek pietiekami neitralizētas ar bāziskām vielām vai saistītas ar

citiem katjoniem (Fe"", Ak", Ca"). Si02 molekulu attiecības pret
Fe

2
0

3
un A120 3

vai to summu (R 20 3) visos trijos analizētajos A2g

horizonta paraugos ir lielākas nekā pārējos profila horizontos. Tas

rāda, ka A
2g horizontā ir stipri samazināts dzelzs un alumīnija

daudzums — tā ir būtiska podzolēšanās procesa diagnostiska pa-

zīme.

b) Trūdami kūdrainās podzolētās apakšglejo-
tās augsnes (Pg"t) sastopamas uz smilts cilmiežiem zem egļu
un priežu mežiem ar sūnu zemsedzi. Augsnēm virskārtā 10—20 cm

bieza zemsega (A0"), kas labi sadalījusies, satur 10—30% pelnu.
Zem tās labi izteikts podzolētais horizonts (A2). Ai horizonta var

arī nebūt. leskalošanās horizonts Bh var saturēt iluviālo humusu

ar 3—8% trūda. Tad Bh horizonta krāsa kafijbrūna, var būt ort-

šteins. Glejošanās sastopama tikai B un C horizontos.

Ģenētiskie
horizonti

Dziļums (cm) pH
Kustīgie savieno-

jumi (mg/100 g

augsnes)

P;Os
K2O

Hidrolī-

tiskais

skābums

(mgekv/
100 g

augsnes)horizonta
parauga

ņemšanas HjO KCI

Tieši zem
g

zemsegas
3,9 1,8 2,5 I 7,4

A
2 g 8—37 8—17 !4,5 3,7 2,2 3,7 8,97

17—37 5,0 4,3 1,2 2,2 3.94

A2B 37-50 37--47 5,0 3,9 1,0 2,2 4,16

50—57 5,1 l 1,5 4,4 4,22

B, 50—80 57—67 ļ 5,1 3,7 2,0 4,4 3,72

67—77 5,4 3,8 3,0 4,7 3,5

BC ļ 80—100 87—100 5,6 4,0 3,1 4,4 2,63
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70. tabula

Gruntsūdeņi sekli, augsnes vāji drenētas. Cilmiezis var būt

ari kā ūdensnesējs horizonts. Reakcija visā profilā skāba, pH Hlo

4—5,5. Adsorbcijas kapacitāte maza —
līdz 5 mgekv/100 g augsnes.

Visā profilā vērojama māla daļiņu un arī oksīdu uzkrāšanās iluviā-

lajā horizontā (B).
4. Trūdamās podzolētās gleja augsnes (PGt) veidojas līdze-

numa reljefa pazeminājumos uz māla cilmiežiem, kuriem nav da-

biskas noteces. Sādi meži parasti ir mitri. Tajos aug apšu, bērzu

(retāk egļu) audzes ar ošu un ozolu piemistrojumu.
Sīm augsnēm raksturīgs 10—20 cm dziļš trūda horizonts (Ai)

ar 12% trūda un vairāk (pat 20—30%). Trūda sastāvā daudz ul-

mīnskābju, kas saistītas ar Ca" un trioksīdiem. Zemsegas horizonts

(Ao) parasti neveidojas vai arī ir ļoti neizteikts. Augsnes virsgle-
jotas. Zem trūda horizonta izdalās gaiši zilgans A

2G horizonts ar

skābu reakciju, kas satur ari trūdu. Dziļāk seko Bg horizonts, kas

tikai daļēji.glejots. Trīsvērtīgo dzelzs un alumīnija oksīdu uzkrā-

šanās Bg horizontā vāji izteikta. Cilmiezis var būt ari neglejots.

Daudzums (%) izkarsētā augsnē Attiecības

SiO, AIjOj Fe20, TiO, ļ.MnO CaO MgO KjO Na-.O SO, Ip.O,
1 \ I

SiO, SiO, SiO,

Al,0, Fe20, K20,

89,66 5,41 1,04 0,120 0,040 ļo,64 0,10 1,57 0,96 0,38 0,085 28,1 248,3 25,2

90,22 4,64 1,26 0,132 0,032 jo,85 0,013 1.66 0,92 0,24 0,034 33,3 187,5 ļ 28,3

89,32 5,57 1,22 0,160 |o,038 jo,80 0.24 1,67 0,71 0,23 ļ 0,043 27.6 186,2 1 24,0

83,45 8,57 2.88 0,072 0,046 0,72 0,36 2.20 0,84 0,62 0,083 16,5 77,2 13,5*

ļ81,23
9,19 3,33 0,120 ļ 0,049 0,73 ļ 0,78 2,40 0,85 ļ 0,81 0,068 15,0 64,3 12,1

82,86 8.38 3,12 0,161 ļo,052 M,SB 0,62 2,23 0,96 0,87 0,078 16,8 72,6 13,7

83,28 9,46 2,91 0,208 0,031 0,44 0,23 2,16 0,89 ļ 0,26 0,133 15,1 77,2 12,6

83,99 6,90 3,06 0,19 0,041 1,00 0,92 2,23 1,06 0,53 0,080 20,9 73,7 16,3
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So augšņu reakcija virsējos horizontos skāba (pHHso<6,o),
bet zemākos horizontos — tuva neitrālai. Šīs augsnes pēc nosusi-

nāšanas ir ļoti auglīgas.
5. Kūdrainās podzolētās glejotās augsnes (PgT). Šo augšņu

virskārtā atrodas smagi vai vidēji smilšmāli un arī viegli māli, kā

arī kārtaini cilmieži. Augsnes veidojas vāji drenētās nelielās iepla-
kās un līdzenumos zem skuju koku mežiem ar sfagnu sūnu zem-

sedzi.

Augsnēm raksturīga 20—30 cm bieza zemsega (A0 vai T), ku-

ras apakšējā daļa var būt labi sadalīta. Trūda horizonta (Ai) nav.

Trūds atrodams A2G horizontā 0,2—1,5% un Bg horizontā
—

līdz 2%.

Augsnē raksturīga virsējo horizontu stipra virsglejošanās, jo
pavasaros un rudeņos tos ietekmē virsūdeņi. Tajos daudz reducē-

tās dzelzs savienojumu. Māla daļiņu un trioksīdu izskalošanās no

virsējiem horizontiem maz izteikta. Augsnes reakcija ļoti skāba —

pHh
2o

3—5,5. Liels hidrolītiskais skābums. Piesātinājuma pakāpe
ar bāzēm augsnes virsējos horizontos sasniedz tikai 10—40%.

6. Kūdrainās podzolētās gleja augsnes (PGT) veidojušās zem

pārpurvotiem mežiem ar augstu gruntsūdens līmeni uz smilšai-

niem cilmiežiem. Augsnēm virskārtā ir 20—30 cm biezs labi sa-

dalītas kūdras horizonts (T). Zem kūdras atrodas gaišs glejotais
podzolētais horizonts (A2 g), kas satur līdz 1% trūda. leskaloša-

nās horizontā (B) var būt iluviālais humuss līdz 3%. Šajā hori-

zontā var atrasties ortšteins, bet zem tā — ortzands.

Reakcija skāba visā profilā, pH H2O
4—5,5. Jau B horizonta

apakšējā daļā sākas stiprs glejs.

2. tips. Gleja augsnes (G)

Mežos gleja augsnes veidojušās vāji drenētos līdzenumos un

reljefa pazeminājumos uz karbonātus saturošiem cilmiežiem zem

skuju koku un mistrotām audzēm ar zālaugu un sūnu zemsedzi.

Gleja veidošanās ir salikts bioķīmisks process, kas noris anae-

robā vidē organisko vielu klātbūtnē un tiešā mikroorganismu līdz-

dalībā. (E. Runova, E. Berezova un daudzi citi autori atzīst, ka

liela loma augsnes glejošanās procesos ir sviestskābes baktēri-

jām.) Glejošanās procesos ievērojami mainās augsnes minerālā un

organiskā daļa. Gleja augsnēs (gan mazāk nekā podzolētajās aug-

snēs) notiek primāro un sekundāro minerālu pārveidošanās un

vienlaicīgi sekundāro minerālu sintēze. Daudzi autori norāda arī,

ka, aizkavējoties gleja procesā radīto produktu iznesai, reducētāju
un oksidētāju faktoru ietekmē notiek sekundāro minerālu resintēze.

Viens no raksturīgākajiem gleja veidošanās procesiem ir dzelzs,

mangāna, sēra, slāpekļa un citu savienojumu reducēšanās. Atka-
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rībā no dominējošo procesu ilguma dzelzs, mangāna un citu ele-

mentu savienojumi var atrasties oksidētā vai reducētā stāvoklī. Ilg-
stošā anaerobā vidē, notiekot nepārtrauktam gleja veidošanās pro-

cesam, divvērtīgā dzelzs reaģē ar māla minerāliem un piedalās
sekundāro alumosilikātu un ferosilikātu veidošanā. Tie ir zilā krāsā

un uzkrājas gleja horizontā. Glejošanās procesos notiek intensīva

trūda un organisko vielu sastāva izmainīšanās. Uzkrājas lielākos

daudzumos aktīvās kustīgās trūdskābes un aktīvie organiskie sa-

vienojumi ar skābju īpašībām. Rodas labvēlīgi apstākļi, lai veidotos

dažādi organominerālie savienojumi, kuriem ir liela nozīme dzelzs,

alumīnija un mangāna migrācijā no glejotajiem horizontiem.

Gleja augsnēm ir šādi ģenētiskie horizonti. A
0

— zemsega at-

karībā no ūdens režīma augsnē var būt 5—30 cm bieza. Ai — trūda

horizonts 2—30 cm dziļš, tumšpelēkā krāsā, smilšmāla augsnē ar

graudainu struktūru; horizonta apakšējā daļa var būt gaišāka, tas

norāda uz podzolācijas pazīmēm. BG horizonta krāsa dažāda:

brūna, zila, zilgana, zilganpelēka, ar ziliem plankumiem un rūsas

piesmērējumiem. Uz smilšmāla un māla cilmiežiem var būt vairāk

izteikta virsglejošanās. Apakšglejošanās biežāk novērojama smil-

šainos cilmiežos. Gleja horizonts ir bezstruktūras, ar Mn konkrē-

cijām vai piesmērējumiem. Horizonti parasti 25—50 cm biezi. CG —

cilmiezis var būt stipri glejots, tas var būt arī ūdensnesējs hori-

zonts. Augsnēs ar virsglejošanos cilmiezis var būt arī bez gle-

jošanāspazīmēm.

Raksturīga gleja augšņu kopēja īpašība ir lielais trūda dau-

dzums (3—15%) un vāji skābā līdz neitrālā reakcija trūdkārtā,
bet vāji bāziskā reakcija apakšējos horizontos. Augsnes virsējā
horizontā un augsnes šķīdumā daudz kalcija un magnija, augsnes

šķīdumā arī daudz FeO. Piesātinājuma pakāpe ar bāziskajām vie-

lām parasti pārsniedz 70%. Aktīvo augu barības elementu un slā-

pekļa gleja augsnēs samērā daudz. Tāpēc pēc mežu nosusināšanas

strauji uzlabojas koku augšanas apstākļi.

Ļoti svarīgi meža augsnes iedalīt pēc trūda un trūdamās kūd-

ras daudzuma virskārtā, kā arī pēc karbonātu atrašanās dziļuma.
Gleja augšņu tipā var izdalīt 4 vai 5 glejošanās pakāpes, kas sva-

rīgi meliorācijas vajadzības raksturošanai. Atbilstoši ūdens režī-

mam augsnes virskārtā var būt izveidojusies velēna vai arī līdz
30 cm biezs trūdams vai kūdrains slānis. Tas bieži atrodas mistro-

tās audzēs ar skuju koku pārākumu, ja smilšmāla augsnēs stipri
izteikta glejošanās.

Gleja augsnes iedala 5 apakštipos:

1. apakštips. Velēnu glejotās augsnes (Vg),
2. apakštips. Velēnu gleja augsnes (VG),
3. apakštips. Trūdamās glejotās augsnes (Vgt),
4. apakštips. Trūdamās gleja augsnes (VGt),
5. apakštips. Trūdami kūdrainās gleja augsnes (TG).
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Mūsu mežos trudaino un trūdami kūdraino gleja augšņu ir vai-

rāk nekā velēnu glejaaugšņu.

Gleja augsnes (G)

ī i I l i
1. Velēnu 2. Velēnu 3. Trūdamās 4. Trūdamās 5. Trūdami

glejotās gleja glejotās gleja kūdrainās

(Vg) (VG) (Vgt) (VGt) gleja (TG)
l 1 1 i i

a) piesāti- a) piesati- a) piesati- a) piesāti- a) piesāti-
nātās nātās nātās nātās nātās

(Vg") (VG") (Vgt") (VGt") (TG")

b) izskalotās b) izskalotās b) izskalotās b) izskalotās b) izskalotus

(Vg1) (VG') (Vgf) (VGt1) (TG1)

c) karbonātu c) karbonātu c) karbonātu c) karbonātu c) karbonātu

(Vg k ) (VGk ) (Vgtk ) (VGtk) (TG k )

d) nepiesāti- d) nepiesāti- d) nepiesāti- d) nepiesāti- d) nepiesāti-
nātās nātās nātās nātās nātās

(Vg») (VG") (Vgf) (VGt-) (TG")

1. Velēnu glejotās augsnes (Vg) parasti veidojas līdzena rel-

jefa apstākļos uz karbonātus saturošiem morēnu smilšmāliem. Aug-
snēm labi izteikts trūda horizonts (20—30 cm) ar 5—8% trūda.

Augsnes reakcija virsējā horizontā vāji skāba vai neitrāla, pH>6.
Piesātinājuma pakāpe ar bāzēm virs 90%. Augsnēs ar smagāku
mehānisko sastāvu ir vairāk izteikta virsglejošanās. Tādēļ B hori-

zontā glejošanās jau daudz vājāk novērojama, bet BC vai C ho-

rizontā — atkal pieaug. Pētniecības darbā un augšņu kartēšanā

nepieciešams platībām norādīt, vai ir virsglejošanās vai apakšgle-
jošanās.

Ja cilmiezī karbonātu maz, tad vieglāka mehāniskā sastāva aug-

snēs periodiskā augsnes glejošanās var sekmēt podzolēšanās pa-

zīmju veidošanos. Tās izpaužas tādējādi, ka humusa horizonta

apakšējā daļa ir gaišāka vai arī ar gaišiem plankumiem.
Velēnu glejotās augsnes satur daudz augu barības vielu. Smilš-

māla, kā arī māla velēnu glejotās augsnes, it sevišķi ar seklu kar-

bonātu sākšanās horizontu, ir vienas no auglīgākajām mūsu mežu

augsnēm.
Velēnu glejotās augsnes pēc karbonātu atrašanās dziļuma un

augsnes piesātinājuma ar bāziskajām vielām iedala 4 veidos:

a) karbonātu velēnu glejotajām augsnēm —

Vgk (velēnu glejotās karbonātu augsnes) karbonāti atrodami

o—3o0 —30 cm dziļumā,

b) izskalotajām velēnu glejotajām augsnēm —

Vg1 (velēnu glejotās izskalotās augsnes) karbonāti atrodami 30—

60 cm dziļumā,
c) piesātinātajām velēnu glejotajām aug-

snēm — Vgb (velēnu glejotās piesātinātās augsnes) karbonāti

atrodami 60 —70 cm dziļumā. Virsējos horizontos piesātinājuma
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pakāpe ar bāziskajām vielām >70—75%. Tās piesātina cieti

gruntsūdeņi. Augsnes reakcija vāji skāba vai neitrāla, pH>6.
d) nepiesātinātajām velēnu glejotajām aug-

snēm
— Vg" (velēnu glejotās nepiesātinātās augsnes) pH<6,

bet vēl nav podzolētā horizonta (A2) un skaidri izteikta iluviālā

horizonta (B). Nepiesātinātās glejotās augsnes veidojušās uz

karbonātus mazsaturošiem vai bezkarbonātu cilmiežiem skābu virs-

ūdeņu vai seklu un skābu gruntsūdeņu tiešā ietekmē. Virsējos hori-

zontos reakcijas pH<6, hidrolītiskais skābums virskārtā bieži pār-
sniedz 10—18 mgekv 100 gramos augsnes, jo radies daudz brīvu

skābju, kas ar bāziskajām vielām nevar neitralizēties.

2. Velēnu gleja augsnes (VG) veidojas seklu gruntsūdeņu
ietekmē uz karbonātus saturošiem cilmiežiem. Šādas augsnes bie-

žāk atrodamas zem lapu koku audzēm, bērzu vēros un mētrājos uz

vieglākiem cilmiežiem.

Augsnes profilā labi izdalās gleja horizonts (G), kura krāsa at-

karībā no glejošanās pakāpes var būt no pelēcīgi zilas (morēnu
smilšmālos) līdz zilganpelēkai (smiltīs). Virspusē labi izveidots

līdz 25 cm dziļš trūda akumulācijas horizonts (Ai), trūda daudzums

parasti līdz B—lo%.

Augsnes reakcija virskārtā vāji skāba
— pH H!o>6. Ilgstošā un

pastāvīgā anaerobā vidē, kad noris nepārtraukts gleja veidošanas

process, notiek daudzu augiem svarīgu barības elementu reducē-

šanās. Vispirms reducējas nitrāti un sulfāti, tad dzelzs un man-

gāna augstāk oksidētie savienojumi, kas augsnē parādās konkrē-

ciju veidā. Dzelzs reducēšanā vispirms rodas Fe(HCO3) 2,
kas

dabiskos apstākļos labi šķīst ūdenī, bet, izveidojoties aerobiem ap-

stākļiem, viegli oksidējas par Fe(OH)3. Reakcija norisinās šādi:

4Fe(HCO3)2+02+ 2H 20=4Fe(OH) 3+ 8C02.

Profilā rodas rūsains un okerkrāsas slānis vai plankumi, piesmērē-
jumi un citi dzelzs veidojumi, kas sausās vasarās ir visai spilgti.
Tos bieži vien nepareizi apzīmē par B horizontu. Izveidojoties
anaerobai videi, rūsganā krāsa ātri pazūd.

Velēnu gleja augšņu apakštipu, tāpat kā velēnu glejoto augšņu
apakštipu, iedala 4 veidos atkarībā no karbonātu atrašanās dzi-

ļuma un piesātinājuma ar bāziskajām vielām:

a) piesātinātās velēnu gleja augsnes (VGb ),

b) izskalotās velēnu gleja augsnes (VG'),

c) karbonātu velēnu gleja augsnes (VGk ),

d) nepiesātinātās velēnu gleja augsnes (VG n).
3. Trūdamās glejotās augsnes (Vgt) veidojušās paaugstināta

mitruma apstākļos ieplakās un līdzenumos zem lapu koku vai mis-

trotām audzēm gāršas, damakšņa un citos augšanas apstākļu ti-

pos. Virspusē atrodas 10—30 cm biezs trūda horizonts tumšā krāsā

ar 10—15% trūda. Dziļāk atrodas glejotais horizonts tumšpelēkā
krāsā ar zilganpelēkiem un brūniem plankumiem. Uz smagākiem
cilmiežiem biežāk vērojama virsglejošanās ar daudz zilākiem krāsu



toņiem nekā vieglākās augsnēs. Pakāpeniski ar dzijumu glejošanās.

pazīmes pavājinās. Virsējos horizontos augsnes reakcija vāji skāba

līdz neitrāla ar pHHlo>6, bet dziļākajos horizontos — atkarīga no

karbonātu atrašanās dziļuma profilā.
Trūdamo glejoto augšņu apakštipu iedala 4 veidos pēc karbo-

nātu atrašanas dziļuma un piesātinājuma pakāpes ar bāziskajām
vielām:

a) piesātinātās trūdamās glejotās augsnes (Vgtb),

b) izskalotās trūdamās glejotās augsnes (Vgt'),

c) karbonātu trūdamās glejotās augsnes (Vgt
k
),

d) nepiesātinātās trūdamās glejotās augsnes (Vgtn ).
4. Trūdamajām gleja augsnēm (VGt) ir līdz 20—30 cm dziļš

trūda horizonts (Ai) tumšbrūnā krāsā, trūda vairāk par 12%.
Zem trūda horizonta atrodas zilgans vai zilganpelēks gleja hori-

zonts ar dzelzs un mangāna konkrēcijām. Augsnēs ar virsgleju
glejošanās līdz ar dziļumu pakāpeniski samazinās un var pat
galīgi izzust. Virsējos horizontos reakcija vāji skāba līdz neit-

rāla (pHHso>6), dziļākajos horizontos — neitrāla. Augsnes ar

virsgleju izveidojas uz karbonātus saturoša smilšmāla un māla

mistrotās audzēs ar zālaugu zemsedzi slēgtos reljefa pazeminā-

jumos un slīpās vāji drenētās nogāzēs. Augsnēs ar apakšgleju ir

stipri g'ejoti apakšējie horizonti, sākot ar 50 —60 cm dziļumu:
bieži glejošanās izplatīta visā profilā, glejošanās pakāpei pastip-
rinoties līdz ar dziļumu.

Reakcija šīm augsnēm skāba līdz neitrāla. Piesātinājuma pa-

kāpe ar bāziskajām vielām augstāka par 90%- Profilā var atras-

ties brūni rūsas plankumi.
Trūdamās gleja augsnes prasa nosusināšanu un ūdens režīma

regulēšanu.
Trūdamo glejaaugšņu veidi:

a) piesātinātās trūdamās gleja augsnes (VGtb),

b) izskalotās trūdamās gleja augsnes (VGt'),
c) karbonātu trūdamās gleja augsnes (VGtk ),
d) nepiesātinātās trūdamās gleja augsnes (VGt n).
5. Trūdami kūdrainās gleja augsnes (TG) veidojas uz karbonā-

tus saturošiem vai mazsaturošiem cilmiežiem augsta cieta grunts-
ūdens ietekmē, kā arī mikroreljefa apstākļos, sakrājoties virsūde-

ņiem no plašākas apkārtnes. Sīs augsnes atrodas zem jauktiem
mežiem un stipri pārveidotām meža pļavām.

Virskārtā vidēji līdz labi sadalīta kūdra veido glejoto trūdami

kūdraino horizontu kas satur līdz 40—50% organisko
vielu un nepārsniedz 30 cm dziļumu.* Zem šī horizonta atrodas

trūdams gleja horizonts tumšpelēkā krāsā, bet zem tā dziļāk —

nepārtraukts gleja horizonts (G) vismaz 50—60 cm dziļumā ar

raksturīgu stipru glejošanos. Augsnēm ar virsgleju uz smaga

* Trūdami kūdrainās augsnes, kuru virskārta organisko vielu vairāk par 50%,

saucpar kūdras gleja augsnēm. Tās veido pāreju uz zā]u purva augsnēm.
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smilšmāla un māla dziļāk par 60 cm var novērot tikai glejošanās

pazīmes. So augšņu reakcijas pHH2o >6.

Gleja horizontu augsnes un podzolēto horizontu augsnes ana-

līžu dati liecina par šo horizontu ķīmiskā sastāva būtiskām atšķi-
rībām. Podzolētajos horizontos relatīvi vienmērīgi samazinās

dzelzs un alumīnijs, turpretim no gleja horizontiem izskalojas gal-
venokārt dzelzs, bet alumīnijs ir noturīgāks. Si0 2 daudzums gleja
horizontos pieaug. Augsnes šķīdumā pāriet divvērtīgā dzelzs, kas

ar ūdeņiem izskalojas. Fosfors ar divvērtīgo dzelzi veido vivianītu

[Fe3(PO3) 2
• 8H20], bet ilgstošos anaerobos un aerobos procesos

fosfors saistās ar dzelzi mazšķistošos savienojumos. Tādējādi gleja

procesa attīstības rezultātā augsnes īpašības pasliktinās. Tādēļ

gleja augšņu auglības celšanai nepieciešama meliorācija.
Trūdami kūdraino gleja augšņu apakštipu iedala 4 veidos at-

karībā no karbonātu atrašanās dziļuma un piesātinājuma pakāpes,
ar bāziskajām vielām:

a) piesātinātās trūdami kūdrainās gleja augsnes (TGb),

b) izskalotās trūdami kūdrainās gleja augsnes (TG'),
c) karbonātu trūdami kūdrainās gleja augsnes (TGk),
d) nepiesātinātās trūdami kūdrainās gleja augsnes (TG n).

HIDROMORFĀS AUGSNES

(purva augsnes)

Meži, kas aug dažādās nosusinātās un nenosusinātās purva

augsnēs, aizņem vairāk par 24% novalsts mežu kopplatības. Purva

augšņu iedalījums atbilst mežaudžu tipoloģiskajam iedalījumam.

Dumbrājam un liekņai atbilst zemā (zāļu) purva augsnes, niedrā-

jam un riestam — pārejas purva augsnes, purvājam — augstā
(sfagnu) purva augsnes. (Latvijā mežu purvus pētījis K. Bušs.)

Tās purva augsnes, kurās kūdras kārtas biezums atrodas robe-

žās starp 30 un 50 cm, sauc attiecīgi par zemā, pārejas vai augstā
purva kūdras gleja augsnēm, bet tās augsnes, kurām kūdras slā-

nis dziļāks par 50 cm, — attiecīgi par zemā (zāļu), pārejas vai

augstā (sfagnu) purva kūdras augsnēm. Purva augšņu noteikšana

jāievēro kūdras organisko vielu daudzums dažādos dzijumos,
purva barošanās tips, kūdras reakcija, dziļums, sadalīšanās pa-

kāpe unciti rādītāji.
Purva augšņuķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās īpašības strauji

izmainās pēc nosusināšanas. Strauji uzlabojas N, X, P un citu ele-

mentu dinamika. Uz to strauji reaģē augošā audze, kā arī zem-

segas augu sastāvs.

Zemo purvu kūdras nogulumos ir grīšļu, koku un koku-grīšļu
kūdra, pārejas purvos

— grīšļu un sfagnu kūdra, bet augstā purva
kūdras nogulumi parasti sastāv no sfagnu kūdras. Purvu un purva



augšņu īpašības apskatītas nodaļa par lauksaimniecības augsnēm

(sk. 367. lpp.).
Izšķir 3 purva augšņu tipus:

1. tips. Zemā (zāļu) purva augsnes (T2 ),
2. tips, Pārejas purva augsnes (T p),
3. tips. Augstā (sūnu) purva augsnes (TQ ).

1. tips. Zemā (zāļu) purva augsnes (T
z

)

Zemā purva augsnes atkarībā no kūdras kārtas biezuma un sa-

dalīšanās pakāpes iedala 6 apakštipos (sk. arī shēmu).
1. apakštips. Trūdamās gleja zemā purva augsnes (TZ'G),
2. apakštips. Trūdainās-kūdrainās gleja zemā purva augsnes

<T2

2G),
3. apakštips. Kūdrainās gleja zema purva augsnes (T2

3G),
4. apakštips. Trūdamās zemā purva augsnes (T2 '),
5. apakštips. Trūdainās-kūdrainās zemā purva augsnes (T2

2),
6. apakštips. Kūdrainās zemā purva augsnes (T2

3
).

Zemā purva augsnes (Tz)

Iļ I i
1. Trūdamās 4. Trūdamās

gleja (TVG) | (T,1)
i i

2. Trūdamās- 5. Trūdainās-

kūdrainās kūdrainās

gleja (T Z

2G) (T z

2 )
I l

3. Kūdrainās 6. Kūdrainās

gleja (TZ

3G) (T,3 )

2. tips. Pārejas purva augsnes (T p)

Pārejas purva augsnes atkarībā no kūdras kārtas biezuma un

kūdras sadalīšanās pakāpes iedala 4 apakštipos (sk. arī shēmu):
1. apakštips. Trūdainās-kūdrainās gleja pārejas purva augsnes

<VG),
2. apakštips. Kūdrainās gleja pārejas purva augsnes (TP

2G),
3. apakštips. Trūdainās-kūdrainās pārejas purva augsnes (Tp 1

),
4. apakštips. Kūdrainās pārejas purva augsnes (Tp

2).

Pārejas purva augsnes (Tp)

I I
1. Trūdainās-kūd- 3. Trūdainās-kūd-

rainās gleja rainās (T pl)

(Tp'G) 1 i

2. Kūdrainās 4. Kūdrainās

gleja OVG) (T
P

2)
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3. tips. Augstā (sūnu) purva augsnes (Ta)

Augstā purva augsnes pēc kūdras kārtas biezuma un kūdras
sadalīšanās pakāpes iedala 2 apakštipos (sk. ari shēmu):

1, apakštips. Kūdrainās gleja augstā purva augsnes (TaG),
2. apakštips. Kūdrainās augstā purva augsnes (Ta ).

Augstā purva augsnes (Ta )

i I
1. Kūdrainās 2. Kūdrainās

gieja (TaG) (T.)

ALUVIĀLĀS AUGSNES

Palienes augsnes (A)

Palienes augšņu lielākas platības mežos samērā maz sastopa-
mas. Nelielās platībās šīs augsnes atrodas pie mazākām upēm, kas

plūst caur mežiem. Mežos graudaino palienes augšņū ir maz; vis-

biežāk tās ir piesātinātās velēnu gleja vai trūdamās gleja graudai-
nās palienes augsnes. Sastop arī velēnu gleja kārtainās palienes
augsnes. Ja upes tek caur purviem, tiem ir daļēji palienes rak-

sturs, ko var vērot liekņās zem melnalkšņiem, retāk zem bērzu un

ošu audzēm. Lielākās palienes augšņu platības atrodas Lubānas

zemienes mežos.

PĀRĒJĀS AUGSNES

Apmežotās kultūraugsnes (K)

levērojamas zemju platības, ko agrāk izmantoja lauksaimnie-

cībā, tagad apaugušas ar krūmiem un mežu. Visbiežāk šādās aug-

snēs aug baltalkšņi, bērzi, arī priedes.

Augsnes, kuras agrāk izmantotas lauksaimniecībā, daudzējāda
ziņā atšķiras no īstajām meža augsnēm. Tām ir labi izteikts trūda

horizonts (Ai), saglabājušās erozijas vai uznesuma augšņu īpa-

šības, bagātīgi satur augu barības vielas, it sevišķi fosforu. Egļu
audzes šādās augsnēs bieži slimo ar sakņu trupi.

Apmežotajām kultūraugsnēm var izdalīt divas iekultivēšanas

pakāpes: 1) neiekultivētās un vāji iekultivētās augsnes ar trūdkār-

tas dziļumu apmēram 12—15 cm un maz trūda (līdz 2%); 2) vidēji
iekultivētās augsnes ar trūdkartas dziļumu līdz 22—25 cm un

3—4% trūda.

Augsnes reakcija vaji skāba, piesātinājuma pakāpe ar bazem

augsta. Labi redzama trūda migrācija, vāji izteikts A2 horizonts,
laba struktūra, izteikta slieku darbība un citas kultūraugsnēm rak-

sturīgās īpašības. Tādas augsnes bieži atrod Vidzemes mežos.
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Erodētās augsnes (E)

Mežos parasti erodēto augšņu nav. Tikai tur, kur meži aug

agrākajās lauksaimniecībā izmantotajās augsnēs, uz pauguriem at-

rodamas agrāk erodētās, bet to lejas daļās — reliktās uznesumu

augsnes. Vairāk šo augšņu mežos ap Talsiem un Vidzemes aug-
stienē.

Erodētās augsnes iedala 1) vāji erodētās — daļēji vai pilnīgi
noskalots Ai horizonts; 2) vidēji erodētās — daļēji vai pilnīgi no-

skalots A] un B horizonts; 3) stipri erodētās —■ atsedzas augsnes
cilmiezis (C); stipri erodētās augsnes pēc auglības un citām īpa-
šībām ir līdzīgas neizveidotajām augsnēm.

Uznesumu augsnes (U)

Uznesumu augsnes atrodamas nogāžu piekājē tajos mežos, kas

aug gala morēnas paugurainēs, retāk
— sen apaugušu kāpu ra-

jonos. Tās parasti ir blakus erodētajāmaugsnēm.

Sīs uznesumu augsnes veidotas no rupjākiem deluviāliem mate-

riāliem, tajās maz slāpekļa, kālija un fosfora. Trūda horizonts (Ai)
25—30 cm, ar maz tfūda. Zem tā atrodas izskalošanās, ieskaloša-

nās, gleja un cilmieža horizonti.

Nepilnīgi izveidotās augsnes (N)

Nepilnīgi izveidotās augsnes un nepārveidotie cilmieži sasto-

pami vietās, kur augšņu sega iznīcināta cilvēka darbības vai dabas

norišu ietekmē. Vietās, kur augsnes trūdkārta norakta, dziļākajiem
horizontiem ir tādas pašas īpašības kā cilmiežiem vai gleja hori-
zontam. Šādas platības ir arī ceļojošo kāpu rajonos.

Apraktās augsnes (R)

Apraktās augsnes sastopamas mazās platībās, visbiežāk kāpj
rajonos. Kādreiz izveidotās podzolētās vai purvainās augsnes pēc
meždegām vai plašākām kailcirtēm apbērtas ar vēja atnestajām
kāpu smiltīm. Tajās vietās, kur uzbērtā smilšu kārta nav pārāk
bieza un koku saknes var sniegties apakšējā trūdkārtā vai kūdrā,

veidojas labas vai ļoti labas bonitātes priežu audzes.
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LATVIJAS PSR AUGŠŅU RAJONI

AUGŠŅU RAJONĒŠANAS PRINCIPI

Efektīvākai dažādu teritoriju izmantošanai lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanā nepieciešams augsnes izpētīt un pēc atbilstošam īpašībām rajonēt. Tas

dod iespēju lauksaimniecīDas nozares, kultūras un pat šķirnes izvietot agrono-
miski vispiemērotākajos augšņu rajonos un ar mazāku darba un līdzekļu patē-
riņu iegūt labākus rezultātus.

Augsnes rajonēšanai Padomju Savienības mērogā veltīti V. Dokucajeva,
L. Prasolova, L. Berga, J. Gerasimova, K. Ufimcevas, N. Noginas, E. Ivanovas,
N.Rozova, V. Fridlanda, S. Suvalova un citu augsnes pētnieku darbi. Latvijas
PSR augšņu rajonēšana strādājuši J. Vītiņš, L. Slaucītājs, Ģ. Ramans, I. Sleinis,
A. Zemite, A. Meļeškins, L Ņeronovs un K. Brīvkalns.

Ģ. Ramans (1935. g.) Latvijas teritoriju iedalīja 13 reģionos. I. Sleinis

(1937. g.) — 14 reģionos.

Pec Lielā Tēvijas kara Latvijā, attīstoties lauksaimniecības kolektivizācijai,
tika izstrādāti vairāki augšņu rajonēšanas projekti. A. Zemīte republikas terito-

riju iedalīja 11 augšņu rajonos, pēdējā laikā K. Brīvkalns — 8 augšņu rajonos
un vairākos apakšrajonos. Latvijas PSR lauksaimniecībā zinātniskām un prak-
tiskām vajadzībām piemērotākais ir K. Brīvkalna izstrādātais augšņu grupējums
pa rajoniem. Sajā grupējumā ievēroti Padomju Savienībā pieņemtie augšņu rajo-

nēšanas principi, ka arī augšņu cilmieži, reljefs un citas morfoloģiskās un klima-

tiskās īpatnības.
Augšņu rajonēšanā ņem vērā klimata agrobioloģiskos rādītājus, augšņu

cilmiežu izcelšanos un mehānisko sastāvu, reljefu, pazemes ūdeņu un virsūdeņu

noteci, eroziju, augu formācijas, augšņu veidošanās procesu īpatnības un liku-

mības un citus apstākļus. Tāpēc augšņu rajoni raksturo ne tikai ģeogrāfisko

apvidu, bet apvieno svarīgus agronomiskos rādītājus — augšņu kopas, klima-

tiskos apstākļus, reljefa raksturu, eroziju, lauksaimniecības mehanizācijas iespē-

jas utt. Augsnes rajonēšana ievērojami palīdz diferencēt lauksaimniecību, pareizi
izvietot atsevišķās nozares, kultūras un šķirnes, kā arī izstrādāt rajonam piemē-
rotāko agrotehniku.

Pašreiz augšņu rajonēšanā lietotie iedalījumi ir joslas, apgabali, sektori vai

facijas, zonas, apakšzonās, provinces, apriņķi, rajoni, apakšrajoni, masīvi, kon-

tūras.

Augšņu grupēšanā zonās un apakšzonās pamatojas uz V. Dokucajeva aug-

šņu iedalījumu. Augšņu zonas un apakšzonās izmainās sleju veidā, kuras stiep-

jas virzienā no rietumiem uz austrumiem. Tās atšķiras pēc klimatisko un biolo-

ģisko procesu īpatnībām, tāpēc vispirms ietekmē lauksaimniecisko ražošanu.

Augšņu zonas, kā arī apakšzonās robežās augsnes veidotāji faktori, augsnes

sega un citas agronomiskās īpašības tomēr ir visai atšķirīgas. Daudzu zinātnieku

pētījumi liecina, ka zonās un joslās augšņu tipu izmaiņas iespējamas ne tikai

virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, bet novēro arī to atšķirības zonu un joslu
rietumu, centrālajos un austrumu apgabalos. Sīs atšķirības uzskata par provin-

ciālajām jeb faciālajām. Tā, piemēram, Āzijas kontinenta augšņu kartē izdalītas

3 facijas.

Latvijas PSR ietilpst mežu-pļavu augšņu zonā, dienvidu taigas podzolēto
augšņu apakšzonā, Baltijas augšņu province.

Mežu-pļavu augšņu zonas un podzolēto augšņu apakšzonās raksturojums
sīkāk apskatīts PSRS augšņu zonu aprakstā. Baltijas augšņu province ir rakstu-

rīga ar augsnēm, kas samērā bieži veidojušās uz karbonātiem bagātas morēnas

vai uz ledāju ūdeņu pārskalota viegla materiāla. Reljefs visumā līdzens, vāji līdz

vidēji viļņots, ar paugurainiem apvidiem. Jūras ietekmē izveidojies piejūras kli-

mats ar siltu ziemu, garu bezsala periodu un samērā bagātīgiem nokrišņiem.
Nokrišņu lielākā daļa nolīst veģetācijas periodā. Dabiskā augu valsts reljefa

augstākajās vietās ir jauktie meži, ielejās — pļavas augu un purva augu veģe-
tācija.
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54. att.Latvijas PSR iedalījums augšņu rajonos un apakšrajonos (pēc K. Brīv-

kalna):
/ — Piejūras zemienes augšņu rajons (/ar — Liepājas, lb — Ventspils, lc — Rīgas). 2 —

Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu rajons (2a — Rietumkurzemes aug-

stiene. 2b — Ventas ieplaka. 2c — Austrumkurzemes morēnu pauguraine un līdzenums.
2d — Ziemelkurzemes morēnu pauguraine un līdzenums). 3 — Zemgales līdzenuma augšņu
rajons. 4 — Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajons. 5 — Vidze-

mes paugurainās augstienes augšņu rajons (5a — Vidzemes centrāla augstiene, 5b — Gul-

benes valnis. 5c — Alūksnes paugurainā augstiene). 6 — Viduslatvijas morēnu līdzenuma

un Sēlijas pauguraines augšņu rajons (6a — Viduslatvijas nolaidenes ziemeļu daļa un

vidus dala, 6b — Taurkalnes viļņotais līdzenums, 6c — Sēlijas pauguraine). 7 — Austrum-

latvijas līdzenuma augšņu rajons (7a — Balvu līdzenums. 7b — Lubānas zemiene. 7c —

Preiļu—Līvānu lidzenums). 8 — Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajons.

Izplatītākās ir dažādā pakāpē izskalotās velēnu podzolētās augsnes, purvai-
nās augsnes un purva augsnes. levērojamu vietu lauksaimniecībā ieņem terito-

riāli mazāk izplatītās, bet vērtīgās velēnu karbonātu augsnes un palienes aug-

snes.

Mūsu republikas teritoriju nevar sīkāk grupēt, vadoties tikai no zonālo bio-

klimatisko procesu īpatnībām, jo šeit svarīgāku vietu ieņem augšņu ģeomorfolo-

ģiskā uzbūve, cilmieži, augšņu kopas un arī klimats ar bioloģiskajiem faktoriem,
kas izmainās ne tikai pēc zonalitātes likumiem, bet arī citu faktoru iedarbībā
(jūras tuvums, augšņu atmežošana utt.). Tāpēc Latvijas PSR augsnes apskatī-
sim sīkāk pa K. Brīvkalna izdalītajiem 8 augšņu rajoniem (54. att.). Tic ir šādi:

1) Piejūras zemienes augšņu rajons,

2) Kurzemes morēnu paugurainos un līdzenuma augšņu rajons,
3) Zemgaleslīdzenuma augšņu rajons,
4) Ziemejlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajons,
5) Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajons,

6) Viduslatvijas morēnu līdzenuma un Sēlijas pauguraines augšņu rajons-
-7) Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajons,
8) Austrumlatvijaspaugurainās augstienes augšņu rajons.
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PIEJŪRAS ZEMIENES AUGŠŅU RAJONS

Gar Baltijas juru un Rīgas jūras līci stiepjas smilšainā Piejūras zemiene,
kas izdalāma ka atsevišķs augšņu rajons. Piejūras zemienes augšņu rajons aiz-

ņem ļoti šauru joslu gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti, paplašinās (40—
50 km) Rīgas apkārtnē un tālāk virzās gar Rīgas jūras līča Kurzemes piekrasti
un Baltijas juras piekrasti. Kurzemes daļā šī Piejūras zemiene visbiežāk 10—
30 km plata, izņemot Ventspils—Usmas apkārtni, kur tā apvienojas ar Usmas

smiltāju platībāmun sasniedz pat 60 km platumu.
Piejūras zemienes augšņu rajonu iedala trijos augšņu apakšrajonos: a) Lie-

pājas, b) Ventspils, c) Rīgas.
Reljefs. Smilšainās Piejūras zemienes augšņu rajons ir vienmuļš līdzenums,

kuru vietām pārtrauc kāpu grēdas, senie krasta vaļņi, strēles un abrāzijas kāp-
ies, kas radušās, jūrai pakāpeniski atkāpjoties. Pašreizējā piejūras krasta tuvumā

sastop jaunu krastu vaļņus ar nepilnīgi izveidotām augsnēm. Tālāk no jūras
vietām parādās līdzeni morēnu pauguri.

Piejūras zemieni vairākās vietās šķērso mazu upju, kā arī Daugavas, Liel-

upes un Gaujas ielejas.
Absolūtie augstumi nav lieli (0—40 m), bet tomēr izmainās. Rīgas smilšai-

najā līdzenumā un daļēji Vidzemes piekrastē tie svārstās no dažiem metriem pie-
krastes joslā, nedaudz pieaugot līdz ar attālināšanos no jūras. Tikai Kurzemes
piejūras zemienes smiltāju masīvos reljefa augstums sasniedz 40 m un vairāk
virs jūras līmeņa. Kāpu absolūtie augstumi svārstās no 10 līdz 40 m virs jūras
līmeņa.

Niecīgā virsmas slīpuma — krituma un kāpu veidotā aizsprosta dēļ Piejūras
zemienē vāji izteikta ūdens dabiskā notece, tāpēc nokrišņu ūdeņi uzkrājas aug-

snē, paceļ gruntsūdeni un šajā rajonā veido lielus purvu masīvus. Gruntsūdens

līmeņa pacelšanos upju grīvu tuvumā ietekmē arī vēji no jūras, kas sadzen ūdeni

Daugavas, Lielupes, Ventas un Gaujas upju grīvās. Vēlamākā ūdens līmeņa no-

turēšanai augsnē vietām ierīkoti polderi ar abpusēju ūdens regulēšanu (Manga-
ļos, pie Babītes ezera, Papes v. c).

Augsnes cilmieži. Piejūras zemieni klāj leduslaikmeta beigu posmu un pēc-

leduslaikmeta Baltijas jūras baseina nogulumi, upju deltu sanesumi un jaunākā
laikā no jūras izskalotās smiltis. Tāpēc augsnes cilmieži galvenokārt ir fluvio-

glaciālās un citas smiltis. Dažās lokālās vietās sastopami devona smilšakmeņu

smilšainā materiāla piejaukumi. Visbiežāk smilts pārklāj morēnu smilšmāhis,
bet vietām augšdevona dolomītus un mālus, vidusdevona smilšakmeni un pat

slokšņu mālus. Atsevišķās vietās (pie Ķemeriem, Slokas, Salacgrīvas, Ainažiem
v. c.) tie atrodas tuvu zemes virsai un veido augsnes cilmieži. Aluviālie māla,

smilšmāla, mālsmilts un smilšu nogulumi daudz sastopami Daugavas, Lielupes,

Gaujas, Ventas, Užavas un citu upju grīvu rajonos. Sevišķi daudz šo nogulumu
Rīgas apkārtnē un Ventas deltas rajonā. Piejūras zemienes augšņu rajonā vie-

tām sastop pat stipri akmeņainus augšņu cilmiežus, kas veidojušies, ūdenim pār-

skalojot morēnu, piemēram, starp Skulti un Ainažiem, Ventspili un Popi, Sakas

upi un Zūrām, pie Papes ezera un citur. Kurzemes ziemeļu daļā atrodas arī ievē-

rojamas grants platības, uz kurām veidojušās augsnes.

Klimats. Piejūras zemienes augšņu rajonā klimats ir samērā sauss un silts.

Rajona klimatu stipri ietekmē Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis un zemienei pie-

guļošās augstienes. Pavasari ir vēsāki, bet rudeņos te ir siltāks nekā pārējos

republikas augšņu rajonos. Gaisa strāvām pārvietojoties virs jūras, palielinās to

termiskā stabilitāte un jūras piekrastē nokrišņu daudzums samazinās. Saulaino

dienu skaits lielāks un bezsala periods garāks nekā pārējos augšņu rajonos.
Tomēr visā Piejūras zemienes augšņu rajonā klimatiskie apstākļi nav vienādi

—

Kurzemes daļā un Rīgas apkārtnē ir siltāks, bet Vidzemē — piejūras ziemeļu
daļā ir vēsāks. Sajā rajonā ir visgarākais bezsala periods republikā, sasniedz

pat 155 dienas. Veģetācijas periods, kad gaisa vidējā diennakts temperatūra pār-
sniedz 10 °C, ilgst 135 dienas ar aktīvo temperatūru summu 1750—2000°.

Sniega sega rajonā nav bieza un augsne no tās atbrīvojas agri. Vieglās
smilts augsnes ātri iesilst, un reljefa augstākajās vietās var audzēt agro



dārzeņu kultūras. No ūdeņiem tālākajās vietās jābaidās no pavasara salnām,

kuras daudzo purvu ietekmē sastopamas samēra vēlu. Pavasaros un rudeņos

vietas, kur augsni nesedz veģetācija, vairāk nekā citos republikas augšņu rajonos

novērojama vēja erozija.
Kaut gan klimatiskie apstākļi lauksaimniecībai ir diezgan labvēlīgi, tomēr

Piejūras zemienes augšņu rajonā mitruma apstākļi kultūraugiem nav visai pie-

mēroti, augi bieži cies no pārmērīga mitruma vai sausuma. Augsnes pārmitruma

cēloņi ir, kā jau atzīmēts reljefa apskatā, apgrūtinātā ūdeņu notece, kā arī bieži

augsnes virskārtai tuvu guļošie, ūdeni mazcaurlaidīgie mālainie materiāli. Rel-

jefa augstākajās vietās, it sevišķi kāpu rajonos, ūdens ir maz un augi cieš no

sausuma.

Augu valsts. Piejūras zemiene bagāta ar mežiem un purviem, tie šajā rajonā

aizņem vairāk nekā 40% no visām augsnēm. Sevišķi lieli augsto purvu un pār-
ejas purvu masīvi ar atbilstošu veģetāciju ir ap Jelgavu, Sloku un Babīti. Pēdējā

Jaikā purvus nosusina un pastiprināti izmanto rūpniecībā, kā arī lauksaimniecībā.

No mežiem izplatītākie ir skuju koku meži. Gar Baltijas jūru un Rīgas jūras

Jici, kā arī citās vietās kāpas sedz priežu sili, zemākajās vietās ar augstāku

gruntsūdeni ir priežu purvājs, priežu grīnis, slapjais priežu damaksnis un dum-

Drājs. Lapu koku piemaisījums kāpu mežos ir niecīgs, to nedaudz vairāk ir pur-

vainajās augsnes. Lapu koku meži sastopami maz.

Daudzo upju ielejās labi attīstīta pļavas zālaugu veģetācija. Užavas, Bārtas,
Lielās Juglasun Mazās Juglas, kā ari citu upju palienes augsnes vāji nosusinā-

tas, pārpurvojas, aizaug ar krūmiem un veido sliktu pļavas zelmeni.

Augsnes. Piejūras zemienes augšņu rajona īpatnējie apstākļi, smilšainie

cilmieži, līdzenais reljefs ar vājo noteci un piejūras klimats veicinājuši purvaino

augšņu, podzolēto augšņu un purva augšņu veidošanos. Salīdzinājumā ar vai-

rākiem citiem republikas augšņu rajoniem (izņemot Zemgales līdzenuma augšņu

rajonu) šeit augsnes sega ir samērā vienmuļa.

Reljefa augstākajās vietās sastopamas podzolētās augsnes. Gar Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča krastu kāpu rajonos, kā arī vairākās citās vietās —

pie Ropažiem, Iļģuciema, Usmas ezera un citur zem mežiem reljefa augstākajās

vietās atrodas pat lielās platībās tipiskās podzolētās augsnes. Sīs augsnes, ja
vel nav apaugušas ar mežiem, apmežojamas, jo lauksaimniecībā nav izmanto-

jamas. Reljefa paaugstinājumos vietās, kur neuzkrājas lieks mitrums, tīrumos,

arī zem mežiem atrodas velēnu podzolētās augsnes. Sīm augsnēm parasti labi

izteikts augšņu tipam raksturīgs augsnes profils, tās parasti skābas un naba-

dzīgas ar augu barības vielām. Pasliktinoties mitruma apstākļiem, šīs augsnes
sāk pārpurvoties, tāpēc šajā augšņu rajonā sastop daudz augšņu, kas atrodas

pārejas stadijā no velēnu podzolētajām augsnēm uz velēnu podzolētajām glejo-

tajām augsnēm. Rīgas piepilsētas teritorijas velēnu podzolētās augsnes sen jau
tiek izmantotas lauKsaimniecībā, tāpēc tās ar iekultivēšanu ir stipri izmainītas.

Vislielāko platību Piejūras zemienes augšņu rajonā aizņem purvainās aug-
snes (velēnu gleja un podzolētās gleja) un purva augsnes (zemā purva, pārejas
purva un augstā purva). Purvainās augsnes sastopamas tīrumos, pļavās, mežos,

atmatās. Tās ir ar sliktām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, sliktu gaisa un

ūdens režīmu, kā arī ar maziem augu barības vielu krājumiem. Ļoti daudz pur-

vaino augšņu sastop Kurzemes piejūras zemienē un Rīgas apkārtnē. Lielākie

augsto purvu un pārejas purvu masīvi izvietoti mežos starp Sloku—Jelgavu—
Rīgu un Dundagu—Ugāli—Talsiem. Zemie purvi samērā bieži sastopami pļavu
ieplakās.

Lauksaimniecībā lopbarības bāzes nostiprināšanai un dārzeņu audzēšanai
šajā rajonā daudz piemērotu palienes augšņu. Lielākie to masīvi izvietoti Dau-

gavas, Lielupes, Gaujas, Ventas upju palienēs. Arī daudzas mazākas upes, pie-

mēram, Mazā Jugla un Lielā Jugla, Užava, Bārta un citas upes veido plašas
palienes ar vērtīgam augsnēm.

Pēc K. Brīvkalna datiem, smilšainās Piejūras zemienes tīrumos izplatītas
šādas augsnes: velēnu podzolētās augsnes 39,3%, velēnu gleja augsnes 27,3%,

podzolētās gleja augsnes 21,8%, purva augsnes 1,5%, palienes augsnes 8,2%,
velēnu karbonātu augsnes 1,9%. Rajona tīrumu vidējais novērtējums — 32 balles.
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Augšņu ielabošanai vispirms nepieciešams noregulēt mitruma apstākļus,
vairāk nekā puse šo augšņu ir jānosusina. Otrs svarīgākais pasākums — augšņu

kaļķošana nepieciešama apmēram 40% lauksaimniecībā izmantojamo augšņu.
Gandrīz visas smilts augsnes sistemātiski jāmēslo ar organiskajiem mēsliem un

minerālmēsliem. Ar organisko vielu bagātajām purva augsnēm vispirms jādod
fosfora un kālija mēslojums. Piejūras zemienes visas augsnes ir nabagas ar varu,

boru un kobaltu. Labas ražas var iegūt tikai ar vispusīgu mēslojumu. Sausās

smilts augsnēs, it sevišķi kāpu rajonos, jāveic pasākumi pret vēja eroziju.
Sī rajona augsnes vislabāk izmantojamas, saimniecībām specializējoties

piena, gaļas, dārzeņu un kartupeļu audzēšanai. Zemie purvi un pārejas purvi,
kā ari palieņu un purvainās platības pēc ūdens režīma noregulēšanas izmantoja-
mas lopbarības bāzes nostiprināšanai un dārzeņu audzēšanai. lelabotās smilts
augsnēs samērā labi aug dārzeņi, lopbarības bietes, kartupeļi, rudzi, daudzkanšu

mieži, vīķauzas, auzas, baltsārtais āboliņš, stiebrzāles un citi kultūraugi.

KURZEMES MORĒNU PAUGURAINES

UN LĪDZENUMA AUGŠŅU RAJONS

Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu rajons, izņemot Balti-

jas jūras krastmalu, aizņem gandrīz visu Kurzemi.

Sajā augšņu rajonā ir samērā atšķirīgs reljefs, klimats un arī augsnes.
Tāpēc šo augšņu rajonu iedala 4 apakšrajonos: a) Rietumkurzemes augstiene,
b) Ventas ieplaka, c) Austrumkurzemes morēnu pauguraine un līdzenums, d) Zie-

meļkurzemes morēnu pauguraine un līdzenums.

Reljefs. Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu rajonā ir

daudzveidīgs reljefs. Visvairāk izplatītas viļņotas morēnu pauguraines, kas vie-
tām pāriet viļņotā līdzenumā.

Rietumkurzemes augstiene, izņemot Aizputes apkārtni, kuru aizņem limno-

glaciāls akumulācijas līdzenums, un lēzeno rietumu daļu, ir tipiski izteikta pau-

guraine. Tur bieži sastopamie 15—30 m augstie pauguri veidojušies no ledāju
kušanas ūdeņu sanestā smilšaini grantainā materiāla.

Ventas ieplakā pārsvarā līdzenums ar atsevišķiem glacigēno un limnogla-
ciālo nogulumu pacēlumiem.

Austrumkurzemes morēnu paugurainā un līdzenumā pārsvarā viļņains līdze-

nums, kuru rietumos šķērso ledāja kušanas ūdeņu ielejas, bet austrumu daļā
pauguru josla. Paugurains reljefs ir pie Īles, Lielauces, starp Pauzi un Pampā-
ļiem un citur. So apakšrajonu šķērso daudzas senlejas un subglaciālas vagas.

Apakšrajona austrumu daļa un dienvidu daļa pāriet līdzenumā, kas austrumos

savienojas ar Zemgales līdzenumu, bet dienvidos — ar Možeiku līdzenumu Lie-
tuvas PSR.

Ziemeļkurzemes morēnu pauguraine un līdzenums ir ar viļņotu morēnu rel-

jefu. Starp Tukumu un Talsiem daudz smilšainu un grantainu pauguru. Paugu-
rainajā joslā vietām iestiepjas plašas ieplakas — Piejūras zemienes turpinājums.
Līdzenāka ir šā apakšrajona ziemeļu daļa.

Augsnes cilmieži. Sajā augšņu rajonā augsnes cilmiežu veidotāji —
kvar-

tāra nogulumi dažāda biezuma. Tie ir biezi Rietumkurzemes augstienē, bet

Pļāni — Dundagas pacēlumā un Ventas ieplakā. Sā augšņu rajona visizplatītā-
kie cilmieži ir morēnas un ledus laikmeta nogulumu pārskalošanās produkti.
Ventas ieplakā raksturīgi akumulētas smilts nogulumi. Augsnes parasti veido-

jušās uz smilšmāla un mālsmilts cilmiežiem. Tomēr daudz sastop arī cita mehā-

niska sastāva cilmiežus — smilti, mālu un pat granti. Rajona dienvidu daļa un

vidusdaļā pie Auces, Skrundas, Saldus un citās vietās nelielās platībās atsedzas

arī pamatformāciju nogulumi — augšdevona dolomīti un māli, perina cehšteina

kaļķakmens, jūra smilts. Ziemeļos no Kuldīgas un Aizputes, dienvidos no Skrun-
das, Alsungas, Priekules, Vargales, kā ari Pampāļu, Sātiņu, Vārmes, Blīdenes,
Remtes, Zemītes un citu vietu tuvumā lielās platībās sastop bezakmeņu mālus

un smilšmālus. Smilts nelielās platībās sastopama ļoti bieži, bet lielāki smilts
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masīvi ir Ventas ieplakā, Kurzemes dienvidrietumu daļā, starp Kuldīgu un

Saldu un citur.

Klimats. Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu rajona kli-
matu ietekmē jūras tuvums un kalnainais reljefs. Sis ir viens no mūsu republikas
nokrišņiem bagātākajiem rajoniem. Visvairāk nokrišņu ir Rietumkurzemes aug-

stienē, kas pakļauta dienvidrietumu vējiem. Daudz nokrišņu ir arī Dundagas

kalnainajā apkārtnē, bet vismazāk nokrišņu ir Ventas ielejā, jo to pret mitrajiem
vējiem aizsargā Rietumkurzemes augstiene. Pārējā šī augšņu rajona daļā no-

krišņu daudzums tuvojas republikas vidējam'nokrišņu daudzumam. Pavasarī un

vasaras pirmajā pusē nokrišņu ir mazāk, bet vasaras otrajā pusē un rudenī —

vairāk, tāpēc augsnes erozija izteikta vāji. Bezsala periods ilgst 140 dienas, bet

veģetācijas periods ar temperatūru, lielāku par 10 °C — 130—135 dienas. Aktīvo

temperatūru summa veģetācijasperiodā 1850—1950°.

Augu valsts. Sis augšņu rajons samērā bagāts ar mežiem, it sevišķi daudz to

Ventas smilšainajā ieplakā. Vairāk atmežota ir Austrumkurzemes morēnu pau-

guraine un līdzenums, kur sējumu platības svārstās ap 30%, bet atsevišķās vie-

tās pat 50% un vairāk no teritorijas. Visizplatītākie ir egļu meži. Tomēr šajā

augšņu rajonā sastop daudz arī lapu koku sevišķi bērzu audzes. Upju ielejās

bagātīga pļavas augu veģetācija, purvu ar samērā mazvērtīgiem augiem maz.

Augsnes. Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augsnes ir mazāk

izskalotas un pārpurvotas nekā Vidzemes un Latgales augsnes. Mežu masīvos

ir liela augšņu dažādība. Reljefa augstākajās vietās uz smilšainiem cilmiežiem

sastop velēnu podzolētās augsnes, bet vietām arī tipiskās podzolētās augsnes.

Uz mālainiem cilmiežiem blakus velēnu podzolētajām augsnēm sastopamas arī

velēnu karbonātu augsnes (uz CaCC>3 bagātiem cilmiežiem). Reljefa zemākajās
vietās ir purvainās augsnes un purva augsnes.

Purvaino augšņu un purva aug-

šņu platības palielinās virzienā no augstienēm uz Piejūras zemieni. Lielākie šo

augšņu masīvi atrodas starp Talsiem un Dundagu, kā arī Aizputes apkārtnē.
Sī augšņu rajona tīrumos visizplatītākās ir iekultivētās velēnu podzolētās

augsnes un velēnu gleja augsnes (22,5%). Salīdzinājumā ar pārējiem republikas
augšņu rajoniem (izņemot Zemgales līdzenuma augšņu rajonu) šajā augšņu

rajonā tīrumos samērā daudz sastop arī auglīgās velēnu karbonātu augsnes

(4,6%). Purvu masīvu šeit nav daudz, jo labi izteikta augšņu dabiskā drenāža.

Aramzemes vidējais novērtējums — 38 balles.

Rietumkurzemes augstiene ar pauguraino un viļņoto reljefu un lielo cilm-

iežu dažādību veido raibu augsnes segu. Paugurainajās vietās paaugstinājumos
visizplatītākās ir velēnu vidēji podzolētās augsnes, bet pazeminājumos — velēnu

gleja augsnes. Viļņotā reljefa vietās augsnes nav tik stipri izskalotas, tāpēc tur

palielināts velēnu vāji podzolēto augšņu īpatsvars. Stiprāk iekultivētās mālainās

un mazāk podzolētās augsnes atrodas rajona rietumu daļā. Rietumkurzemes aug-

stienē purvu ir maz.

Ventas ieplakas augšņu apakšrajonā līdzenā reljefa un smilšaino cilmiežu

ietekmē augsnes visumā vienveidīgākas. Vietās, kur nav lieka mitruma, izplatī-
tākās ir velēnu podzolētās augsnes, bet mitrās vietās — purvainās augsnes.

Tomēr šis augšņu apakšrajons ir labāk drenēts nekā Piejūras zemiene un tādēļ

purvaino augšņu un purva augšņu šeit mazāk. Ventas ieplakā vieglākās augsnēs

aug meži, lauksaimniecībā izmanto izlases veidā tikai mazāk podzolētās, uz

vērtīgākajiem cilmiežiem veidojušās labākās augsnes. Vairāk lauksaimniecībā

apgūts Ventas labais krasts, it sevišķi pie Kuldīgas.

Austrumkurzemes morēnu pauguraines un līdzenumā augšņu apakšrajonā
sastopamās augsnes bieži veidojušās uz karbonātu bagātiem cilmiežiem, tāpēc

tās nav stipri izskalotas un ir ar samērā labām fizikālajām un ķīmiskajām īpa-

šībām. Kolhozu un sovhozu teritorijās visvairāk sastopamas velēnu vāji podzo-
lētās augsnes un bieži arī velēnu karbonātu augsnes. Velēnu karbonātu augsnes

vairāk izplatītas Tukuma, Dobeles un Saldus apkārtnē. Reljefa zemākajās vietas

dominē reakcijas ziņā labas velēnu glejaaugsnes.

Ziemeļkurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu apakšrajons ne-

daudz atšķiras no pārējiem šī rajona apakšrajoniem. Seit ir mazāk velēnu podzo-
lēto augšņu, kaut gan tīrumos dominējošās ir velēnu vaji podzolētās augsnes.
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Apakšrajona ziemeļu daļā pārejā uz Piejūras zemieni biežāk sastopamas arī

purvainās augsnes un purva augsnes. Paugurainajās vietās samērā daudz velēnu

karbonātu augšņu, kas veidojušās uz akmeņaina smilšmāla vai grantainas māl-

smilts.

Sī augšņu rajona lauksaimniecībā izmantojamo augšņu ielabošanai vispirms
lielas platības jānosusina. Daudz augšņu aizaugušas ar krūmiem, tās jāuzplēš
no jauna. Apmēram viena trešdaļa augšņu noteikti jākaļķo; trešdaļai augšņu, kas

mazāk skābas, kaļķošana parasti arī dod ražu pieaugumu; tikai nedaudz vairāk

par 30% augšņu neprasa kaļķošanu. Paugurainajās vietās augsnes pakļautas
ūdens erozijai. Erozija vairāk parādās Rietumkurzemes augstienē, jo tur ir stā-

vākas nogāzes. Augšņu noskalošanās gan nav tik stipra kā Latgales augšņu

rajonos, tomēr erodētās platības sasniedz 7—20% no pauguraino rajonu kop-
platības. Jāpielieto pasākumu komplekss erozijas apkarošanai. Sajā augšņu ra-

jonā daudz sastop akmeņainas lauksaimniecībā izmantojamās augsnes, kas ap-

grūtina mehanizācijas pielietošanu. Viens no šādu augšņu ielabošanās pamat-

uzdevumiem ir akmeņu novākšana.
Reljefa augstākās vietās izvietotajās augsnēs, it sevišķi pauguru virsotnē,

ir maz trūda. Viens no svarīgākajiem šādu augšņu ielabošanās pasākumiem ir

organisko vielu daudzuma palielināšana augsnē (zaļmēsli, kūtsmēsli, komposti,
kūdrošana v. c).

Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma augšņu rajonā ietilpstošajām
saimniecībām, it īpaši augšņu rajona paugurainajā daļā, vispiemērotākā specia-

lizācija ir lopkopība — piena, gaļas un vilnas ražošana. Labas ražas dod kartu-

peļi, skābbarības kultūras un sakņaugi. Daudzas augsnes ir piemērotas cukur-

biešu audzēšanai un augļu dārziem. Vairākās vietās ir labvēlīgi apstākļi dīķ-

saimniecības attīstībai.

ZEMGALES LĪDZENUMA AUGŠŅU RAJONS

Zemgales līdzenuma augšņu rajons aizņem visu Zemgales līdzenuma teri-

toriju. Rajona ziemeļu un austrumu robeža aptuveni virzās dienvidos no Tukuma,

lejpus Jelgavas un sasniedz Lietuvas robežu pie Skaistkalnes. Dienvidu robeža

ir Lietuvas PSR, bet rietumu robežas līnija Tukums—Dobele—Zagare. Augšņu
rajona platība 219 500 ha, tajā skaitā 212 800 ha lauksaimniecībā izmantojamās

augsnes. Gandrīz visa teritorija iekļauta lauksaimnieciski izmantojamā zemē,

jo šeit izplatītas vislabākās mūsu republikas velēnu karbonātu augsnes ar vecu

zemkopības kultūru.

Zemgales līdzenuma rajona augsnes pētījusi S. Sulce. Viņa šeit izdala

4 augšņu apakšrajonus:
a) Zemgales līdzenuma centrālais augšņu apakšrajons ar dominējošām ve-

lēnu Karbonātu augsnēm, kas veidojušās uz limnoglaciāliem bezakmeņu mālai-

niem nogulumiem un smagā mehāniskā sastāva ietekmē bieži ir glejotās;

b) Zemgales līdzenuma dienvidu augšņu apakšrajons ar dominējošām velēnu

karbonātu augsnēm uz pārskalota morēnu smilšmāla;

c) Zemgales līdzenuma rietumu augšņu apakšrajons ar samērā daudz

(līdz 60%) iekultivētām velēnu vāji podzolētajām augsnēm;

d) Zemgales līdzenuma ziemeļaustrumu augšņu apakšrajons ar lielām pla-
tībām (līdz 45%) velēnu glejoto augšņu un citu purvaino augšņu uz viegla

mehāniskā sastāva cilmiežiem.

Reljefs. Zemgales līdzenuma augšņu rajons aizņem vienmuļu līdzenumu ar

nelielu kritumu ziemeļu virzienā. Tā ziemeļdaļa 4—5 m, bet dienviddaļa —

20—40 m virs jūras līmeņa. Līdzenumu tikai atsevišķās vietās pārtrauc osu un

drumlinu grēdu virknes un samērā daudz vēdekļveida izvietotu upju ieleju. Ra-

jona nomalēs vietvietām parādās viegli viļņots reljefs. Lietuvas PSR robežas

tuvumā atsevišķi morēnu pauguri paceļas 10—12 m virs apkārtējā līdzenuma,

bet ap Eleju, Sviteni, Vilci un citur izplatīti drumlini, kuru dienvidu puse ir stā-

vāka, bet ziemeļu puse saplūst ar apkārtējo reljefu. Līdzeno reljefu nedaudz iz-

maina arī daudzo upju terases un kāpas. Lielākās terases ir Lielupei un tās
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pietekām — Svētei un Svitenei. Svētes seno krastu terases šauru, apmēram 10 m

augstu pacēlumu veidā stiepjas no Svētes līdz Lietuvas robežai. Upju kāpas
sastop ap Lielupes pieteku deltām.

Zemgales līdzenuma augšņu rajona samērā smagnējās augsnēs lauksaimnie-
cības kultūru ražību stipri ietekmē mikroreljefs. Pēc G. Štobes pētījumiem,velēnu

karbonātu augsnēs mikroreljefs izpaužas lēzenos 5—20 cm dziļos, 3—5 m platos
un s—lo m garos pazeminājumos un pacēlumos. Sāda mikroreljefa ietekmē ne-

vienādi sadalās ūdens, temperatūra, augsnes koloīdi un bieži vien pat augu

barības vielas. Visi šie faktori atsaucas uz augsnes fizikālajiem, ķīmiskajiem un

bioloģiskajiem procesiem, kas savukārt ietekmē kultūraugu ražu atšķirības.

Augsnes cilmieži. Zemgales līdzenuma augšņu rajona pamatā atrodas augš-
devona ieži, uz kuriem vidēji 10—20 m biezumā guļ kvartāra sega. Atsevišķās
vietās, piemēram, ap Jelgavu, Jaunsvirlauku, Platoni un citur kvartāra segas
biezums ir lielāks — sasniedz 30 m un vairāk.

Augšdevona iežus vispirms pārklāj pēdējā apledojuma morēnas nogulumi —

akmeņains smilšmāls. Sie nogulumi iznāk virspusē un ir kā augsnes cilmieži
tikai Zemgales līdzenuma dienviddaļā un rietumdaļā, kā arī atsevišķās virsas

pacēlumu vietās (Platone, Eleja, Sesava, Mežotne) un upju krastos. Ledājam
atkāpjoties, Zemgales ieplakā izveidojās sprosta baseins, kurā sakrājās duļķai-
nās ūdens masas. Pamazām, duļķēm un citām smalkajām daļiņām nogulsnējoties,
izveidojās 0,5—6 m biezs bezakmeņu nogulumu slānis, kas pārklāj lielāko daļu
visa šī augšņu rajona. Tāpēc šajā augšņu rajonā dominējošie cilmieži ir baseinu

nogulumi — bezakmeņu segmāls, putekļainais smilšmāls un putekļaina māl-

smilts. Vislielākās augšņu platības veidojušās uz putekļaina bezakmeņu smilš-

māla, kas satur 25—40% fizikālā māla un 20—30% karbonātu. Uz bezakmeņu
māla (segmāla) veidojušās Vircavas, Glūdas, Jēkabnieku apkārtnes augsnes.

Sis māls satur 70—90% fizikālā māla un 15—20% CaCO3.
Putekļaina mālsmilts apmēram 0,5 m biezumā atrodas augsnes virspusē

vairākās vietās, sevišķi Zemgales līdzenuma vidusdaļā. Smilts nogulumi sasto-

pami Jelgavas apkārtnē un nedaudz arī citās vietās, kur šis augšņu rajons robe-

žojas ar Piejūras zemienes augšņu rajonu, un atsevišķās upju deltu vietās. Ra-

jonā ir daudz upju aluviālo nogulumu.
Klimats. Zemgales līdzenuma augšņu rajons ir sausākais un siltākais repub-

likas augšņu rajons. Nokrišņu daudzums par apmēram 100 mm mazāks nekā

vidēji republikā. Lielākā daļa nokrišņu nolīst veģetācijas periodā no aprīļa līdz
oktobrim; ziemā nokrišņu ir maz un sniega sega veidojas niecīga. Bieži pat visu

ziemu nav pastāvīgas sniega segas. Bezsala periods īsāks nekā smilšainajā Pie-

jūras zemienes augšņu rajonā, bet veģetācijas periods garāks (140 dienas).
Aktīvo temperatūru summa veģetācijas periodā 2000°. Salnas iespējamas maija

otrajā pusē. Jāatzīmē, ka Zemgales līdzenuma klimats ir labvēlīgāks daudzu
lauksaimniecības kultūru attīstībai. Pavasaris iestājas agrāk nekā republikas
citos augšņu rajonos, jo augsnes pilnīgi atkūst parasti jau aprīļa pirmajā de-

kādē. Vasaras siltākas.

Karbonātu bagātie cilmieži, samazinātais nokrišņu daudzums un stipra

ūdens iztvaikošana atpakaļ atmosfērā ietekmē augsnes izskalošanās procesus;

tā rezultātā šeit atrodas vismazāk izskalotās augsnes mūsu republikā.

Augu valsts. Pašreiz šis augšņu rajons ir stipri atmežots. Seit vislielākais

procents (68%) no visām augsnēm ir izmantotas lauksaimniecībā (republikā
vidēji 42%). Agrāk arī Zemgales līdzenums bijis pārklāts ar mežu. Atšķirībā no

pārējiem republikas augšņu rajoniem, kur augsni seguši vai arī vēl tagad sedz

skuju koku un jaukti meži, šeit bijuši izplatīti galvenokārt lapu koku, retāk

jaukti meži ar bagātīgu zālaugu zemsedzi. Meži sen jau nolīsti, un tagad tie

sastopami tikai uz sliktākajām augsnēm. Lielāki mežu masīvi atrodas Bauskas
administratīvā rajona dienvidaustrumu daļā. Lapu koku meža un zālāja veģetā-

cija kopā ar karbonātiem bagāto cilmieži un sauso klimatu (republikā vissau-

sāko) aizkavējuši augšņu podzolēšanās procesu un veicinājuši velēnu karbonātu

augšņu izveidošanos.

Pēc J. Vītiņa un K. Krūmiņa uzskata, Zemgales līdzenuma augsnes bijušas
stiprāk izskalotas, ko apliecina platības, kas pašreiz atrodas zem mežiem, zem
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kuriem parasti sastopam vāji podzolētās augsnes. K. Brīvkalns uzskata, ka

Zemgales līdzenumā pirms tā apgūšanas lauksaimniecībā ļoti izplatītas bijušas
velēnu glejotās augsnes un velēnu gleja augsnes. Ilgstošas cilvēka saimnieciskās

darbības ietekmē augsnes stipri iekultivētās. Augsnes uzlabojuši arī spēcīgi no-

risošie bioloģiskie procesi, kuru rezultātā izskalotie karbonāti no jauna pacelti
augsnes virspusē, kā arī samazinājusies glejošanās pakāpe.

Zemgales līdzenuma augšņu rajonā tikpat kā nav augsto purvu un pārejas
purvu ar tiem raksturīgo veģetāciju. Pļavas augu veģetācija sastopama galveno-
kārt tikai upju ielejās.

Augsnes. Zemgales līdzenuma augšņu rajonā dominējošais augšņu tips ir

velēnu karbonātu augsnes, kas sastāda apmēram pusi no visa augšņu rajona
augsnēm un vairāk nekā 65% no rajona aramzemju platības. Sīs augsnes veido-

jušās uz karbonātiem bagātiem cilmiežiem — putekļaina bezakmeņu smilšmāla,

bezakmeņu māla, putekļainas mālsmilts un morēnas. Augsnes nedaudz izskalo-

tas, tāpēc pārsvarā izskalotās velēnu karbonātu augsnes. Sīs augsnes ir ar labu

auglību. Virskārtas reakcija tuva neitrālai, bet dziļākās kārtās
— vāji sārmaina.

Trūda horizonts biezs un trūda daudzums visbiežāk 2,3 —3%, augiem viegli uz-

ņemamā kālija (K2O) 3,7—16 mg/100 g augsnes, augiem uzņemamā fosfora

(P205) 2,3—16,5 mg/100 g augsnes. Zemgales līdzenuma velēnu karbonātu aug-

snēm, kas veidojušās uz smagākiem cilmiežiem, bieži novērojama virsglejošanās.
Reljefa ieplakās tās pāriet velēnu glejotajās augsnēs un velēngleja augsnēs, ku-
ras sastāda 18,7% no lauksaimniecībā izmantojamām rajona augsnēm. Tām ir

stipri mainīgs 20—60 cm biezs trūda horizonts ar palielinātu trūda daudzumu.

Atsevišķās vietās šīm augsnēm virskārtā sastop līdz 5% un vairāk karbonātu.

Dziļākos horizontos karbonāti parasti sasniedz pat līdz 30%. Augiem uzņemamā
kālija un fosfora daudzums svārstīgs — 3,7 —15 mg K2O/100 g augsnes un

3,1—11,3 mg P2 O5 /100 g augsnes.

Zemgales līdzenuma augšņu rajona ziemeļdaļā un pārejas joslās uz Kur-

zemes un Viduslatvijas augšņu rajoniem plaši izplatītas iekultivētās velēnu vāji

podzolētās augsnes un nelielās platībās arī iekultivētās velēnu vidēji vai pat

stipri podzolētās augsnes. Sīs augsnes veidojušās uz vieglākiem cilmiežiem, tā-

pēc stiprāk izskalotas. Velēnu stipri podzolētās augsnes sastopamas gandrīz
tikai uz smilts cilmiežiemun parasti atrodas zem mežiem.

Visas velēnu podzolētās augsnes aizņem apmēram 13.5% no rajonā izman-

tojamām lauksaimniecības zemēm. Palienes augšņu nav daudz, — tās izplatītas
galvenokārt Lielupes palienē un Lielupes pieteku ielejās. Zemā purva augsnes
un pārejas purva augsnes, ja neskaita robežu gar Piejūras zemienes augšņu ra-

jonu, tikpat kā nav.

Tīruma augšņu vidējais novērtējums — 63 balles.

Zemgales līdzenuma augšņu rajonā daudzas velēnu karbonātu augsnes vei-

dojušās uz stipri mālaina materiāla un ir virsglejotas, tāpēc šo augšņu un velēnu

glejoto augšņu ielabošanā liela nozīme ir meliorācijai. Meliorācija dod pat 50—

60% graudaugu ražas pieauguma. Mālaino augšņu fizikālo īpašību uzlabošanai

vēlama augsnes apakškārtas irdināšana un mikroreljefa izlīdzināšana. Labus re-

zultātus dod organiskie mēsli un minerālmēsli. Sevišķi svarīgs ir slāpekļa un

fosfora mēslojums.
Zemgales līdzenuma augšņu rajons uzskatāms par Latvijas PSR «maizes

klēti». Te sevišķi labi apstākļi intensīvas lopkopības un graudkopības attīstībai.

Kaut gan šajā rajonā ir maz pļavu, tomēr lopbarības bāzi var nodrošināt

ar šajās augsnēs labi augošo āboliņu, cukurbietēm, graudaugiem un skābbarības
kultūrām. Augsnes sevišķi piemērotas tauriņziežu, ziemas kviešu, cukurbiešu un

daudzu citu kultūru audzēšanai, kā arī augļu dārzu ierīkošanai.

ZIEMEĻLATVIJAS MORĒNU LĪDZENUMA

UN PAUGURAINES AUGŠŅU RAJONS

Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un pauguraines augšņu rajons atrodas

republikas ziemeļrietumu daļā un aizņem Ziemeļlatvijas zemieni un Vidusgaujas
ieplaku, kā arī Ziemeļrietumu Vidzemes pacēlumu.
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Zieme|os rajons robežojas ar Igaunijas PSR, rietumos — ar šauro Piejūras

zemienes joslu, kas stiepjas gar Rīgas jūras līci, bet dienvidaustrumos robeža

iet caur Siguldu, gar Cēsīm uz Smilteni. Apmetot cilpu ap Smilteni, rajons atkal

paplašinās uz dienvidiem un, veidojot pusapli pie Rankas un Lejasciema, savie-

nojas ziemeļaustrumosno Apes ar IgaunijasPSR.
So augšņu rajonu atbilstoši ģeomorfoloģiskajiemrajoniem var iedalīt divos

augšņu apakšrajonos: a) Ziemeļrietumu Vidzemes pacēluma un b) Vidusgaujas
ieplakas.

Reljefs. Ziemeļrietumu Vidzemes pacēluma absolūtais augstums svārstās no

40 līdz 80 m. Atsevišķi pauguri pārsniedz 100 m (Zilais kalns 129 m). Pārsvarā

viļņots pamatmorēnas līdzenums, tā ziemeļaustrumu daļā Rūjienas apkārtnē sa-

stop drumliņu paugurus, dienvidrietumu daļā gar Gaujas labo krastu pauguraino

reljefu veido ķēmi un Limbažu apkārtnē — ledāju kušanas ūdeņu ielejas.

Vidusgaujas ieplaka ir līdzenums, kas atrodas tādā pašā augstumā virs

jūras līmeņa kā Ziemeļrietumu Vidzemes pacēlums. Līdzenumu vietām šķērso
pauguru grēdas un pazeminājumi. Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma un paugu-

raines augšņu rajonā līdzenumi aizņem apmēram 85%, bet pauguri — 15% no

zemes platības.
Augsnes cilmieži. Augsnes veidojušās no kvartāra nogulumu materiāliem,

kuri samērā plānā kārtā klāj vidusdevona smilšakmeni. Izņēmums ir austrumu

daļa, kur kvartāra nogulumi atrodas virs augšdevona dolomīta. Ledājs ir sanesis

smilšakmeni, sabīdījis (eksarācija) citus produktus un piejaucis tos agrāk izvei-

dotajai virskārtā esošajai morēnai, relatīvi samazinot tajā karbonātu un māla

daudzumu. Pamatmorēnas un gala morēnas nogulumi ir galvenais augsnes cilm-

iezis šajā augšņu rajonā. Rajona austrumdaļā virs dolomīta un morēnas bieži

augsnes cilmieži ir baseinu nogulumi, piemēram, bezakmeņu māls, putekļains
smilšmāls un pat smilts.

Augsnes cilmieži pēc mehāniskā sastāva ir stipri dažādi, tie izmainās pat
nelielās platībās. Te sastopami visi mehāniskā sastāva cilmieži: dažāda sma-

guma māli un smilšmāli, mālsmilts un smilts. Pie tam daudzās vietās, piemēram,
Limbažu apkārtnē un citur, cilmieži ir stipri akmeņaini. Sajā augšņu rajonā dau-

dzas augsnes atrodas uz kārtainiem cilmiežiem ar vieglāka sastāva mālsmilts

vai pat smilts virskārtu. Sādi divkārtaini cilmieži veidojušies, īpatnēji saguļoties
pārskalotajam materiālam. Tos nedrīkst samainīt ar ģenētiskajiem augsnes hori-

zontiem, kas veidojušies vēlākā laikā, no augsnes virskārtas izskalojoties karbo-

nātiem un sīkajām māla daļiņām (māls pārgulsnējies iluviālajā horizontā).
Klimats. Ģeogrāfiski šis augšņu rajons atrodas republikas ziemeļos, tādēļ

arī klimats, it sevišķi rajona ziemeļu daļā, ir viens no visvēsākajiem republikā.
Bezsala perioda (starp pirmo un pēdējo salnu) ilgums 130 dienas. Veģetācijas
perioda ilgums ar gaisa temperatūru virs 10 °C — 130—140 dienas un aktīvo

temperatūru summu 1850°. Nokrišņu daudzums rajona rietumu daļā un austrumu

daļā dažāds. Rietumu daļā nokrišņu apmēram par 100 mm vairāk nekā austrumu

daļā. Sniega sega bieza un pastāvīga.

Vēsais klimats un samērā lielais nokrišņu daudzums veicina augšņu izska-

lošanos, kā arī glejošanos. Tāpēc šī rajona augsnes republikā ir vienas no vis-

stiprāk izskalotajām. Reljefa zemākās vietās bieži sastop purvainās augsnes un

purva augsnes.

Augu valsts. Sis augšņu rajons bagāts ar mežiem. Izplatīti skuju koku meži,

lapu koku mežu tikpat kā nav. Rajona rietumu daļāun centrālajā daļā visbiežāk

sastopamais meža tips ir egļu vēris. Uz smilšainajiem cilmiežiem rajona aus-

trumu daļā bieži sastop priežu silus un priežu mētrājus. Rajona daudz pļavu ar

pļavas augu veģetāciju. Daudzas pļavas un ganības pārpurvojas — veidojas
zemie purvi un pārejas purvi ar tiem atbilstošo veģetāciju. Ļoti daudz, it sevišķi
starp mežiem, ir augsto purvu, kas veidojušies no sfagnu sūnām un citiem purva

augiem.

Lauksaimniecībā tīrumu augšņu platības nav lielas, tikai 14—35% no apakš-

rajonu teritorijas. Tīrumi izvietoti auglīgākajās mālainajās, mazāk izskalotajās

augsnēs, bet meži visvairāk izplatīti smiltājos.

Augsnes. Dominējošie augšņu tipi reljefa paaugstinājumos — smilšmāla un
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mālsmilts velēnu podzolētās augsnes, bet zemākajās vietās — purvainās augsnes

un purva augsnes. Augsnes sega raiba, jo augšņu veidi mainās nelielās platībās.
Vislielākās platības velēnu stipri podzolēto augšņu un pat smilšaino tipisko

podzolēto augšņu atrodas Valkas apkārtnē zem mežiem. Pārējās vietās mežu

platības visbiežāk izvietotas uz velēnu vidēji podzolētajām augsnēm vai purvai-

najām augsnēm.
Ziemeļlatvija bagāta ar purviem. Zemie purvi gandrīz katrā saimniecībā aiz-

ņem ievērojamas platības. Vislielākās zemo purvu un pārejas purvu platības ir

ziemeļos no Rūjienas, Burtnieku ezera apkārtnē, pie Nabes un citur. Augsto

purvu,
it sevišķi starp mežiem, ļoti daudz ir republikas pašā ziemeļrietumu stūrī,

kā arī dienvidos no Rūjienas, Valkas, Lēdurgas un citās vietās. Tīrumos šī

augšņu rajona rietumu daļā un centrālajā daļā pārsvarā ir iekultivētās velēnu

vāji podzolētās augsnes, bet pārējās vietās — velēnu vidēji podzolētās augsnes.
Tīrumos velēnu podzolētās augsnes sastāda 70,4%. Purvainās augsnes, kas sa-

stāda 28,1% (velēngleja 15,1% un velēnu podzolētās gleja 13,0%), galvenokārt
izvietotas tīrumu zemākajās vietās. Daudz šo augšņu pļavās un ganībās. Vis-
vairāk to rajona ziemeļrietumu daļā. Tīruma augšņu vidējais novērtējums —

39balles.

Augšņu ielabošanā un jaunu aramzemes platību apgūšana šeit grūtāka nekā

Zemgales līdzenumā. Lielas platības nosusināmas un kaļķojamas. Tāpēc kultūr-

augu ražu palielināšanā sevišķa uzmanība jāpievērš organiskajam mēslojumam
un minerālmēslojumam.

Sī augšņu rajona augsnes vispiemērotākās lopkopības, it sevišķi piensaim-

niecības attīstībai, jo rajonā ir vairāk ganību un pļavu nekā vidēji republikā. Ne-

pieciešams tās tikai uzlabot, pārvēršot augstvērtīgos zālājos. Tas ļaus lielākas

aramzemes platības izmantot kartupeļu, linu, cukurbiešu, graudaugu un dārzeņu
audzēšanai. Saimniecību ekonomikā svarīga nozīme ir gaļas ražošanai.

VIDZEMES PAUGURAINĀS AUGSTIENES AUGŠŅU RAJONS

Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajons aizņem republikas visaug-
stākās vietas. Tas atrodas Vidzemes centrālajā daļā ar šauru izeju uz Igaunijas
PSR. Rajona lielākās platības robežo līnija Smiltene—Līgatne—Kalsnava—

Cesvaine ar šauru (10—30 km platu) koridorveida izeju uz ziemeļiem līdz pat
Igaunijas PSR. Atbilstoši aizņemtajām augstienēm šo augšņu rajonu iedala

3 augšņu apakšrajonos: a) Vidzemes centrālās augstienes, b) Gulbenes vaļņa
un c) Ziemeļaustrumu Vidzemes (Alūksnes) augstienes (Igaunijas PSR terito-

rijā sauc par Hānijas augstieni) augšņu apakšrajonos.
Reljefs. Lielas platības rajona augšņu atrodas 200 m un vairāk virs jūras

līmeņa. Orogrāfiski izdalāmas trīs ziemeļaustrumu virzienā orientētas paaugsti-
nājumu slejas. Paaugstinājumus atdala divas ieplakas, kurās atrodas Gaujas un

Ogres augšteces. Reljefs stipri dažāds. Ogres augštecē lēzeni viļņots līdzenums,
bet Vestienas apkārtnē masīvi pauguri. Ziemeļaustrumu Vidzemes augstienē rel-

jefs paugurains, to veido divas dienvidaustrumu-ziemeļaustrumu virzienā orien-

tētas pauguraiņu grēdas. Arī Gulbenes valnis ir paaugstināta pauguru sleja, kas

stiepjas no Vidzemes centrālās augstienes līdz Ziemeļaustrumu Vidzemes aug-

stienei. Sajā augšņu rajonā sastop augstus paugurus — Gaiziņkalnu — 312 m,

Nesaules kalnu — 285 m, Bākužu kalnu — 280 m, Dēliņkalnu — 271 m un

citus. Līdzenumu maz. No visas šī augšņu rajona aizņemtās platības tikai ap-
mēram 10% teritorijas ir līdzens vai vāji un vidēji viļņots reljefs, 54% — vidēji
iīdz stipri viļņots un vidēji paugurains reljefs, 36% — stipri paugurains reljefs.
Daudzās vietās ar vidēji un stipri paugurainu reljefu ieplakas un viļņaini līdze-

numi sastāda 30—50%, bet pauguri — 50—70% no šī augšņu rajona platības.
Augsnes cilmieži. Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajona teritorijā

augšdevona sistēmas pamatiežus, kas galvenokārt ir dolomīta nogulumi, 120—

170 m biezā kārtā sedz kvartāra nogulumi. Vislielākās augšņu platības veidoju-
šās uz dažāda mehāniskā sastāva morēnas un pārskalota materiāla. Morēnu
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pauguri šeit bagātāki ar smilti, granti un morēnu mālu nekā citur republikā.
Tomēr paugurainā reljefa ietekmē augsnes cilmiežu mehāniskais sastāvs stipri

mainās. Blakus viegliem cilmiežiem atrodas arī dažāda
smaguma smilšmāli un

pat māli. Lielākas smagā māla platības ir starp Dzērbeni un Skujeni, rietumos

no Cesvaines, pie Lubējas un citur. Lielākās smilšu platības atrodas Madonas ap-

kārtnē, pie Jumurdas, Smiltenes un vairākās citās vietās, it sevišķi zem mežiem.

Klimats. Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajons atrodas visaugstā-

kajā un mitrākajā republikas apvidū. Bezsala periods šeit ir īss. Arī veģetācijas
periods ar temperatūru virs 10 °C ir tikai 125 dienas ar aktīvo temperatūru

summu 1760°. Augsne pavasaros sasilst vēlāk un arī lauka darbi sākas vēlāk.

Nokrišņu ir daudz. To vidējie rādītāji, aprēķinā ieskaitot mērtrauka samitrinā-
jumu un nokrišņu nonesi ar vēju, vietām pat sasniedz 950 mm gadā. Atpakaļ at-

mosfērā iztvaiko apmēram puse nokrišņu, bet pārējie iesūcas augsnē vai notek

pa tās virsmu. Sniega sega pastāvīga no decembra sākuma līdz aprī|a sākumam.

Pavasaros sniega kušanas ūdeņi un lietus gāzes rada augšņu eroziju — pauguru
auglīgās virskārtas noskalošanos. Sajā rajonā daudz tīruma augšņu ir vidēji
un stipri erodētas. Vispār klimatisko apstāk|u, reljefa un augšņu ziņā šis ir

viens no visgrūtāk intensīvā lauksaimniecībā izmantojamiem augšņu rajoniem.
Augu valsts. Agrāk gandrīz viss rajons bijis pārklāts ar skuju koku un jauk-

tiem mežiem. Arī tagad šeit vēl ir daudz mežu. Parasti ar mežiem pārklātas
pauguru virsotnes un smilšainākās augšņu platības. Izplatīti jaukti un skuju
koku meži, lapu koku mežu samērā maz. Tādas meža veģetācijas ietekmē augsnes
reakcija kļūst skāba; tas savukārt pastiprina augšņu izskalošanos. Sī augšņu
rajona zemākajās vietās veidojas daudz dabisko pļavu ar tām raksturīgo pļavas

veģetāciju. P|avas bieži izvietotas uz zemajiem purviem un pārejas purviem ar

atbilstošu augu sastāvu. Sastop arī augstos purvus.

Augsnes. Augšņu veidi atbilstoši paugurainajam reljefam ievērojami izmai-

nās jau nelielās platībās. Pauguru virspusē visbiežāk sastop velēnu vāji un vidēji
podzolētās erodētās augsnes. Seit ļoti reti un tikai atsevišķās vietās uz karbonā-

tiem bagātas akmeņainas smilšmāla morēnas un grants atrodamas arī velēnu
karbonātu augsnes. Tāpat maz arī tipisko podzolēto augšņu, kuras tikai dažās

vietās sastop mežos uz smilšainiem cilmiežiem. Pauguru piekājē parasti atrodas

uzskalotās augsnes un purvainās augsnes, bet ielejās — zemie purvi un pārejas
purvi (mežos — arī augstie purvi), kā arī velēnu podzolētās gleja augsnes un

velēnu gleja augsnes. Visas šīs augsnes veido noteiktas likumsakarīgas augšņu
kopas.

Tīrumos 90,8% ir velēnu podzolēto augšņu, 3.7% — velēnu gleja augšņu un

3,2% — velēnu podzolēto gleja augšņu. Velēnu karbonātu augšņu, kā teikts,

maz — tīrumos tikai 2%. Lielas platības tīruma augšņu erodētas. Pēc A. Puķes
pētījumiem, apmēram 10% augšņu ir pat vidēji līdz stipri erodētas. Tīruma augšņu
vidējais novērtējums — 34 balles.

Sajā augšņu rajonā vairāk nekā citos republikas augšņu rajonos augšņu
ielabošana jāveic diferencēti, jo stipri izteiktajā paugurainā augšņu īpašības,
mitruma apstākļi, augsnes reakcija, trūda un augu barības vielu daudzums, kā

arī citas īpašības stipri izmainās pat ļoti mazās platībās. Lauksaimniecības inten-

sifikāciju šeit traucē lauku sadrumstalotība — mazas kontūras ir daudzām

lauksaimniecībā izmantojamo aramzemju, pļavu un ganību platībām. Daudzus

tīrumus mazo kontūru un augsnes slikto fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ grūti

izmantot lauksaimniecībā. Veicot plānveidīgu augšņu ielabošanu,
_

pakāpeniski
jāpalielina arī platību kontūras, lai varētu labāk pielietot mehanizāciju. Apmē-
ram 35—40% augšņu pHH,o<6,O, tās noteikti jākaļķo. Arī lielākajai dajai pārējo
augšņu kaļķošana ievērojami pacel auglību. 40—45% visu augšņu ir nenokārtots

ūdens režīms. Augsnes ielabojot, uzmanību jāvelta erodētajām augsnēm. Erodēto

augšņu ielabošanā sevišķi svarīgs ir organiskais mēslojums un minerālais piln-
mēslojums, kā arī pareiza augsnes apstrādāšana. Trūdu bagātam augsnēm sva-

rīgākie ir fosfora un kālija mēsli.

Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajonā kolhoziem un sovhoziem

visizdevīgāk specializēties piena un liellopu gaļas ražošanai, kā arī šķirnes lopu
audzēšanai.
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VIDUSLATVIJAS MORĒNU LĪDZENUMA

UN SĒLIJAS PAUGURAINES AUGŠŅU RAJONS

Dienvidrietumos no Vidzemes paugurainās augstienes augšņu rajona, sākot

no Līgatnes līdz pat Lietuvas PSR robežai, stiepjas Viduslatvijas morēnu līdze-

numa un Sēlijas pauguraines augšņu rajons. Rajona šaurākā vieta ir zieme|os

starp Siguldu un Nītauri virzienā uz dienvidiem, pie Daugavas rajons izplešas
starp Salaspili un Pļaviņām, virzienā uz Lietuvas PSR atkal nedaudz sašauri-

nās.

Augšņu veidotāju faktoru un augšņu dažādības dēļ šo augšņu rajonu iedala

3 augšņu apakšrajonos: a) Viduslatvijas nolaidenes ziemeļu daļā un vidus daļā,
b) Taurkalnes viļņotajā līdzenumā (Viduslatvijas nolaidenes dienvidrietumu

daļā), c) Sēlijas paugurainā.

Reljefs. Lielākā daļa šī augšņu rajona atrodas 40—-120 m virs jūras līmeņa.
Absolūtie augstumi mazāki rajona rietumu daļā, bet lielāki — austrumu daļā.
Reljefs lielākoties vāji viļņots, ar stiprāk izteiktu paugurainību rajona austrumu

daļā. Pēc K. Brīvkalna datiem, no šī augšņu rajona teritorijas apmēram 82%

ir līdzens un vāji viļņots reljefs, 13% — vidēji līdz stipri paugurains un 5% —

stipri paugurains reljefs. Viduslatvijas nolaidenes reljefa virsma līdzena vai

vāji viļņota, ar atsevišķām gala morēnu pauguru slejām gar Laksteni, Ķei-
peni, Madlienu, Zādzeni, Vecbebriem un citur. Raksturīga ir osu grēdu virkne —

Mazie Kangari—LielieKangari—Ogres Kangari. Mazie Kangari un Lielie Kangari
guļ purvainā smilšainā apgabalā. Ogres Kangari sākas starp Lielvārdi un Ķe-
gumu un stiepjas līdz Ogrei, Ikšķilei. Ogres Kangaru apkārtnē sastop arī mo-

rēnu paugurus. Arī rajona rietumu un dienvidu daļā reljefs lielākoties līdzens un

vāji viļņots, ar virkni ķēmu pauguru un pārpurvotām ieplakām Baldones—

Skaistkalnes apkārtnē un senām kāpām Daugavas krastos. Sēlijas paugurainā

(Pļaviņas—Viesīte—Nereta), kā jau nosaukums norāda, reljefs stipri paugurains.

Grēdas platums 10—15 km.

Augsnes cilmieži. Viduslatvijas morēnu līdzenuma un Sēlijas pauguraines
augšņu rajonā valdošie cilmieži, tāpat kā pārējā Latvijas PSR teritorijā, ir mo-

rēna un ledāju ūdeņu pārskalotais materiāls. Gar Daugavas piekrasti tuvu aug-

snes virskārtai sastop augšdevona dolomītu, virs kura plānā kārtā atrodas māl-

smilts vai smilts nogulumi. Tālākās Daugavas terasēs dolomīts atrodas dziļāk
un smalkzemes slānis virs tā ir ievērojami biezāks. Pēc mehāniskā sastāva visā

rajonā visizplatītākais ir morēnu karbonātiem bagātais smilšmāls. Bieži sastop

ūdeņu sašķirotus rupjāka mehāniskā sastāva nogulumus — mālsmilti, smilti un

pat grantiiLielas smiltāju platības atrodas Baldones apkārtnē, kā arī pie Jaun-

jelgavas, Daudzevas—Taurkalnes, Neretas un citur. Vietām sastop arī mālsmilti.

Smaga mehāniskā sastāva cilmiežu ir maz, biežāk tos sastop Sēlijas pauguraines

dienvidu daļā un Viduslatvijas morēnu līdzenuma augšņu rajona ziemeļu daļā

pie Liepkalnes, dienvidos no Līgatnes un citur. Atsevišķas vietās Daugavas
krastā, arī pie Siguldas augsnes virspusē iznāk augšdevona, galvenokārt dolo-

mīta nogulumi,kas arī šeit uzskatāmi kā augsnes cilmieži.

Klimats. Kaut gan šo augšņu rajons nav liels, tomēr tā dienvidu daļa ir

jūtami siltāka par ziemeļu daļu un austrumu daļu. Ziemeļu daļā ar gaisa vidējo
temperatūru, augstāku par 10 °C, ir 130 dienas, bet dienvidu daļā — 140 dienas.

Nokrišņu šinī augšņu rajonā ir nedaudz vairāk nekā republikā vidēji. Ar no-

krišņiem bagātāka ir rajona ziemeļu daļa, kas robežojas ar Vidzemes paugurai-
nās augstienes augšņu rajonu. Lielākā daļa nokrišņu nokrīt siltajā laikā — augu

veģetācijas periodā.

Augu valsts. Sis augšņu rajons ir diezgan stipri atmežots. Lielākie mežu

masīvi atrodas Daugavas kreisajā krastā Daudzevas—Jaunjelgavas un Baldones

apkārtnē. Pārsvarā jaukti meži, kas vietām pāriet skuju koku vai arī lapu koku

mežos. Upju ielejas un reljefa zemākās vietas aizņem pļavas augu veģetācija,

kas atkarībā no augsnes īpašībām ir stipri dažāda. Apmēram 55% pļavu veido-

jušās uz pārpurvotajām minerālaugsnēm un 45% — uz purva augsnēm. Pārplūs-
tošo pļavu veģetācija ievērojami vērtīgāka, tur vairāk labo stiebrzāļu, bet mazāk
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grīšļu, platlapju un mazvērtīgo stiebrzāļu. Nepārplūstošo pļavu veģetācija maz-

vērtīga, sevišķi zemā purva un pārejas purva augsnēs, — galvenokārt grīšļi.

Sējumu kopplatība rajonā nav liela — apmēram 21% no zemes kopplatības.
Augsnes. Sajā augšņu rajonā dominējošaisaugšņu tips ir dažādā pakāpē iz-

skalotās velēnu podzolētās augsnes. Atsevišķi augšņu veidi šeit neizmainās tik

bieži kā paugurainajos augšņu rajonos, bet tomēr augšņu dažādība ir liela.

Mežos visizplatītākās ir velēnu vidēji podzolētās augsnes. Rajona austrumu

daļāun it sevišķi dienvidu daļā, t. i., dienvidos no Daudzevas, smilšainajos me-

žos sastop daudz velēnu stipri podzolēto augšņu un tipisko podzolēto augšņu.
Starp Siguldu un Ogri, kā arī citur reljefa zemākajās vietās izvietotas purvainās

minerālaugsnes un purvi. Tīrumos izplatītākās ir iekultivētās velēnu podzolētās
augsnes (61,7%) un velēnu gleja augsnes (21,2%). Rajonā bieži sastop arī

zemā purva augsnes un pārejas purva augsnes. Daugavas terasēs un dažās citās

vietās nedaudz parādās velēnu karbonātu augsnes, kuras veidojušās uz karbonā-

tiem bagāta skeletaina materiāla vai arī smilšmāla. Tīruma augšņu vidējais
novērtējums — 36 balles. Pļavas, pēc A. Puķes datiem, visvairāk izvietotas ve-

lēnu gleja augsnēs (52,7%), kā arī gleja zemā purva augsnēs (27%) un kūdras

zemā purva (18%) augsnēs. Rajonā daudz vāji drenētu un skābu augšņu.

lelabojot šī augšņu rajona augsnes, svarīgākie pasākumi ir nosusināšana

un kaļķošana. Augšņu kaļķošanai vajadzīgais materiāls — saldūdens kaļķis un

maltais dolomīts nav tālu jāved, jo saldūdens kaļķa, ģipša un dolomīta krājumi
atrodas rajona robežās. Liela vērība jāvelta jaunu augšņu apgūšanai un dabisko

pļavu iekultivēšanai. Uzlabojot pārpurvotās minerālaugšņu un purva augšņu
pļavas, tās iespējams pārvērst augstu ražu un vērtīga zelmeņa zālājos. Zemo

purvu un pārejas purvu kūdra pēc kompostēšanas izmantojama kā organiskais
mēslojums. Augsto purvu kūdra plašāk pielietojama pakaišiem. Gandrīz visas

augsnes nabagas ar augu barības vielām, tāpēc nepieciešams vispusīgs, bet to-

mēr diferencēts minerālmēslojums.
Viduslatvijas morēnu līdzenuma un Sēlijas pauguraines augšņu rajona

saimniecībām, ņemot vērā augsnes un citus dabiskos apstākļus, izdevīgi specia-

lizēties piena un gaļas ražošanai. Plašais labo ceļu tīkls un Rīgas tuvums rada

izdevīgus apstākļus arī dārzkopības attīstībai.

AUSTRUMLATVIJAS LĪDZENUMA AUGŠŅU RAJONS

Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajona augsnes atrodas Austrumlatvijas
zemienē un aptver daļu Latgales, šķērsojot Latvijas PSR no ziemeļaustrumiem

uz dienvidrietumiem; rajons ziemeļos robežojas ar Igaunijas PSR, rietumos tā

robeža šķērso republiku līnijā Alūksne—Gulbene—Pļaviņas—Viesīte—Lietu-
vas PSR; dienvidos un austrumos, izņemot republikas dienvidaustrumu stūri, kur

atrodas Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajons, tas robežojas
ar Lietuvas PSR un KPFSR.

So augšņu rajonu atbilstoši ģeomorfoloģiskajiem rajoniem iedala šādos

augšņu apakšrajonos: a) Ziemeļlatgales pacēluma, b) Lubānas līdzenuma,

c) Viļānu—Krustpils pacēluma, d) Daugavas vidusteces līdzenuma, c) Aknīstes

pacēluma. K. Brīvkalns izdala šādus augšņu apakšrajonus: a) Balvu līdzenuma,

b) Lubānas zemienes, c) Preiļu—Līvānu līdzenuma.

Reljefs. Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajons atrodas 90—120 m virs

jūras līmeņa. Visam plašajam augšņu rajonam reljefs visumā līdzens. Atsevišķos

apakšrajonos atzīmējamas šādas īpatnības. Aknīstes pacēlumā reljefs vāji viļ-

ņots, ar paugurainām Zasas un Aknīstes apkārtnē, kā arī dažās citās vietās. Dau-

gavas vidustecē viļņoto pamatmorēnu izlīdzina uzmestie mālainie, putekļainie
un smalkas smilts nogulumi. Lubānas līdzenumā reljefs ļoti izlīdzināts. Ziemeļ-
latgales pacēlumā lēzeni viļņots līdzenums.

Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonā un it sevišķi Lubānas zemienes

augšņu apakšrajonā ir vāja dabiskā ūdens notece, tāpēc augsnēs uzkrājas daudz

mitruma un tās stipri pārpurvojas. Pašreiz veic lielus meliorācijas darbus, lai

uzlabotu Lubānas ezera apkārtnes augšņu ūdens režīmu.
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Augsnes cilmieži. Pamatiežus — augšdevona un vidusdevona nogulumus
sedz dažāda biezuma kvartāra nogulumu kārta. Tā ir plāna Viļānu—Krustpils
pacēluma, bet_ bieza — pie Aknīstes. Sī augšņu rajona cilmiežus veido pa-
matmorēna, tas pārskalotie materiāli, baseinu nogulumi un kārtaini jaukti
materiāli.

Aknīstes pacēluma augsnes veidojušās uz nepārskalotas morēnas un pārska-
lotiem pamatmorēnas nogulumiem — bezakmeņu mālsmilts, smilšmāla, smilts

un mala.

Daugavas vidusteces līdzenumā blakus pamatmorēnai sastop limnoglaciālus
mālainus, putekļainus un smilts cilmiežus.

Vi]ānu—Krustpils pacēluma raksturīgākie ir stipri akmeņainas morēnas un

citi kvartāra nogulumu segmateriāli. Kā cilmieži te jāuzskata arī kūdra, jo šeit
atrodas lielākie republikas purvu masīvi.

Lubānas līdzenuma vidus da|as augsnes veidotas uz limnoglaciālās akumu-

lācijas bezakmeņu putekļainiem smilšmāla un māla nogulumiem, bet noma-

lēs
— uz smilšmāla pamatmorēnas materiāla. Lubānas un Varak|ānu apkārtnē

sastop daudz smilšainu cilmiežu.
Sī augšņu rajona Ziemeļlatvijas daļā dominējošie augšņu cilmieži ir smilš-

māla pamatmorēnu nogulumi. Atsevišķās vietās, tāpat kā pārējā rajonā, sastop

pārskalotus smilšainus un mālainus materiālus.

Klimats. Dažādās šī augšņu rajona vietās klimatiskie rādītāji ir atšķirīgi.
Siltākais klimats ir rajona dienvidu da]ā, bet vēsākais — ziemeļu daļā. Dien-

vidos pavasaris sākas ātrāk un rudens vēlāk. Tur dienu skaits ar vidējo tempe-
ratūru virs 10 °C sasniedz 140—.150 dienas, bet pārējās rajona daļās — 130—

140 dienas. Aktīvo temperatūru summa vidēji svārstās ap 1900°. Ar nokrišņiem
rajons nabagāks nekā blakusesošās Vidzemes paugurainās augstienes augšņu
rajons. Nokrišņu visvairāk nolīst jūlijā. Lai gan nokrišņu daudzums salīdzinā-

jumā ar pārējiem republikas augšņu rajoniem šeit ir viens no mazākajiem, tomēr

zemākās temperatūras un sliktās dabiskās meliorācijas dēļ daudzas augsnes pār-
purvojas.

Augu valsts. Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonā daudz purvu ar tiem

atbilstošo galvenokārt grīšļu veģetāciju. Rajons bagāts arī ar jauktiem mežiem.

Tīrumi aizņem apmēram 30% no visas teritorijas. Augšņu ielabošanas pakāpe
zema.

Augsnes. Atšķirībā no apkārtējiem paugurainajiem augšņu rajoniem, kur
bieži augsnes izmainās pat mazās platībās, Austrumlatvijas līdzenuma augšņu
rajonā augšņu sega ir vienmērīgāka. Te atsevišķi augšņu veidi atrodas vienko-

pus lielākās platībās. Reljefa augstākajās vietās izplatītākas ir velēnu podzolē-
tās augsnes, bet plašajās ieplakās — velēnu gleja augsnes un zemākās vietās —

zemā purva augsnes un pārejas purva augsnes.

Skuju koku un jauktie meži visbiežāk izvietoti uz smilšainām velēnu vidēji
un stipri podzolētajām augsnēm. Nelielās platībās atrodas arī tipiskās podzolētās
augsnes. leplakās un citās vietās ar vāju noteci, it sevišķi uz mālainākiem

cilmiežiem, zem mežiem daudz kūdraino velēnu gleja augšņu, kā arī purvu.

Pļavas, pēc A. Puķes datiem, visvairāk atrodas purvainajās augsnēs un

purva augsnēs (62,4%). No tām ir 40,7% gleja zemā purva augšņu, 9,5% — zemā

purva augšņu un 12,2% — pārejas purva augšņu. Pārpurvotajās minerālaugsnēs
no pļavu kopplatības 32,8% aizņem velēnu gleja augsnes un velēnu glejotās

augsnes, bet tikai 4,8% — velēnu podzolētās gleja augsnes. Sevišķi lieli pur-
vaino augšņu masīvi atrodas Lubānas ezera apkārtnē un citu augšņu apakš-
rajonu daudzo upīšu ielejās.

Tīrumos visvairāk atrodas velēnu podzolētās augsnes (65,4%) un velēnu

gleja augsnes (19,9%). Samērā daudz (12,6%) ir arī velēnu podzolētās gleja
augsnes. Tīrumu vidējais novērtējums — 34 bailes.

Pēc augšņu veidu dažādības šis augšņu rajons līdzīgs smilšainajam Pie-

jūras zemienes augšņu rajonam. Galvenā atšķirība ir mehāniskais sastāvs, kas

šeit ir mālaināks, bet Piejūras zemienē ir smilts. Rajonā ir lielas augšņu rezer-

ves, kuras varētu apgūt izmantošanai lauksaimniecībā. Pēdējā laikā lieli
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meliorācijas darbi veikti Lubānas zemienes augšņu nosusināšanā un iekultivēšanā.

Tas dod iespējas lielas platības augšņu intensīvāk izmantot lauksaimniecībā.

Arī citās šī augšņu rajona vietās blakus augšņu kaļķošanai ūdens režīma

noregulēšana ir viens no galvenajiem šo augšņu ielabošanās pasākumiem.

Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajona dabiskie apstākļi, reljefs, augsnes cilm-

ieži un arī augsnes ir vieni no labākiem republikā intensīvas lauksaimniecības

attīstībai. Pašreiz šī rajona augsnes atrodas zemākā iekultivēšanas pakāpē nekā

Zemgales līdzenuma augšņu rajonā, Kurzemes morēnu pauguraines un līdzenuma

augšņu rajonā un Piejūras zemienes augšņu rajonā._Pašreiz rajonā augšņu iela-

bošanai ir visas iespējas. Plaši izvērsta mehanizēta augšņu nosusināšana, vie-

tējo kaļķošanas un kūdrošanas materiālu ieguve, kā arī lauksaimniecības ķimizā-
cija ļaus ātri uzlabot šo augšņu efektīvo auglību.

Austrumlatvijas līdzenuma rajona augsnes pēc ielabošanās kļūs piemērotas
dažādu lauksaimniecībcs nozaru attīstībai. Svarīgākā nozīme būtu piena, gaļas,
ūdens putnu, dārzeņu un linu ražošanai.

AUSTRUMLATVIJAS PAUGURAINĀS AUGSTIENES

AUGŠŅU RAJONS

Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajons atrodas Latgales
augstienē un Augšzemes augstienē. Austrumos tas robežojas ar KPFSR, dien-

vidaustrumos — ar Baltkrievijas PSR, dienvidos — ar Lietuvas PSR, bet rietu-

mos un zieme|os — ar Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonu.
Rajonu sīkāk iedala a) Latgales augstienes un b) Augšzemes augstienes

augšņu apakšrajonos.
Reljefs. Latgales augstiene, kas ir visplašākā republikā, atrodas 150—250 m

virs jūras līmeņa. Nedaudz zemāki absolūtie augstumi ir Augšzemes augstie-

nei — 110—214 m. Sī augšņu rajona augstākā daļa atrodas Rāznas ezera dien-

vidos un austrumos un ir pārklāta ar plašiem ledāju kušanas ūdeņu veidotiem

pauguriem, bet rajona nomalēs pārsvarā ir zemi, sīki pauguri, kas vietām pāriet

lēzeni viļņotos līdzenumos. Augstieni vairākkārt šķērso pazeminājumi, Daugavas,
Rēzeknes un citu upju ielejas; dienvidu da|ā ir daudz subglaciālo vagu, kur tagad
atrodas ezeri (Sīvera, Dagdas v. c). No visa rajona teritorijas apmēram 41% aiz-

ņem stipri paugurains reljefs ar dažādos virzienos izvietotām pauguru grēdām,
35% — vidēji paugurains reljefs un 24% — vāji paugurains un līdzens reljefs.

Augsnes ūdens režīms atbilstoši reljefa izmaiņām ir stipri dažāds. Grunts-

ūdens atrodas dziļi reljefa augstākajās vietās, it sevišķi pauguros, kur augi

sausās vasarās cieš ūdens trūkumu; turpretim pazeminājumos un ieplakās
gruntsūdens ir tuvu augsnes virskārtai un veicina augšņu pārpurvošanos un

purvu,
kā arī ezeru veidošanos.

Augsnes cilmieži. Pamatiežus visbiežāk 50—70 m biezā kārtā sedz kvartāra

nogulumi. Augsnes veidojušās uz viegla un vidēja karbonātiem bagāta smilš-

māla morēnas. Morēnu bieži sedz smilts vai mālsmilts. Daugavpils, Krāslavas,

Dagdas un Preiļu apkārtnē, kā arī citās vietās, novērojami grantaini augšņu cilm-

ieži. Nelielās platībās, sevišķi ieplakās, virs morēnas kā augsnes
cilmieži sa-

stop arī bezakmeņu mālu un putekļainu smilšmālu. Kā redzams, šajā augšņu
rajonā ir divkārtaini cilmieži — karbonātiem bagātā smilšmāla morēnu sedz

dažāda mehāniskā sastāva nogulumi. Visizplatītākais cilmiezis ir mālsmilts, kas

guļ uz karbonātiem bagātas smilšmāla morēnas.

Klimats. Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajona ir mūsu

republikā viskontinentālākais un siltākais klimats. Veģetācijas periods, kad tem-

peratūra augstāka par 10 °C, sasniedz 150 dienas ar 2100° aktīvās temperatūras

summu, kas ir vislielākā republikā.

Nokrišņu daudzums ir mazāks nekā Vidzemes un Kurzemes augstienēs, bet

pietiekams, lai arī augsnes stipri izskalotu. Sniega sega bieza (30—36 cm) un

pastāvīga. Pavasara palu ūdeņi un lietus gāzes veģetācijas perioda sākumā rada

ūdens eroziju — pauguraino augšņu virsējo auglīgo horizontu noskalošanos.
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Tāpēc šajā augšņu rajonā sastop vairāk erodētu augšņu nekā pārējos republikas
rajonos.

Augu valsts. Līdzīgi pārējai republikas teritorijai, arī šo augšņu rajonu agrāk
seguši jaukti un skuju koku meži, kas stipri ietekmējuši augšņu podzolēšanos.
Tagad augsnes stipri atmežotas. Mežu izciršana veicinājusi augšņu eroziju un

pauguru virsotņu auglības samazināšanos. Pļavas augu veģetācija, kur dominē

daudzas grīšļu sugas, norāda uz dabisko pļavu pārpurvošanos. Tāpēc reljefa
zemākajās vietās — pļavās daudz purvu ar tiem atbilstošo augu veģetāciju. Cil-

vēka saimnieciskās darbības ietekme augšņu iekultivēšanā šeit mazāka nekā pārē-

jos republikas augšņu rajonos. Tas daļēji izskaidrojams ar augšņu slikto dabisko

meliorāciju. Upju ieleju tīkls šeit vāji izteikts, jo upes starp daudzajiem pau-
guriem maz iegrauzušās, tādēļ šajā rajonā saglabājušies daudzi ezeri.

Augšņu vājā iekultivēšanā saistīta arī ar agrāko nabadzīgo viensētnieku

zemo zemkopības kultūru — augsnes trūcīgo apstrādāšanu un mēslošanu.

Augsnes. Austrumlatvijas paugurainās augstienes augšņu rajonā vietās, kas

necieš no lieka mitruma, dominējošās ir velēnu vāji un vidēji podzolētās erodētās

augsnes. Stipri erodēto pauguru virsotnēs bieži noskaloti augsnes podzolētie hori-

zonti un tuvu augsnes virsotnei paceļas karbonātiem bagātie cilmieži. Tāpēc šīs

agrākās velēnu podzolētās augsnes vietas, kur tās vairāk iekultivētās, tagad var

pieskaitīt pie velēnu karbonātu augsnēm vai arī pie kultūraugsnēm. Ļoti reti uz

smilšainiem cilmiežiem mežos sastop arī tipiskās podzolētās augsnes. Reljefa
zemākajās vietās pārsvarā ir purvainās augsnes un purva augsnes.

Tīrumos visvairāk izplatītas velēnu podzolētās augsnes (92,6%). Samērā

maz — 2,5% ir velēnu gleja augsnes un 0,7% velēnu podzolētās gleja augsnes.
Zemākajās vietās apmēram vienādā daudzumā ir purvainas augsnes un purva

augsnes. Tīruma augšņu novērtējums vidēji — 32 balles.
Sī rajona pļavas galvenokārt izvietotas uz purva augsnēm, tikai neliela

daļa atrodas uz purvainajām augsnēm.
Kā jau teikts, pauguru apvidos ir daudz stipri un vidēji erodētu augšņu. So

augšņu auglība zema, jo auglīgie virskārtas horizonti noskaloti, nereti virskārtā

atsedzas pat cilmieži. Tāpēc šo augšņu auglība stipri atkarīga no iekultivēšanas

pakāpes. Svarīgi lietot preterozijas agrotehniku, lai pārtrauktu augšņu tālāko no-

skalošanos. Auglīgākās pauguru virsotnes un stāvās nogāzes izmantojamas

kultūrām ar garāku veģetācijas periodu (lucerna, āboliņš v. c.) vai arī tur ierī-

kojami dārzi; mazāk auglīgās augsnes apmežojamas. Sajās vietās stingri jāie-

vēro pareiza augsnes apstrādāšana un jādod bagātīgs organiskais mēslojums.
Reljefa zemākajās vietās ar augsnes nosusināšanu jāpārtrauc pļavu pārpur-

vošanās process; šeit augsnes pārvēršamas kultivētās pļavās, ganībās un tīru-

mos. Ar krūmiem aizaugušās pļavas, kur mehanizēta siena novākšana stipri

apgrūtināta, līdz ar augšņu nosusināšanu jāatbrīvo no krūmiem, ciņiem un

akmeņiem, veicot attiecīgus kultūrtehniskos pasākumus. Augšņu ielabošanā sva-

rīga nozīme ir arī kaļķošanai un vispusīgai mēslošanai.

Sajā augšņu rajonā kolhoziem un sovhoziem vispiemērotākā ir specializē-
šanās lopkopībā piena un liellopu gaļas ražošanai. Piemēroti apstākļi arī ūdens

putnu un zivju audzēšanai. No tehniskām kultūrām vispirms audzējami lini, bet

no labībām — ziemas rudzi. Augsnes iekultivējot un lietojot pareizu agroteh-
niku, iespējams audzēt arī intensīvākas kultūras — cukurbietes, kviešus, kuku-

rūzu.

AUGŠŅU KARTĒŠANA

Augšņu kartes un kartogrammas atspoguļo augšņu izvieto-

jumu, raksturo to kvalitāti un palīdz organizēt lauksaimniecisko

ražošanu.

Padomju Savienībā pēdējos gados plaši veic augšņu pētīšanas
darbus un sastāda republiku, rajonu, kā arī saimniecību augšņu
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kartes un kartogrammas. Mūsu plānveidīgajā sociālistiskajā lauk-

saimniecībā augšņu kartes un kartogrammas noder augsnes iela-

bošanās un lauksaimnieciskās ražošanas organizācijas pareizai
atrisināšanai.

Latvijas PSR gandrīz visas lauksaimniecībā izmantojamās aug-

snes ir kartētas. Izmantojot augšņu pētījumu, karšu un karto-

grammu materiālus, var zinātniski pareizi celt augsnes auglību:
a) noteikt racionālāko augšņu izmantošanas veidu: dārziem, tīru-

miem, pjavām, ganībāmun mežiem; b) izstrādāt augsnes īpašībām
atbilstošas augu sekas un kultūru secību; c) iepazīties ar jaunap-
gūstamām augsnēm, to platībām un īpašībām; d) konstatēt nosusi-

nāmo augšņu platības un izvietojumu; c) izdalīt skābās augsnes un

sastādīt kaļķošanas pasākumu plānuļ/f) spriest par augu barības
vielu krājumiem augsnē, kā arī izvietot pareizi organiskos mēslus

un minerālmēslus; g) veikt plānveidīgu aramkārtas padziļināšanu
un augsnes trūda daudzuma pavairošanu; h) konstatēt augsnes

erozijas izplatību un sastādīt pasākumu plānu tās apkarošanai;
i) atrast akmeņainos laukus un sastādīt akmeņu novākšanas plānu;
j) izstrādāt saimniecības perspektīvo plānu, kā arī citus pasāku-
mus augšņu apgūšanai un iekultivēšanai, izvēlēties pareizu saim-

niecības specializāciju.
Republikas un rajonu augšņu kartes noder saimniecību grupē-

šanai pēc dabas apstākļu un augšņu īpašībām, lai veiktu pareizu
saimniecību specializāciju, kultūraugu rajonizēšanu, augsnēm at-

bilstoša mēslojuma sadali un pareizi organizētu citus augsnes iela-

bošanās pasākumus.
Augšņu kartes ļauj salīdzināt vairāku saimniecību vai brigāžu

darbību. Šim nolūkam sevišķi noder zemes kvalitātes novērtējuma
kartogramma, kurā augsnes vērtība izteikta skaitliski. Salīdzinot

saimniecību vai brigāžu zemes kvalitātes novērtējuma kartogram-
mas, iespējams spriest par augšņu labumu un saimniekošanas in-

tensivitāti.

Mūsu republikā kolhozu un sovhozu augšņu kartēšanu veic Re-

publikāniskais zemes ierīcības un projektēšanas institūts («Lat-

giprozem»). Lai sastādītu augšņu kartes un kartogrammas, jāveic
augsnes pētīšana uz lauka un laboratorijā.

Augsnes pētīšanas darbs iedalās vairākos posmos, no kuriem

svarīgākie ir sagatavošanās darbi augšņu kartēšanai; augsnes

lauka pētījumi; augšņu paraugu analizēšana laboratorijā; lauka

un laboratorijas pētījumu materiālu apstrāde; augšņu karšu, karto-

grammu un aprakstu sastādīšana.

AUGŠŅU PĒTĪŠANA UZ LAUKA

Sagatavošanās darbi augšņu kartēšanai. Lauka pētījumu veik-

sme ir visai atkarīga nosavlaicīgas rūpīgas sagatavošanās — iepa-
zīšanās ar pētāmā objekta dabas un ekonomiskajiem apstākļiem,
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kartēšanai nepieciešamās kartes vai plāna izveidošanas, lauka žur-

nāla sakārtošanas, darba rīku un ķimikāliju sagatavošanas.
Vispirms jāizpēta materiāli, kas raksturo pētāmās teritorijas

fizikāli ģeogrāfiskos apstākļus, ģeogrāfisko uzbūvi, cilmiežus, rel-

jefu, augsni, augu valsti, klimatu, un pēc tam arī materiāli, kas

atspoguļo saimniecību specialitāti un ekonomiku. Sevišķa uzma-

nība jāvelta agrākajiem zemes ierīcības un augšņu kartēšanas ma-

teriāliem. Jāizmanto aerofotogrāfiskie uzņēmumi, jo tie parāda

pētāmā objekta reljefu, lauksaimniecībā izmantojamo platību —

tīrumu, pļavu, mežu un purvu izplatību, nosusināšanas tīklu un aug-

šņu tipu izvietojumu. Izmantojami drukas darbi, rokraksti, atskai-

tes un citi pieejamie materiāli. Uz vietas saimniecībā iepazīst saim-
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šanas, kaļķošanas, mēslošanas, akmeņu un krūmu novākšanas, kā

arī citus augsnes ielabošanas pasākumus. Izmantojamas saimnie-

cībā sastopamās dažādās kartes, plāni, atskaišu materiāli. Visas

šīs ziņas dodpārskatu par pētāmā objekta augsnēm; tas ievērojami
atvieglo darba izpildi un veicina precīzu rezultātu ieguvi.

Darba kvalitatīvai veikšanai augšņu karšu un kartogrammu
pirmeksemplāru izgatavošanā nepieciešams topogrāfiskās kartes

pamats — saimniecības plāna kopija, kurā atzīmē augšņu pētīša-
nas punktus un ievelk robežas starp augšņu veidiem, starp atšķi-
rīga mehāniskā sastāva augsnēm, starp augsnēm ar dažādu reak-

ciju, un dažādu zemes vērtību, kā arī atzīmē augsnes mitrumu, ak-

meņainību, eroziju, uzrāda kaļķa atradnes un citas svarīgākās
augsnes īpašības. Topogrāfiskie apzīmējumi parādīti 56. attēlā.

Augšņu karšu un kartogrammu precizitāti nosaka vairāki fak-

tori, no kuriem liela nozīme ir kartes mērogam. Liela mēroga kar-

tēs augšņu dažādību var attēlot daudz precīzāk, bet tādas kartes

ir grūti izgatavojamas, tās ir neērtas lietošanai un bieži vien prak-
tiski nav vajadzīgas.

Augšņukartēšanai pieņemts lietot šāda mērogakartes:

detālai kartēšanai — no 1 : 200 līdz 1 : 5000,

liela mēroga kartēšanai — no i : 10000 līdz 1: 50 000,

vidēja mēroga kartēšanai — no 1 : 100 000 līdz 1 : 300 000,

maza mēroga kartēšanai — 1 : 300 000 un mazākas.

Kartējot kolhozu un sovhozu augsnes, parasti izgatavo liela mē-

roga kartes. Mežu-pļavu augšņu zonā,kur ietilpst arī Latvijas PSR,
lauksaimniecībā izmantojamās augsnes visbiežāk kartē mērogā
1 : 10000. Augšņu zonās ar samērā līdzenu reljefu un vienmērīgu

augsnes segu graudaugu saimniecībāmaugšņu kartes izgatavo mē-

rogā 1 :25 000, bet platībām ar mežiem un ganībām — pat mērogā
1:50000. Izmēģinājumu stacijās un saimniecībās, kur augsni iz-

manto sevišķi intensīvi, veic detālu augšņu kartēšanu mērogā
1 :5000 vai 1:2000, bet atsevišķiem laukiem

— pat 1 : 1000 vai vēl

lielākā mērogā.
Ar mērogu ir saistīta pētījumu precizitāte; vismazākā platība,

ko var parādīt uz augsnes kartes, ir 4 mm
2, bet praktiski —

1 cm
2.

Mērogs

1 cm kartē atbilst I cm2 karte atbilst

garumam (m) uz platībai (ha) uz

lauka lauka

1,: 50 000

1 : 25 000

1: 10 000

1': 5 000

500
250

100

50

25,00
6,25

1,00
0,25
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57. att. Augsnes zondes:

/ un 2 — zondesaugsnes ģenētisko horizontu apskatei; 3, 4, 5, 6 un 7 — zondes un

urbji augsnesparaugunoņemšanai.

Topogrāfiskajam kartes pamatam vai saimniecības plānam pre-
cīzi jāatspoguļo situācija dabā; tas stipri atvieglo orientēšanos uz

lauka un precīza plāna sastādīšanu. Vispiemērotākās ir kartes, kas

izgatavotas pēc pēdējiem aerofotouzņēmumiem ar uznestām aug-

stuma līnijām. Uz lauka lietojamā karte, lai to varētu ērtāk iz-

mantot, jāsaloka un jāiestiprina speciālā planšetē vai papes vākos.

Lauka žurnālu izgatavo no speciālām veidlapām, kurās pie-
raksta svarīgākās augsnes īpašības un citus novērojumus.

Lauka pētījumos vajadzīgi šādi darbarīki un piederumi: 1) lāp-
sta un zonde augsnes atsegumu ierīkošanai (57. att.), 2) koka vāle

zondes iesišanai, 3) pehametrs un universālindikators vai kombi-

nētais indikators augsnes reakcijas noteikšanai, 4) 10% sālsskābe

karbonātu konstatēšanai, 5) maisiņi vai papes kastītes un mono-

lītu kastes augsnes paraugu noņemšanai, 6) vīle rīku asināšanai,

7) filtrpapīrs vai vate pehametra tīrīšanai,8) parastie un krāsainie

zīmuļi, kā arī dzēšamgumija, mērsloksne, kompass, ekers, nazis,

etiķetes un citi piederumi.

Veicot uz lauka plašākus augsnes pētījumus un augsnes analī-

zes, nepieciešami attiecīgi reaģenti unaparatūra.

Augsnes pētījumus uzsākot, darba izpildītājs kopā ar agro-

nomu un brigadieriem pārstaigā saimniecības teritoriju, lai iepa-
zītu saimniecības fizikāli ģeogrāfiskoun ekonomisko stāvokli. Vien-

laicīgi izdara orientējošus augsnes atsegumus, izplāno maršrutus

un ievāc ziņas par konkrētu augšņu auglību un veiktajiem ielabo-
šanās pasākumiem.
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Augsnes lauka pētījumi pamatojas uz augsnes morfoloģiska-
jām pazīmēm un vienkāršākam ķīmiskajām analīzēm. Platību rak-

sturīgākās vietās izvēlas atseguma (zondējuma) punktus, kurus,

vadoties no situācijas — ceļiem, grāvjiem, upes, ēkām, lietojamās
platības, atzīmē uz kartes. Attālumus izmēra ar soļiem, ar lauka

cirkuli vai noteic pēc acumēra. Vairumam mūsu republikas saim-

niecību lauki ir nelieli, un orientēties dabā, kā arī uzlikt pētāmos

punktus uz kartes var viegli. Augsnes pētnieks, vadoties pēc aug-

snes morfoloģiskajām pazīmēm, vispirms aptuveni noteic augšņu
dažādību un augsnes atsegumā raksturo augsni, kā arī precizē
augšņu dažādības robežas. Atsegumu vietās izdarīto augsnes pētī-

jumu rezultātus atzīmē lauka žurnālā un pēc tiem sastāda augšņu
kartes pirmplānu un svarīgāko kartogrammu uzmetumus.

Augsnes kartējot, pielieto triju veidu atsegumus: 1) dziļos,
2) vidēji dziļos un 3) seklos.

1. Dziļie atsegumi jeb pamatatsegumi nepieciešami, lai

vispusīgi izpētītu ne tikai augsni, bet arī cilmieži. Sim nolūkam

raksturīgākajās vietās atsedz visu augsnes profilu, izrokot 1,2—

1,5 m dziļu bedri. Augsnes cilmieža dziļāko slāņu pētīšanai bedrē

vēl izdara zondējumu. Bedrei jābūt pietiekami platai un iegarenai,
lai augsni varētu ērti izpētīt, uzzīmēt, nofotografēt, aprakstīt un

ievākt paraugusanalīzēm laboratorijā.
2. Vidēji dziļos atsegumus jeb kontrolatsegumus

augšņu kartēšanā lieto visbiežāk. Bedres dziļums 0,7—1,2 m.

3. Seklos atsegumus galvenokārt izmanto augšņu veidu

robežu, augsnes mehāniskā sastāva un citu augsnes īpašību ro-

bežu konkretizēšanai. To dziļums 25—70 cm. Mūsu augšņu zonā

šādi augšņu atsegumi vai zondējumi vēlami 80 cm dziļi, jo tādā

dziļumā var konstatēt augšņu tipu un veidu izmaiņas.
Rokot atsegumu bedres, tās orientē tā, lai priekšējā aprakstāmā

bedres siena augsnes pētīšanas laikā būtu vislabāk apgaismota.
Augsni no bedres izmet uz divām pusēm —

vienā pusē no virsē-

jām, auglīgākajām kārtām, bet otrā pusē — no mazauglīgākajām,

dziļākām kārtām. Pēc augsnes profila izpētes bedri tūlīt aizrok,

auglīgāko augsni uzberot virspusē.

Augsnes izmeklēšanu izdara tipiskākās, lielākai platībai rak-

sturīgākajās vietās. Jāizvairās no ceļu un grāvju tuvuma, no sa-

arumiem, no vietām, kur atradušās mēslojuma kaudzes utt. Atse-

gumu izvietojumu biezība atkarīga no mēroga, kādā sastāda aug-

šņu karti, no kartēšanas precizitātes, no augšņu veidu dažādības

un reljefa. Liela mēroga kartēs un paugurainās vietās, kur augšņu
veidi izmainās biežāk, arī atsegumi izvietojami biežāk. Pētāmo

punktu daudzums, kāds nepieciešams augšņu kartes un karto-

grammu sastādīšanai, ir atkarīgs arī no augšņu zonas. Podzolēto

augšņu zonā, kur ietilpst arī mūsu republika, augšņu dažādība ir

liela, tā ka augsnes atsegumi izvietojami pēc iespējas biežāk. Aug-
snes kartējot mērogā 1: 10 000, vajadzīgs viens atsegums 2—5 ha

platībā. Atseguma veidu (dziļo, vidēji dziļo vai seklo) izvēlas
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augsnes pētnieks. Aptuvena dziļo, vidēji dziļo un seklo atsegumu
attiecība — 10 : 40 : 50 (procentos). Dziļie atsegumi jāizvēlas visiem

svarīgākajiem augšņu veidiem; kartējot augsnes mērogā 1 : 10 000,
tie vajadzīgi vismaz pa vienam uz 100—200 ha.

Katra atseguma vai zondējuma atrašanās vieta jāatzīmē uz

kartes (pirmplāna). Vietas piesaisti uz kartes noteic, vadoties no

situācijas — no debess pusēm un no orientējošiem objektiem (ce-
ļiem, upes, grāvjiem, ēkām; mežu, pļavu, lauku robežām v. c).
Viegli noteikt atrašanās vietu, ja darba izpildītājs atrodas blakus

orientierim. Lielos laukos, ja orientieri reti, izmanto instrumentus

(busoli, teodolītu, kompasu v. c). Taču visbiežāk atseguma atra-

šanās vietu piesaista pie diviem vai vairākiem objektiem, attālu-

mus noteicot pēc acumēra. Precīziem pētījumiem, kādi nepieciešami
izmēģinājumu staciju izmēģinājumu laukos un apūdeņojamās platī-
bās, pētāmo teritoriju sadala 50 m 2vai 100 m 2iecirkņos un augšņu
pētīšanā vadās no izveidotā «tīkla» dabā un uz plāna.

Kartes pirmplānā, kā arī lauka žurnālā numurēšanas kārtībā

atzīmē katra atseguma vietu, kā arī iezīmē augšņu veidu un citu

kartējamo augsnes īpašību robežu kontūras.

Lauka žurnālā apraksta augsnes morfoloģiskās īpašības un

vienkāršākās uz lauka noteiktās ķīmiskās īpašības. Augsnes aprak-
stā un pirmplānā atzīmē arī paraugu ievākšanas vietas, kaļķu at-

radnes, lauku akmeņainību, kūdras sadalīšanās pakāpi, augsnes

mitrumu un citus novērojumus. Lai labāk atspoguļotu augsnes īpa-
šības un auglību, lauka pētījumi jāpapildina ar laboratorijas ana-

līžu rezultātiem. Tāpēc augsnes kartēšanas darbi parasti ir sais-

tīti ar augsnes paraugu noņemšanu analīzēm laboratorijā.
Augsnes paraugu noņemšana laboratorijas analīzēm. Detālo

augsnes pētīšanu uz lauka pabeidz ar paraugu noņemšanu labo-

ratorijas analīzēm. Analīžu dati precizē un papildina lauka pētī-

jumus. Paraugi jānoņem rūpīgi un metodiski pareizi.
Atkarībā no augsnes pētīšanas uzdevuma ir vairākas augsnes

paraugu ņemšanas metodes: 1) paraugi no augsnes ģenētiskajiem
horizontiem; 2) individuālieparaugi; 3) vidējie paraugi vai ligzdu

paraugi; 4) paraugi ar nesajauktu augsnes sakārtu; 5) augsnes

monolīti.

1. Paraugus no augsnes ģenētiskajiem hori-

zontiem noņem raksturīgākajos pamatatsegumos. Paraugiem

jābūt no visiem saimniecībā sastopamajiem augšņu veidiem. At-

segumā paraugus ņem atsevišķi no katra ģenētiskā horizonta,
trūda horizontā ņemot augsni visas aramkārtas biezumā, bet pā-
rējos horizontos — no 10 cm biezas kārtas. Ja horizontiplānāki par

10 cm, tad paraugu ņem no visa horizonta. Sajaukt vairāku hori-

zontu augsni vienā paraugānedrīkst.

2. Individuālos paraugus noņem vienā visraksturīgā-

kajā platības vietā (58. att.).
3. Vidējais paraugs, kas nepieciešams agroķīmiskajām

masu analīzēm, ir no augsnes virsējā horizonta (Ai). To iegūst no
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58. att. Individuālā augsnes paraugu noņemšana (shēma):
/— no velēnu horizonta (A,), 2— no podzola horizonta (A: ), 3— no ieskalošanās
horizonta (B), 4 — no ieskalošanās horizonta pārejas uz cilmieži (BC), 5 — no cilm-
ieža (C).

10 līdz 20 individuālajiem paraugiem, kas ņemti pētāmās platības
dažādās vietās. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas, ievērojot aug-

snes vienveidību, reljefu un lauka konfigurāciju. Sastādot vidējo

paraugu, nedrīkst sajaukt augsnes no dažādiem augšņu veidiem,

ar dažādu mehānisko sastāvu, ar dažādu reakciju, ar dažādu mit-

rumu, dažādi apstrādātas, dažādi mēslotas utt.

Praktiski vidējo paraugu paņem ar lāpstu vai speciālu urbi,

pārstaigājot lauku vienā vai vairākos virzienos. No vairākām vie-

tām savākto augsnes masu rūpīgi sajauc un ņem 200—400 g vi-

dējo paraugu.
4. Ligzdu paraugus, kurus arī var izmantot augsnes

agroķīmiskajām analīzēm, ņem platības raksturīgākajā vietā vai-

rākus nelielā attālumā citu no cita, saber kopā un labi sajauc; tad

paņem vienu 200—400 g paraugu. Praktiski ligzdu paraugus ņem

augsnes atsegumos no trūda horizonta un vairākās citās vietās

10—20m apkārtnē.
5. Paraugi ar nesajauktu sakārtu nepieciešami spe-

ciālām fizikālajām augsnes analīzēm. Paraugu ievietošanai vis-

biežāk izmanto cieši noslēdzamus metāla cilindrus (100 cm
3,

500 cm
3
,

1000 cm3 ). Var arī no augsnes izgriezto kvadrātveida
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59. att. Augsnesmonolīta noņemšana.

paraugu ievietot finiera vai papes kastītē. Augsnes paraugiem ar

nesajauktu sakārtu pieskaitāms arī augsnes monolīts.

6. Augšņu monolītus izmanto augsnes morfoloģisko
īpašību pārbaudei, augsnes uzskatāmai raksturošanai, augšņu mu-

zejos un citām speciālām vajadzībām. Monolītu noņem augsnes at-

segumā vai šim nolūkam izraktā bedrē, lietojot koka kasti

(1,0X0,2X0,1 m vai 1,0X0,15x0,06 m). Lai noņemtu monolītu,

augsnes sienu nolīdzina un tajā pēc kastes izmēra izgriež prizmu,
kuru iespiež monolīta kastē (59. att.). Pēc tam uzmanīgi ar nazi

un lāpstu monolītu atdala no atseguma sienas un augsni kastē pie-
spiež. Lieko augsni rūpīgi nogriež, atstājot nedaudz augstāk par
kastes malu.

Analīzēm nepieciešamo paraugu skaits ir atkarīgs no augsnes

izmeklēšanas uzdevuma, augšņu dažādības, izmantošanas veida,

iekultivēšanas pakāpes utt. Intensīvi izmantotās stipri mēslotās

augsnēs paraugi jāņem ar lielāku biezību, proti, 1 paraugs uz

I—3 ha. Maz mēslotās dabisko pļavu, ganību un pat tīrumu aug-

snēs ņem apmēram 1 paraugu uz 3—5 ha. Mehāniskā sastāva,

trūda un agroķīmiskajām analīzēm paraugus ievāc drēbes maisi-

ņos vai papes kastītēs. Katram paraugam jāpievieno uzrakstīta

etiķete, uz kuras ar vienkāršo zīmuli uzrakstīts vietas administra-
tīvais rajons un saimniecības nosaukums, profila numurs, augsnes
veids, ģenētiskais horizonts, parauga ņemšanas dziļums, datums,
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parauga ņēmēja uzvārds. Augsnes parauga noņemšanas vietu at-

zīmē lauka žurnālā un uzrāda augsnes pirmplānā. Augsnes pa-

raugus žāvē, visieteicamāk labi vēdinātā telpā, kur nepiekjūst pu-

tekļi. Uz uguns un saulē žāvēt nedrīkst. Lauka darbus beidzot,
tipiskākos paraugus grupē, iegrāmato, iepako un nosūta attiecī-

gajām laboratorijām analizēšanai.

AUGŠŅU LAUKA PĒTĪJUMU MATERIĀLU APSTRĀDE

Augšņu paraugu pētīšana laboratorijā. Augšņu paraugus mas-

veidā analizē speciāli iekārtotās laboratorijās. Laborantu darbs tur

daļēji mehanizēts un automatizēts, tāpēc dienā iespējams veikt vai-

rākus tūkstošus analīžu.

Atkarībā no pētījumu rakstura analīzes var būt visai dažādas.

Praktiskām vajadzībām augšņu paraugiem visbiežāk jānoteic
1) augsnes aktīvā reakcija visiem augsnes paraugiem (vēlams no-

teikt pH//2o un princi); 2) hidrolītiskais skābums un apmaiņas bā-

zes bezkarbonātu augsnēm, it sevišķi, ja tās nepieciešams kaļķot;
3) apmaiņas skābums un kustīgais alumīnijs skābām un stipri skā-

bām augsnēm; 4) viegli šķīstošais P205 visu augšņu trūda hori-

zontam; 5) kustīgais (apmaiņas) kālijs trūda horizontam; 6) trūd-

vielas parasti noteic tikai daļai no ievāktajiem paraugiem; 7) arī

augsnes mehānisko sastāvu noteic daļai visraksturīgāko augšņu
paraugu; 8) karbonātus noteic augsnēm, kurās tie sastopami. Bez

tam vēlams noteikt svarīgāko mikroelementu daudzumu, slāpekli,
kā arī dažu citu elementu daudzumu augsnē. Augsnes fizikālo īpa-
šību analīzes pagaidām praktiskām vajadzībām masveidā netiek

veiktas.

Augšņu lauka pētījumu un laboratorijas analīžu rezultātus at-

spoguļo augšņu kartēs, kartogrammās un saimniecības augšņu ag-

roķīmiskajā aprakstā. Pētījumu nobeigumā parasti izgatavo aug-

šņu un to mehāniskā sastāva karti, augsnes novērtējuma karti,
augsnes reakcijas (pH) kartogrammu, augsnes fosfora un kālija
kartogrammas, augsnes mitruma kartogrammu. Dažreiz pēc saim-

niecības pieprasījuma izgatavo arī augsnes trūdvielu kartogrammu,
augsnes akmeņainības kartogrammu, augsnes erozijas karto-

grammu un citas kartogrammas.

Augšņu un to mehāniskā sastāva karte. Augšņu izmaiņas un

augsnes mehāniskā sastāva frakciju izmaiņas konstatē lauka pētī-
jumos un to kontūras iezīmē pirmplānā. Kontūru robežas no pirm-
plānā pārnes uz tīro kartes eksemplāru.

Atsevišķo augšņu kontūras izkrāso un tajās ieraksta augšņu
simbolus, bet mehānisko sastāvu atzīmē ar tušu. Katram augsnes

apakštipam, dažreiz pat katram veidam ņem noteiktu krāsu. Tipisko
podzolēto augšņu kontūras krāso sarkanos toņos, velēnu podzolēto
augšņu kontūras —- dzeltenos un oranžos toņos, velēnu karbonātu

augšņu kontūras — pelēkos un brūnos toņos, velēnu gleja augšņu
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un palienes augšņu kontūras — zaļos toņos, zemā purva augšņu
kontūras —

zilos toņos, podzolēto gleja augšņu, pārejas purva

augšņu un augstā purva augšņu kontūras — violetos toņos.
Augsnes mehānisko sastāvu uz kartes parāda, kontūrā attiecīgi

iesvītrojot ar melnu tušu vai arī ierakstot mehāniskā sastāva sim-

Pv1

bolu, piemēram, jeb Pv'/mS (mālsmilts velēnu vāji podzolēta

augsne). Purva augsnēm zem svītras parāda kūdras sadalīšanās

pakāpi.
Erodētās platības kartē iekonturē ar 2 mm platu sarkanbrūnu

līniju. Paraugu noņemšanas vietas uz kartes parāda ar aplīti, bet

kaļķu atradnes — ar 6 mm augstiem trīsstūriem.

lepazīstot saimniecības augšņu un to mehāniskā sastāva karti,

uzzina, kādas augsnes saimniecībā ir izplatītas un kā tās sadalās

pa atsevišķiem tīrumiem, pļavām un citām platībām. Zinot dažādo

augšņu īpašības un auglību, pēc augšņu kartes var izdalīt piemē-
rotākās platības dārziem, tīrumiem, pļavām, ganībām, mežiem un

citām vajadzībām. Kultūras var izvietot piemērotākās augsnēs, bet

pļavām un ganībām atkarībā no augsnes var izvēlēties pareizu zel-

meņa sastāvu.

Pēc augšņu kartes var orientēties par augsnes mitruma apstāk-
ļiem, reakciju un kaļķojamām platībām. Pareizi izkrāsotā augšņu
kartē zaļganie un zilganie krāsu toņi norāda uz pārmitrām platī-

bām; sarkanie, oranžie, tumšdzeltenie — uz skābām augsnēm, bet

violetie toņi — uz mitrām un skābām augsnēm.
Augšņu karte aptuveni raksturo arī trūda un augu barības vielu

daudzumu. Ar trūdu bagātākas ir purva augsnes, trūdamās un

kūdrainās purvainās augsnes, graudainās palienes augsnes un uz-

nestās (uzskalotās) augsnes. Trūda ievērojami daudz ir arī velēnu

karbonātu augsnēs un kultūraugsnēs. Ar augu barības vielām ba-

gātākas ir kultūraugsnes, velēnu karbonātu augsnes un graudainās

palienes augsnes. levērojami daudz slāpekļa satur trūdu bagātās

augsnes, bet ar kāliju bagātākās ir mālainās augsnes. Augšņu
karte ļauj orientēties par augsnes reljefu, eroziju, akmeņainību un

citām augsnes īpašībām (60. att. /).
Par augsnes fizikālajām un fizikāli mehāniskajām īpašībām

(struktūru, porainību, blīvumu, gaisa režīmu, ūdens režīmu, li'pī-
gumu v. c.) var spriest pēc kartē uzrādītā augsnes mehāniskā

sastāva. Mehāniskais sastāvs stipri ietekmē arī augsnes ķīmiskās
īpašības (augu barības vielas) un bioloģiskās īpašības, kā arī aug-

snes apstrādāšanu. Mehāniskā sastāva ziņā vislabākās ir smilš-

māla augsnes un mālsmilts augsnes. Smilts augsnes galvenokārt
sastāv no mazvērtīgā silīcija dioksīda, tajās ir maz augu barības

vielu. Tām ir slikta struktūra un zema vielu saistīšanas spēja, tā-

pēc augu barības vielas un augsnes koloīdās daļiņas viegli izska-

lojas. Smilts augsnes labi vēdinās un uzsūc ūdeni, bet to maz aiz-

tur. Normālos mitruma apstākļos smilts augsnēs strauji noris bio-

loģiskie procesi un ātri noārdās organiskās vielas. Sī iemesla dēļ
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60. att. Augšņu kartē un kartogrammās biežāk lietotie apzīmējumi:

/ — augšņu kartē, 2 — augsnes reakcijas kartogrammā, 3 — kālija un fosfora kārto-'
grammā,4 — augsnesmitruma kartogrammā.

smilts augsnes sistemātiski jāmēslo ar organiskiem mēsliem un mi-

nerālmēsliem. Smilts augsnes ātri iesilst, tāpēc tās var jau agri
pavasari apstrādāt un apsēt. To apstrādāšana ir viegla. Agrono-
miski labākas ir tās platības, kur smilts atrodas uz mālsmilts vai

smilšmāla apakškārtas.
Māla augsnes salīdzinājumā ar smilts augsnēm ir bagātākas

ar augu barības vielām. Tām ir liela vielu saistīšanas spēja, tāpēc
tajās labi saglabājas augu barības vielas un ūdens. Ūdenscaurlai-

dība ir apgrūtināta, tāpēc augsnes izskalošanās niecīga. Augsnes
dziļākās kārtās bieži sastop karbonātus, kas samazina augsnes
skābumu un aizkavē izskalošanos. Taču māla augsnes ir blīvas,
mitras, bez struktūras, satur maz gaisa un ir grūti apstrādājamas.
Pēc lietus tām veidojas garoza, kas izžūstot saplaisā. Māla augsnes



lēnāk iesilst, tāpēc vēlāk apstrādājamas, pie tam tās jāap-
strādā īsos termiņos, jo ātri izžūst un sakalst. Nokavēta māla aug-

šņu apstrādāšana stipri samazina kultūru ražas. Rudeņos māla

augsnes parasti ir slapjas, tā ka mehanizēta ražas novākšana ir

apgrūtināta. Māla augšņu auglība strauji uzlabojas, tās iekulti-

vējot.
Sevišķa uzmanība jāpievērš erodētajām augsnēm, erozija jāap-

karo un erodētās augsnes jāielabo. Kaļķu atradnes izmantojamas
augsnes kaļķošanai.

Augšņu kartogrammas. Lai pārskatāmāk varētu spriest par at-

sevišķām augsnes īpašībām (reakciju, mitrumu, barības vielām

v. c), sastāda augšņu kartogrammas. Vienā saimniecības plāna
kopijā parāda vienu vai divas augsnes kartogrammas. Vairāku

īpašību apvienošana vienā kartogrammā nav vēlama, jo tad karto-

grammā vairs nav pārskatāma. Kartogrammas sastāda vienai augu

sekas maiņai, t. i., s—lo gadiem, jo augsne ar laiku izmainās un

kartogrammas noveco. Kartogrammu sastādīšanai izmanto augšņu
lauka pētījumu datus un augšņu laboratorijas analīžu rezultātus.

Kartogrammām visbiežāk lieto tādu pašu mērogu kā augšņu kartei.

Ja parādāmā augsnes īpašība ir vienveidīga un izmainās maz, tad

ērtas mazāka mērogakartogrammas.
Visām augsnes īpašībām, kuras iespējams noteikt uz lauka, kar-

togrammu pirmplānus sastāda lauka pētījumu laikā. Pārējās īpa-
šības uzliek uz kartogrammas pēc laboratorijas analīžu izpildes.

Kartogrammā uzrādāmajām augsnes īpašībām izšķir pakāpes. Par

katru īpašību attiecīgajā pakāpē izdara atzīmi pie parauga ievāk-

šanas vietas apzīmējuma, piemēram, fosfora un kālija daudzumam

augsnē izšķir 3 pakāpes (maz, vidēji, daudz), bet augsnes reak-

cijai — 5 pakāpes (stipri skāba, skāba, vidēji skāba, vāji skāba,
neitrāla līdz vāji bāziska). īpašības (katrā pakāpē) apzīmējumu
kartogrammā ierobežo ar kontūru. Izvelkot kontūras starp augšņu
īpašību pakāpēm, vispirms tās saskaņo ar augšņu veidu kontūrām,

jo augsnes īpašību izmaiņas stipri saistītas ar augšņu veidu iz-

mainīšanos. Ja augsnes īpašības mainās viena augsnes veida ro-

bežās, to kontūras virza pa augsnes izmantošanas veida (dārzs, tī-

rums, pļava, mežs utt.) kontūrām vai arī pa atsevišķu lauku kon-

tūrām, kā arī vadoties no reljefa, mehāniskā sastāva izmaiņām un

citām īpašībām. Pāreja no īpašības vienas pakāpes otrajā ne vien-

mēr ir pakāpeniska. Tā, piemēram, stipri skābām augsnēm blakus

var atrasties kaļķainas augsnes pat ar vāji bāzisku reakciju. Starp
šīm pakāpēm kartogrammā velk vienu robežu, neizdalot zonas ar

skābu, vidēji skābu un vāji skābu reakciju.
Augsnes reakcijas kartogrammā ir viena no vis-

svarīgākajām mūsu zonas augšņu kartogrammām. Tajā parādīta
augsnes virskārtas reakcija (60. att. 2); pēdējā laikā šajā karto-

grammā kaļķojamām augsnēm uzrāda arī kalcija karbonāta de-

vas. Dažreiz šajā kartogrammā atspoguļo karbonātu atrašanās dzi-

ļumu augsnē. Kartogrammu sastāda pēc augšņu lauka pētījumu un
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laboratorijas analīžu datiem. legūtos augsnes reakcijas pH skait-

ļus grupē un atsevišķās grupas parāda kartogrammā, iekrāsojot
noteiktā krasa. Musu republikā visbiežāk izšķir 5 reakcijas pH
skaitļu grupas (71. tabula).

71. tabula

Augsnes reakcijas kartogrammā uzrādītās pH skaitļa gru-

pas, resp., reakcijas pakāpes

Augsnes reakcijas kartogrammā pārskatāmi parāda atsevišķo
lauku augsnes reakciju. Sevišķa uzmanība jāveltī laukiem ar skābu

reakciju. Praktiski pieņemts, ka smilšmāla un mālsmilts augsnes

jākaļķo, ja pHKc;<s,o, bet smilts augsnes, — ja pHKCi<s,s. Pre-

cīzi augsnes kaļķojamā materiāla devas aprēķina minerālaugsnēm

pēc hidrolītiskā skābuma pakāpes, kā arī pēc aktīvā kalcija dau-

dzuma vai ierīko kaļķošanas izmēģinājumus. Noteikto kalcija kar-

bonāta devu (t/ha) ieraksta katra lauka kontūrā. Dažreiz izgatavo

speciālu kalcija karbonāta devu kartogrammu, tajā laukus ar vie-

nādu kaļķošanas vajadzību izkrāso vienā krāsā.

Augsnes kaļķošanai mūsu republikā visbiežāk lieto saldūdens

kaļķi, smalki samaltu dolomītu, kā arī dedzināto kaļķi un veldzēto

kaļķi. Smilts augšņu un trūdamu pļavu kaļķošanai labs materiāls

ir morēnu merģelis un pārskalotais merģeļa māls.

Kaļķošana augsnē likvidē kaitīgo skābumu un uzlabo augsnes

auglību. Pēc kaļķošanas augsnē aktivējas mikroorganismu dar-

bība, palielinās augiem izmantojamo barības vielu daudzumi, uz-

labojas augsnes struktūra un ar to saistītās augsnes fizikālās īpa-
šības. Kaļķošana rada nelabvēlīgus apstākļus vairākām kultūr-

augu slimībām. Daudzi kultūraugi aug labāk, piemēram, kvieši,
mieži, kukurūza, sarkanais āboliņš, cukurbietes, kāposti, lucerna.

Izņēmums ir kartupeļi, lupina un lini, kas labāk padodas vāji skā-

bās, pat skābās augsnēs. Jāievēro, ka kaļķotās augsnēs samazinās

augiem izmantojamā bora, mangāna, vara un cinka daudzumi, tā-

pēc pēc kaļķošanas augsnei jādod mikroelementu mēslojums.
Fosfora un kālija kartogrammas. Augiem viegli

uzņemamo barības vielu raksturošanai visbiežāk izgatavo fosfora
un kālija kartogrammas. Tās izgatavo katru atsevišķi vai arī ap-
vieno uz viena plāna. Kartogrammas sastāda pēc laboratorijas

Augsnes reakcija Ph
kci

Kontūras krāsa

tipri skāba
kāba

'idēji skāba

rāji skāba
feitrāla līdz

skāba

vāji

4,5 un mazāk

4,6—5,0

5,1—5,5
5,6—6,0
Vairāk par 6,1

Sarkana

Sarkanbrūna

Dzeltena

Zaļa
Za|ganza]a
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analīžu datiem, kas iegūti, analizējot augšņu lauka pētījumos pa-

ņemtos paraugus. Fosforu parāda P
2
05 veidā un kāliju — K2O

veidā, izsakot to daudzumus miligramos uz 100 g augsnes. Šīs

kartogrammas augsnes barības vielu daudzumu raksturo tikai aug-

snes pētīšanas periodā.
Augiem viegli uzņemamā fosfora un kālija daudzumi atsevišķos

laukos stipri atšķiras. Tas izskaidrojams ar augšņu dažādību un

nevienādo mēslošanu. Ar kāliju bagātākas ir mālainās augsnes,

bet nabadzīgākas — smilšainās augsnes. Vairums mūsu augšņu,
sevišķi, ja tās maz mēslotas, ir nabagas ar augiem pieejamo fos-

foru. Katrā saimniecībā sastopami lauki ar dažādu augiem uz-

ņemamo barības vielu daudzumu. Ir svarīgi izlīdzināt barības vielu

daudzumus ne tikai atsevišķos laukos, bet visā saimniecībā. Vie-

tās, kas nabadzīgākas ar augiem vajadzīgajām barības vielām,
dodamas lielākas mēslojuma devas, bet bagātākās vietās — mazā-

kas devas. Šāda diferencēta mēslojuma došana apgrūtina darbu,
toties iespējams panākt vienu no svarīgākajām zemkopības prasī-
bām — lauku auglības izlīdzināšanu.

Latvijas republikā fosfora un kālija kartogrammas apvieno uz

viena plāna. Kā fosfora, tā arī kālija daudzumu parāda, visas pla-
tības iedalot trīs grupās: augsnes nodrošinājums ar fosforu vai

kāliju a) slikts, b) vidējs un c) labs. Fosfora daudzumu karto-

grammā parāda dažādas intensivitātes zilās krāsās. Ja augsnē fos-

fora vairāk, krāsa tumšāka. Kartogrammās kālija un fosfora nodro-

šinājuma grupu kontūras iekantē ar tušu un kontūrās fosfora dau-

dzumu vēl atspoguļo ar tušas aplīšiem, bet kālija daudzumu —ar

trīsstūrīšiem. Ja augsnes nodrošinājums ar fosforu vai kāliju

slikts, — aplīša vai trīsstūrīša vidus nav iekrāsots; ja nodrošinā-

jums vidējs — puse aplīša vai trīsstūrīša nokrāsota melna; ja no-

drošinājums labs, — viss aplītis vai trīsstūrītis melns (60. att.3).
Augiem uzņemamo K2O un P205 kartogrammā var uzrādīt arī mg

uz 100 g augsnes.

Fosfora un kālija kartogrammas attēlo šo barības vielu dau-

dzumus augsnē, tādējādi ir iespējams pareizāk izvietot mēslojumu.
Nosakot mēslojuma devas, jāņem vērā paredzamās ražas sasnieg-
šanai nepieciešamā fosfora vai kālija daudzumi, augsnē esošie šo

elementu krājumi, augsnes reakcija, augsnes mehāniskais sastāvs

un augsnē esošo barības vielu, kā arī dodamo mēslu izmantošanas

efektivitāte.

Agroķīmiskā kartogrammā. Pēdējā laikā, kartējot
augsnes, cenšas parādīt vairākas augsnes agroķīmiskās īpašības
vienā agroķīmiskajā kartogrammā. Tādējādi, samazinoties karto-

grammu skaitam, tās ātrāk izgatavojamas un lauksaimniecības

speciālistiem iespējams vienlaicīgi pārskatīt vairākas augsnes

agroķīmiskās īpašības un to sakarību.

Sākot ar 1965. gadu, arī Latvijas PSR Republikāniskais zemes

ierīcības projektēšanas institūts atsevišķo augsnes reakcijas, fos-

fora un kālija kartogrammu vietā izgatavo vienu apvienotu agro-
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61. att. Augsnes agroķīmiskā kartogramma.

ķīmisko kartogrammu, kurā parāda gan augsnes reakciju un kal-

cija karbonāta devu, gan arī kustīgā kālija un fosfora daudzumus

augsnē (61. att.).

Augsnes mitruma kartogrammu sastāda uz lauka,

vadoties no gruntsūdens stāvokja, augsnes veida, vietas reljefa,
augsnes horizontu krāsas, trūda daudzuma augsnē, augsnes mehā-

niskā sastāva un ūdenscaurlaidības, no zelmeņa botāniskā sastāva,
no kultūraugu attīstības stāvokja, kā arī no pastāvošās nosusinā-

šanas sistēmas.

Nokrišņu ūdeņiem sakrājoties uz ūdensnecaurlaidīgiem, blīviem

augsnes slāņiem, augsnē veidojas augsts gruntsūdens līmenis.

Lieks virsūdens izveidojas līdzenumos ar mazu reljefa slīpumu un

reljefa zemākajās vietās, ūdenim saplūstot no paaugstinājumiem
un uzkrājoties uz necaurlaidīga ieža.

Atkarībā no augsnes mitruma stāvokja mitruma kartogrammās
izdala šādas platības: S — sausas augsnes, augi cieš no sausuma;
N

— normāli mitras augsnes, augi ar ūdeni apgādāti labi; A —

augsnes mitrums apmierinošs, augi īslaicīgi var ciest no sausuma

vai mitruma; M
—

mitras augsnes, augi cieš no mitruma; Sl
—

slapjas augsnes, augi stipri cieš no lieka mitruma. Augsnes nosu-

sināšanas veidu apzīmē: d
—

drenētas augsnes, t — ar grāvjiem
nosusinātas augsnes. Parāda augsnes mitruma stāvokli un nosu-

sināšanas veidu: Nd
— drenētas normāli mitras augsnes, Mt

—

ar grāvjiem nepietiekami nosusinātas, mitras augsnes utt.

(60. att. 4).
Lauksaimniecības speciālistiem galvena uzmanība jāpievērš

mitrām un slapjām augsnēm. Izmantojot augsnes mitruma karto-

grammu, sastāda saimniecības augšņu nosusināšanas plānu.
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Vispirms nosusināmas vērtīgākās augsnes tīrumos, pļavās un arī

ganībās.
Pēc mitro augšņu nosusināšanas pieaug augsnes auglība, jo

pakāpeniski zūd augiem nelabvēlīgais gleja horizonts, uzlabojas
augsnes ūdens, gaisa un siltuma režīmi. Tā rezultātā aktivējas
mikroorganismu darbība un veidojas vairāk augiem uzņemamo ba-

rības vielu. Palielinoties pelnu elementu daudzumam, samazinās

augsnes skābums un palielinās piesātinājuma pakāpe ar bāzēm.

Augsnekļūst irdenāka, tā pavasarī agrāk un vieglāk apstrādājama.
Augsnes (zemes) novērtējuma kartes pirmeksemplāru izgatavo

uz lauka. Sajā kartē ar skaitļiem parādīta augsnes kvalitāte.

Ir izstrādātas speciālas augsnes (zemes) vērtēšanas tabulas:

viena
— aramzemei, otra

— pļavām un ganībām; pēc tām novērtē

katru platību. Vērtējot, ņem vērā augsnes īpašības — mehānisko

sastāvu, trūda daudzumu, reakciju; augsnes veidu; augsnes iekul-

tivēšanas pakāpi; citus lauksaimniecībā svarīgus rādītājus — rel-

jefu, lauku lielumu, akmeņainību, augsnes mitruma stāvokli, piemē-
rotību mehanizācijai utt.

Augsnes (zemes) novērtējumakarte parāda saimniecības un tās

atsevišķo lauku vērtību. Visas augsnes iedala bonitēšanas grupās
un novērtē ballēs (punktos vai procentos). Vislabākās augsnes no-

vērtē ar 100 ballēm, bet vissliktākās — ar 5 ballēm. Augsni vērtē-

jot, relatīvi izsaka tās labumu skaitļos salīdzinājumā ar vislabā-

kajām augsnēm. Visas augsnes pēc kvalitātes iedala 10 klasēs, ku-

ras apvieno 5 grupās. Augsnes novērtējumu kartē parāda klasēs,
t. i., grupējot pa 10 ballēm.

Aramzemi krāso dzeltenbrūnā, bet pļavas un ganības— zilgan-
zaļā krāsā. Labākās augsnes iekrāso tumšākos, bet sliktākās —

gaišākos toņos. Kontūrās ar tušu ieraksta novērtējuma skaitļus.
Pēc augsnes (zemes) novērtējuma kartes var salīdzināt saim-

niecību un to brigāžu augšņu kvalitāti, kā arī ražošanas līmeni.

Aramzemes izmantošanas pakāpi raksturo iegūto barības vie-

nību daudzums uz 1 aramzemes novērtējuma balli. Ja saimniecība
ražo mazāk par 50 barības vienībām uz 1 aramzemes novērtējuma
balli, tad aramzemes augsnes izmantošanas līmenis ir zem vidējā;
ja ražo 50 barības vienības, — vidējs; ja ražo 75 barības vienī-

bas, — labs; ja ražo vairāk par 75 barības vienībām, — augsts.
Kopējo saimniecības ražošanas līmeni raksturo iegūtās produkci-
jas daudzums uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes 100 bal-
lēm.

Platībām, kuras paredzēts stipri iekultivēt, kontūrā ieraksta (ar

tušu, iekavās) perspektīvo novērtējumu (ballēs), kādu iegūs aug-

sne pēc svarīgāko ielabošanas pasākumu veikšanas.

Bez šeit apskatītajām kartēm un kartogrammām saimniecībā

var būt sastādītas arī citas kartogrammas, kas raksturo kādu no

augsnes īpašībām vai iekultivēšanas pasākumiem.
Saimniecības augšņu apraksts. Augšņu lauka pētījumos iegūtos

novērojumus un materiālus apkopo saimniecības augšņu aprakstā.
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Tajā sniedz vispārējas ziņas par saimniecību, saimniecības dabiska-

jiem apstākļiem un augsni veidotājiem faktoriem, vispusīgi rak-

sturo saimniecībā izplatītās augsnes, analizē augšņu karti un kar-

togrammas, dod ieteikumus augšņu izmantošanā un ielabošanā.

Saimniecības augšņu aprakstu uzsāk ar ievadu, bet noslēdz ar iz-

mantotās literatūras sarakstu.

Vispārējās ziņās par saimniecību uzrāda tās atrašanās vietu,
specializāciju, zemes fonda izmantošanas shēmu, augu seku struk-

tūru, kultūru ražību, kā arī īsumā norāda uz atsevišķām saimnie-

cības nozarēm, agrotehniku, augsnes iekultivēšanu, mēslošanu utt.

No saimniecības dabiskajiem apstākļiem svarīgi apskatīt kli-

matu, reljefu, ģeoloģisko uzbūvi un augsnes cilmiežus, dabisko

augu valsti un nezālainību.

Par saimniecībā izplatītajām augsnēm dod sistemātisku sa-

rakstu, uzrādot augšņu veidu platības (ha un %). Augšņu dažā-

dību vēlams apskatīt pa atsevišķiem augsnes izmantošanas vei-

diem (tīrumi, pļavas, ganības utt.).
Raksturo augšņu mehānisko sastāvu, reakciju, mitruma ap-

stākļus un citas svarīgākās augsnes īpašības. Uzrāda augšņu
veidu izplatības likumsakarību ar augsnes reljefu, mehānisko sa-

stāvu un citiem dabiskajiem apstākļiem. Analizējot erozijas un

akmeņainības izplatību, dod vispārēju augsnes auglības raksturo-

jumu.
Apkopojot vidējos rādītājus, raksturīgākos augšņu aprakstus

un analīžu datus, dod iegūto rezultātu izvērstu izskaidrojumu. Vē-

lams īsi analizēt katru kartogrammu atsevišķi, dodot praktiskus

norādījumus tās izmantošanā.

Saimniecības augšņu apraksta svarīgākais uzdevums — atsegt
galvenos virzienus augsnes auglības palielināšanai un dot kaļķo-
šanas, nosusināšanas, erozijas apkarošanas, mēslojuma pielietoša-
nas un citu agrotehnisko pasākumu rekomendācijas.

Augsnes izmeklēšanas darbus veic ciešā sadarbībā ar saim-

niecības vadītājiem un speciālistiem. Darba rezultātus un reko-

mendācijas vispusīgi apspriež paplašinātās vietējo speciālistu un

prakses darbinieku sanāksmēs.

KARTĒŠANAS MATERIĀLU IZMANTOŠANA

AUGŠŅU AGRONOMISKAI GRUPĒŠANAI

Musu republikas saimniecībās tīrumu platības atšķiras ar lielu

augšņu dažādību.

Dažādu kultūraugu izvietojumu atsevišķos laukos nosaka ne

vien augsnes īpašības, bet arī reljefs, mitruma apstākļi, akmeņai-
nība, platības lielums un piemērotība mehanizācijas pielietošanai,
kā arī citi dabiskie apstākļi.

Stipri lielā augšņu un teritorijas dabisko apstākļu dažādība

apgrūtina šo augšņu izmantošanas un ielabošanās plānošanu.



Tāpēc praktiskajām vajadzībām ir svarīgi augsnes apvienot pēc
agronomiski līdzīgiem rādītājiem lielākās grupās — zemes tipos
un zemes kategorijās.

Mūsu republikā šo jautājumu risina Latvijas zemkopības zināt-

niskās pētniecības institūtā K. Brīvkalns, A. Boruks un R. Stal-

bovs.

Zemes tipā apvieno augšņu platības ar aptuveni vienādām

īpašībām, kas piemērotas noteiktu kultūraugu audzēšanai. Repub-
likā izdala vairākus desmitus zemes tipu.* Pēc izmantošanas un

produktivitātes tuvos zemes tipus apvieno zemeskategorijās un ze-

mes apakškategorijās.
Zemes kategorija ir augsnes kartēšanas'vienību (aug-

snes kontūru, novērtējuma kontūru vai arī zemes tipu) grupa ar

līdzīgu produktivitāti, zemes izmantošanas intensitātes pakāpi, ra-

žošanu ierobežojošiemapstākļiem, melioratīviemun citiem augsnes
ielabošanas pasākumiem.

Pašreiz izdala 11 zemes kategorijas. 1. un 2. kategorijā ietilpst
platības, kuras noderīgas visu lauksaimniecības kultūru audzēšanai

un kurās tikpat kā nav ražošanu ierobežojošu apstākļu. Te audzē-

jamas prasīgākās kultūras. 4.—7. kategorijā ieskaita platības ar

ierobežotu, dažkārt vienpusīgu izmantošanu. Augšņu ielabošanai

nepieciešami speciāli agrotehniski pasākumi. 8. un 9. kategorijā
ieskaita ekstensīvi izmantojamās platības. 10. kategorijā apvieno
lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantojamās zemes, tās apme-
žojamas. 11. kategorija izdalīta jaunapgūstamajām zemēm.

* A. Boruks, K. Brīvkalns, R. Stalbovs. Zeme un ražība. Rīga, «Liesma»,

1967., 143.—159. lpp.
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ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Abies sibirica 215

A b o 1i ņ š R. 369

Abrazijas kāpies 431
Acer platanoides 216
Achillea setacea 227

Acitoīdi 108

Acitoīds — humīnskābes 108
— kramskābe 108
— kristāliskie māla minerāii 108

Actinomtjcetes 60
Adenīns 79
Adenzīts 256

Adsorbcija 12

— apmaiņas 110, 112, 113

— augsnes (augsnes vielu saistīšana)
115

— jonu 108

— molekulārā 110, 111

negatīvā 111, 127

pozitīvā 111, 127

Adsorbcijas enerģija (saistīšanas ener-

ģija) 116

divvērtīgajiem katjoniem 116

vienvērtīgajiem katjoniem 116

— kapacitāte, augsnes, 115, 116, 212,

213

— kompleksa feroalumosilikāti 127

koloīdi 127

noārdīšanās 128

organiskie savienojumi (humati)
127

organominerālie savienojumi 127

— komplekss (saistošais komplekss),
augsnes, 103, 104, 116, 127

— likumības 108

— spēja, augsnes, 132, 172
Adsorbētais ūdens 155

Aerobioze 71, 174

A f a na s j c v s J. 203

Afanasjevs Z. 94

A f oņ i n s M. 10

Agro-augsnes apgabali 272

boreālās sasaluma taigas 272,

281

boreālo taigas-mežu 272, 281

pasaules (zemeslodes) 271, 272

polārie 272, 282

subboreālo mežu 272, 279

— — — pustuksnešu un tuksnešu 272,
280

stepju 272, 280

subtropisko mitro mežu 272, 276

pustuksnešu un tuksnešu 272,

276, 278

—■ sauso mežu-krūmāju-stepju
272, 276, 277

tropisko mitro mežu 272, 273

pustuksnešu un tuksnešu 272,
276

— sauso mežu un savannu 272,
275

— — zemeslodes (pasaules) 271, 272

— apgabals, boreālās sasaluma taigas,
Austrumsibīrijas, 281

— — — — —- Ziemeļamerikas 281

— —

boreālo taigas-mežu, Eiropas—
Āzijas, 281

Ugunszemes 281

Ziemeļamerikas 281

■ polārais, Eiropas—Āzijas, 282

Ziemeļamerikas282

subboreālo mežu, Austrālijas,
279

Austrumāzijas 279

Dienvidamerikas 279

Rietumeiropas 279

— Ziemeļamerikas austrum-

daļas 279
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Agro-augsnes apgabals, subboreālo me-

žu, Ziemeļamerikasrietumdaļas, 279

pustuksnešu un tuksnešu,

Centrālāzijas, 280

stepju, Dienvidamerikas, 280

Eiropas—Āzijas 280

— Ziemeļamerikas280

subtropisko mitro mežu, Austrā-

lijas, 277

Austrumāzijas 276

Dienvidamerikas 277

Ziemeļamerikas 276

— — — pustuksnešu un tuksnešu,

Āfrikas—Āzijas, 278

Austrālijas 278

Dienvidāfrikas 278

Dienvidamerikas
278

Ziemeļamerikas 278

sauso mežu-krūmāju-stepju,
Austrālijas,278

— Austrumāzijas 278

Dienvidāfrikas 278

■— Dienvidamerikas 278

Vidusjūras 278

Ziemeļamerikas 278
— — tropisko mitro mežu, Āfrikas,

273

• Amerikas 273

Austrālijas—Āzijas 273

pustuksnešu un tuksnešu,

Āfrikas—Āzijas 276

Austrālijas 276

Dienvidāfrikas 276

— — — Dienvidamerikas

276

— sauso mežu un savannu, Au-

strālijas, 275
—•— —— — Āzijas-—Āfrikas

275

■ ■
—

Centrālamerikas

275

— Dienvidamerikas
275

Agrofizika 9

Agroģeoloģiskais virziens augsnes pē-
tīšanā 10

Agrokultūrkīmija 10

Agroķimija 9, 10, 103

Agropyron pectiniforme 227

Agrostis vulgaris 216

Aizsargkoloīdi 108, 109

Aizupiete I. 47

Akmeņainības noteikšana augsnē 29

Akmeņi 18, 19, 27, 28, 311, 315, 431

Akmeņu novākšana 219, 435

Akrilskābe 79, 137

Aktīnija saime 48

Aktīnijs 48

Aktinons 49

Aktīvo temperatūru summa 210, 284,
320

Alanīns 79

Albīts 26, 38

Aldehīdi 71, 79

Alectoria 211

A 1 c k s a n d ro v a L. 69, 71, 76, 79

Aleurīti 19, 21

Alistna plantago 370

Allolobophora mariupoliensis 65

Alnus incana 216

Alumīnijafosfāts 36, 114

— hidrāts 127

— hidroksīds 26, 39, 93, 106, 108, 109,

■134, 151, 251, 273
— oksīda hidrāts (hidrāts) 26

— oksīds 89, 91, 256, 257
— savienojumi augsnē 39

— sols 95

Alumīnijs 34, 50, 213, 222

— kustīgais 187

Alumokramskābe 120

Alumosilikāti 38, 39, 122, 133, 254, 336

— laukšpati 38

— organominerālo savienojumu kom-

pleksos 39

— plagioklāzi 38

— primārie 26

— sekundārie 26, 27, 31, 276, 421

— vizlas (muskovīts, biotīts) 31, 38

Alumosilikāts — albīts 38

— anortīts 38

— augīts 38

— biotīts 38

— halluazīts 31

—
kaolinīts 31, 38

— mikroklīns 38

— montmorillonīts 31
— muskovīts 38

— ortoklāzs 38

— ragmāns 38

Aluviāli procesi 257

Alūvijs- 23, 25

Aļaskīti 18

Amfiboli 46

Amfibolu grupa 38
Amilāze 61, 62

Aminocukuri 71

Aminogrupa 138

Aminoskābe — alanīns 79

— arginīns 79

— asparagīnskābe 79

— fenilalanīns 79

— glicīns 79

— glutamīnskābe79

— histidīns 79

— izoleicīns 79

— leicīns 79

— lizīns 79
— metionīns 79
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Aminoskābe — ornitins 79

— serīns 79

— tirozīns 79

— valīns 79

Aminoskābes 56, 57, 59, 62, 70, 73, 79,

114

— aromātiskās 70

Ammodendron conollyi 239

Amonofikācija 57, 61, 70, 114

— meža augsnēs 41

— olbaltumvielu 56

Amonifikācijas baktērijas 382

Amonija fosfāts 36

— nitrāts 113

— šālis 41, 114

— slāpeklis41

— sulfāts 113

Amonijs 147

Amonjaks 14, 56, 57, 59, 70, 73, 111,
115, 172, 183, 382

Amonjakūdens 111

Anabaena flosaquae 63

Anaerobioze 71, 174

Andersons 1.51

Andezīti 18

Anēmija 46

Anjonu adsorbcija augsnē 115

— adsorbcijas spēja 115
— grupas pēc saistīšanās enerģijas 115

— saistīšana 115

Anortīts 26, 38

Antinourāns-235 (aktīnijs) 48

Antipovs-Karatajevs I. 104,

128, 237, 248

Antracēna tipa savienojumi 72

Apakšhorizonti 88
— B horizonta, 93

— C horizonta (cilmieža) 96

Apakšhorizonts B, (ieskalošanās hori-

zonta virsējā da]a) 93

— B
2 (ieskalošanās horizonta galvenā

daļa) 93

—B
3 (ieskalošanās horizonta pāreja

uz cilmieži) 93
— B/„ (dzelzs iluviālais) 93

— B;, (trūda iluviālais) 93, 110, 337,
400, 403

— Bk (karbonātu iluviālais) 93, 239,

250

— B, (sasāļotais iluviālais) 93

— C, 96

— C 2 96

— C 3 96
— iluviālais, dzelzs, 93

karbonātu 93, 239, 250

ortšteina 407, 412, 413

sasāļotais 93

trūda 93, 110, 337, 400, 403

Apatīti 32, 36, 237
— Hibīnu 36

Apatīts — fluorapatīts 36

— hidroksilapatīts 36, 37

— hlorapatīts 36

Apledojumi21

— Latvijas PSR teritorijā 311

Aplīti 17

Apmaiņas bāzu noteikšana augsnē 14

— reakcijas 112, 127, 128

Apmežotās kultūraugsnēs 400, 427

neiekultivētās un vāji iekultivē-

tās 427

vidēji iekultivētās 427

Apoķrenskābes 10, 68, 69, 72, 77, 127

Apsitis J. 178, 192

Apzīmējumi augšņu kartē 455—457

— topogrāfiskie 448, 449

Aramkārtas padziļināšana 219, 324,
348, 349, 366

Aramzemes izmantošanas pakāpe (lī-
menis) 462

augsta 462

— laba 462

— vidēja 462

zem vidējas 462

— lauku masivizācija 284

platību palielināšana 219, 440

Arginīns 79
Arsēns 42

Artamanova O. 60

Artemisia herba alba 239

Aruma zole 145, 147, 148

Ascomycetes 61

«Asins lietus» 63

Asparagīnskābe 79

Aspergillus 61

— niger 61, 62

Aspicilia 54

Ašarīts- 46

Aterbergs 28

Augi — augsnes veidotāji 52, 53

— autotrofie377

—

barības vielu akumulētāji augsnes
virskārtā 221, 338

— cilmieža pārveidotāji 8

— efemēri 239, 242

— erozijas apkarošanā 52

— halofīti 239, 244, 248

— mezotrofie 379, 380

— meža 215

— mežastepes 220

— oligotrofie 379, 380

— pļavas 215

— purva 215

— sausās stepes 235

— stepes 226, 227, 235, 251

— stepes pļavas 237

— subalpu pļavas 237

— tuksneša pļavas 238

— tundras 211



Augu asociācijas 322

— atlieku mineralizācija 71

sadalīšanās 69, 71

starpprodukti 135

— attieksme pret augsnes reakciju 119,

218

— augšanas faktori 167
valdošie 192

faktors — barības vielas 188

gaisma 188

gaiss 188

siltums 188

ūdens 188

— barības elementi 85

aktīvie 212

vielu akumulācija augsnes virs-

kārtā 221, 338

— barošanās humusa teorija 67, 82

teorijas 82

— fizioloģija 9

— formācijas (asociācijas) 322

— loma augsnes veidošanā 198

minerālu dēdēšanā 10

— minerālās barošanās teorija, Lībiha,

10

— organominerālās barošanās teorija
82

— sega 235

— seka, piefermas, 288

preterozijas 288

tīruma 288

—
valsts 211, 215, 220, 226, 235, 239,

322, 432, 434, 436, 438, 440, 441, 443,

445

— — pārstāvis — āboliņi 227

acālijas 256

akācija, smilts, 239

alkšņi 216, 378

— andromēdas 379

apse 216, 323, 402

— atraitnīte, lauka, 218

auzas, stepes, 220

— auzene, aitu, 373

pļavas 373

—
—

— ■— sarkanā 216

— auzenes 211

baltalksnis 402

baltegle, Sibīrijas, 215

— baobaba koks 53
bērzi 216, 323, 377—379, 402

■ bērzs, polārais, 211

purva 381

brūklenes 211

bulbokodijas 227

— ceļmalītes 250

— ciesa, smiltāju, 216

— — — ciesas 235, 373

ciņusmilga, liektā, 373

parastā 373

Augu valsts pārstāvis — cinusmilgas
373

■ ciprese, Meksikas, 53

cirvenes 370

— cūkauši, purva, 372

daudzlapes 371

dižskābardis 220

doņi 373

dzegužlini 372, 373
— — — dzērvenes 381

džusguns 239

efejas 256

egles 323

elši 371
— ēnaugi 372

gauris, tīruma, 218

— glīvenes, peldošās, 371

— grīslis, ciņu, 373

smilts 379

stepes 217, 220

grīšļi 211, 216, 370, 372, 373,

377, 379

īriss, dzeltenais, 220, 227

īrisi 370

īskāje, plūksnainā, 216

kamieļērkšķi 242

kamolzāle 373

kārkli 377—379

kasandras 381

kaviļas 220, 226, 227, 230, 235

kelērijas 226, 227, 235

k|ava 216

— — —
koki un krūmi 52

kosas 371, 372, 378

ķērpis, briežu, 54, 211
Islandes 54

ķērpji 53, 54, 211, 212, 268

— endolītiskie 54

epilītiskie 54

krevju 54

ķērpju a|ģes 53

— za|a|ģes 53

zilaļģes 53

lācenes 211

lāčauza, bezakotu, 216

krastu 227

— viengadīgā239

lāčauzas 220

lapegle 211

lapsaste, pjavas, 242

laurķirši 256

liepa 216

ložņu augi 211

— lucerna, dzeltenā, 227

madara, īstā, 227

madaras 220

mārsmilgas227

meldri 370

puķu 370



471

Augu valsts pārstāvis — melnalkšņi
377

meži, bērzu-lapegļu, 220

dižskābaržu 270

eg|u 434

lapeg|u 220

liepu 220

ozolu 220, 221, 270
— ozolu-ošu 220

skuju koku 221

— mežvīteņi 256

nezāles, skābo augšņu, 218

niedres 371, 377

oši 402

ozoli 216, 402

paeg|i 211
— — — pavārpata 227

pelaškis, sarainais, 227

pelašķi 250

pelušķi 220

pērkone 218

plavauzītes 227

priede, ciedru, 215

purva 379, 381

priedes 323, 379

— puplakši, trejlapu,372

raglapes 371

rododendri 256, 268

saksauls 243

baltais 239

salvijas 220, 227

— sekvojas 53

silpurenes 227

skābardis 220

■ skābene, mazā, 218

skarene, pļavas, 216, 227, 242

—

purva
377

—
— —

— spilvveida 239

skarenes 220, 238

— smilga, parasta, 216

spilves 211, 377—379, 381

stiebrzāles 210, 268

— blīvceru 373

retceru 373

— — stepes 250

sūnas 53, 211, 212, 216, 372

aknu 373

— baltās 373

hipnu 211, 373

sfagnu 268, 373, 379, 381

šeihcerijas 379, 381

timotinš, p]avas, 216, 373

stepes 220, 227

tipčaks 220, 226, 227, 230

ūdensziedi 371

vaivariņi 11, 379, 381

vanagnadziņi 227

vārnkājas 373

— purva 332

vārpata 227

Augu valsts pārstāvis — vārpata, so-

lončaku, 250

vērmele, baltā, 250

melnā 250

vērmeles 250

— veronika, skrajā, 227
vībotne, baltlapu, 235, 239

vībotnes 241, 242

vīgriezes 377

vilkkūla 216

vilkvālītes 373

virši, purva, 379

vītols, krūmu, 211

vītoli 377

— zālaugi 53
zilenes 211, 381

— — zona, mežastepes, 209

■ sausās stepes 209

sausās stepes-tuksneša 209

stepes 209

taigas vai skuju koku un

jaukto mežu 209

tundras 209

zonas 196, 209, 268

Augīts (piroksēnu grupa) 26, 32, 38,
404

Augkopība 9

Augsne 7, 8, 104, 290, 306

— absolūti sausa 150

Augsnes(šņu) adsorbcija (sk. «Absorb-
cija»)

— aerācija 141, 161, 174

—
aerobitāte 175

— agregācija 128

— agregāti, īstie, 131

šķietami ūdensizturīgie 132

ūdensizturīgie (īstie) 131, 132
— agronomiskā rajonēšana, pasaules

augšņu, 271

— pēc kartēšanas materiāliem
463

— agronomiskie grupējumi208
— aizsardzība 306

pret eroziju 307

— aizvietotāji 392

— akmeņainības noteikšana 29
— alitizācija 273

— anaerobie procesi 365, 374

— analīzes 291

agroķīmiskās, masu, 452

— — fizikālās 452

— apakšglejošanās 415, 417, 421—423
— apakšrajoni 429, 430
— apakšrajons, Aknīstes pacēluma,

442, 443

Alūksnes paugurainās augstie-
nes 430, 439

Augšzemes augstienes 444
— — Austrumkurzemes morēnu pau-

guraines un līdzenuma 430, 433, 434
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Augsnes (šņu) apakšrajons, Balvu lī-
dzenuma, 430, 442

Daugavas vidusteces līdzenuma

442

Gulbenes vaļņa 430, 437, 439

Latgales augstienes 444

Liepājas 430

Lubānas zemienes 430, 442

Preiļu—Līvānu līdzenuma 442

Rietumkurzemes augstienes 430,
433, 434

Rīgas 430

Sēlijas pauguraines 441

Taurkalnes viļņotā līdzenuma

(Viduslatvijas nolaidenes dienvid-

rietumu daļas) 430, 441

Ventas ieplakas 430, 433, 434

Ventspils430

Vidusgaujas ieplakas 438

Viduslatvijas nolaidenes dienvid-

rietumu daļas 441

ziemeļu daļas un vidus

daļas- 430, 441

Vidzemes centrālās augstienes
430, 439

Viļānu—Krustpils pacēluma 442

Zemgales līdzenuma, centrālais,

435

dienvidu 435

rietumu 435

ziemeļaustrumu435

pacēluma 442

Ziemeļaustrumu Vidzemes aug-

stienes (Alūksnes augstienes, Hani-

jas augstienes) 439

Ziemeļkurzemes morēnu paugu-
raines un līdzenuma 430, 433

Ziemeļrietumu Vidzemes pacē-

luma 438
— apakšzonā, arktiskā (tuksneša tun-

dras), 201, 209

brūnzemes augšņu 235, 236,
243

dienvidu mežu-pļavu 215

gaišo kastaņbrūno augšņu 236

pelēkzemes augšņu 243

podzolēto augšņu 429

subarktiskā (tundras) 209

tuksneša tundras 209

tumšo un vidējo kastaņbrūno
augšņu 236

tundras 209

velēnu podzolēto augšņu 281

vidējo mežu-pļavu 215

vidustaigas 281

ziemeļtaigas 281

ziemeļu mežu-pļavu 215

— aplaistīšanas norma, lielākā, 161

— apraksts, saimniecības, 452, 462, 463

Augsnes (šņu) apraksts, saimniecības

agroķīmiskais, 455

— apūdeņošana 234, 392

— ārējās pazīmes 97

— «asinis» 182

— atglejošanās 86

— atkušana 180, 181
— atmatošanās 273

— atsāļošanās 86

— atsegumi 451

dziļie (pamatatsegumi) 451

seklie 451

vidēji dziļie (kontrolatsegumi)
451

— atsegumu biezība 451

punkti 451, 452

■ vietas izvēle 451

— attīrīšana no krūmiem 435

— attīstība (evolūcija) 194

— auglība B—lo, 97, 115, 130, 132,

188, 192, 293, 295

dabiskā 190

efektīvā 305

—
— mākslīgā 190

— auglības spēja 192, 193

— baktērijas (sk. «Augsnes mikroorga-
nismi»)

— barības vielu režīms 132

— bāziskums 122

aktīvais 122

karbonātu radītais 123

kopējais 123

potenciālais 122

— bioloģiskā aktivitāte 361

— bioloģiskie (iekšējie) procesi 97,

261, 361

—
blīvuma mērītājs 147

— blīvums 101

— bonitāte 295—297
— bonitātes rādītāji 295

— bonitējums, pašreizējais, 304

perspektīvais 304

— bonitēšanā (augses vērtēšana, ze-

mes agronomiskā vērtēšana, zemes

kvalitātes vērtēšana) 289, 290, 291,

297, 301

— bonitēšanas grupas 462

kritērijs 290, 292

metodes (sk. «Metode ...»)
skala ganībām300

mežiem 300

pļavām300

100 ballu 291
atklātā 291

slēgtā 291

S. Soboļeva 296

tīrumiem 300

tabula 291, 296

— briešana 146
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Augsnes (šņu) briešanas noteikšana 146

— bruņa, dzelžainā, 275

— buferspēja 123, 124, 186

pret izmaiņām bāziskās reakci-

jas virzienā 123

skābas reakcijas virzienā

123

— bufervielas 123, 124

—■ caurskalošanās 223

— cietā fāze 131

— cietās fāzes īpatnējais svars 139

porainība 139

tilpumsvars 139

— cilmieži (sk. «Cilmieži»)
— daļiņas, koloīdi dispersās, 104

molekulāri dispersās 104

rupji dispersās 104

— diagnostika 209

— diagnostikasprincipi 208

— diagnostiskais raksturojums (diag-
nostika) 209

— diagnostiskās īpašības 291, 292

pazīmes 291, 292

— dispersijas pakāpe 165
— drenēšanās 86

— drupatusaistība 131, 133
— dziļaršana 233, 234

— dzīvnieki — bezmugurkaulnieki 64,

65

brahiopodi 239

bruņurupuči 239

čūskas 239
diktionēmas 310

— — ērces 64

gliemji64

kāmji 65

kukaiņi 64, 65, 103, 199

•kukaiņu kāpuri 199

kurmji 65, 199, 227

ķirzakas 239

mugurkaulnieki 64

■ murkšķi, stepes, 65, 227

peles 65, 227

posmkāji 64

sīksliekas 64

skudras 65

sliekas 64, 65, 103, 135, 199, 227,

239, 365, 400
susliki 65, 227

tārpi 64
— — tauriņu kāpuri 65

termīti 65, 239

vaboles, mēslu, 239

— dzīvnieku loma augsnes veidošanā

64, 198

— erozija (sk. «Erozija»)
— evolūcija 194, 195

— fācijā, ekstrakontinentālā, 281

Augsnes(šnu) facija, kontinentālā,

281

Kordiljēru kalnu pakājes 281

— — mērenā 280

mēreni siltā 280

Pieatlantijas 280

siltā 380

— īācijas 429

— fāze, cietā, 131, 139

gāzveida 171

— — šķidrā 182

— feralitizācija 276

— fizioloģiskie procesi 97

— frakcijas (sk. «Frakcija ...»)
— gaisa apmaiņa (aerācija, vēdināša-

nās) 174

režīma uzlabošanas komplekss
174

režīms 30, 171

sastāvs 171

stāvokji 172

— gaiss (gāzveida fāze) 171

brīvais 172

ūdenī izšķīdušais 172

uz daļiņu virsmas adsorbētais

172

— gaiscaurlaidība 144, 173, 174

— gaisietilpība 132, 173, 174

lauka 173

vislielākā 173

vismazākā 173

— garoza 11, 145, 148, 162, 174

— gatavība 145, 148

bioloģiskā 148

fizikālā 148

— gāzu difūzija 174

šķīdība 173

šķīšana ūdenī 173

— gāzveida fāze 171

— glejošanās pārpurvošanās) 86, 88,

94, 95, 147, 195, 241, 259, 341,

352—355, 363, 364, 420, 438

— gruntsūdeņu ietekmē (apakšgle-

jošanās) 95
— — virsūdeņu ietekmē virsglejoša-

nās) 95, 159

— granulometriskaissastāvs 27

— ģenētiskie apakšhorizonti (sk.
«Apakšhorizonti»)

horizonti (sk. «Horizonti»)
— ģenēze 194, 203

— ģeogrāfija15

— ģeogrāfiskā izplatība 271

— ģipšošana 187, 251, 378

— hidroadsorbcijas spēja 166

— hidroloģiskās konstantes 166, 167

— hidrosorbcijasspēja 166

— hidrotermis-kais režīms 196

— higroskopiskā ūdens maksimums 167

— higroskopiskais ūdens 164
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Augsnes (šņu) higroskopiskas konstan-

tes 166

— higroskopiskums 152
— humāti 74, 80, 251

— humifikācija 86

— ieguldņi 97, 103, 201
— iekšēja notece (filtrēšanās) 168

— iekšējie procesi 97

— iekultivēšanā (ielabošana) 259, 265,

324, 327, 328, 332—334, 338, 390

— iekultivēšanas agrotehniskais kom-

plekss 218

pasākumi 324, 349

pasākums — akmeņu novākšana

435

apūdeņošana 234, 392

aramkārtas padziļināšana
219, 324, 348, 349, 361, 366

aramzemes lauku platību pa-
lielināšana 219, 284, 440

attīrīšana no krūmiem 435

dzi]aršana 233, 234

erozijas apkarošana 324, 349,

433, 435, 445

ģipšošana 187, 251, 378

— • kaļķošana (sk. «Kaļķošana»)
meliorācija 437

mēslošana 219, 301, 302, 324,

349, 391, 433, 437, 439, 440, 445

— mikroreljefa līdzināšana 333,

349, 437

mitruma regulēšana 433, 444

— nosegšana 182

nosusināšana 182, 218, 324,

361, 366, 392, 435, 439

pareiza apstrādāšana 219

plantažēšana 392
.— riolēšana 202

terasēšana 392

trūda pavairošana 324, 348,

349, 435

zemaramkārtas (apakškārtas)
irdināšana 333, 349, 437

— iekultivēšanas 86, 88, 216, 292, 391,

392

pakāpeniska 391, 392

pakāpes (sk. «lekultivētās aug-

snes»)

strauja 391, 392

—
ielabošanās spēja 304

— iesilšana 162

— ieslēgumi (ieguldņi) 103, 393

antropogēnie 103

minerālie 103

—
— organiskie 103

— īpatnējais svars 139, 140, 141

—
kūdrai 140

māla augsnēm 140

meža zemsegai 140

Augsnes (šņu) īpatnējais svars mine-

ralaugsnēm 140

smilšmāla augsnēm 140

smilts augsnēm 140

— īpašības 30

— — aerofizikālās (gaisīpašības) 171,
173, 179

agrofizikālas 167

bioloģiskās 30
fizikālās 30, 65, 139, 148

fizikāli mehāniskās 30, 139, 145

hidrofizikālās (ūdensīpašības)
139, 149, 157

— — ķīmiskas 30

termofizikālās (siltumīpašības)
139, 175, 176

vispārējās fizikālās 139

— īpašību pakāpes kartogrammās 458

— izmantošanas v&idi (kultūrveidi) 463

— izplūšanas mitruma robeža, zemākā,

145

mitrums 145
— izsalšana 135

— izskalošanās 20, 91, 92, 338, 438
— izveidošana mākslīgi 391

— jaunveidojumi (sk. «Jaunveido-

jumi»)
— kaļķošana (sk. «Kaļķošana»)
— kapilaritāte 162

— kārtas 96

— karte, saimniecības, 303, 455, 456

— kartes mērogs 449

pamats, topogrāfiskais, 450

— — pirmplāns 451, 452, 455

— kartes 291, 445, 446, 449

rajonu 445, 446

republikas 445, 446
— — saimniecību 445, 446

— kartēšana 445

—
kartēšanas materiālu izmantošana

augšņu agronomiskajai rajonēšanai

463

— kartogrammās (sk. «Kartogram-
mās»)

— kategorijas atkarībā no erozijas 287

— klasifikācija 202

— — Dokucajeva laika 15

ģenētiskā 203. 206

ģeoloģiski petrografiskā 205

pēc fizikālā māla un fizikālās

smilts, N. Kačinska, 30

■ pēc mehāniskā sastāva, N. Si-

birceva, 29

— klasifikācijas principi 206

taksonomiskā vienība — augšņu
apakštips 206—208

augšņu cilts 206, 207

augšņu paveids 206—208
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Augsnes (šņu) klasifikācijas taksono-

miskā vienība — augšņu tips 207,

208

_ augšņu veids 206, 207

taksonomiskās vienības (grupē-

jumi 203, 206—208

— klasifikācijas, agroģeoloģiskās, 205

evolucionāli ģenētiskās (P. Ko-

soviča, V. Kovdas, B. Polinova)
203, 205

ģeogrāfiski ģenētiskās (J. Afa-

nasjeva, V. Dokucajeva, N. Sibir-

ceva) 203, 204

— — Rietumeiropā un Amerikā (Bal-

duīna—Kelloga—Torpa, Kelloga,

Torpa—Smita) 206

tipiski ģenētiskās jebpašgenē-
tiskās (K. Gedroica, K. Gjinkas,
P. Kosoviča, S. Ņeustrujeva) 203,

204

vēsturiski ģenētiskās 203, 205

vides-ģenētiskās (K. Gjinkas,
G, Visocka, S. Zaharova) 203, 204

Augsnes-klimata josla, boreālā, 271,

278, 279, 281

polārā 271, 282

subboreālā 271, 279

subtropiskā 271, 276, 278

tropiskā 271, 273, 276

— joslas 271

—
koloīdi (sk. «Koloīdi»)

— kompleksi 200

— konkrēcijas (sk. «Konkrēcijas»)
— kontrolatsegumi 451

— krāsa 97, 161, 162

balta 97

— — bruņa 97 ,

dzeltena 97

melna 97
sarkanbrūna 97

zaļganpelēka 97

zila 97

zilganpelēka 97

— krāsu trijstūris 97, 98

— kultūrveidi 294, 298, 301

—
kvalitāte, perspektīvā, 304

— ķīmiskais sastāvs 32, 33

—
ķīmiskie procesi 97

— ķīmisko elementu savienojumi 34

— lauka pētījumi 451

pētījumu apstrāde 455

— lesivēšanās 86, 254, 274, 290, 403.

407

— lesivēšanās-podzolēšanās 409

— lipīgums 145

— lipšanas spēja 145

— makroagregāti 128, 138

— makroporas 143

—
makrostruktūra 128, 229

— mālošanās 254, 404

Augsnes (šņu) mehāniskā sastāva frak-

cija — akmeņi 27

duļķes27, 28

rupjās 27, 28

smalkās 27, 28

— grants 27

— — rupja 27

— — smalka 27

koloīdi 27

māls 28

fizikālais 28

pirmskoloīdā 104

putekji 27, 28

rupji 27, 28

— • smalki 27

smilšaini 28

vidēji 27

smilts 27, 28

fizikālā 28

— ļoti smalka 28

putekļaina 27

rupja 27, 28

sika 27

■ smalka 27

■ vidēja 27, 28

zvirgzdi 27, 28

rupji 27, 28

sīki 27, 28

frakcijas 27, 28

makroagregāti 141

mikroagregāti 141

noteikšanas paņēmieni uz

lauka 98, 99

■ polidispersās daļiņas 141

— mehāniskais (granulometriskais) sa-

stāvs 13, 27, 33, 97—99, 162

— mehāniskie elementi 128.
r

—■— — minerālie 128
— organiskie 128

■ organominerālie 128

— mehānisko elementu klasifikācija 27

Aterberga 28

N. Kačinska 27

V. Viljamsa 27

— meliorācija437

— merģeļošanās 241

— mēslošana 219, 324, 349, 433, 437,

439, 440, 445

— mikroagregāti 128, 131, 133, 134,
138

— mikrobioloģija 16

— mikroorganismi 54, 114, 135, 352

aļģes 55, 62, 66, 250

diatomejas62, 63

kramaļģes (diatomejas) 62,
63, 251, 371

— zaļaļģes 62, 63

zilaļģes 62, 63, 371

zilzaļās 242
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Augsnes(šņu) mikroorganismi — baktē-

rijas 55—57, 66, 135, 183, 195

aerobās 56, 171, 172, 199, 361,
374

amonifikācijas 382

anaerobās 56, 94, 120, 171,
189, 199, 374

autotrofās (prototrofās) 56,
59

■ aerobās 59

celulozi skaldītājas 361

dzelzs 14, 59, 60

fakultatīvi anaerobās 56, 374

gumiņu 58, 172

hemosintēzes 14

hemotrofās 63

heterotrofās (metatrofās) 56

aerobās 56

— — anaerobās 57

metatrofās 56

nitrifikācijas 14

— prototrofās 56, 59

sēra 14, 59, 60

slāpeklsaistītājas 14, 54, 57,

58, 64, 218, 384, 361, 391

brīvās (Azotobacter) 54,
58, 211

aerobās 58

anaerobās 58

gumiņu 58, 172

sulfātu reducētājas 123
— sviestskābes 58, 420

sēnes 55, 61, 66, 81, 120, 135, 183,

199, 336

aļģsēnes 61

bazīdijsēnes 62, 66, 70

cepursēnes 62

— mikorīzas 62

nepilnīgi pazīstamās 61

parazitārās 62

pelējuma 61, 211

rauga 61

saprofitārās 62

somiņsēnes 62

starsēnes 55, 60, 66, 70, 81, 135

vienšūņi 64

— — — amēbas 64
— mikroorganismu loma augsnes vei-

došanā 54

— mikroporas 143
— mikroreljefa līdzināšana (virsmas

profilēšana) 333, 349, 437

— mikrostruktūra 128, 134, 229
— mikrostruktūras veidošanas 134

— minerālā daļa 17
— mitruma konstantes 166

noregulēšana433

saglabāšanas agrotehniskais
komplekss 233

— mitrums 135, 148, 163

Augsnes(šņu) mitrums, absolūtais, 163
kritiskais 154, 164

molekulārais 153
relatīvais 163

vislabvēlīgākais augu augšanai
165

vīšanas (sk. «Vīšanas mitrums»)

— monolīts 452—454

— morfoloģija 130

— morfoloģiskā pazīme — ieguldņi 97

jaunveidojumi97

krāsa 97

mehāniskais sastāvs 97

sakārta 97

struktūra 97

trūds un organiskā viela 97

— morfoloģiskās (ārējās) pazīmes 96,

97

— neauglība 97

— nodrošinājums ar fosforu labs 460

slikts 460

vidējs 460

ar kāliju labs 460
slikts 460

vidējs 460

— nomenklatūra (nosaukumi) 203, 208

—
nomenklatūras principi208

— nosegšana 182

— nosusināšana 182, 218, 324, 366, 392,

435, 439

— nosusināšanas plāns, saimniecības,

461

— notece (filtrēšanās), iekšējā, 168

— novērtējumakarte 455, 462

— novērtējums, perspektīvais, 462

— organiskā da|a 65

— organiskās daļas avoti 65

avots — augsnes fauna 66

augsnes mikroorganismi
66

meža nobiras 66

sakņu masa 66

— organiskā viela 34

— organiskās vielas 15, 162

— organisko vielu sadalīšanās 81

— pamatatsegumi 451, 452

— pamatne (D) 96

— paraugi ar nesajauktu struktūru

452, 453

individuālie 452, 453

ligzdu 452, 453

— — no ģenētiskajiemhorizontiem 452

— paraugs, vidējais, 452, 453

—

paraugu analīze praktiskajām vaja-
dzībām 455

daudzums 454

izpētīšana laboratorijā455

noformēšana 454

noņemšana 452
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Augsnes (šņu) pareiza apstrādāšana
219

— parkudrošanās 86, 346
— pārmālošanās 404

— pārpurvošanās (s-k. «Pārpurvoša-
nās»)

— pazīmes, ārējās, (morfoloģiskās)
203

fizikālās 203

iekšējās (fizikālās, ķīmiskās)
203

ķīmiskās 203

morfoloģiskās 203

— pētīšana uz lauka 447

— pētīšanai uz lauka vajadzīgie darba

rīki 450

— piesātinājumapakāpe 117

ar bāziskajām vielām 115,

116, 212

— piesātinājums ar bāzēm, sekundārs,

391

— plantažēšana 392

— plastiskuma skaitlis 145

— plastiskums 145, 148, 169

— podzolācija 274, 403

— podzolēšanās (podzola veidošanās)
34, 259, 327, 336—338, 403, 406,

416—418, 422

— porainība 30, 101, 132, 141, 143

darbīgā (nekapilārā) 223

kapilārā 143, 163

kopējā 135, 143, 167, 223

nekapilārā, 132, 143, 173, 174

optimāla 144

pļavās 144

tīrumos 144

— porainības noteikšanas nomogram-

ma 141

— poras 141, 142

gaisa 131

kapilārās 131, 144, 149, 153, 161,

162

nekapilārās (gaisa) 131, 144,

149, 161, 162

subkapilarās 132

— pretestība apstrādāšanai (īpatnējā
pretestība) 147

īpatnējā 145, 147

— profila uzbūve 88, 89

veidošanās 88

— profils 88, 212, 244, 249, 251, 252,

375

divdabīgs- 413

— promikroagregāti 134

— province, Baltijas, 310, 429

— provinces 429

melnzemes stepes zonas augšņu
229

meža brūno augšņu 253

Augsnes (šņu) provinces, mežastepes
zonasaugšņu, 220, 254

sausās stepes zonas augšņu 236

— pseidoagregāti 131
— pseidopodzolācija 114

— pseidopodzolēšanās 254, 406
— pseidopodzolēšanās-lesivēšanās403

— radioaktivitāte 48

dabiskā 48

mākslīgā 48

— rajonēšana 429

— rajonēšanas principi 429

vienības — augšņu apakšrajoni
429

apakšzonās 429

apgabali 429

apriņķi 429

■ facijas 429

joslas 429

kontūras 429

— — masīvi 429

provinces 429

rajoni 429

sektori 429

zonas429

— rajoni 290, 429

Latvijas PSR 429

— rajons — Austrumlatvijas līdzenuma

(Balvu līdzenuma) 351, 354, 362,

430, 442, 444, 445

Austrumlatvijas paugurainās
augstienes 335, 343, 430, 442, 444

Kurzemes morēnu pauguraines
un līdzenuma 326, 354, 430, 433—

435, 444

— — Viduslatvijas morēnu līdzenuma

un Sēlijas pauguraines 341, 354, 430,

441, 442

Vidzemes paugurainās augstie-
nes 335, 339, 341, 343, 430, 439, 440,

441, 443

Zemgales līdzenuma 326, 331—

333, 336, 339, 341, 343, 354, 362, 401,

430, 432, 435—437, 444

Ziemeļlatvijas morēnu līdze-

numa un pauguraines 336, 339, 341,

343, 354, 430, 437

—
ražība 192, 292, 295

— ražības spēja 292

spējas kritēriji 292, 293, 297, 298

— reakcija 117

aktīvā 119

bāziska 119

neitrāla 119

neitrāla līdz vāji skāba 459

skāba 118, 459

stipri skāba 459

vāji skāba 119, 459

vidēji skāba 459
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Augsnes(šņu) reakcijas noteikšana 14

— — nozīme 117

pakāpes augsnes kartogrammā
459

— reakcijas, atgriezeniskās, 125

neatgriezeniskās 125

— redokspotenciāls 125, 126, 175

melnzemes augsnēs 127

— — purva augsnēs 127

velēnu podzolētajās augsnēs 127
— redoksprocesi 125

— reducēšanās-oksidēšanās potenciāls
(redokspotenciāls) 125, 126

— — procesi (r?doksprocesi) 125

— reģioni 429

— resursu racionāla izmantošana 306

— riolēšana 202

— saindēšanās ar māks-līgo radioakti-

vitāti 50

— saistīgums 145, 146, 148

— saistošais komplekss (adsorbcijas
komplekss) 116, 127

— sakārta (sk. «Sakārta»)

—
samirkšana 157

— samitrinājuma koeficients 168, 169

— saraksts, sistemātiskais, 203, 206,
209

paplašinātais 206

PSRS augšņu 207

■ saīsinātais 206

— sasalšana 180

— sasā|ošanās 156

pakāpes 246

— sasilšana 178

— sega 20, 198, 221

kompleksaina 235
— sēnes (sk. «Augsnes mikroorga-

nismi»)
— sēšanās 143, 146
— siltumietilpība (siltumkapacitāte)

176

— — svara 176

tilpuma 176
— siltumīpašības 176

— siltuma akumulācija 178

avoti 175

konstantes 177

meliorēšana 179

režīma regulēšana 181

režīms 30, 175, 178

— siltums 175

apslēptais 175, 176

endotermiskais (zemes iekšējais
siltums) 175

samirkšanas 175

— siltumvadītspēja 176, 177

—
skābums 117, 120

aktīvais- 120

apmainās 112, 121, 122

kopējais 120—122

Augsnes(šņu) skābums, hidrolītiskais,
112, 117, 121, 122, 212

potenciālais 120

— skelets 28, 99
— smarža 148

— solodēšanās 252

— soloncēšanās 147,248

— stāvoklis, bezstruktūras, 131
struktūrains 131

šķirtda|iņu (bezstruktūras) 131

— struktūra (sk. «Struktūra»)
— struktūrainība 128

— šķidrā fāze 182
— šķīduma bufervielas 123, 124

koncentrācija 183, 184

krāsa 183, 184.

migrācija 184

— — mijiedarbība 184

minerālvielas 184, 185

minerālvielu šķīdiba 185

organiskās vielas 184
— — organominerālās vielas (humāti)

184

■ pārvietošanas augsne 183

reakcija 118, 187

aktīvā 118, 187

potenciālā 118, 120

redokssistēma, oksidētā, 126

— reducētā 126

redokssistēmas. 126
— — regulēšana 187

sastāvs 183, 184

— — veidošanās 182

— šķīdums (augsnes šķidrā fāze, «aug-
snes asinis») 85, 112, 182, 212, 421

— tekstura 406

— terasēšana 392

— temperatūra 178

augu segas ietekmē 179

reljefa ietekmē 180

— temperatūrassvārstības 178

diennakts 178

gada 178

sezonas 178

— tilpumsvars 140, 141, 164, 167, 190

— tips — augsta purva augsnes (sk.

«Augstā purva augsnes»)

brūnzemes augsnes (sk. «Brūn-

zemes»)

— — kastaņbrūnās augsnes (sk. «Kas-

taņbrūnās augsnes»)

—
— melnzemes augsnes (sk. «Meln-

zemes»)

— — meža augstā purva augsnes (sk.
«Meža augstā purva augsnes»)

— brūnās augsnes (sk. «Meža

brūnās augsnes»)

gleja augsnes (sk. «Meža

gleja augsnes»)



Augsnes (šņu) tips — meža palienes

augsnes (sk. «Meža palienes aug-
snes»)

pārejas purva augsnes (sk.
«Meža pārejas purva augsnes»)

— pelēkās augsnes (sk. «Meža

pelēkās augsnes»)

■ — podzolētās augsnes (sk.
«Meža podzolētās augsnes»)

podzolētās gleja augsnes (sk.
«Meža podzolētās gleja augsnes»)

velēnu karbonātu augsnes

(sk. «Meža velēnu karbonātu aug-

snes»)
zemā purva augsnes (sk.

«Meža zemā purva augsnes»)

palienes augsnes (sk. «Palienes

augsnes»)
pārejas purva augsnes (sk. «Pār-

ejas purva augsnes»)
— — pelēkzemes augsnes (sk. «Pelēk-

zemes»)
— — podzolētās augsnes (sk. «Podzo-

lētās augsnes»)
podzolētās gleja augsnes (sk.

«Podzolētās glejaaugsnes»)
■ takīru augsnes (sk. «Takīru aug-

snes»)
tuksneša augsnes (sk. «Tuksneša

augsnes»)
tundras gleja augsnes 212, 213

— kūdrainās gleja augsnes 213

pļavas velēnu augsnes 212,
213

■— podzolētās gleja augsnes 212,

213

poligonalās augsnes 212

zemā purva augsnes 212, 213

velēnu gleja augsnes (sk. «Ve-

lēnu glejaaugsnes»)
karbonātu

augsnes (sk. «Ve-

lēnu karbonātu augsnes»)
zemā purva augsnes (sk. «Zemā

purva augsnes»)
— tipu biofizikāli ķīmiskās grupas 207

— rindas 207

grupēšana 207

— — ģeoķīmiskās asociācijas 207

dzimtas 207

kopas 207

saraksts, paplašināts, 209

zonāli ekologoģenētiskās grupas

207, 208

rindas (automorfās, hidro-

morfās, pushidromorfās) 208

— tīrumu novērtējums 446

— ūdens- 139, 149 (sk. arī «Ūdens»)

augiem grūti uzņemamais 166

uzņemamais 164, 166

neuzņemamais 166

Augsnes (šņu) ūdens, viegli uzņema-

mais, 166

brivais 151, 153

adsorbēti ieslēgtais 150, 151,
155

agregātu 151

gravitācijas 151

gravitācijas atbalstītais 151

kapilāri kāpjošais 151
—

— stāvošais 151

tekošais 151

saskares 151

caurplūstošais 166

cieši saistītais (higroskopiskais)
151, 166, 189

cietais (ledus) 151

derīgais 164

fizikāli saistītais 150

gruntsūdens (sk. «Gruntsūdens»)
higroskopiskais (sk. «Higro-

skopiskais ūdens»)

kapilārais (sk. «Kapilārais
ūdens»)

kopējais 164

— — ķīmiski saistītais 151

konstitūcijas 151

— — kristalizācijas 151

— — plēvīšu (sk. «Plēvīšu ūdens*»)
produktīvais 165, 224

tvaikveida 151

— — viegli saistītais (plēvīšu) 151,

166

— ūdens avoti 149

bilance 168

gada 167, 168

— ■ negatīva 170

— sezonas 167, 168

filtrācijas koeficients 30

filtrēšana 157

iesūkšana

iztvaikošana 161, 162

krājuma optimums 160

pacelšanās ātrums 159

— augstums kapilāros 30, 159,
160

režīma regulēšana 170

agrotehniski 170

ar apūdeņošanu 170

ar nosusināšanu 170
melioratīvi 170

tipi 167, 168

režīms 163, 198

caurskalošanās tipa 168, 169,
223

irigācijas tipa 169

izsvīduma tipa (kāpjošais)
168

kāpjošais 169

necaurskalošanās tipa 168,
169
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Augsnes(šņu) ūdens režīms, pārejas

tipa, 169

puscaurskalošanas tipa 169

sasaluma tipa 168

svārstību zona 274

veidi 151
veidu klasifikācija 150, 151, 166

— S. Bogdanova 151

■ S. Dolgova 151

A. Ļebedeva 151
— A. Rodes 151

— udenscaurlaidība 133, 144, 150, 157,

158

— — mālā 159

smiltī 159

trūdā 158

— ūdenscaurlaidības pakāpes 157
— ūdensietilpība (ūdenskapacitāte) 30,

132, 133, 141, 150, 157, 160

— — adsorbcijas 161

galējālauka 161

higroskopiskā 160

kapilārā (nepilnārelatīvā) 160,
166, 167, 170

kopējā 161

lauka (vismazākā, galējā lauka,

kopējā) 30, 31, 156, 160, 161, 163,

166, 170, 224, 231

apmierinoša 161

labvēlīga 161
— — — neapmierinoša 161

— vismazākā 160

maksimālā 160
maksimāli molekulārā 160, 161,

166

— — molekulārā (adsorbcijas, maksi-

māli molekulārā) 160, 161

nekapilārā 160, 161

nepilnā 160

pilnā (maksimālā, pilnā lauka,

vislielākā) 160, 165—167

pilna lauka 160

— — relatīvā 160

vislielākā 160

vismazākā 156, 161, 166

— ūdensietilpības veidi 167

— ūdensīpašības 133, 143, 157

— ūdensizturība, īstā, 132

šķietamā 132

— ūdensiztvaikošanas spēja (augs-nes
izžūšanas spēja) 157

— ūdenscaurlaidība 158

— ūdenspacelšanas spēja 141, 150, 159

— ultramikroorganismi 55

fāgi 55

— — riketsijas 55

vīrusi (fāgi) 55
— uzbriešana-sēšanās 145
— uzbūve 88

— valnīši 288

Augsnes(šņu) vecums 12

absolūtais 12, 201, 227, 323

Latvijas PSR augšņu 323

relatīvais 12, 201, 323

Augsnes-veģetācijas-klimata apgabali,
līdzenuma teritoriju, 273

aridie 273
ekstraaridie 273

ekstrahumīdie 273

humīdie 273

mitrie (ekstrahumīdie, hu-

mīdie) 273

pārejas (subaridie, subhu-

mīdie) 273

sausie (arīdie, ekstra-

aridie) 273

subaridie 273

subhumīdie 273

— veidošanās procesi 84—86, 254, 274,

403, 417

process — apakšglejošanās 415,

417, 421—423

atglejošanās 86

atmālošanās 273

atsāļošanās 86

drenēšanās 86

glejošanās (pārpurvošanās)
86, 88

humifikācija 86

iekultivēšanās 86, 88, 216, 291,

391 392

— izskalošanās 91, 92, 338, 438

laterizācija 86
lesivēšanās 86

lesivēšanās-podzolēšanās 409

mālošanās 254

merģeļošanās 241

— pārdzelžošanās 86

pārkūdrošanās 86, 346

pārpurvošanās 88, 156, 197,

259, 327, 328

— pirmatnējā augsnes veidoša-

nās 86

podzolēšanās 88

pseidopodzolēšanās 254, 406

— pseidopodzolēšanās-lesivē-
šanās 403

— sasāļošanās 86

soloncēšanās 86

velēnas veidošanās (velēno-
šanās) 86, 327

velēnošanās 86, 174, 259, 327,

328, 401

velēnošanās-podzolēšanās
338, 352, 354, 358

virsglejošanās 332, 410, 415—

417, 419—424
— veidotāji faktori 7, 8, 194

Latvijas PSR 310, 324

zonālie 259, 260
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Augsnes (šņu) veidotājs faktors —

augsnes vecums 12

cilmieži 8, 17, 19, 194, 197

cilvēka saimnieciskā darbība
8, 12, 194, 202

dzīvie organismi (bioloģis-
kais faktors) 52, 194, 198, 259 (sk.
«Augu valsts pārstāvji», «Augsnes
dzīvnieki», «Augsnes mikroorga-
nismi», «Augsnes ultramikroorga-
nismi»)

klimats 194, 196,259

laiks (vecums) 194, 201

reljefs 8, 194,200

vietas vecums 8

— veidotāju faktoru mijiedarbība 194,

195
— velēnas veidošanās (velēnošanās)

86, 327

— velēnošanās 86, 174, 259, 327, 328.

401

— velēnošanās-podzolēšanās 338, 352,

354, 358

— vērtēšana 301

— vērtēšanas tabula aramzemei 462

pļavām un ganībām 462

tabulas 462

— vērtības kritērijs 301

— vielu saistība 103

saistīšana (adsorbcija) 12, 115
—— — bioloģiskā (organiskā) 110,

114

fizikālā (molekulārā adsorb-

cija) 110, 111

fizikāli ķīmiskā (apmaiņas
adsorbcija) 110, 112, 113

ķīmiskā 110. 113

— mehāniskā 110

organiskā 110, 114

— — saistīšanas spēia 110

veidi 104, IĪO

— virsglejošanās 332, 410, 415—417,

419—424

— zemaramkārtas (apakškārtas) irdi-

nāšana 333, 349, 437

— zinātne 8, 9

ģenētiskā 11, 103

— zinātnes priekšmets 7

—
zonalitāte, vertikālā, 235, 267

— zona, aerālā, 271

arktiskā-subarktiskā 209, 210,

271, 282

dzeltenzemju277

kalnu meža 268

pļavas 267, 268

— stepes 268

kanēļbrūno augšņu 278

kastaņbrūno augšņu 234, 280

Augsnes (šņu) zona, melnzemes aug-

šņu, 219, 280

melnzemes stepes (melnzemes

augšņu) 65, 104, 169, 189, 209, 214,

219, 220, 224, 225, 229—235, 243, 247,
251, 271, 283, 284

meža pelēko augšņu 281

mežastepes 169, 189, 209, 214,

219—221, 230, 243, 247, 249, 251,
271

mežu-pļavu (podzolēto augšņu)
169, 189, 197, 214—219, 243, 271,
335, 369, 429

pelekbrūno-kaneļbrūno augšņu
278

pelēkzemes-tuksneša augšņu 189,
209, 234, 237, 238, 239, 242, 243, 267

— — podzolēto augšņu (mežu-pļavu)
214, 215, 220, 281, 335, 451

sarkanīgo-melno augšņu 277

sarkano augšņu (tropisko perio-
diski mitro mežu un savannu) 273,
274

sarkano-dzelteno augšņu 273,
274

sarkanzemju 277

sausās stepes (kastaņbrūno aug-

šņu) 169, 189, 209, 219, 234, 235,
238, 243, 251

subboreālo pustuksnešu 281
subboreālo tuksnešu 281

tropisko sausomežu kanēļbrūno-
sarkano augšņu 275

tropisko sausosavannu sarkano-

brūno augšņu 275

tundras 169, 196, 369

— zonas 196, 209, 319

horizontālās 267

PSRS 269

vertikālās 200, 267

— zonu inversija 268
karte 271

— zondes 450

Augsnes, aluviālās, Latvijas PSR, 326,
384, 400, 427

mitro subtropu 277

PSRS 257, 261

sauso subtropu 278

subboreālo mežu 280

stepju 280

subtropisko pustuksnešu 279
— — — tuksnešu 279

— — tropisko mitro mežu 274

pustuksnešu un tuksnešu 276
sauso mežu un savannu275

— apgūtās 392

— apraktās 392, 397, 400, 428

— apstrādei nederīgās 287

— apūdeņotās 292

— ar bāzēm nepiesātinātās 116
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Augsnes, ar bāzēm piesātinātās, 116

— ar dažādu mitruma režīmu 326, 400

— ar noteiktu mitruma režīmu 326, 400

— arktiskās-subarktiskās zonas (tun-
dras zonas) 209

— aukstās 179, 180

— augstā purva (sk. «Augstā purva

augsnes», «Meža augstā purva aug-
snes»)

— automorfās (normāli mitrās mine-

rālaugsnes) 95, 204, 208, 326, 400

— azonālās (sanesumu) 203, 204

subboreālo pustuksnešu un tuk-

snešu agro-augsnes apgabalu 281

stepju agro-augsnes apga-

balu 280
— — subtropisko mitro mežu agro-

augsnes apgabalu 278

sauso mežu-krūmāju-stepju

agro-augsnes apgabalu 278

— — tropisko mitro mežu agro-aug-

snes apgabalu 273, 274

sausomežu un savannuagro-

augsnes apgabalu 275

— bezstruktūras 100, 132, 133

— boreālās (aukstās-merenas) joslas
281

— brūnas, meža (sk. «Meža bruņās

augsnes»)
rendzīnu (rendzīnaugsnes) 78,

279

sasaluma 282

subboreālo pustuksnešu 281

— brūnzemes_ (sk. «Brūnzemes»)

— caurlaidīgas, labi, 157

vāji 157

vidēji 157

—
dzeltenzemes (sk. «Dzeltenzemes»)

— erodētās (sk. «Erodētās augsnes»)
— feralītās 273, 274

— gaišās 179

— gleja 218, 353, 356 (sk. arī «Meža

glejaaugsnes»)

tropisko mitro mežu 274

— glejotās 218, 353, 356

— grūti apstrādājamās 287

— ģenētiski ietekmētās 204

pastāvīgās 204

— hidromorfās (purvainās augsnes)
204, 208, 247, 326, 367, 369, 400,

425

— iekultivētās 392

— intrazonālās (pārejas) 203, 204, 243

— jaunās 201

— kalnu (sk. «Kalnu augsnes»)
— kanēļbrūnās 278

— — izskalotās 278

karbonātu 278

pļavas 278

Augsnes, kanelbrunās, tipiskās, 278

— kanēļbrūnās-sarkanās 247, 276

— karbonātu 35, 203

trūdamās 204

— kastaņbrūnās (sk. «Kastaņbrūnās
augsnes»)

— kokvilnas melnās 275

— kultūraugsnēs (sk. «Kultūraug-
snēs»)

apmežotās (sk. «Apmežotās kul-

tūraugsnēs»)
— kviešu 203

— laterītu 204, 205

— Latvijas PSR 310

— lauksaimniecība izmantojamās 324,

326

intensīvi 287

— lesveida 31

— mākslīgās 392

— māla 27, 29, 30, 130, 136, 197, 203,

337, 457

gleja30

virsglejotās 30

— mālainās 456, 460

— mālsmilts 29, 203, 456, 459

— mangravu 274

— melnās (Terra negra, tirsi, meln-

zemes, piķa melnās augsnes), sauso

subtropu, 278

subboreālo prēriju 279, 280

tropiskās 225

tropisko sauso savannu (kokvil-
nas melnās augsnes) 275, 276

— melnzemes 224, 228 (sk. ari «Meln-

zemes»)
pļavas 229, 233, 280

— melnzemes stepes zonas 224, 233

— meža 203, 398, 400

dzeltenbrunās 254

— mežastepes zonas 219, 222, 225

— mežu-pļavu zonas214

— mitro subtropu 255
— nepilnīgi izveidotās 204, 216, 279,

325, 326, 397, 400, 428

— nesasāļotās 245, 246, 248

— normāli mitrās minerālaugsnes 326,

400
— oāzu 279

— palienes (sk. «Palienes augsnes»,
«Meža palienes augsnes»)

— pārejas purva (sk. «Pārejas purva

augsnes», «Meža pārejas purva
augsnes»)

— pārpurvotās 352

— pārveidotās (siltumnīcu augsnes)
390

— pasaules 271

— pelēkās, tropisko tuksnešu, 276
— pelēkās-brūnās, subboreālo tuk-

snešu, 281
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Augsnes, pelēkās-kanēļbrūnās, 278

pļavas 278

— pelēkbrūnās (tuksneša) 241
— pelēkzemes (sk. «Pelēkzemes»)
— pelēkzemes-tuksneša zonas 238—

240

— piķa melnās 278

— plantažētās 392

— pļavas (sk. «Pļavas augsnes»)
— podzola 204

— poTJzolētās (sk. «Podzolētās aug-
snes», «Meža podzolētās augsnes»)

purvainās 216, 281, 362

— podzolētās gleja (sk. «Podzolētās

gleja augsnes», «Meža podzolētās
gleja augsnes»)

— polārās (aukstās) joslas 282

— primitīvās 279

— pseidogleja 279

— pseidopodzolētās 279

— purva (sk. «Purva augsnes»)
— purvainās (sk. «Purvainās aug-

snes»)

minerālaugsnes 351

— pushidromorfās (purvainās augsnes,
purvainās minerālaugsnes) 208, 326,

351, 354, 400, 415

— putekļainās 31
— reliktās 276

— renzīnaugsnes 78, 277, 279

— rudzu 203

—
sā|ainās 60, 122, 123, 209, 204, 243.

274

— sarkanās 274

— sarkanās-brūnās 275, 276

— sarkanās-dzeltenās, subtropiskās,
273, 274, 277

— sarkanās, rendzīnu, 277

— sarkanīgās-brūnās, tropisko pus-

tuksnešu savannu, 276

— sarkanīgās-melnās, subtropisko prē-

riju, 277

— sarkanzemes (sk. «Sarkanzemes»)
— sasaluma taigas216
— sasāktās 233, 245, 246

stipri 245, 246

vāji 245, 246

vidēji 245, 246

— sausās stepes zonas 226, 234, 284

— silikātu 203

— siltās 179, 180

— siltumnīcu 392

— skeletainās 204

— smagās 130

— smilšmāla 29, 31, 130, 136, 203, 456,

459

smaga
29

vidēja 29

viegla 29

Augsnes, smilts, 27, 30, 31, 136, 264,
265, 337, 456, 460

izskalotās 35

kvarca 31

— — primitīvās 236

saistīgās 29

— soloncētās 116, 205, 248

— soloncu (sk. «Solonci»)
— solončaku (sk. «Solončaki»)
— solodu (sk. «Solodi»)

— stepes (melnzemes) 30, 203, 204
— struktūrainās 100, 132

— subborealas (mērenās) augsnes-
klimata joslas 276

— sulfātu 203

— taigas meža zonas 214

— takīru 240, 242, 279

— terašu 392

— Terra nigra 278

— tirsi 278

— tropiskās augsnes-klimata joslas
273

— tropisko mitro mežu 274

— trūda 203

— tuksneša (sk. «Tuksneša augsnes»)
— tuksneša-stepes 204

— tumšās 179, 274

—
tumšās-sarkanās 274

— tundras (sk. «Tundras augsnes»)
zonas209

— ūdenscaurlaidīgās 158

— ūdensnecaurlaidīgās 158, 159

— ūdens sanesumu 158, 159

— uzlabotās 202

— uznesumu 200, 247, 400, 428

— uzskalotās (sk. «Uzskalotās aug-

snes»)
— vecās 201

— velēnu gleja (sk. «Velēnu gleja
augsnes»)

— velēnu karbonātu (sk. «Velēnu kar-

bonātu augsnes», «Meža velēnu

karbonātu augsnes»)
— vidēji ūdenscaurlaidīgās 158

— virsglejotās 403, 419

— zemā purva (sk. «Zemā purva aug-

snes», «Meža zemā purva augsnes»)
—

zonālās (normālās) 203, 204

Augstā (sūnu) purva augsnes 325, 326,
376, 380, 383, 432, 455

augšņu veidošanās 380

kūdra 442

Augstie purvi (sūnu purvi) 362, 375,
381, 438—440

sfagnu 211, 381

spilvu-sfagnu 381

Augstiene, Alūksnes (Ziemeļaustrumu
Vidzemes), 313, 314

— Augšzemes 313, 314, 394, 444

— Austrumkurzemes 314
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Augstiene, Hanijas, 439
— Latgales, 313, 314, 369, 394, 444

— Rietumkurzemes 313, 314, 320

— Vidzemes centrālā 313, 314, 319—

321, 372, 394, 439

— Ziemeļaustrumu Vidzemes 313, 314

— Ziemeļkurzemes 313, 314

Augstienes 312

Aulacomnium 211
Av doņi ns 119

Avena 268

Avotkaļķis 35, 157

Azotobacter 24, 54, 58, 64

— chroococcum 58

— tīrkultūra 58

Azotobakterīns 58

bacillus 57

— amylobacter 56, 94

— cellulosae hydrogenicus 56
— mesentericus 57
— mycoides 57

— subtilis 57

Bacterium 57

— denitrificans 56
— fluorescens 57

— punctatum 56, 57

— radicicola 58

Bada stepe 238

Baktērijas (sk. «Augsnes mikroorga-
nismi»)

Bakteroīdi 58

B a 1 dv i ns 206

B a1 jab o N. 246

Bambergs X- 15, 35, 43,376

BaranovsV. 48—51

Barhani 24, 264

Barības vienības augsnes vērtības kri-

tērijā 293

B aro vik s 154

Basidiomycetes 61

Bazalti 17, 18, 140, 215, 275

B a z i 1 c vi č s N. 252

Bazoīdi 108

Beidelīts 26, 109

Beijeri nk s 58

Beketovs A. 221
Bemīts 26, 39

Benzīns 145

Benzola tipa savienojumi 72

Benzols 79, 145

Benzoskābe 79

Ber celi v ss L. 10, 68, 69, 77

Berezova E. 420

B c r g s L. 25, 210, 429

Berilijs 49

Bērziņš J. 43

Betula verrucosa 216

Bezsala periods 320

Bihnera piltuve 153

Bioģeoķīmija 13

Bioģeoķīmiskās provinces 42

Biokatalizatori 80

Bio-klimata apakšzonā, dienvidu taigas
podzolēto augšņu, 310

— zona, boreālās (mēreni aukstās)
meža taigas, 310

Bioloģija 9

Bioliti 38, 46, 404
Bismuts, radioaktīvais, 48

Bistrovs S. 186

BitjukovsK. 224

Bitumi 72, 177

Bituminizācija79—81

Bitumīnvielas 79, 80

B 1a go v i dov s N. 296

BočnovsN. 297

BogdanovsS. 151, 164, 165

Boksīds 31

Boletus 62

— elegans 62

— luteus 62

Bolot ovs A. 10

Bors 42, 46, 50, 243, 383, 413, 433, 459

— alumosilikātos 46

— ašarītā 46

— hidroboracītā 46

B o r v k s A. 292, 302—305, 464

Botrytis 61

Brachypodium pinnatum 216

Brendakovs V. 51

Briestaudzes 414

Brigs 164

Brīvkalns K. 290, 301, 302, 304,

324, 325, 329, 342, 345, 347, 369, 377,

429, 430, 432, 437, 441, 442, 464

Bromus 268

— inermis 216

— riparius 227

— tectorum 239

Brūnzemes 203, 234—236, 237

— gaišas 237

— p|avas 238

— tumšās 237

Buferslejas, ilggadīgozālāju, 289

Bufervielas augsnes šķīdumā 123, 124
Bulbocodium versicolor 227

BurgersH. 144

BusengoB2
Bušs K. 425

Butomus umbellatus 370

Callapalustris 372

Calligonumsp. 239

Calamagrostis 268

— epigeios 216
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Campanula 268

Carex 216

— caespitosa 373
— humilis 227

— limosa 372
— phusodes 239
— rostrata 372

Cellvibrio 57

Celobioze 71, 79

Celulāze 62

Celuloze 57, 61, 79, 81

Celulozes sadalīšanās 69

Celulozi skaldītājas baktērijas 361

Ceratophtjllum371

Certraria 211
— islandica 54

Cēzijs, radioaktīvais, 48, 50—52

augos 52

augsnē 51

Chlamydomonas 63

Chlorella 63

— vulgaris 63

Chlorococcum humicola 63

Chlorophyceae 63

Choroococcus 63

Ciete 79

Cilmiezis (C horizonts) 98, 332, 335,

339, 393, 407, 414, 415, 431, 433, 436,

438, 439, 441, 443, 444

— augsnes profilā 95

glejots (Cg) 358, 363, 421

—
dolomīta 317, 327, 328, 330, 334

— grants 318, 327, 328, 334, 402, 433,

440, 441, 444

— kaļķakmens 317, 327, 328, 330, 334

— kūdras 317, 443

— ledāju pārskalota materiāla 441

lesa 25 198

— māla 20, 327, 331, 404, 416, 417, 424,

433, 438, 443

bezakmeņu 318, 437, 438, 444

merģeļa 405

morēnas 440

slokšņu 23, 316

putekļaina 402

— mālsmilts 327, 331, 341, 351, 360,

404, 433, 438, 441, 444

bezakmeņu 318, 443

grantainas 435

merģeļainas 401

morēnu 318

putekļainas 436, 437

uz smilšmāla morēnas 444

— merģeļu, karbonātu, 327

— morēnas 315, 327, 433, 437, 439, 441

bezkarbonātu 327, 331, 339, 341

māla 401
smilšmāla 444

— nogulumu, aluviālo, 436

ezeru 318

Cilmiezis, nogulumu, augšdevona dolo-

mīta,441

— — Baltijas jūras, smilšaino, 317

baseinu 443

— — deluviālo317

— — eolisko 317

— — ezeru 316

fluvioglaciālo 316

kvartāra 438

— — limnoglacialo 403, 435

— pamatiežu 317

— pamatmorēnas 443
— sapropeļa 317

— sapropelīta 317

— segmāla, bezakmeņu, 316, 436

— smilšmāla 404, 405, 409, 416, 424,

433, 438, 440, 441, 443

akmeņaina 435, 436

bezakmeņu 318, 431, 433

bezkarbonātu 143, 197, 346

lesveida 197

morēnas 318, 422, 423

pārskalota 435

putekļaina 318, 327, 331, 341, 401,

402, 436—438
— smilts 32, 197, 200, 327, 331, 339, 351,

356, 360, 405, 423, 433, 436—438, 440,

441, 443, 444

bezakmeņu 318

bezkarbonātu 355

jura 433

morēnas 318

putekļainas 318

Cilmieži (augsnes veidotāji ieži) 19,

20, 85

— divdaļīgie (divkārtainie) 20, 414

— divkārtainie 318, 331, 417, 438, 444

— feralītu (bezkvarca) 20

—
hlorīdu-sulfātu 20

— kalnu augšņu 267

—
karbonātu 20, 197

— kārtainie 420

— kramskābes (kvarca) 20

— Latvijas PSR 314

— lesveida 215

—
līdzenuma augšņu 267

— organogēnie 20, 317

— sialītu 20

— skletainie 401

—
smilšainie 409

— trīsdaļīgie 20

— viendabīgie 20

Cilmiežu augsnes-ģeoloģiskā cilme 20

— hidrofizikālās īpašības 20

—
radioaktivitāte 48

—
ūdenscaurlaidība 20

—■ ūdensietilpība 20

Cilvēka saimnieciskā darbība augsnes

veidošanā 12, 202

Cinkmāns 37
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Cinks 42, 46, 47, 459

Cinks, amfibolos, 46

— augsnē 46

— biotītos 46

— litosfērā 46

— magmatiskajos iežos 46

— piroksēnos 46

Citozīns 79
Citronskābe 61

Cladonia211

— alpestris 54
— rangiferina54

— silvestris 54

Cladosporium61

Clostridium pasteurianum 14, 56, 58
— putrificum 56
— sporogenes 56

Comarum palustre 332

Crenothrix 60

Cukuri 79, 81
Cukurskābe 79

Cyanophyceae 63, 371

Cytophaga 57

CaslavskisV. 10

CerjomuškinsS. 293, 297

C vr k in s V. 51

Dabas aizsardzības likums 306
— ķermenis 7

Dactylis glomerata373

Daļiņuapvalks 105

— ūdens čaula 105

Damaksnis 414, 423

— priežu, slapjais, 432

D ar v i n s C. 65, 68

Darvvielas 67, 68, 72, 78—81, 399

Dārzkopība 9

Dēdēšana, hidrovizlu, illītā tipa, 279
— iežu 34, 63, 104

alītā 273

fizikālā, 34, 267, 268, 279

ķīmiskā 34

— māla minerālu, sialītā, 279
— minerālu 34, 104

— primāro minerālu 26

— sala 210, 211

Dēdēšanas galaprodukti 127

— process 127

Deflācija 24

D c gt jare v s I. 297

Dehidratācija 70
Dekarboksilēšana 71

Delūvijs 24

Denitrifikācija 56, 88, 163, 174
Denudacijas process 24

D c ņ i I ā ns J. 22

D c ņ i sov s 274

Depresijas 200

Deschampsia caespitosa 373
— flexuosa 373

Desulfatizācija 56

Dezaminizēšana 71

Diabazi 17, 18

Diatomeae 63, 371

Dicranum 211

Dictijonema 310
Dielektriskā konstante 105
Dihidrols 150

Dikīts 26

D i m o N. 11, 14, 65

Dinamometrs 147

Diorīti 17, 18

Disaharldi 79

Disaharids
—

celobioze 79

— maltoze 79

— rafinoze 79
— saharoze 79

Dispersā fāze 111

Dispersās sistēmas 104
— — koloīdi dispersās 104

molekulāri dispersās 104

rupji dispersās 104

Dispersija, iežu, 104

— koloīdā (koloīdā sistēma) 104

— minerālu 104

Dispersijas process 105

— vide 111

DobrjakovsN. 173

DojarenkoA. 128, 178

D o k tu r o v s k is V. 369

Dokučajevieši 11

Dokučajevs V. 7, 11, 12, 25, 96,
103, 194, 196, 200—203, 205, 221,
227, 233, 267, 271, 294—296, 429

Dolgovs S. 151, 154—156, 167

Dolomīta nogulumi310, 319, 439

Dolomīts(i) 19, 26, 34, 140, 315, 317,
442

— augšdevona 433, 438, 441

Drazas, ģipša,249

Drumliņi315, 435, 438

Drumliņupauguri 438

Drupuieži 17

— nogulumu ieži 19

iežu elementi 19

klasifikācija 19

Duļķes 27, 28, 109

— rupjās 27

— smalkās 27, 258

Duļķu frakcija 24, 25, 31, 222

Dumanskis A. 152, 165

Dumbrājs 425, 432

— priežu 432

Dunīti 17, 18

Dūņas, organiskās, 370
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Dzeltenzemes 255—257, 268, 277

— gleja277

— podzolētās 256, 257

Dzeltenzemju izmantošana 257

Dzelzs 26, 34, 39, 54, 86, 145, 187, 213,

222, 317
— divvērtīga 97, 353

— iluviālā 337

— kustīgā 187
— trīsvērtīgā 97, 353

Dzelzs baktērijas 14, 59, 60

— dioksīds 94

— fosfāts 36, 114

— hidrāts 127

— hidroksīds 26, 56, 93, 106, 108,

109, 134, 151, 185, 251, 273, 404
— jaunveidojumi 102, 103

— konkrēcijas (sk. «Konkrēcijas»)
— oksīda hidrāts 26

koloīds 265

— oksīds 89, 91, 256, 257, 274

— oksiduls 14
— savienojumi augsnē 39

— — augšņu cilmiežos 39

— bezkarbonātu mālos 39

■ — — kāpu smiltājos 39

slokšņu mālos 39

litosfērā 39

— trioksīds 93, 94

— vizla (biotīts) 38

Dzeta potenciāls 104

Dzintarskābe 79

Eglītis V. 14, 64, 65

Eksaracija 438

Ekspozīcija 169

Elektriskais dubultslānis 104

Elektrokinētiskais potenciāls (dzeta

potenciāls) 104, 105

Elektrokinētisko potenciālu noteicošie

joni 105

Elektrolīta koagulācijas slieksnis 109

Eluviāla horizonta veidošanās 91

Eluviālais horizonts (izskalošanās,

podzola) 91, 92, 222

Elūvijs 15, 23, 225

Emanācijas 49

Endēmija 42

Enzīmi 61

Eauisetum limosum 371, 372

Erodētās augsnes 200, 216, 284, 397,

400, 428, 456, 458

IV erodēšanās pakāpes 395

loti stipri erodētās 286

II erodēšanās pakāpes 394

V erodēšanās pakāpes 395

I erodēšanās pakāpes 394

stipri erodētās 286

111 erodēšanās pakāpes 394

Erodētās augsnes, vaji erodētas, 286,

287, 395

—
— velēnu podzolētās 394

vāji podzolētās 440, 445

— vidēji podzolētās 440, 445

vidēji erodētās 286, 287, 395

Erodēto augšņu kategorijas 287

izmantošana 288

uzlabošana 289, 395

— — veidošanās 394

Erozija 150, 221, 271, 282, 283, 440,

445

— agrotehniskā 24, 285

— irigācijas 284, 285

— kara 284, 285

— ūdens 31, 132, 133, 285, 284, 287,
307, 394, 435, 444

gravu 284

plaknes 287

strūklveida 284

vienlaidu (plaknes) 284

— vēja 100, 132, 133, 234, 283—285,
287, 288, 307, 394, 432

Erozijas apkarošana 324, 349, 388, 433,
435, 445

— kategorijas 285

— pakāpes 285, 286

— pārtraukšana 288

— veidi 284

Etiķskābe 57, 69, 70, 81, 121, 122

Eunotia lunaris 63

Ezerkaļka nogulumi370

Ezerkajķis 370

F a d c j c v s 146

Fagelers 119, 152

Fa 11 ū 10, 205

Faradeja skaitlis 126

Fedorovskis D. 164

Fekālijas 382

Fenilalanins 79
Fenolgrupa 70, 138

Fenolhidroksilgrupa 73, 76

Fenols 57

Fermentācija 399

Fermenti (enzīmi) 79, 61

— oksidējošie 80

Ferments — amilāze 61, 62

— celulāze 62

— katalāze 62

— laktāze 61

— lipāze 62

— oksidāze 61

— proteāze 61, 62

— zimāze 61

Feroalumosilikāti 127

Ferosilikāti 133, 254, 336

— sekundārie 26, 276, 421
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Festuca ovina 373

— pratensis 373
— rubra 216

—
sulcata 226

Fizika 9

Fizikālā smilts 28, 29, 31, 99

Fizikālais māls 28, 29, 99, 115, 136

FjodorovsM. 55

Fluorapatīts 26, 36, 38

Fluors 42

Formula absolūtā augsnes mitruma

noteikšanai 163

— augsnes piesātinājuma pakāpes no-

teikšanai 116

redokspotenciāla noteikšanai 168

ūdens bilances 168

— aršanai vajadzīgā vilkmes spēka
noteikšanai 147

— hidroksiljona koncentrācijas aprēķi-
nāšanai 118

— iegūtās ražas aprēķināšanai 305

—
ūdens daudzuma aprēķināšanai slā-

ņa veidā 164

pacelšanās augstuma aprēķinā-
šanai kapilāros 159

Fosfāti 26, 114

— alumīnija36

— amonija 36

— dzelzs 36

— kalcija 35—37, 114

— kālija 36

— magnija 35—37

— nātrija 36

Fosfatīdi 41

Fosfolipīdi 79
Fosforīti 36

Fosforītmilti 37, 114, 382

Fosforūdeņradis 374

Fosfora savienojumi augsnē 36

litosfērā 36

Fosfors 36, 54, 72, 85, 212, 228, 230, 327

— fluorapatītā 36
— fosforītos 36

Fosforskābe 36, 113, 120

Fosforskābes noteikšana augsnē 14

Fotosintēze 87

Francesons V. 246

F r ī d 1 a n d s 272, 274, 392, 429

Fulvāti 77, 80, 274

Fulvoskābes 72, 76—78, 80, 92, 93, 102,

120, 126, 212, 227, 228, 254, 336, 357,

403

— lielmolekulārās 93

Fulvoskābju daudzums augsnē 78

— grupa 91

— grupas frakcija 77

— izgulsnēšanās 93

— ķīmiskais sastāvs 75

Fulvoskābju šālis 110

Funaria hugrometrica 373

Fungi imperfecti 61

Furāna tipa savienojumi 72

Fusarium 61

Gabro 17, 18, 46, 275

G a 1c n i c k s P. 323

Galium verum 227

Gallionella 60

Gallusskābes 79

Garkuša 115

Gārša 401, 402, 417, 423

— egļu 417

Gavriļuks F. 291, 297

Gāzu adsorbcijas rinda 172

Gedroics K. 12, 103, 108, 110—112,

116, 128, 134, 185, 195, 204, 248

G c 1c c re F. 69

Genri k s 33

Gerasimovs I. 205, 206, 254, 271,
274, 278, 279, 369, 406, 429

Gibsīds 273

G i ja r o v s M. 14

Gitijas nogulumi312, 327

G l a z ov s ka M. 42, 207, 274

Gleja augšņu ielabošana 353

— horizonta veidošanās 48, 94

— horizonts
— G 92, 94, 95, 98, 212,

213, 218, 353, 355, 356, 358—364,

366, 369, 374, 387, 389, 390, 421,

423—425

— konkrēcijas 331
— piesmērējumi (sk. «Piesmērējumi»)
— plankumi 331, 339, 353

— svitras 353

— veidošanās process (glejošanās) 94,
420, 423

Gleja-podzolētais horizonts (pseido-
gleja horizonts) 271

Glejošanās 216, 352

— apakšēja (apakšglejošanās) 421

— virspusēja (virsglejošanās) 254, 426

Glejotais horizonts 95, 353, 355, 356,

358—360, 364, 366, 403, 423

Glejs 12, 352, 353, 420

Glicerīns 57, 61, 70, 71

Glicīns 79
Glikoze 57

Glikozīdi 79

Glučkovs3o

Glutamīnskābe 79

Gļinka K. 11, 12, 204, 254, 271

Gneiss(i) 17, 38, 255, 315
Golfa straume 319

GorbunovsN. 104, 106, 107

Gorodkovs B. 210

GoršeninsK- 251

GradobojevsN. 228
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G r a n d o 82

Granīts (i) 17, 18, 38, 46, 215, 315

Granītporfīri 18

Grants 18, 19, 22, 27, 34, 140, 143, 318,

370, 431

— rupja 18, 27

— smalka 18, 27
Grants frakcija 27

Gravitācijas spēks 166, 195
— ūdens 156, 157, 161

G re č i n s I. 125

G re m s T. 110

GrigorjevsG. 392

Grīnis, priežu, 432

Grunts, augsti plastiska (māls) 145
— neplastiska (smilts) 145

— plastiska (smilšmāls) 145
— vāji plastiska (mālsmilts) 145

— plastiskuma klasifikācija 145

— tecēšana 212
Gruntsūdens (pamatūdens) 151, 156

— saldūdens 156

ciets 156, 157, 377
mīksts 156

— sāļains 156

Gruntsūdens plūsma 166

Guanīns 79

Gumiņu baktērijas 58, 172

Ģenētiskie horizonti, augsnes (sk. «Ho-

rizonti»)

Ģeobotānika 9, 12

Ģeogrāfija 13

Ģeoloģija 9

Ģipsis 26, 35, 102, 115, 140, 151, LB6,

232, 235, 247, 249, 370, 442

Ģipša drazas 249

— iluviālais horizonts 237, 250

— konkrēcijas 35

— kristāli 237
— nogulsnējumi242

— nogulumi249, 310

Ģipšakmeni 19

Ģipšošana 147, 238, 251

Ģipšotais iluviālais horizonts 241

Ģipsīts 39

Haematococcus pluvialis 63

Halcedons 26

Halīts 26

Halluazīts 31, 109

Halmatomma 54

Haloxylon persietim 239

H a n s D. 130

Hantzschia amphioxus 63

Heksozes 71, 79

Helāti 74

Helictotrichon desertorum 227

— pubescens 227

H c 1r i ge 1 s 58, 190

Helsinkīti 17

Hematīts 26, 38

Hematohroms 63

Hemiceluloze 61, 78, 79, 81, 105

Hendriksons A. 189

Herbicīdi 42

Hermans6B
Heselmans9o

Hetīts 26, 31, 39, 109, 405
Hidrarhillīts 26, 31

Hidratācija 150, 406

—

hidrofilo koloīdu 106

— jonu 150

Hidrobiotīts 26, 109

Hidroboracīts 47

Hidrofilie koloīdi (aizsargkoloīdi) 105

Hidrofilo koloīdu aizsargietekme 109

hidratācija 106

koagulācija 106

stabilitāte 106

Hidrofobie koloīdi 106

Hidrofobo koloīdu stabilitāte 106

Hidrogēnkarbonāti 119

Hidrohetīts 26, 39, 405

Hidroksilapatīts 36, 37

Hidroksilgrupa 73, 80, 138

Hidroksiljoni 109, 117

Hidrokuprīts45

Hidrolītiski bāziskie sāji 122

Hidrolīze 71, 150

Hidroloģija 12

Hidroloģiskās konstantes 166

Hidrols 150

Hidromuskovīts 26

Hidroponika 392

Hidrostatiskais spiediens 259

Hidrotenorīts 45

Hidrovizlas 26, 135

Hidrovizlu grupa 109

Higroskopiskā ūdens maksimums (hig-
roskopiskais maksimums) 147, 152,
165, 166

— — molekulu pievilkšanas spēks 152

sasalšana 152

Higroskopiskais maksimums 166

— ūdens 111, 151, 152, 153, 155, 161,
164, 167, 189

Hinolīna tipa savienojumi 72

Hinolīns 57

Hipoksantīns 79

Histidīns 79

Hlorapatīts 26, 36, 38

Hlorīdi 20, 91

Hlorīds, kalcija, 244, 246, 248
— kālija 225

— nātrija 183, 225, 235, 244, 246, 248,

249

Hloroze 39

Hlors 245
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Horizonti 88, 149

— pārejas (starphorizonti) 96
— sajauktie 96

Horizonts A
0 (augsnes zemsega) 90

— Ai (trūda vai velēnas) 90
—A2 (eluviālais, izskalošanās, po-

dzola) 92

—
A

a (aramkārta) 90, 91

— AT vai T (kūdras) 90

— B (iluviālais, ieskalošanās) 93

— C (augsnes cilmiezis) 96
— eluviālais (izskalošanās, podzola)

91, 92, 222

— G (gleja) 95

— gleja— G (sk. «Gleja horizonts»)

— glejotais (sk. «Glejotais horizonts»)
— — podzolētais 417

— ģipšotais241

— ieskalošanās ■— B (iluviālais, sk.

«leskalošanās horizonts»)
— iluviālais — B (ieskalošanās, sk.

«Iluviālais horizonts»)
— izskalošanās — A

2 (eluviālais, po-

dzola) 91, 98

— kontaktgleja 415

— kūdras —T 363, 364, 375, 390, 420
— laterītu 274, 275

— lesivētais 402, 403, 406

— merģeļotais 241

— mirušais 12

— oksigleja 364

— pārejas, A
2 B, 350

A
OA, 350

AiA2
350

A
0
A

2 351

— podzola —
A

2 (izskalošanās, eluviā-

lais, sk. «Podzola horizonts»)
glejots— A2 g361

— — virsglejots 417
— solodētais 252

— soloncētais 110, 241, 249
— trūda akumulācijas — At (trūda,

velēnas, sk. «Trūda horizonts»)
dubultais 409, 416

— zemsegas — A0 (sk. «Zemsegas ho-

rizonts»)
Horizontu atrašanās dziļums 96

— biezums 96

—
krāsa 97, 98

H r i s t ēv a L. 83

Hroms 42

Humāti 74, 80, 134, 251

— kalcija 74, 82, 228

— poliakrilamīdu 138

Humātu preparāti struktūras veidoša-

nai 138

Humifikācija 20, 79, 80, 81, 361, 398
— augsnes 86

— lignīna70

Humīna nogulumi 110

Humīns (i) 68, 72, 78

Humīnskābes 10, 68, 69, 70, 72—75, 78,

80, 106, 108, 120, 133, 212, 228, 252,

254, 374

— brūnās 75, 76

— melnās 75

Humīnskābju daudzums augsnē 76

— elementi, minerālie, 73, 74

—
— organogēnie 73

— grupa 11

— grupas frakcijas 75

— ķīmiskais sastāvs 75

— molekulas funkcionālā grupa — fe-

nolhidroksilgrupa 73, 74

hidroksilgrupa 73, 74

karboksilgrupa 73, 74

metoksilgrupa 73

uzbūve 73

— šālis 110

— šķīdumi, īstie, 83

Humusa loma augsnes auglībā 82, 83

— nehumificētās sastāvdaļas 72, 79

— nogulumi 110

— sastāvs 68

— — ķīmiskais 72

—
sols' 109

— teorija (Tēra) 9, 10, 11

— uzkrāšanas augsne 83, 84

Humuss (trūds) 8, 65, 66, 72, 127

— amorfais (saldais, mul) 395, 403

— iluviālais 213, 249, 409, 411—413,

416—418, 420

— jelhumuss 399
— moder 399

— mul 399

— pusrupjais (moder) 399

— rupjais (jēlhumuss) 66, 399

— saldais 53, 66, 81, 399

Humusskābes (trūdskābes) 68, 72, 80

Humusvielas (trūdvielas) 53, 55, 68,

72, 80, 105
Humusvielu savienojumi ar augsnes

minerālo daļu 80

— sintēze 69

Hymenomycetes 62

leguldņi 97, 103, 201

lekultivēšanā, augsnes (sk. «Augsnes
iekultivēšanā»)

lekultivētās augsnes 392

loti stipri iekultivētās 392

I iekultivēšanas pakāpes (vāji
iekultivētās) 392

■ II iekultivēšanas pakāpes (vidēji
iekultivētās) 392

stipri iekultivētās 392

111 iekultivēšanas pakāpes (stip-
ri un ļoti stipri iekultivētās) 392

vāji iekultivētās 392
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lekultivētās augsnes, vidēji iekultivē-

tās, 392

lelejas pamatkrasts 260

lelejas 433

— ledāju kušanas ūdeņu 438

leplaka, Ventas—Usmas, 313, 314, 316

— Vidusgaujas 313, 314, 437, 438
— Zemgales 436

leskalošanās horizonta veidošanās 92

— horizonts (iluviālais) — B 92, 98,
147, 331, 332, 335, 337, 339—341,

344, 346, 350, 351, 353, 356, 363, 393,

407, 412, 414, 420

glejots— Bg 358, 360, 361, 363

leskalotais (iluviālais) trūds 93

leži, augsnes veidotāji, 17, 19

— magmatiskie 17, 19, 34, 310

aļaskīti 18

andezīti 18

aplīti 17

bazalti 17, 18

bāziskie 18, 34

diabazi 17

diorīti 17, 18

dunīti 17, 18
dziļuma (plutonīti) 17

dzīslu (šizolīti) 17

gabro 17, 18

granīti 17, 18

granītporfīri 18

helsinkīti 17

— — izvirdumu (vulkanīti) 17, 34,

267

labradorīti 17

liparīti 18

— — pegmatīti 17

peridotīti 18

piroksenīti 17, 18

plutonīti 17

porfīri 17
— — sienīti 17, 18

sienītporfīri 18
skābie 18,34

šizolīti 17

trahīti 18

ultrabāziskie 18
ultraskābie 18

— — vidēja skābuma 18

— metamorfie 17, 19

— — gneisi 17

■ kristāliskie slānekļi 17, 211

kvarcīti 17

— — migmatīti 17

— nogulumu (sedimentieži) 17, 20, 34,

36, 267, 310

akmeņi 18, 19

aleurīti (putekļainie) 19

— — dolomīti 19

drupu (mehāniskie) 18, 19

fizikāli ķīmiskie 19

leži, nogulumu, grants, 18, 19

ģipšakmeņi 19

— — kaļķakmeņi 19

lesoīdi (putekļu smilts) 19

less 19

limonits 19

māls 18, 19

■ mālsmilts, 19

oļi 18, 19

— — pelīti (mālainie) 19

psammīti (smilšainie) 18, 19

psefīti (grantainie) 19

putekļi 18, 19

*>- smilšakmeņi 18, 19

smilšmāls 19

smilts 18, 19

vivianīts 19

ležu dēdēšana (sk. «Dēdēšana»)
— dispersija 104

—
irdne 19, 25, 26, 54, 85

— ķīmiskais sastāvs 18

II līts 109, 277, 278, 404

Iluviālā horizonta veidošanas 92

Iluviālais horizonts (ieskalošanās) —

B 92, 213, 222, 252, 419, 438

glejots — Bg 415

ģipša 237, 241, 250

karbonātu 239, 250

ortšteina 407, 412, 413

trūda 110, 337, 400, 403

— humuss (trūds) 213, 249, 4Ī1—413,
416—418, 420

— trūds (humuss) 93

Imšeņeckis A. 14

Indikators augsnes reakcijas noteikša-

nai, kombinētais, 450

Indola tipa savienojumi 72

Infiltrācija 169

IngeguzsB2
Inklinācija 169

Intermicelārais šķīdums 106

Iris arenaria 227

— pseudacorus 370

īstie šķīdumi 104, 105, 184

Iščerekovs 184

I v a nov a E. 206, 207, 429

I v a nov a N. 43

Izoelektriskais punkts 105, 109

Izoleicīns 79

Izskalošanās horizonta veidošanās 91

— horizonts (eluviālais, podzola) — A2

91, 98

Izstarojums a 49

—

6 48

— V 49

Ja r i 1 ov sA. 14

J arkovs S. 337, 417

Jaunveidojumi97, 102, 228
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Jaunveidojumi,bioloģiskie, 102, 103

— ķīmiskie 102

Jaunveidojums — dzelzs savienojumi
102, 103

— fulvoskābes 102

— ģipsis 102

— iepūderejumi 102

— kalcija karbonāts 102

— konkrēcijas (sk. «Konkrēcijas»)
— kvarcs (sk. «Kvarcs»)

— mangāna savienojumi 103

— piesmērējumi 102

— plankumi 102

—- silīcija dioksīds 102
— slieku koprolīti 103

— starpslāni 102

—
trūds 102

— vivianīts 102, 103

Jēlhumuss 399
— humīnvielām bagātais 399

nabagais 399

tipiskais 399
Jēlkūdra 187, 416

Jods 42

— radioaktīvais 51

Jo f f c A. 137

X a c s N 369

Kačinskis N. 27, 28, 30, 98, 128,

155, 161, 164, 165, 175, 189

Kadastrs, Saksijas, 294

— 1931. gada 298—300

— Valsts zemes 290

— Vidzemes 298, 299

Kaktiņa Dz. 14

Kalcija aprite augsnē 336

— dihidrogēnfosfāts (superfosfāts) 37,
113

— fosfāti 35—37, 114

— hidrogēnkarbonāts 35, 91, 113, 156,
186, 244, 377

— hlorīds 244, 246, 248

— humāti 74, 82, 134, 228

— karbonāta devas noteikšana 24

nogulumi 349

— karbonāts 34, 92, 97, 102, 113, 115,

117, 121, 122, 157, 174, 186, 221, 225,

237, 244, 248, 249, 261, 315, 355, 370,
382

— laukšpats 38, 404

— normālfosfāts 37

— radioaktīvais izotops 48

— savienojumi augsnē 34

—
silikāts 35

— sulfāts 236, 244, 370

— suspensoīdi 127

Kalcijs 32, 34, 54, 86, 146, 147, 158,

165, 228, 243, 317, 327, 348

Kalcijs, radioaktīvais, 48

— trūdvielu stabilizētājs 89

Kalciju saturošie ieži 34

Kalcīts 26

Kālija formas augsne 35

— fosfāti 36

—
hlorīds 225

— laukšpats 38

— nitrāts 224

— noteikšana augsnē 14

— radioaktīvais izotops 48

— savienojumi augsnē 35

litosfērā 36

— vizla (muskovīts) 38

Kālijs 15, 32, 34, 35, 54, 85, 114, 212,

222, 228, 230, 317, 327, 332

— aktīvais 35

— apmaiņas 35, 36

— augiem grūti uzņemamais (rezer-
ves) 35

— — viegli uzņemamais 36

— augsnes organiskajā daļā 35

— kopējais 36

— neapmaināmais 35

— nešķīstošos alumosilikātos 35
— radioaktīvais 48, 49, 172

— ūdenī šķīstošais 35

Kal niņš A. 14

Kalnu augsnes 214, 266

— augšņu izmantošana 254
— brūnzemes 270

— kastaņbrūnās augsnes 270
— melnzemes 270
— meža augsnes 268, 269

brūnās augsnes 267—270

kanē|brūnās augsnes 270

pelēkās augsnes 269

podzolētās augsnes 266, 267, 269
brūnās augsnes 270

sarkanbrūnās augsnes 270

— — zonas augsnes 268

— pelēkzemes 270

— pļavas augsnes 267, 268, 269

zonas augsnes 268

— p|avasstepes melnzemveida augsnes

270

— sausās stepes augsnes 268

— stepes augsnes 267, 268, 270

zonas augsnes 268

— takīrveida soloncētās augsnes 270

soloncu augsnes 270

solončaku augsnes 270

— tuksneša augsnes 267, 270

zonas augsnes 268

— tundras augsnes 267, 268

kūdrainās augsnes 268
kūdraini podzolētās augsnes 268

zonas augsnes 268
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Kajkakmens 19, 34, 63, 232, 274, 311,
315, 370, 433

— nogulumi300, 319

Kaļķi 282

— dedzinātie 459

— dzēstie (veldzētie) 187, 459

— saldūdens 102, 260, 312, 319, 360,

— sapropeļainie 370

Kaļķu atradnes 456

— konkrēcijas 222

Kaļķošana 147, 148, 187, 218, 324, 348,

361, 366, 391, 433, 435, 439, 440, 442,
445, 459

— mālsmilts augšņu 348, 459

— smilšmāla augšņu 348, 459

— smilts augšņu 348, 459

Kaļķošanas izmēģinājumi 459

— materiāla devas aprēķins 459

— materiāls — dedzinātais kaļķis 459
— — malts dolomīts 459

merģeļa māls, pārskalotais, 459

morēnu merģelis 459

saldūdens kaļķis 459

veldzētais kaļķis 459

Kamenskis62

Kangari, lielie, 441

— mazie 441

— Ogres 441

KanivecsP. 69

Kaolinlts(i) 25, 26, 31, 38, 104, 109,
116, 135, 151, 273—275, 277

Kaolinītu grupa 109

Kaolīns63, 97, 140

Kapās, ceļojošas, 264, 289

— piegultnes 259

— upju 436

X apc c k is 144

X apens 121,357, 364, 413

Kapilārā ūdens apmale 155, 161
— — josla (kapilārā ūdens apmale)

155, 161, 218, 367

sasalšana 154

Kapilārais ūdens 151, 153—155, 157

atbalstītais 154, 155

atdalītais 154

funikulārais 155

ieķīlētais 155

īsti kapilārais 156

kaktu 155

karenais 154, 155

agregātu 155

ieslēgtais 155

kustīgais (funikulārais) 154,

155, 166

nekustīgais (atdalītais, ieķī-
lētais, kaktu, pendulārais) 154, 155,

166

pendulārais 155

saskares 154, 155, 161, 164

Kapilārais ūdens, karenais, viegli kus-

tīgais (īsti kapilārais), 154, 156,

166

Kapilaritāte 162

Kapilāru meniska spēks 153—158, 160,

166, 183

KarDoksilgrupa 70, 73, 76, 80, 138
Karbonāti 23, 96, 119, 276, 330

— sekundārie 328, 332, 333

Karbonāts, kalcija (sk. «Kalcija karbo-

nāts»)
— magnija 34, 225, 244, 248

— nātrija (soda) 20, 73, 119, 122, 123.

160, 244, 249

Karbonātu cements 19

— ieži 63, 311

— konkrēcijas 237, 241, 242

— morēna 85, 315, 370

— satecējumi 241

KarpinskisN. 246

Karte, augšņu, 291, 303, 445, 446, 449,

455, 456

novērtējuma 455, 462

zonu 271

Kartogrammā, agroķīmiskā, 455, 457,

460, 461

— augšņu akmeņainības 455

erozijas 455

kvalitātes novērtējuma 301, 446

mitruma 455, 457, 461

reakcijas (pH) 455

tipu 301

— cilmiežu mehāniskā sastāva 301

— fosfora un kālija 455

— kalcija karbonāta devu 459

— trūdvielu 455

Kartogrammās pirmplāns (uzmetums)
451, 458

Kartogrammās, augšņu, 303, 445, 446,

449, 458

rajonu 445

republikas 445

saimniecības 445

Kastaņbrūnās augsnes 41, 74, 116, 204,
229, 231, 234—236, 237, 243, 266, 280,

290

gaišās 235—237

pļavas 236, 237, 280
soloncētās 236

solončakotās 236

tumšās 235, 237

vidējās 236, 237

Ziemeļamerikas 280

gaišās 280

tumšās 280

Kastaņbrūno augšņu izmantošana 238

Katalāze 62

Katjoni, apmaiņas, 112

— saistītie 112

Kaustobiolīti 19
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Kedrovs-Zihmans 119

Ke 11 og s 205, 206

Ķēmi 311, 438

Ķēmu pauguri 22, 438

— pauguru nogulumi22

Xi n g s 158, 178
Klarks F. 32, 126

Klimata ietekme augsnes veidošanā
196, 319

— joslas, vertikālās, 197

Klimats, arids, 244

— arktiskās-subarktiskās augšņu zo-

nas 210

— boreālais 323

— kalnu apgabalu 267

— Latvijas PSR 319, 431, 434, 436, 438,

440, 441, 443, 444

— pelēkzemes-tuksneša augšņu zonas

239
— melnzemes stepes augšņu zonas 225

— mežastepes augšņu zonas 220

— mežu-pļavu augšņu zonas 215
— sausās stepes augšņu zonas235

— subarktiskais 323
— subboreālais 374

— subtropu 256

Klimatiskais apakšrajons, Balfijas jū-
ras un Rīgas jūras līča piekrastes,
321

Kurzemes augstieņu 321

■ līdzenumu 321

Latgales un augšzemes aug-
stieņu 321

Ventas ielejas 321

— — Viduslatvijas nolaidenuma un

Lubānas līdzenuma 321

Vidzemes augstieņu 321

Zemgales līdzenuma 321

■ Ziemeļrietumu Vidzemes pacē-
luma 321

Klimatiskie apakšrajoni, Latvijas PSR,
321

Klimatiskais rajons, Dienvidaustrumu

Latvijas, 321, 322

Piejūras zemienes un Zemgales
līdzenuma 321, 322

Rietumlatvijas321, 322

— — Vidzemes centrālās augstienes
un Ziemeļlatvijas 321, 322

Klimatiskie rajoni, Latvijas PSR, 321
Klimatiskās joslas 196, 209

Klimatoloģija 9
Klosovskis A. 175

X nop s 205

Koagels 108

Koagulācija, atgriezeniskā, 108, 134
— augsnes koloīdu 109

— hidrofilokoloīdu 108

— hidrofobo koloīdu 108

Koagulācija, neatgriezeniskā (stabilā),
108, 134

— stabilā 108

Koagulācijas cēloņi 109

— intensitāte 108

Kobalts 42, 46, 243, 383, 413, 433

— augsne 46

— primārajosalumosilikātos 46

Kočurova I. 189

Koeficients, augsnes samitrinājuma
168, 169

ūdens filtrācijas 30, 158

ātruma 158

tilpuma 158

— transpirācijas 149

— vīšanas (kritiskais mitrums, vīša-
nas mitrums, vīšanas punkts) 160,

164

Ķoeleria cristata 226

— gracilis 226

Kohēzijas spēks 146

Koloīdās dispersijas (koloīdās sistē-

mas) 104

— micelas 106

— sistēmas 104

Koloīdo sistēmu robežvirsma 104

Koloīdi 27, 104
— amfotērie 105

— augsnes 103, 109
— hidrofilie 105

— hidrofobie 105, 106

— minerālie (mals, duļkes) 109, 133.

134, 252

— organiskie (trūda sastāvdaļas) 105,

109, 133, 134, 252

— organominerālie 109, 110

Koloīds šķīdums 184
Koloīdu daļiņu lādiņš 104, 105

— —■ virsmas enerģija 111

— īpašības 104, 108

— izoelektriskais punkts 109
— koagulācija (sk. «Koagulācija»)
— mijiedarbība 109

— sola stāvoklis 108

— stabilitāte 105

— udenssaistīšanas spēks 165
— veidi 109

Komarova N. 184

X o m ov s I. 10

Kondensācija, ūdens tvaiku, 151

Konkrēcijas 93, 102, 228, 252, 387
— dzelzs 43, 60, 274, 275, 344, 353, 356,

424

—- gleja 331

— ģipša35

— kaļķu 222

— karbonātu 237, 241, 242

— mangāna 43, 60, 344, 421, 424
— rūsas 94, 415
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Kononova M. 69, 74, 75, 77, 82,

336

Kontaktglejahorizonts 415

Kontaktglejs 409, 417

Kontaktglejošanas 20, 416

Konstitūcijas ūdens 151

KosovičsP. 161, 195, 204, 205, 239

Kostičevs P. 7, 11, 12, 14, 68, 110,

128, 131, 135, 160, 161, 227, 233

Xo v d a V. 205, 206

Kramskābe 34, 105, 108, 120, 185, 251,
353

— amorfā 135

Kramskābes anhidrīds (kvarcs) 38

— anjons 115

— hidrāts 127

— sols 95, 109

ĶrasiļņikovsN. 14, 60, 66, 69

KrasnovsA. 11

Kraupis, parastais, 187

Xr a vko v s S. 69, 82

Krenskābes 10, 68, 69, 72, 77, 199

Kriliumi 137—139

Krilovs P. 221

Kristāliskie slānekļi 17

Kristalizācijas ūdens 151

Krīta nogulumi311
Kritiskais mitrums 164

Krj ukovs P. 184

KropotkinsV. 25

Ķrotonskābe 79
Krūmiņš Ķ. 14, 15, 36, 43—45, 315,

324, 328, 390, 405, 436

Krūmu novākšana 219

Ksantīns 79
Ksilāni 79

Xv bic ne 205
Kūdra 19, 23, 143, 317, 323, 360, 361,

363

—• augstā purva 442

— dedzināšanai 382
— dūņainā 371

— grīšļu 371, 376, 425

— gnšju-hipnu 376

— koku 376, 425

— koku-grīšļu 376, 425

— kompostiem 382
— ķērpju-sūnu 211

— meldru 371

— niedru-grīšļu 376

— niedru-meldru 371

— pakaišiem 382

— pārejas purva 442

— sapropeļa 371

— sfagnu 375, 376, 425

celmaina 371

— sfagnu-ķērpju 211

— sfagnu-spilvu 376

Kūdra, spilvu, 371

— sūnu 376

— tiešai mēslošanai 382

— ūdensrožu 371

— virs ezerka|ka 376

— vivianīta 382, 383

— zaļu purva 375, 376

— zemā purva 378, 442

Kūdras atradnes 369

— augsnes profils 375

— ekstrakts 137

— horizonts 363, 364, 371, 390, 420

— izmantošana 382

— mikroskopiskā analīze 375
— nogulumi 312, 319, 425

— sadalīšanas pakāpes 375

— sastāvs, botāniskais, 375

ķīmiskais 375, 376

— siltumvadītspēja 376

— tilpumsvars 376

— ūdensietilpība376

Kūdrāji, augstā tipa, 369

— zemā tipa 369

X v d r i ns S. 48

Kulises 182
Kulitāns P. 15

Kultūraugsnēs 41, 64, 100, 202, 216,

315, 324, 325, 349, 390—392, 445,
456

— uz purva augsnēm 391

— uz purvainajām augsnēm 391

— uz velēnu podzolētajām augsnēm

390, 391

Kultūraugšnu veidošanās 390

Kutīns 78

Kūtsmēsli 382

Kvarcīti 17

Kvarca putekļi 350

— smilts 350

Kvarcs (kramskābes anhidnds) 18, 20,
25—28, 33, 34, 38, 92, 97, 102, 109,
135, 140, 265, 273

— magmatiskajos iežos 38

— metamorfajos iežos 38

— nogulumu iežos 38

Ķērpju ciete (lihenīns) 54

— skābes 54

Ķīmija 9

Labradorīti 17

Laika faktors 195
Laiks kā augsnes veidotājs 200

Laktāze 61

L a n gc 196

Larix dahurica 220

Laterītu horizonts 274, 275

— zemes 26
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LatvijasPSR augsnes 310

aluviālās 326, 384, 400, 427

apraktās 397, 400, 428

ar dažādu mitruma režimu

326, 400

ar noteiktu mitruma režīmu

326, 400

augstā purva (sk. «Augstā
purva augsnes», «Meža augstā
purva augsnes»)

automorfās (normāli mitrās

minerālaugsnes) 326, 400

erodētās (sk. «Erodētās aug-

snes»)

gleja (sk. «Meža gleja aug-
snes»)

hidromorfās (purvainās) 326,

367, 400, 425

kultūraugsnēs (sk. «Kultūr-

augsnēs»)

apmežotās (sk. «Apmežo-
tās kultūraugsnēs»)

lauksaimniecības 324, 326

meža 398, 400

brūnās (sk. «Meža brūnās

augsnes»)
— nepilnīgi izveidotās 397, 400,

428

normāli mitrās minerālaug-
snes 326, 400

palienes (sk. «Palienes aug-

snes», «Meža palienes augsnes»)
— pārejas purva (sk. «Pārejas

purva augsnes», «Meža pārejas
purva augsnes»)

pārveidotās 390

podzolētās (sk. «Podzolētās

augsnes», «Meža podzolētās aug-
snes»)

podzolētās gleja (sk. «Podzo-

lētās gleja augsnes», «Meža podzo-
lētās gleja augsnes»)

purva 326, 367, 400, 425

purvainās 326, 351, 400, 415

minerālaugsnes 351

—— — pushidromorfās (purvainās,
purvainās minerālaugsnes) 326, 351,

400, 415

— uznesumu400, 428

— ■ uzskalotās 396

velēnu gleja (sk. «Velēnu

gleja augsnes»)
— velēnu karbonātu (sk. «Velē-

nu karbonātu augsnes», «Meža ve-

lēnu karbonātu augsnes»)
zemā purva (sk. «Zemā purva

augsnes», «Meža zemā purva aug-

snes»)

augšņu rajoni un apakšrajoni
430

— — «maizes klēts» 437

— — virsmas lielformas 314

Lauenkrapča E. 317

Laukšpats (i) 25—27, 33—35, 38, 140,
317, 318

— kalcija 38, 404
— kālija 38

— mikroklīns 36, 38

— nātrija38

— ortoklāzs 26, 28
Lauka žurnāls 448, 450—452

Lauku auglības izlīdzināšana 460
Lecanora 54

Ledājs, Antarktīdas, 382

— Grenlandes 282

— Valdaja 312

Leicīns 79

Lemna 371
Lēmumi par dabas aizsardzību 306—

309

Leptothrix 60

Lesivēšanās (sk. «Augsnes lesivēša-

nās»)
Lesivētais horizonts 402, 403, 406
Lesa nogulumi21, 24, 220, 225

— veidošanās hipotēze, L. Berga, 25

V. Kropotkina un V. Doku-

cajeva 25

P. Tutkovska un B. Obručeva
25

Less 19, 24, 25, 85, 225, 227, 235, 279

Leucobryum glaucum 373

L evinson s - L c s i n g s F. 11, 18

Lībihs J. 10,82

Līdzenums 312, 433, 435, 438, 439, 444

— Austrumeiropas 312

— Lubānas 314, 316, 320, 377

— pamatmorēnas 315

— Zemgales 312—314, 316, 318—322,

328, 337, 405, 433, 435

— Ziemejlatvijas 377

Liekņa425, 427

Lielmolekulāro savienojumu veidoša-

nās 69

L i c sk c 82

Lietus faktors 196

Lignīna humifikācija 70

Lignīns 57, 61, 67, 68, 70, 71, 79—81,

398

Lihenīns 54

Likums, augšņu aizsardzības, 308

— dabas aizsardzības 306, 308

— par Latvijas PSR dabas aizsardzību

307



Likums, Vissavienības zemju, 307

Līme, akmeņogļu, 138

— kūdras 138

Limonīta nogulumi 312

Limonīts(i) (purva rūda) 19, 23, 31, 39,
140

Liparīti 18

Lipāze 62

Lipīdi 71, 79

Litosfēras (zemes garozas) ķīmiskais
sastāvs 32, 33

Lizīns 79

Lobova E. 241

L om o nos ov s M. 10, 67

Lotus cornicutatus 227

LukjanovsN. 297

Ļ ak ov s A. 246

Ļebedevs A. 151—154, 161

ĻebedevsJ. 245

Ļebedjancevs 59
ĻiverovskisJ. 210, 254, 406

Magmatiskie ieži (sk. «leži»)

Magmatiskoiežu klasifikācija 18

Magnetīts26, 38, 140

Magnezīts 26

Magnija fosfāti 35—37

— hidrogēnkarbonāts 35, 377

— karbonāts 34, 225, 244, 248

— savienojumi augsnē 34

— silikāti 35

— sulfāts 214, 246, 249

— vizla (biotīts) 38

Magnijs 34, 50, 54, 86, 114, 147, 222,

230, 243, 317, 327, 348

— aktīvais 35

Magniju saturošie ieži 34

Makarovs V. 172

Makroelementi 348

Makroreljefs 180

Maleīnskābe 137

Māla augsne (sk. «Augsnes ...»)
— daļiņu optiskā orientācija 406

— frakcijas (pelīti) 21, 33

— merģelis 316

— migrācija 407

— minerāli 25, 26, 33, 35, 74, 106, 114,

134, 140

kristāliskie 108

— — sekundārie 27, 34

— minerālu dēdēšana (sk. «Dēdēšana»)
grupa — hidrovizlas 26

— kaolinīti 26

montmorillonīti 26

— — grupas 26

— nogulumi 310, 431

— plastiskums 145

Māla sanesumi 316

— uznesumi 23

Māls (i) 8, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 109,

143, 146, 225, 258, 315

— akmeņains 341

— augšdevona 433

— bezakmeņu 311, 318

— bezkarbonātu 39

Māls, elūvija-delūvija, 220

— fizikālais 28, 29, 31, 99, 115, 136

— melnais 311

— morēnu 4, 21, 315

merģeļains 316

— pelēkais 210, 311

— putekļains 34

— slokšņu 23, 79, 215, 311, 316, 318,

431

— smags 30

— vidējs 30

— viegls 30

Mālsmilts 19, 23, 30, 85, 143, 210, 215,

218, 225, 226, 317

— apakšējas morēnas 21

— bezakmeņu 318

— brūnganpelēkā 311

— morēnu 315, 318

— pelēkbrūnā 311

Mālsmilts lauka ūdensietilpība 265

— nogulumi 318, 431, 441

— sanesumi 316, 388

Maltoze 79

Mangāna dioksīds 97

— konkrēcijas (sk. «Konkrēcijas»)
— oksihidrāts 26, 387

— piesmērējumi 421

— savienojumi 60, 103

Mangāns 14, 42, 43, 86, 126, 187, 243,

459

—
alumosilikātos 43

— apmaiņas 45

— augsnē 43

— kustīgais 45

— silikātos 43

Mannīts 79

M arb v t s 206

M ark s s K. 190

Marmors 17

MatsonsS. 104

Medicago falcata 227

M ci j cr s 205

Melakonīts 45

Mcl lers 68

Melnas vētras 283

Melnzemes 8, 15, 16, 41, 60, 74, 116,
197, 203—205, 219, 221, 224, 225,

227—229, 236, 266, 277—280

— Aizvolgas 280

— biezās 224, 229

— Centrālpriekškaukaza 232

— dienvidu 229, 231, 232
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Melnzemes, izskalotās, 219, 221, 228—

330

— Kanādas 280
— karbonātu 229, 232

primārās 232

sekundārās 233

— parastās 224, 229, 230—232

— Pievolgas un Priekškaukāza 229,

232, 280

— pļavas 229, 233, 280

— podzolētās 221, 228, 229
— Rietumpriekškaukaza 232

— sāļainās 229

— seklās 229

— Sibīrijas 280

— solodu 233

— soloncētās (sāļainās) 229, 283, 280

— tipiskās (biezās) 50, 229, 230, 232

— treknās 219, 221, 229

— trūdamās 229

— Ukrainas 280

— Ziemeļamerikas 280

— Ziemejpieazovas 232

— Ziemeļu 219, 222

Melnzemju augsnes degradēšanās 236

— izmantošana 233

— mēslošanas sistēma 234
— solonci 280

Melnzemes stepe 197

MeleškinsA. 429
Meniska spēks (sk. «Kapilāru meniska

spēks»)

Mermanth.es trifoliata 372
Merģelis.māla, 316

Merģela nogulumi310
Merģeli 215, 232, 311

Merulius tacrimans 61

Metariikrams''ābe 38

Metakramskābe 38

Me'akrPamīds 137

Metakrilskāhe 137

Metāns P6. 69, 172, 374

Meteoroloģiia 9

Met'onīns 79

Metode, augsnes apmaiņas skābuma

noteikšanas, Sokolova, 122

bonitēšanas, N. B'agovidova 296

V. Dokucajeva 294, 295

T. Gavriļuka 297

Latvijas PSR pieņemtā 301,

302

N. Lukjanova un N. Tjumen-
ceva

morfoloģiskās pētīšanas 13

plastiskuma noteikšanas, Ater-

berga, 145

— Kjeldala 41

— māla augšņu mehāniskā sastāva
noteikšanas, Glučkova, 30

— smilts un mālsmilts augšņu mehā-

niskā sastāva noteikšanas, A. Saba-

ņina, 30

Metode, ūdensizturīgo struktūras ag-
regātu noteikšanas, Savinova, 136

Metodes, augsnes agroķīmisko analīžu,
K. Krūmiņa, 14

paraugu noņemšanas 452

šķīduma pētīšanas 184

vecuma pētīšanas, arheoloģiskās,
201

ģeohronoloģiskās 201

ģeoķīmiskās 201

ģeoloģiskās 201

mikrobioloģiskās 201
— māla minerālu pētīšanas, elektron-

grāfiskās, 26

— elektronmikroskopiskās 26

rentgenoskopiskās 26

termogrāfiskās 26
— sekundāro minerālu pētīšanas, rent-

genogrāfiskās, 26

— un ieteikumi, zemes ekonomiskās
vērtēšanas, 306

Metoksilgrupa 70, 73, 76

Mētrājs 398, 401, 402, 409, 411, 414,
425

— bērzu 423

— priežu 399, 438
— slapjais 415

Mezoreljefs 180
Meža aizsargjoslas 170, 182, 233, 234

Meža augsnes 203, 398, 400
— augstā (sūnu) purva augsnes 400,

426, 427

kūdrainās 427

kūdrainās gleja427
— augšanas apstākļu tips — dasnak-

snis 414, 423, 432

dumbrājs 425, 432

gārša 401, 402, 417, 423
grīnis 432

liekņa 425, 427

mētrājs 398, 399, 401,
402, 409, 411, 414, 415, 423, 425. 438

purvājs 432

riests 398, 415, 425

sils 409, 432, 438

vēris 398, 402, 405, 409,
412, 414, 415, 423, 428

— brūnās augsnes (pseidogleja,pseido-
podzolētās) 15, 253—255, 257, 277,

279, 281,400,403, 405

■ biezās (dziļās) 254

daudztrūdainās 254

dziļās 254

gleja 254

Latvijas PSR 400, 403
— maztrūdainās 254
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Meža brūnās augsnes, plānas (seklas),
254

podzolētās 254

podzolētās gleja 254

seklās 254

tipiskās 254

vidēji biezās 254

vidēji trūdamās 254

— brūno augšņu attīstības brūnā sta-

dija 406

— • pseidopodzolacijas stadija
406

skābās reakcijas stadija
406

stadijas 406

— izmantošana 254

— dzeltenbrūnās augsnes 254

— gleja augsnes 400, 415, 420, 422

izskalotās 422—425

karbonātu 422—425

— — — kūdras 424

— nepiesātinātās 422—425
— piesātinātās 422—425

trūdamās gleja 421, 422, 424

trūdamās glejotās 422, 423

trūdami kūdrainās gleja 421,

422, 424

velēnu gleja 421, 422, 423

velēnu glejotās422

— izdegumi 373

— kūdras augsnes 425

augstā purva 425

pārejas purva 425

zemā purva 425

glejaaugsnes 425

— augstā purva 425

— — pārejas purva 425

zemā purva 425

— nobiras 66, 336, 346

—
palienes augsnes 400, 427

— graudainās427

trūdamās gleja 427

velēnu gleja, piesātinātās,
427

kārtainās, velēnu gleja, 427

— pārejas purva augsnes 426

kūdrainās 426

— kūdrainās gleja 426

trūdainās-kūdrainās 426

— — trūdainās-kūdrainās gleja
426

— pārpurvošanās 373

— pelēkās augsnes 102, 219—222, 223,

229, 281

gaišpelēkās 222, 223

tumšpelēkās 222, 223

vidējās pelēkās 222, 223

— podzolētās augsnes 110, 400, 407,

408

mālsmilts 408, 409

Meža podzolētās augsnes, smilšainas,

408, 409, 412, 414, 415

smilšmāla 408, 409

stipri podzolētās 408—410,

414, 415

tipiskās 408, 409

trūdami kūdrainās 408, 409,

414

• vāji podzolētās 408—410, 414,

415

velēnu 408, 409, 414

vidēji podzolētās 408—410,

414, 415

glejaaugsnes 400, 415, 416

kūdrainās podzolētās gleja
416, 420

kūdrainās podzolētās gle-
jotās416, 420

trūdamās podzolētās gleja
416, 419

trūdami kūdrainās podzo-
lētās glejotās 416, 417

uz smilšmāla
416—418

uz smilts

416—418
velēnu podzolētās gleja

416, 417

velēnu podzolētās glejo-
tās 416

Meža purvi 425

—
stāvainība 220

— velēnu karbonātu augsnes 400, 401,

402

— izskalotās 401, 402

mālainās 402, 403

•— . pseidopodzolētās-lesivētās
401, 402

skeletainās 402, 403

tipiskās 401, 402

trūdamās 401, 402

— zemā (zāļu) purva augsnes 400, 426

kūdrainās 426

— ■ kūdrainās gleja 426

■ — trūdamās 426

■ ■ trūdamās gleja 426
trūdainās-kūdrainās

426

— ■ trūdainās-kūdrainās

gleja 426

— zemsega 252, 336, 350, 398

Mc ž a 1 s G. 404, 405, 410, 413, 419

Mežastepe 221

Mežkopība 12

Micela 104

Micelas adsorbcijas jonu slānis 107

— brīvo pretjonu slānis (difūzais) 106

— da|iņa 106, 107

— difūzais slānis 108
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Micelas elektriskā dubultslāņa adsorb-

cijas jonu slānis 107

ārējais apvalks 107

ārējais slānis (difūzo jonu
slānis) 107

difūzo jonu slānis (ārējais
apvalks) 107

— — — iekšējais slānis (adsorbcijas
jonu slānis) 107

—
elektriskais dubultslānis (jonogēnā
sfēra) 107

— granula (kodols plašākajā nozīme)
107

— iekšēja sfēra (neitrāla) 106

— jonogēnā sfēra 107
— kodols 106

— kompensācijas jonu slānis 106, 107

— neitrālā sfēra 106

— polimolekulārais komplekss 106

— potenciālu noteicošie joni 107

noteicošo jonu slānis 106

— pretjoni 107

—
— brīvie 107

saistītie 107

— saistītie pretjoni 107

-— saistīto pretjonu slānis 107

— slīdēšanas robeža 107

— uzbūve 106

Micelu salipšana agregātos 108

Miecvielas 53, 55, 67, 71, 72, 79—81,

336, 398, 399
Migmatīti 17

Mi h a i 1 ov s M. 224

Mijiedarbība, augu un augsnes, 8

Mikobaktērijas 69, 211

Mikoriza 41, 61, 62

— ektotrofā (ārējā) 62

— ektoendotrofā 62

— endotrofā (iekšējā) 62

M'korizas sēnes 62

Mikotrofā sakņu barošanās 62

Mikrobioloģija 9

Mikroelementi 41, 86, 332, 348
— augu pelnos 42

— litosfērā 32

— magmatiskajosiežos 42

— morēnu uznesumos42

— primāro minerālu kristāliskajā režģī
42

— sekundāro minerālu kristāliskajā
režģī 42

Mikroelements — arsēns 42

— bors (sk. «Bors»)
— cinks (sk. «Cinks»)
— fluors 42

— hroms 42

— jods 42

— kobalts (sk. «Kobalts»)
— mangāns (sk. «Mangāns»)
— molibdens (sk. «Molibdens»)

Mikroelements — niķelis 42

— stroncijs (sk. «Stroncijs»)
— vanādijs 42, 43

— varš (sk. «Varš»)
Mikroelementu akumulācija augsnē 42

— biogēnā koncentrācija 42

■— bioloģiskā akumulācija 42

— bioloģiskās saistīšanās koeficients

42

— hidrogēnkarbonāti 42

— karbonāti 42

— kustīgums 42

— migrācija 42

— savienojumi augsnē 41

Mikroklimats 198

— kalnu 267

Mikroklīns 26, 38

Mikroorganismi augsnē (sk. «Augsnes
mikroorganismi»)

— kā cilmieža pārveidotāji 8

Mikroreljefs 180, 436

Minerālaugsnes 27

Minerāli, māla (sk. «Māla minerāli»)

— oksīdu un oksīdu hidrātu 26

— primārie 19, 25—27, 31, 39, 109

— sekundārie (sk. «Sekundārie mine-

rāli»)
— tumšie 26

— vienkāršo sā|u 26

Minerālu dēdēšana (sk. «Dēdēšana»)
— dispersija 104

— kondensācija 104

Minerālie koloīdi (sk. «Koloīdi»)
— nogulumi370

Minerālo savienojumu noārdīšanās 196

— — sintēze 196

Mineralizācijas process 361, 398

Mineraloģija 9

Minerālskābes 120

Minerālvielas 398

Minerālvielu sadalīšanās 72

Mirabilīts 151

«Mirušā ūdens» krājums 164
Mistraudzes 417

Mi š v s tin s E. 14, 55, 69

Molekulāri dispersās sistēmas (īstie
šķīdumi) 104

Molibdena mēslojums 47

Molibdens 42, 47, 348

— augsnē 47

— māla minerālos 47

— olivīnā 47

— rūdu klases minerālos 47

— sulfātu klases minerālos 47

Monosaharīdi — aminocukuri 79

— glikozīdi 79

— heksozes 79

— pentozes 79

— urīnskābes 79



Montmorillonīts(i) 31, 104, 109, 115,

278, 274, 275

Montmorillonītu grupa 109

— grupas minerāli 34, 104, 135
Morēna 21, 92, 315

— akmeņainā 316
— apakšējā 21, 311, 315

— augšējā 21, 22, 311, 315

— bezkarbonātu 22, 315

— gala, vaļņveida, 21, 215, 315

— karbonātu 85, 315, 370

— vidējā 21, 311, 315

Morēnas reljefs 21

Morēnas, lokālās, 22

— sānu 21, 315

Morēnu augstienes 370

— līdzenumi 370

— māls 4, 21, 315, 316

— mālsmilts 315, 318

— nogulumi 22, 317, 436

— pauguraines 22, 315, 370, 371, 377,

433

— pauguri 435, 441

— smilšmāls (sk. «Smilšmāls»)
— smilts (sk. «Smilts»)
Mo r oz ov a N. 48, 49

Mucor chlamidosporus 61

Mulčēšana 163

Muld cr s 10, 68, 69

Muskovīts 38

Mūžīga sasaluma zona210, 268

Mūžīgaissasalums 211, 216, 282

Myriophyllum371

Myxobacterium 57

Naftalīna tipa savienojumi 73

Nārdus strieta 216

Nātrija acetāts 121
— fosfāti 36

— hidrogēnkarbonāts 122, 244, 245

—
hidroksīds 121, 123

— hlorīds 183, 225, 235, 244, 246, 248,

249

— karbonāts (soda) 16, 20, 73, 119,

122, 123, 160, 244—249
— laukšpats 38
—

nitrāts 244

— oksalāts 73

— savienojumi augsnē 36

litosfērā 36

— sulfāts 186, 225, 235, 244, 246, 248,

249

Nātrijs 15, 34, 146, 147, 158, 165

— alumosilikātos 36

— augsnē adsorbētais 36

— saistītais 122

augsnes adsorbcijas kompleksa
123

— silikātos 36

Nefelīns 38

Nei š t a d t & 269

Neitroni 50
Neitronu reakcijas 49

Nemeinzemes josla, PSRS, 224

Nlkuļošanas kaite 46

Niķelis 42

Nitragīns 58

Nitrāti 11, 14, 26, 114

Nitrāts, kālija, 224

— nātrija244

Nitrātu slāpeklis 41

Nitrificētājas baktērijas 14, 59, 115, 382

Nitrifikācija 41, 59, 114, 175, 185, 211,

212, 391

Nitrilgrupa 138

Nitrīti 14, 41

Nitrobacter 59

Nitrogrupa 138

Nitrosocģstis 59

Nitrosomonas 59

Nitrosospira 59

Nivālā zona 268

Noaršanas kāple 285

No gin a N. 429

Nogulas, grants, 311

— kūdras 311

— māla 310

— organisko atlieku 17

— putekju 311

— sapropeļa 311

— smilšakmens 310

—
smilts 310, 311

Nogulumi, aluviālie (alūvija), 21, 23,

225, 235, 316

ezeru 23

māla 431

mālsmilts 431

— — smilts431

upju 23

gultnes 23

palienes 23

— alūvija-delūvija 253

— augšdevona 443

— Baltijas baseina transgresiju, smil-

šainie, 311

jūras, smilšainie, 317

ledus ezeru 23

— baseinu 436, 438, 443

— deluviālie (delūvijs) 21, 24, 225, 315,

317

— devona sistēmas 310, 317

■ smilšmāla 317

— dolomīta 310, 319, 439

—
eluviālie (elūvijs) 23, 210

— eluviāli-deluviālie 24

—
eoliskie 24, 317

— ezerkaļķa 370

— ezeru21, 23, 316

saldūdens 23



Nogulumi, ezeru, saļainie-sasāļotie, 23

— fluvioglaciālie 21, 22, 215, 316

ārpusledaja 221

iekšpusledāja 22

— gala morēnas 438

■— glaciālie21

— gitijas 370

— ģipša 249, 310

— humīna 110

— juras sistēmas 311

— jūras 20, 25, 235

— kalcija karbonāta 249

— kaļķakmens 300

— karbona sistēmas 311

— ķēmu pauguru 22

— kontinenta 20, 21

— krīta 311

— kūdras 312, 319, 425

—

kvartāra 20, 22, 311, 314, 433, 438,

439, 443, 444

— ledāja (glaciālie) 21, 22

—■ — kušanas baseinu 23, 311

— ledus ezeru 21, 23

— leduslaikmeta beigu posma 23

— lesa 21, 24, 220, 225
— lesveida 24, 225, 318

— limnoglaciālie21, 22, 316, 403, 435

iekšpusledāja 22

— limonīta 312

— māla 310, 431

— mālsmilts 318, 431, 441

— merģeļa 310

— minerālie 370
— morēnu 22, 436

akmeņainie 317

bezakmeņu 317

— ordovika sistēmas 310

— organiskie (kaustobiolīti,planktons)
19, 370

— organominerālie370

— pamatformāciju433

— pamatmorēnas 430

— pirmskvartāra 311
— prolūvija 21, 24, 215, 253

— proluvija-aluvija24

— salūdens kaļķa 312, 319

— sāļainie 25

— sandru 25

— sapropelīta (gitijas) 312, 370

— sapropeļa312, 319, 370

— smilšakmens 310

— smilšmāla 317

— smilts 25, 264, 265, 310, 431, 441

akumulētas 433

— sprostezeru 311

— šjūdoņa 21

—terciāra 311

— triasa 311

— vēja sanestie (eoliskie) 24, 311

Nogulumi, vidusdevona, 443

— vielu koloidu 93

Nogulumu ieži (sedimentieži) 17

drupu 19

■ fizikāli ķīmiskie 19

Nokrišņu lejupejošā darbība 221

Nolaidenums, Viduslatvijas, 312—314,

319 321

No m a 1i s P. 369, 376

Nontronīts 26, 31, 109

Normālelektrods, (standartelektrods)
126

—■ ūdeņraža kalomela, 126

Nostoc 63

Nukleīnskābes 41

Ņeronovs I. 429

ŅeustrujevsS. 13, 204

Obolus 310

Obručevs B. 25

Odēns6B

Ogs 33

Ogleklis 34

—
radioaktīvai? 48, 49, 172, 201

Oglekļa izotops, radioaktīvais, 49

Ogles 19, 78, 97

Ogļhidrāti 57, 61, 62, 67, 68, 73, 79, 136

Ogļskābā gāze 57, 148, 172, 174

Ogļskābe 54, 56, 70, 120, 185, 187

Ogļūdeņraži 71

Oksalskābe 81

Oksidaze 61

Oksidēšanās (oksidācija) 70, 71, 150.

337

— reakcijas augsne 125

Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas 71

Oksīdi, bāziskie, 34

Oksigleja horizonts 364

Oksiglejs 95

Oksikarbonskābju grupa 76

Oksiskābes 62, 71

Olbaltumvielas 41, 59, 61, 70, 71, 79,

81, 136

Olivīns 26, 38

Oļi 18, 19, 22

— parskalotie 311

O m eļ jan sk i s V. 14

Opāls 26

O pa r i ns A. 85

Organiskā masa 99

— viela 99

Organiskās vielas sadalīšanas cikls 41

— — uzkrāšanā? 352

Organiskās atliekas 65

Organisko atlieku humifikācija 328

ķīmiskais sastāvs augsnē 67

■ mineralizācija328

nogulas 17
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Organiskās, dūņas 370

—
skābes 53, 79, 81, 86, 185

gaistošās 71

Organiskie mēsli 382
— nogulumi (kaustobiolīti, planktons)

19, 370

Organogenie nogulumi370

— slāņi (sapropelis, kūdra) 23

Organominerālie savienojumi 120

O r1 o v s ki s N. 246

Ornitīns 79

Ortodikramskābe 38

Ortofosforskābe 36

Ortoklāzs 26, 38, 140

Ortokramskābe 38

Ortšteina iluviālais horizonts 407, 412,

413

Ortšteins (rūsakmens) 93, 102, 130, 199,

340, 344, 346, 351, 366, 372, 400, 409,

411—413, 416, 418, 420

Ortzands 409, 420

Osi 311, 318, 435

Osu grēdu virkne — Kangari: mazie—

lielie—Ogres441

Otocki s P. 156

Paaugstinājumu joslas 439

Pacēlumi, glaciālo nogulumu,433

— limnoglaciālonogulumu 433

Pacēlums, Dundagas, 43

— Viļānu—Krustpils 443

— Ziemeļrietumu Vidzemes 312—314,

321, 438

Paliene 86, 258

— centrālā 259, 260, 261, 386, 387

— piegultnes 259, 260, 261, 386, 387

— pieterases 259, 260, 261, 386

Palienes augsnes (aluviālās augsnes,
ūdens sanesumu augsnes) 204, 214,

216, 229, 257, 259, 323, 325, 326, 384,

387, 430, 432, 437, 455

graudainās 23, 43, 100, 260, 261,

262, 316, 387, 456

kārtainās 260—262, 316, 387, 388

— —
kūdrainās 259

melnzemes stepes augšņu zonas

259

mežastepes augšņu zonas 259
— — mežu-pļavu augšņu zonas 259

pārejas 260—262, 387, 388

purvainās 259

— — sausās stepes augšņu zonas259

trūdamās 260—262, 387, 390

— —
tuksneša augšņu zonas259

— — tundras augšņu zonas259

— augšņu grupas 261

■ izmantošana 262

klasifikācija 260, 261

— — veidošanas 386

Palienes solonci 259

— solončaki 259

— veidošanās 258

Palu ūdeni 261

Pamatieži 23, 211, 317, 439, 443, 444

— augšdevona sistēmas 439

Pamatklintājs, pirmskembrija, 310

Pamatmorēna 21, 215, 315

Pamatmorēnas līdzenums 315

Pamatūdens (gruntsūdens) 156, 200

Pamežs 228

Papuve 170

— aizņemtā 170, 224

— agra 170

— kulišu 170, 224

— melnā 170, 349

— vēlā 170

Papuves agrohidroloģiskā nozīme 170

Papuvēšana 170

Pārejas purva augsnes 50, 325, 326.

376, 379, 383, 432, 437, 442, 443, 455

augšņu veidošanās 379

— — kūdra 442

— purvi 362, 379, 438, 439, 440

grīšļu-sfagnu 379

hipnu-sfagnu 379

Pārmālošanās 254, 404

Pārpurvošanās 26, 262, 354, 386, 388,
415

—

augsnes 88, 156, 197, 259, 327, 328

— pļavu 373

— sauszemes 372

— ūdensbaseinu 370, 371

Pasaules augsnes 271

— augšņu agronomiskā rajonēšana 271.

— maizes klēts 280

Pašmeliorācija, soloncu, 251

Pauguraine 312, 433

Paugurainu grēdas 439

Pauguri 312, 431, 433, 439, 444

— augstie 438, 439

— fluvioglaciālie22

— ķēmu 22

Pavlocka F. 50

Pazeminājumi,reljeia, 444

Pedosfēra 65

Pegmatīti 17

Pehametrs 450

P civ c J. 43, 47

Pektīns 57

Pektīnvielas 61, 67, 79

Pelējuma sēnes 61, 211

Pelējums 61

Pelēkzemes 13, 41, 60, 74, 116, 197, 203.
204, 237, 239, 240, 267, 279

— apūdeņojamās 240, 241

— glejotās 240, 241

gaišās 241

—
— tumšās 241

— pļavas 279
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Pelēkzemes, soloncētās, 240, 241

— solončakotās 240, 241

— tipiskās 240

gaišās 240

parastās 240, 241

tumšās 240, 241

— ziemeļu 240

■ ■ gaišās 240

• parastās 240
Pelēkzemes augšņu izmantošana 242

Pelīti (mālainie ieži) 19, 21

Pelnu elementi 361, 378

Pelnvielas 72, 375

Penicilīns 62

Penicitlium 61, 62

Pentozāni 57

Pentozes 71, 79

Peptizācija 108

Peridotīti 18

P c rš in a M. 237

Peterburgskis 187

Petroleja 145

Phleum pratense 216, 373
— boehmeri 227

Phoma 61

Phragmites communis 371

pH skaitlis 117

Phycomycetes 61

Picea excelsa 215

Piesmērējumi 102, 228

— gleja, 95, 259, 326, 331, 332, 335, 344,

353

— mangāna421

— purva rūdas 259

— rūsas 94, 415

— silīcija dioksīda 230, 249

PiguļevskisM. 132. 146, 147

Piknometra aizstājējs 140

Pinnularia viridis 63
Pinas silvestris 215

Piridīna tipa savienojumi 73

Pirimidīnubāze — citozīns 79

timīns 79
— bāzes 71, 79

Pirīts(i) 37, 60, 140

Piroksenīti 17, 18

Piroksēns(i) 46, 317

Firosēnu grupa 38

Pirola tipa savienojumi 73

Piroluizīts 26

Piromorfoloģiskā analīze 92, 93, 95

Plagioklāzs — albīts 26, 38

— anortīts 26, 38

Plagioklāzi 26, 32, 38

Planktons 370
Plēsuma slimība 383

Plēvīšu ūdens (viegli saistītais) 152,

153, 155, 157, 159, 161, 164, 189

mālā 153

smilšmālā 153

Plēvīšu ūdens smiltī 153
— ūdens noteikšana 153

Plutonijs 50

Plutonīti 17

Pļavas augsnes 203, 211

— — mitro subtropu 277

tropisko sauso savannu 275, 276

— brūnzemes augsnes 238

— kanēļbrūnās augsnes 278

— kastaņbrūnās augsnes 236, 237, 280

— melnzemes augsnes 229, 233, 280

— pelēkas-kanelbrūnas augsnes
278

— pelēkzemes augsnes 279

—

purva stadija 373

— veģetācija 441

— velēnošanās stadija 373

Pļavas, augstā līmeņa, 389

— vidējā līmeņa 389

— zemā līmeņa 389

Pļavu pārpurvošanās 373

Pjavkopība 9

Pļusņins I. 159—161, 173
Poa bulbosa 239

— pratensis 216, 227

Podi 225

Podzola horizonts —A
2 (izskalotais,

eluviālais) 92, 98, 212, 213, 327, 331,
335, 337, 339, 340, 341, 343, 346, 350,

351, 414—418, 425

glejots — A2g 361, 363, 367, 420

— — virsglejots 417

— veidošanās 336

Podzolēšanās (podzola veidošanās, iz-

skalošanās) 20, 34, 91, 207, 214,

216, 259, 327, 336—339, 343, 346, 349,

354, 362, 363, 386, 388, 406, 416, 418,

422

— mežā 53

Podzolētās augsnes 15, 39, 41, 190, 197,
204, 205, 214, 216, 221, 322, 325,

326, 335, 338, 432, 437
iekultivētās, 8, 432, 434, 435,

437, 439

mālsmilts 35, 439, 456
neiekultivētās 338, 341, 342, 344,

■ palsas 281

— — smilšainās 443
smilšmāla 50, 438

smilts 35, 439

— — stipri podzolētās 8, 325, 338, 340,

345, 346, 348, 351, 437, 439, 442, 443

tipiskās 116, 214, 281, 325, 338,

349—351, 362, 363, 432, 434, 439,

440, 442, 443, 445

vāji iekultivētās 338, 341, 343,

344, 347

vāji podzolētās 325, 328, 338,

340, 341, 350, 434, 435, 437, 439

velēnu 30, 35, 60, 116, 125, 214,

218, 281, 323—329, 335, 338—348,
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362, 363, 366, 430, 432, 434, 435,

437—440, 442, 443, 445, 455, 456
Podzolētās augsnes, vidēji iekultivē-

tās, 338, 341, 343, 345, 347

vidēji podzolētās 325, 338, 340,
343, 344, 348, 350, 351, 443

Podzolēto augšņu ielabošana 348, 351

izmantošana 348

veidošanās 336, 338

Podzolētās gleja augsnes 214, 216, 218,

281, 323, 325, 326, 354, 359, 362—

365, 367, 432, 455

— ■ kūdrainās podzolētās gleja
365, 366

— kūdrainās podzolētās glejotās
365, 366, 367

trūdamās podzolētās gleja
365, 366

— trūdamās podzolētās glejotās
365, 366, 367

— velēnu podzolētās gleja 365,

366, 439, 440, 443, 445

— — — velēnu podzolētās glejotās 44,

45, 218, 365, 366, 432

Podzolēto gleja augšņu ielabošana 361,

362, 366

izmantošana 361, 362, 366

veidošanās 362

Pogrebņaks22l
Polārā diena 210

— nakts 210
Polderi 431

Poliakrilamīdi 138

Poliakrilamīdu humāti 138

Poliakrilnitrili 138

Poliakrilnitrils PANI-1 138

— PANI-2 138

Polifenoli 69, 79

Polikondensācija 69

Polikramskābe(es) 38, 120

Polimēri 137, 138

Polimērs — akmeņogļu līmes 138

— humātu preparāti 138

— kūdras līmes 138

— mākslīgie struktūrveidotāji no «X»

sērijām 138

— poliakrilamīdi 138

— poliakrilamīdu humāti 138

— poliakrilnitrili 138

— sapoiimēri (sk. «Sapolimēri»)
Polimēru funkcionālā grupa

— amino-

grupa 138

■ fenolgrupa 138

hidroksilgrupa 138

karboksilgrupa 138

nitrilgrupa 138
— nitrogrupa 138

skābju amīdu grupa 138

— funkcionālās grupas 138
Polimerizācija 69

Polinovs B. 13, 205, 274

Polisaharīdi 79

Polisaharīds — celuloze 79

— ciete 79

— ksilāni 79
— pektīnvielas 79

— poliuronīdi(pektīnvielas) 79

Poliuronīdi (pektīnvielas) 79

Polutrichum commune 373

Ponomareva V. 76, 89, 91, 92, 336

Ponomareva S. 65

P o p ov a V. 224

Populus tremula216

Porfīri 17

Potamogetonluceus 371

— natans 371

— obtusifotius 371

— praelongus 371

— pusillus 371

Prasolovs L. 13,243, 254,264, 271,

278, 284, 406. 429

Preterozijas pasākumu sistēma 284

Priekšstepe 24

Primārie minerāli 19, 25—27, 31, 39,

109

Primāro minerālu dēdēšana (sk. «Dē-

dēšana»)
P r jaņ i šņ iko v s D. 10, 13, 58, 104

Propionskābe 120

Protaktīnija izomēri 48

Proteāze 61, 62

Proteīns (i) 68, 79, 398

— sagremojamais293

Protococales 63

Protozoa 64

Provinces (sk. «Augšņu provinces»)
Psammīti (smilšainie ieži) 18, 19, 21

Psefīti 19, 21

Pseudomonas fluorescens 56

Puķe A. 351, 440, 442, 443

Pulsatilla patens 227

Purinu bāze — adenīns 79

guanīns 79

hipoksantīns 79

ksantīns 79

— bāzes 71, 79

Purvainās augsnes 116, 172, 179, 317,

323, 326, 351, 354, 364, 400, 415,

430, 432, 434, 435, 438—440, 442,

443, 456

— minerālaugsnes 351

Purvaino augšņu veidošanās 352

Purvājs 425

— priežu432

Purva attīstības pārejas purva fāze 379

purva fāze 377

— augsnes (hidromorfās) 8, 60, 172.

179, 204, 214—216, 218, 229, 255,

274, 277, 281, 323, 325, 326, 360, 367,
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369, 400, 425, 430, 432, 434, 435, 438,

443, 445, 456

Purva augsnes, augsta purva (sk.
«Augstā purva augsnes»)

— — pārejas purva (sk. «Pārejas pur-
va augsnes»)

zemā purva (sk. «Zemā purva
augsnes»)

— augšņu iekultivēšanā 382

izmantošana 382

klasifikācija 375

nosusināšana 382

— — veidošanās 373

— evolūcijas cikls 374

— rūda 39
Purvi 221, 323, 367, 442, 443

— alkšņu 377

— alkšņu-grīšļu 378

— augstie (sk. «Augstie purvi»)
— bērzu-grīšļu 378

— bērzu-priežu 378

— centrāli oligotrofie 375

— dziļie 369

— grīšļu 377

— grīšļu-ciņu 377

— grīšju-sfagnu 379

— hipnu-grīšļu 377, 378

— hipnu-sfagnu379

— meža 377, 378

alkšņu-grīšļu 378

—
— bērzu-grīšļu 378

bērzu-priežu 378

priežu 378

— niedru 377

— pārejas (sk. «Pārejas purvi»)
— periferiālioligotrofie 375
— priežu 378

— pļavas 377

— seklie 369

— sfagnu 211, 381

— spilvu-sfagnu 381

— sūnu 374, 375

— vidēji dziļie 369

— zāļu 371, 374

— zemie (sk. «Zemie purvi»)
Purvs, Beibežu, 375

— Liepu—Sūnakļu 374
— Nidas 370

— Pečoras 374

— Pleces 374

— Teicu 369

— Tīreļa 374

— Velna 370

Purvu kartēšana 369

— rašanās 369, 371

—■ — sauszemei pārpurvojoties 372

ūdenstilpeiaizaugot 370

— — — pāraugot
Pussabrukšanas periods, radioaktīvā

oglekļa, 48

Pussabrukšanas periods, radioaktīvo

elementu, 48

radona 50

Pustovalovs 19

Pūšana, olbaltumvielu, 56

Putekļainās smilts frakcijas (aleurīti)
21

Putekļi 19, 24, 27, 28, 258, 311, 315
— rupji 25, 27, 28, 220

— smalki 27

— smilšaini 28
— vidēji 27

Putekļu frakcijas 31

— vētras (melnās vētras) 283

Quercus robur 216

Pādija rinda 13

Rādijs 48, 49, 172

Radioaktīvā rinda, antinourāna-235

(aktīnija-235), 48

torija-23248

urāna-238 13, 48

Radioaktīvas rindas (saimes) 48

Radioaktīvais elements — aktīnijs 48

berilijs 49

— — plutonijs 50

protaktīnijs 48

rādijs 48, 49, 172

radioaktīvais bismuts 48

cēzijs 48, 50—52

jods 51

kalcijs 48

kālijs 48, 49, 172

ogleklis 48, 49, 172, 201

rubidijs 48

■ — samārijs 48

— stroncijs 48

radons 49, 50

torijs 48, 49

tritijs49

urāns 48, 49, 172

Radioaktīvie elementi, dabiskie, 48

— elementu izotopi, mākslīgie (skald-
produkti), 48, 50

Radioaktīvo elementu daudzums aug-

snē 48, 49

— — grupas 48

— — ģenētiskāķēde 48

— — izotopi 48

pussabrukšanas periods 48

— izotopu bioloģiskā ietekme 51

Radioaktivitāte, mākslīgā, 50

RadiščevsA. 10

Radona izotopi 49, 50

Rafinoze 49

Ragmāns(i) (amfibolu grupa) 26, 32,

34, 38, 317, 404

Ramanis K. 312

R a m a n s E. 199, 205, 253



Ramans Ģ. 429

Ramonova 154

Ranunculus 268

Raphanus raphanistrum 218

Rasa 151

R a s c 1 s 128, 187

Ražas prognozēšana 304

Redokselektrods, platīna, 126

Redoksnormālpotenciāls 126

Redoksprocesi 125

Reducēšana 71

Reducēšanas procesi 91, 337, 355, 374,
423

augsne 95, 352, 353
— reakcijas 125

augsnē 125

Reducēšanās-oksidēšanās attiecība aug-
snē 175

— procesi augsnē (redoksprocesi) 125,
126

— reakcijas 125

dzelzs 125, 126

fosfora 126

mangāna 125, 126

sērā 125, 126

skābekļa 125

slāpekļa 125, 126

ūdeņraža 125

Re i ntām s 407

Reljefa ietekme augsnes veidošanā 200

Reljefs, Latvijas PSR teritorijas, 312—

314

augšņu rajonu 431, 433, 435,
438, 439, 441, 442, 444

— līdzenumu 312

— PSRS augšņu zonu 210, 215, 220,
225, 235, 239, 256, 267

— slīpu viļņotu līdzenumu un lēzenu

pauguru 312

— stāvu nogāžu un dziļāko senleju 314
— vidēju pauguru un vidēji dziļu upju

ieleju 314

— vijņotu līdzenumu 312

— virsmas lielformu 314

Re m c z ovs N. 104, 171, 223, 231, 251

Renzīnaugsnes 78

Revuts I. 189

Rhizobium 58

Rhizocarpon 54

— ģeographicum54

Rhizopus 61
Riekstiņš A. 191

Riests 398, 415, 425

Rihthofens 10

Riņķis G. 43

Rcbežhorizonti 375

Rode A. 40, 94, 151, 166, 174, 222,

223, 236, 337

Rokačova V. 271

Rotmistrovs 154

RozanovsA. 240

Rozovs L. 157, 161

Rozovs N. 206, 207, 272, 429

Rubīdijs, radioaktīvais, 48

Rudakovs K. 69

Rugaines lobīšana 233, 234

Rūgšana, celulozes, 56

— ogļhidrātu56

— pektīnvielu 56

— sviestskābā 56
Rumex acetosella 218

R v nov a E. 420

Rūsakmens (ortšteins) 93, 94, 102, 353,

356, 364, 366

RutkevicsV. 14

Saaruma valnis 287

SabaninsA. 30

S a b a šv i 1i M. 256, 270

Saccharomycetes 61

Saharoze 79
Saimniecības plāna kopija 449

— ražošanas līmenis 462

augsts 301

— — — vidējs 301

Saistīšanas enerģija 116

Sakārta 97, 101, 148, 162, 173, 198

— pēc augsnesblīvuma 101

— — irdena 101

irstoša 101

ļoti blīva 101

• vidēji blīva (sablīvēta) 101

— pēc porainības agregātos 101
— — acaina 102

cauruļveida 102

dobumaina 102

poraina 102

sīkporaina 102

šūnaina 102

— pēc porainības starp agregātiem 102

lielplaisaina 102

. — plaisaina 102

sīkplaisaina 102

Sakārtas porainība 141

Salnas, agrās pavasara, 177

— vēlās rudens 177

Salsola arbustcula 239

Sālsskābe, 10%, 450

Salvia nutans 227

— pratensis 227

Sāļainās augsnes 60, 122, 123, 204, 243

mangravu 274

— — tropisko mitro mežu (mangravu)
274

Sāļainie nogulumi25

Sāļu garoziņas 279

Samārijs, radioaktīvais, 48

Sandru nogulumi25
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Sanesumi, aluviālie (alūvija), 215, 241,

259

— deluviālie (delūvija) 241, 262

— māla 316

— mālsmilts 316, 388

— palu ūdeņu 23, 263

— smilšainie 317

— smilšmāla 316, 388

— smilts 316, 388

Sapolimeri 137, 138

Sapolimērs Sp-7 138

— Sp-8 138

— Sp-10 138

— Sp-16 138

Saponīts 26

Sapropelis 19, 23, 317, 370, 371, 376

Sapropeja kūdra 371

— nogulumi 312, 319, 370

Sapropelita nogulumi312, 370

Sapropelītis (gitijas) 317, 370, 371

S ar i šv i 1 i J. 122

Sarkanzemes 26, 41, 116, 122, 197, 215,

256, 257, 268, 277

— nepodzolētās 256

— podzolētās 256, 257

— tipiskās (nepodzolētās) 256

Sarkanzemju izmantošana 257

Satecējumi, karbonātu, 241

Saules radiācijas enerģija 87

Sausvēji 266

Savannas, augsto zālaugu, 274

— sausās 275

Savarenskis V. 158

S avi nov s N. 128

Scirpus lacustris 371

Scutonema mirabilis 63

Sedimentieži 17

Segmāli 22, 215, 316, 318
Sekundārie minerāli 19, 25, 26, 27, 31,

33, 39, 151

— — amorfie 109

■ kristāliskie 101

Sekundāro minerālu grupa
— māla mi-

nerāli (sk. «Māla minerāli»)
— oksīdu un oksīdu hidrātu mi-

nerāli 26

vienkāršo sā|u minerāli 26

grupas 26

pārveidošanās 420

■ resintēze 420

sintēze 420

S e1 k c 119

Sels (dubļi un akmeņi) 283, 289

Sēnes (sk. «Augsnes mikroorganismi»)
Senkrasts 260

Senleja,Abavas, 314

— Daugavas 314

— Gaujas 314

Sequoiagigantea 53

Serensens 117

Serīns 79

Serpentīni,Urālu, 46

Sēra baktērijas 14, 59, 60

— dioksīds 183

— savienojumi augsnē 37

— — litosfērā 37

— — magmatiskajos iežos 37

Sērs 14, 37, 54, 60, 72, 86, 243, 317

— augu barības elements 38

— bioloģiskajā vielu apritē 38

Sērskābe 37, 38, 60, 120, 185

Sērūdeņradis 57, 172, 374, 382

Sļagnum 373

Sialīts 278

Sibircevs N. 7, 11, 12, 29, 194, 201

Siderātu kultūras 396

Siderocarpa 60

Sidcromonas 60

Sienīti 17, 18

Sienītporfīri 18

Silīcija dioksīda hidrāts 26

piesmērējumi 230, 249

uzbārstījnmi 222

—
dioksīds 17, 26, 97, 102, 249, 256

257, 456

— hidroksīds 109, 273

— savienojumi augsne 38

Silikāti 38

— kalcija 35

— magnija 35

—
metadikramskābes 38

— metakramskābes 38

— ortodikramskābes 38

— ortokramskābes 38

— polikramskābju 38

— primārie 26

— trikramskābes 38

— vienkāršie 36

Silikātieži, skābie, 38

Sils 409

— priežu 432, 438

Skābeklis 63, 186

— augsnē 172

— molekulārais 125

Skābeņskābe 79

Skābju amīdu grupa 138

Skaldprodukti 48
Skrinnikova 369

Skudrskābe 57, 61, 70

S k v jā n s R. 357, 364, 388

SkvorcovsA. 179

Slāņkopas, kembrija sistēmas, 310

— permas sistēmas 311

— silūra sistēmas 310

Slāpeklis 15, 34, 39, 57, 59, 85, 86, 91

172, 212, 228, 327, 332, 374

— amonija 41

— fosfatīdos 41

— kastaņbrūnajās augsnēs 41

— kultūraugsnēs 41



509

Slāpeklis melnzemēs 41
— minerālais 41
— nitrātu 41

— nukleīnskābēs 41

— olbaltumvielās 41

— organiskajā? atliekās 41

— pelēkzemēs 41

— podzolētajās augsnēs 41

— sarkanzemēs 41

— velēnu karbonātu augsnēs 41

— zāļu purva kūdrā 41
— Zemes atmosfērā 41

Slāpekļa cikls augsnē 41

— dioksīds 183
— hipotēze, M. Vilska, 41

— savienojumi 79

augsnē 39

— savienojumu pārvēršanās dabā 40

— un oglekļa attiecība augsnē (C :N)
41

Slapekļsaisļītājas baktērijas (sk. «Aug-
snes mikroorganismi»)

Slāpekļpaskābe 59, 115

Slāpekļskābe 59, 115, 120, 185

S 1a v c ī t a j s L. 429

Sleinis I. 429

Slieku koprolīti 65, 103, 135

Smalkzeme 14, 28

Smilšakmens 19, 311, 438

— devona 431
— vidusdevona 438

Smilšakmena nogulumi 310
Smilšmāla nogulumi 317

— sanesumi 316, 388

— uznesumi 23

Smilšmāls 19, 23, 24, 27, 30, 85, 143,
210, 215, 225, 226

— bezakmeņu, putekļains, 318

— lesa 240

— lesveida 220, 235, 239

— morēnu 21, 311, 317, 431

— — bezkarbonātu 317

karbonātu 317

smags 315, 317

vidējs 315, 317

viegls 315, 317

Smiltāji 24

— kāpu 39

— kustīgie (ceļojošas kāpas) 289

— tuksnešu 264, 281

Smiltājuizmantošana 266

Smilts 18, 19, 21—25, 27, 28, 74, 205,

210, 215, 218, 239, 265, 315, 318

— aluvija 265

— bezakmeņu 318

— delūvija265

— elūvija 265

— eolovija 265

— ezeru 265
— fizikālā 28, 29, 99

Smilts, fluvioglaciālā (fluvioglācija)
265, 431

— irdena 19

— irstoša 30

— jūras 265

— jūrmalas 319

— kā augsnes mehāniskā sastāva frak-
cija (psammīti) 21, 28

— ļoti smalka 27, 28

— morēnu 8, 21, 31, 315

— pārskalota 211
— putekļaina 18, 22, 27, 318

— rupja 27

— saistīga 30

— sanesumu316, 388

sīka 27

— smalka 18, 27, 143

— smalkgraudaina 312

— upju sanesta 319

— vidēji rupja 27, 143

Smilts augsnes 31

— — brūnzemes 264

— — kastaņbrūnās 264

melnzemes 264

— — pelēkzemes 264

velēnu podzolētās 264
— augšņu adsorbcijas spēja 266

— —
fizikālās īpašības 265

— — hidrofizikālās īpašības 265

— — ielabošana 265
— graudiņi,apaļi, 265

pusapaļi 265

šķautnaini 265

— graudiņuapvalks 265

— īpatnējais svars 265

— nogulas 310

— nogulumi25, 264, 265, 310, 431, 433,
441

— porainība 265

— tilpumsvars 265

— tuksneši 239, 276, 279

— ūdensietilpība, lauka, 265

— ūdenspacelšanas spēja 163

Sniega aizturēšana 182, 234

— segas siltumizolēšanas spēja 178

S o b o | cv s S. 296

Soda (sk. «Nātrijakarbonāts»)
Sokolovs A. 36, 147, 161

Sokolovskis A. 18, 96, 104, 192

Soliflukcija (grunts tecēšana) 212

Solodēšanas process 252
Solodētais horizonts 252

Solodi 20, 221, 229, 233, 235, 243, 251,
275

— kūdras 252

— kūdras gleja 253

— meža (tipiskie) 252

— pļavas (velēnu) 252, 253

— purva (kūdras) 252, 253

—
subboreālo stepju 280



Solodi, subtropisko pustuksnešu un tuk-

snešu, 281

— tipiskie 252

— velēnu 252

Solodu izmantošana lauksaimniecībā

253

— klasifikācija 252

— ķīmiskais sastāvs 252

— profils 251, 252

Soloncešanās process 116, 147, 205, 248

Soloncētais horizonts 241, 249

Solonci 20, 221, 229, 233, 236, 237, 243,

247, 248, 275

— brūnzemju 250

— hlorīdu-sulfātu 249, 250

— kastaņbrūno augšņu 250

— kompleksie 249

— melnzemes augšņu 250, 280

— nātrija karbonāta (sodas) 248—251
— pļavas 250, 251

— pjavas-purva 250

— pļavas-stepes 250
— sodas-hlorīdu-sulfātu

(kompleksie) 249,250

— stepes 250, 251

— subboreālo stepju 280

Soloncu augšņu ielabošana 250

ar ģipšošanu 251

profils 249

— degradācija
Solončaki 20, 212, 221, 229, 233, 235,

236, 239, 243—246, 248, 268

— eluviālie 247

— hlorīdu 245, 247

— hlorīdu-sulfātu 245, 246

— irdenie 246

— kalcija 245

— kalcija-magnija 245

— kalcija-magnijakarbonātu 245

— kalcija-nātrija 245

— karbonātu 247

—
karbonātu-sulfātu 245

— litogēnie247

— magnija 245

— magnija-kalcija 245
— magnija-nātrija245

— melnie 246

— nātrija 245, 248

— nātrija karbonāta (sodas) 245, 248

— piejūras 247

— pļavas (karbonātu) 246, 247

— reliktie 247

— sekundārie 247

— slapjie 246

— sori (šori) 246, 247

— subtropisko pustuksnešu un tuksne-

šu 279, 281

tuksnešu 279

— sulfātu 245, 246

Solončaki, sulfātu-hlorīdu, 245, 246
— sulfātu-sodas 245

— tropisko tuksnešu 276

Solončaku augšņu atsāļošana 247

— — izmantošana 247

profils 244

— — sāļu sastāvs 244
— klasifikācija 245

pēc ķīmiskā sastāva 245

pēc morfoloģiskām pazīmēm 246

— sekundāra sasāļošanās 247

Solončaksolonci 250

Sola stabilitāte 105

Sols 95, 109

Sosīrs N. 68, 82

Spaleru stādījumi 257

Spēks, kapilāru meniska, 153—158, 160,
166, 168

— kohezijas 146

— ledus kristalizēšanās 180

— molekulārais 156
— pievilkšanās, ūdens molekulu un

augsnes daļiņu molekulu, 149
— sakņu sūkšanas 164, 183

— savstarpējais, ūdens molekulu, 149

— smaguma 149, 153, 154, 156, 157,

183

— sorbcijas 166

Spergula arvensis 218

Spiediens, augu sakņu radītais, 135
— briešanas 146

— gradienta 157

— ledus kristālu radītais 135

Spirti 71, 79

Sprosta baseins 436

Sprostezeri 311, 316

Sprostezeru nogulumi311

S t a lb o vs R. 304, 464
Standartelektrods 126

Starojums a 50

— P 50

— V 50

Starphorizonti96

Starphorizonts A
OAi 409

— A,A2 351

— A2 B 351

— 8,82
351

— BC 351

Starpslāņi, jaunveidotie, 102

Stearīnskābe 79

Stepe 224, 234

— kalnu 268

— kaviļu un tipčaku 231

— sausā 234

Piekaspijas, soloncētā, 236

Piemelnās jūras 236

Turgajas 236

Viduskazahijas 236

Stipa capillata 226

— joannis 226
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Stipa sienophylla 226

Stoklass J. 180

Stratiotis 371

Stremme 205

Streptomicīns 61

Stroncijs 42, 48, 50—52
— augos52

— augsnē 51

— radioaktīvais 48, 50, 51

Struktūra 97, 99, 128

— agronomiski vērtīga 133

— kubveida 100, 129, 130

cilaina 100, 128, 129

rupjcilaina 129 .
sīkcilaina 129

drupataina 100, 129, 130

putek|aina 129

rupjdrupataina 100, 129

sīkdrupataina 100, 129, 130

vidēji drupataina 129

graudama 100, 129, 130

rupjgraudaina 100, 129

— sīkgraudaina 100, 129

vidēji graudama 129

riekstaina 100, 129, 130

rupjriekstaina 100, 129

sīkriekstaina 100, 129

— ■ vidēji riekstaina 129

— labi izteikta 100
— mala augšņu 136

— plākšņveida 100, 130

lapaina 100, 130

plākšnaina 100, 130

slāņaina 100, 130

zviņaina 130

čaumalaina 130

— rupjzvīņaina 100, 130

smalkzvīnaina 100, 130
— prizmatiska 100, 129, 130

prizmaina 100, 129, 130

rupjprizmaina 100, 129

sīkprizmaina 100, 129

smalkprizmaina 100, 129

zīmuļveida 129

stabaina 100, 129, 130

— rupjstabaina 129

sīkstabaina 129

vidēji stabaina 129

stabveida 100, 129

rupjstabveida 129

— sīkstabveida 129

— smilšmāla augšņu 136

— smilts augšņu 136

— ūdensizturīga 101, 131, 133

— ūdensneizturīga 101

— vāji izteikta 100

Struktūras agregāti 100, 128

kubiska tipa 129

plākšņveida tipa 129

prizmatiskā tipa 129

Struktūras agregātu klasifikācija 128

— drupatas 128

ieapa|as 100

lapainas 100

kubiskas 100

plākšņainas 100

prizmainas 100

stabainas 100

stabveida 100

— noārdīšanās 133

— noārdītāji faktori 136

bioloģiskie 136, 137

■ — fizikāli ķīmiskie 136
mehāniskie 136

— veidošana 137

ar agrotehniku 137

ar mēslojumu 137

ar struktūrveidotājām vielām 137

— veidošanās 133

Struktūrveidotājas vielas 137

Struktūrveidotāji ilggadīgie zālāji 135

— no «X» sērijām 138

Struktūrveidotājs Rohagit 138
— Separan 138

— SRD-186 138

— SRD-189 138'
— Verdickung AN 138

Suberīns 78

Subnivālā zona 268

SukačovsV. 210, 369

SukačovsN. 371

Sulfāti 20, 37, 38, 114

— divvērtīgokatjonu 38
— trioksīdu 38

— vienvērtīgo katjonu 38

Sulfāts, kalcija, 236, 244, 370
— magnija 244, 246, 249

— nātrija 186, 225, 235, 244, 246, 248,
249

Sulfātu reducētājas baktērijas 123

Sflfatizēšanās 185

Sulfofikācija 60

Sulfīdi 37, 91

Sulfīds — cinkmans 37
— pirīts 37

— svina spīde 37

Sulfomonas 60

S v m gi ns M. 210

Superfosfāts 113

— dubultais 38

Suvalovs S. 429

Sveķi 67, 71, 79

Svekskābes 71, 79

Sviestskābe 57, 69, 70, 120

Sviestskābes baktērijas 58, 420
Sviklis 384

Svina spide 37

Sanes 164

Siblers G. 179
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Šizolīti 17
S j v b c r s 205

Šķīduma izoelektriskais punkts 105, 109

Šķīdums, intermicelārais, 106

— īstais 104, 105, 184

— koloīdais 184

— nepolārs 145

S 1 c z i n gs 68

Smuks A. 68, 69, 171, 184

Sokaļska Z. 271

SprengelsX- 10,68, 82

Sreiners6B
S tob c G. 436

S v 1 c c S. 435
S v 1 g in a O. 239

S v 1o v & 82

Taiga 215

Takīri 242

Takīru augsnes 240, 242, 279, 281

Tanf iljevs G. 210

Tanīni 79

Tauki 56, 57, 61, 68, 79, 80

Tauku sadalīšanās 70

Taukskābes 56, 57, 61, 70, 71, 79, 81

Terase, virspalu (ielejas pamatkrasts),
260

Terases, nogāžu, 281

— upju 435, 436

Tērs A. 9, 10, 67, 82, 205, 294

Thiobacillus thiooxidans 60

— thioparus 60

Thiobacterium 60

Tilia cordata 216

Timīns 79

Tipoloģija 13

Tirozīns 79

Titāns 222

Tj v |ins 104, 132

Tjumencevs N. 291, 297

T jurins I. 14, 66, 75, 76, 78, 82, 251,

336, 404, 412

TjurjukanovaE.50

Tolmunds D. 137

Torijs 48, 49

Torons 49

Tor p s 205

Trahīts(i) 18,256

Transpirācijas koeficients 149

Trichoderma 61

— koningii62

Trihidrols 150

Trijstūris: augi—augsne—mēslojums
10, 13

Trikramskābe 38

Trioksīdi 74, 93, 249, 251, 252

Trioksīdu grupa 109

— hidrāti 77, 254
— migrācija 407

Tritijs 49

Trofimovs A. 153

TrusovsA. 69

Trūda akumulācijas (uzkrāšanās) hori-

zonta veidošanās 89, 90

— krāsa 199

— pavairošana 324, 348, 349, 435

— uzkrāšanas augsnē 80

— (velēnas) horizonts — A! 66, 89,

90, 97, 213, 214, 228, 237, 252, 330,

331, 339, 341—343, 346,348,355,356,

358, 363, 366, 387, 389, 390, 393, 396,

402, 403, 406, 407, 414—417, 419,
421—424, 427

dubultais409, 416

Trūds (humuss) 8, 35, 60, 65—68, 72,

80, 97, 99, 102, 127, 133, 140, 141,

146, 198, 228, 360, 395, 403, 417

— aktīvais 133, 145

— hidrofobais 145

— meža augsnēs 398
— neaktīvais (hidrofobais) 145

— organominerālais 359

— pļavā, tīrumā 398

Trūdskābes (humusskābes) 10, 69, 72,

80, 90, 91, 93, 120, 123, 135

— tumšās 353

Trūdskābju savienojumi 97
Trūdvielas 10,67, 70, 72

Trudvielu izpētes vēsture 67

— stabilizētājs — alumīnija oksīds 89

— — dzelzs oksīds 89

kalcijs 89

Trupe, sakņu, 427

Tuksnesis, arktiskais, 210, 211, 282

Tuksneša augsnes (pelekbrunās) 204,

240, 241, 242

— — nesoloncētās 241

primitīvās 241, 242

soloncētās 241, 242

— aizsarggarozas 279

— «iedegumi» 279

— solončaki 279

— tundra 210, 211

Tuksneši, akmeņainie, 276, 279

— akmeņainie-mālainie279

— mālainie276

— smilšainie (smilšu) 239, 276, 279

— subtropiskie 279

— tropiskie 276

Tuksnešu smiltāji 264, 281

Tundra 74, 213

— arktiskā (tuksneša) 210—213

— Čukču 210

— Hibīnu 212

— kalnu 210

— krūmu 211, 213

— kerpju-sunu 211

— meža 211, 213

— plankumaina 211
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Tundra, poligonālā,211

— rietumu 210

— Sibīrijas 210

— subarktiskā 210

dienvidu 210

ziemeļu 210

— tuksneša 210, 211

Tundras augsnes 204

— gleja augsnes 212, 213

— kūdrainās gleja augsnes 212, 213

— pļavas velēnas augsnes 212, 213

— podzolētās gleja augsnes 212, 213

— poligonālās augsnes 212, 213

— purva augsnes 212, 213

— zona 213

Turmalīns 39

Tutkovskis P. 25

T\aikveida ūdens 151

Tijpha 373

Odens (sk. «Augsnes ūdens»)
— cietā veidā (ledus) 150

— drenu 184

— higroskopiskais (sk. «Higroskopis-
kais ūdens»)

— kapilārais (sk. «Kapilārais ūdens»)
— konstitūcijas 151

— kristalizācijas 151

— kustīgais (lietus) 177

— palu 261

— plēvīšu (sk. «Plēvīšu ūdens»)

— šķidrā veidā 150

— tvaiku veidā 150

Odens agregātstāvokļi augsnē 150

— apmaiņa (aprite) 167

— aprite 167

— bilance augsnē 150

— filtrēšanās augsnē 157

—

infiltrēšanās augsne 157

— molekulas, polāras, 150

— molekulu dipoli 150

polaritāte 145, 150

savstarpējais spēks 149

— režīms augsnē 150

— stigrība (viskozitāte) 160

— virsmas spraigums 153

— viskozitāte 158

—

«ziedēšana» 63

Odensbaseinu aizaugšana 370

— aizaugšanas glīveņu josla 371

grīšļu josla 370

makrofītu josla 371

meldru josla 370

— — mikrofītu josla 371

—
— ūdensrožu josla 371

— pāraugšana 371

— pārpurvošanās 370, 371

Ūdensziedi 371

Ūdeņradis 69, 172, 374

Uea D. 110

U fim ccv a K. 429

Ulmāti 75

Ulmīns (i) 68, 72, 75, 78, 127

Ulmīnskābes (bruņas humīnskābes) 10,
68, 69, 72, 74—76, 78, 120, 133

Ultramikroelementi litosfērā 32

Ultramikroorganismi (sk. «Augsne
ultramikroorganismi»)

Universālindikators 450

Urāna radioaktīvā rinda 13, 48

Urāns 48, 49, 172

L'rīnskābes 71, 79

UsovsN. 231

Uzbarstījums, silīcija dioksīda, 222

Uznesumi, alūvija, 25

— Boreālās jūras transgresijas 210
212

— deluvija 25

— fluvioglaciālie25

— kvartārie 267

— māla 23

— smilšmāla 23

Uzskalotās (uznestās) augsnes 216
396, 440, 456

dziļās 397

seklās 397

— vidēji dziļas 397

V a d v ņi n a A. 145

Vagas, subglaciālās, 371, 433, 444

V aič i s 407

Vaksmans S. 68

Valeriana 82

Valīns 79

Valnis, Gulbenes, 313, 314

— Sēlijas 313, 314

Vanādijs 42, 43

Van Bemmelens 110

Varš 42, 43, 45, 243, 367, 383, 433, 459

Vasks(i) 67, 78, 79, 80

Vaskvielas 72

Vc i m c i j c r s F. 189
Velēnas veidošanās process (velēnoša-

nās) 53, 216, 327

Velēnošanās process 207, 216, 327, 338,
339, 341, 343, 346, 352, 354, 355, 362,

373, 386, 388

Velēnu glejaaugsnes 214, 216, 218, 281,

323—326, 354—359, 361, 362, 366,

432, 434, 437, 440, 442, 443, 445, 455

iekultivētās 434, 442

izskalotās 358—360
karbonātu 358, 359

kūdrainās velēnu gleja 358,

360, 443

— mālainas 358

— nepiesātinātās358—360

— — —
piesātinātās 358—360
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Velēnu gleja augsnes, podzolētās,
358—360

— ■ polārāstrūdamās 282

— smilšainās 358

velēngleja 325, 358, 359, 437,

439

velēnu glejotās 218, 358, 359,

435, 437, 443

augšņu veidošanās 354

—
karbonātu augsnes 23, 29, 45, 64, 99,

100, 216, 279, 281, 323—326—330,

333, 339, 354, 358, 430, 432, 434—

437, 440, 442, 445, 456

izskalotās 44—46, 330, 335,

337

mālainās 330, 331—333, 335

podzolētās 44, 45, 330, 335

skeletainās 330, 334, 335

tipiskās 35, 44, 45, 116, 329,

330

augšņu degradācija339

ielabošana 332—334

izmantošana 332—334

veidošanās 327

Ver i go S. 165, 167

Vēris 402, 405, 414

—

bērzu 428

— egļu 398, 409, 412, 438

— slapjais 398, 415

Vernadskis V. 11—13, 32,86

Veronica prostrata 227

Verrucaria 54

Veršiņins P. 128, 137, 139

VeselovskisK. 10

Vielas hidrolizē 61

— oksidācija 61

— mineralizācija61

— nedisociētās molekulas 108

Vielas, lielmolekulārās, 105

Vielu adsorbcija (sk. «Adsorbcija»)
— aprite 86

bioloģiskā (mazā) 12, 52, 86—

88, 196, 221, 254, 259, 403, 406

ģeoloģiskā (lielā) 12, 86—88

lielā 12, 86—88

mazā 12, 86, 87

— dēdēšana (sk. «Dēdēšana»)
— izvēlīgums 114

— koloīdu nogulumi 93

— migrācija86

VīgnersG. 104, 186

Vi 1 f ar t s 58

Viljamsa mācība par augsnes struktūru

136

Vi 1 j am s s V. 12, 27, 69, 77, 78, 83.

85, 86, 127, 128, 131, 133, 136, 188,

205, 254, 323, 336

Vilskis M. 41

Vil c n sk i s D. 14, 151, 176, 212, 222,

223, 231, 236, 271

V ino gr a d ov s A. 33, 42, 46

Vino g r a d sk i & S. 14, 57, 59

Viola tricolor 218

Virsmas albedo (atstarošanas spēja)
179

— atstarošanas spēja 179

— spriegums 135
Virsmežs 220

Virsūdeni (virszemes ūdeni) 157

Visockis G. 12, 65, 94, 156, 169,
182, 196, 200, 204

Vīšanas koeficients (kritiskais mitrums,

vīšanas mitrums, vīšanas punkts)
160, 164

— mitrums 155, 164—167, 190, 224

■— — paliekošais 166

pārejošais 166

Vīšanas punkts 164

Vitamīni 62

Vītinš J. 14, 15, 94, 300, 405, 429,

436

Vivianītakūdra 382, 383

Vivianīts 19, 37, 102, 103, 425

Vizla kālija, (muskovīts), 38

— magnijaun dzelzs (biotīts) 38

Vizlas 25, 26, 32, 34, 35, 38, 109, 140,
317, 318

— sekundārās 31

Volk ov a 146

Volnī 68, 128, 159

Vo 1 ob v j cv s V. 206, 207
Volvocales 63

VoroņinsM.58
Vulkanīti 17

Zaharovs S. 13, 96, 98, 100, 130,

204, 269, 278

Zemā (zāļu) purva augsnes 143, 325,
326, 376, 377, 422, 432, 437, 442, 443,

455
kūdrainās 378, 379, 442

kūdrainās gleja 378

trūdamās 378, 379

— trūdamās gleja 378

trūdainās-kūdrainās 378,

379

trūdainās-kūdrainās gleja
378

augšņu veidošanās 377

Zemie purvi (zā|u purvi) 375, 377, 432,

438—440

alkšņu 377

grīšļu 377

grīšļu-ciņu 377

hipnu-grīšļu 377, 378

meža 377, 378

alkšņu-grīšļu 378

■ bērzu-grīšļu 378

bērzu-priežu 378

priežu 378



Zemie purvi, niedru, 377

pļavas 377

Zemo purvu kūdra 378, 442

Zeme290

Zemes agronomiskā vērtēšana 301

— apakškategorijas 464

— bonitāte 297

Zemes ekonomiskā vērtēšana 289, 290,

297, 305

vērtība 297_
— garoza (litosfēra) 32

— kadastra vērtība 296

— kategorijas 464

—
kvalitātes vērtēšana 301

vērtība 297

— tipi 464

— vērtēšanas tabula aramzemei 462

■ pļavām un ganībām 462

Zemju likums, Vissavienības, 307

Zemiene, Austrumlatvijas, 313, 314,

318, 319, 442

— Lubānas 369, 427

— Piejūras 312—314, 317, 319, 321,

372, 380, 407, 431, 432, 434, 438

— Ziemeļlatvijas 437

Zemīte A. 429

ZemjatcenskisP. 11

Zemkopība 9

Zemkopības sistēma, zāllauku, 12

Zemsedze 220, 407

Zemsega 65, 66, 187, 363, 398

Zemsegas horizonts — Aa 90, 212, 331

339, 343, 346, 350, 351, 355, 358, 402

403, 406, 407, 409, 410, 412, 414, 417

421

Zig m a n d s 205

Zimāze 61

Zon ns S. 206, 254, 406

Zooloģija9, 12

Zvirgzdi 27, 28

— rupji 27, 28

— sīki, 27, 28

Zuguema ericetorum 63

— stellimum 63

Zamena ķēde 154

2olio-Kirī F. 50

Zolio-Kirī I. 50
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SATURS

Priekšvārds (G. Mežals) . • 5

levads (K. Krūmiņš) 7

Augsnes zinātnes priekšmets (7). Vēsturisks augsnes zinātnes attīstības ap-

skats (9).

I DAĻA. AUGSNES VEIDOŠANAS, SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Augsnes minerālās da|as veidošanas un sastāvs (G. Mežals) 17

leži — augsnes veidotāji 17

Magmatiskie ieži (17). Metamorfie ieži (17). Nogulumu ieži (17).

Augšņu cilmieži 19

Cilmiežu vispārīgs raksturojums 19

Kontinenta nogulumi 21

Ledāju nogulumi (21). Ledus ezeru nogulumi (23). Ezeru nogulumi (23).
Aluviālie nogulumi (23). Eluvialie nogulumi (23). Deluvialie nogulumi (24).
Eluviāli-deluviālie nogulumi (24). Prolūvija nogulumi (24). Vēja sanestie

nogulumi (24). Lesi (24).

Jūras nogulumi 25

Primārie un sekundārie minerāli 25

Augsnes mehāniskais sastāvs 27

Augsnes mehānisko elementu klasifikācija 27

Augšņu klasifikācija pec mehāniska sastāva 29

Augsnes mehāniskais sastāvs ka augsnes īpašību noteicējs 30

Māla augsnes (30). Putekļainās augsnes (31). Smilts augsnes (31).

Augsnes ķīmiskais sastāvs 32

Zemes garozas un augsnes ķīmiska sastāva atšķirības 32

Ķīmisko elementu savienojumi augsne 34-

Kalcija un magnija savienojumi (34). Kālija savienojumi (35). Nātrija sa-

vienojumi (36). Fosfora savienojumi (36). Sēra savienojumi (37). Silīcija

savienojumi (38). Dzelzs savienojumi (39). Alumīnija savienojumi (39).
Slāpekļa savienojumi (39). Mikroelementu savienojumi (41).

Augsnes radioaktivitāte 4°

Dabiskā augsnes
radioaktivitāte (48). Mākslīgie radioaktīvie izotopi

augsnē (50).

Dzīvo organismu loma augsnes veidošanā (G. Mežals) 52

Augu loma augsnes veidošanā 52

Koki un krūmi (52). Zālaugi (53). Sūnas (53). Ķērpji (53).

Augsnes mikroorganismu loma augsnes veidošanas procesā 54

Augsnes baktērijas (55). Starsēnes (60). Augsnes sēnes (61). Mikorīza (62).

Aļģes (62).
... c

Augsnes dzīvnieku loma augsnes veidošanasprocesa
Augsnes bezmugurkaulnieki (64). Augsnes mugurkaulnieki (65).
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Augsnes organiskas daļas veidošanās, sastāvs un īpašības (G. Mežals) . 65

Trudvielu izpētes īss vēsturisks apskats 67

Augu atlieku sastāvdaļu sadalīšanas 69

Celulozes sadalīšanās (69). Hemicelulozes sadalīšanās (69). Lignīna sadalī-
šanās (70). Olbaltumvielu sadalīšanās (70). Tauku sadalīšanās (70). Miec-

vielu, vasku un darvvielu sadalīšanās (72). Minerālvielu sadalīšanās (72).

Humusa ķīmiskais sastāvs 72

Humusvielas (72). Nehumil'icētas humusa sastāvdaļas (78). Humifikācija (79).
Humusvielu savienojumi ar augsnes

minerālo da|u (80).

Trūda uzkrāšanās augsnē 80

Humusa loma augsnes auglībā 82

Pasākumi humusa daudzuma un sastāva regulēšanai augsnē 83

Augsnes veidošanas procesa vispārējā shēma (R. Skujāns) 84

Augsnes veidošanās 84

Augsnes veidošanās procesi (86). Mazā jeb bioloģiska vielu aprite (86).
Lielā jeb ģeoloģiskā vielu aprite (88).

Augsnes prohla veidošanas un uzūuve oo

Trūda akumulācijas horizonta veidošanās (89). Eluviāla horizonta veidoša-

nas (91) Iluviālā horizonta veidošanās (92). Gleja horizonta veidošanas

(94). Cilmiezis augsnes profilā (95). Pārējo augsnes horizontu raksturo-

jums (96). Augsnes horizontubiezums un atrašanāsdziļums (96).

Augsnes morfoloģiskās pazīmes 96

Augsnes krāsa (97). Augsnes mehāniskais sastāvs kā augsnes morfoloģiskā

pazīme (98) Trūds un organiskā viela kā augsnes morfoloģiskā pa-

pazīme (99). Augsnes struktūra kā augsnes morfoloģiskā pazīme (99).

Augsnes sakārta kā augsnes morfoloģiska pazīme (101). Augsnes Jaunvei-

dojumikā augsnesmorfoloģiskā pazīme (102). Augsnes ieslēgumi ka augsnes

morfoloģiskā pazīme (103).

Koloīdi un augsnes vielu saistīšana (G. Mežals) 103

Augsnes koloīdi '„■„,; V, -j '
Koloīdo sistēmu robežvirsma (104). Koloīdo daļiņu lādiņš (104) Koloīdu

stabilitāte (105). Micelas uzbūve (106). Augsnes koloīdu īpašības (108).

Augsnes koloīdu veidi (109).

Augsnes vielu saistīšanas veidi - • • • • ••_ • .-, •- ■•
"v

Augsnes mehāniskā vielu saistīšana (110). Augsnes fizikāla vielu saistī-

šana (111). Augsnes fizikāli ķīmiskā vielu saistīšana 2) Augsnes ķī-

miskā vielu saistīšana (113). Bioloģiskā vielu saistīšana (114). Anjonu sais-

.

JJISL:-..
i „„

niocātināinma nakāne ar bāziskām

Augsnes adsorbcijas kapacitāte un piesātinājuma pakāpe ar DdzisKam
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Velēnupodzolētās augsnes(339). Tipiskās podzolētās augsnes (349).

Pushidromorfas augsnes (R. Skujāns) 351
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Velēnu gleja augšņu īpašības un iedalījums 355
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