5.1.tabula. Atbalsttiesīgā LIZ platība
LIZ veids

Aramzeme

LIZ definīcijas skaidrojums
LIZ, ko izmanto kultūraugu audzēšanai.
Kultūraugi var būt viengadīgi (nomaina
katru gadu) un daudzgadīgi.
Ja aramzemē sētos zālājus aramzemē
audzē vairāk nekā 5 gadus, tad no sestā
gada LIZ neuzskata par aramzemi (skat.
ilggadīgie zālāji).
Aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana:
 neaug neviens kultūraugs, izņemot tos,
kas tiek audzēti zaļmēslojumam;
 neizmanto ganīšanai.

Papuve
Ja papuvi vēlas izmantot kā ENP, tad
papildus jāievēro arī uzturēšanas ilgums:
 kārtējā gadā jāuztur vismaz no kārtējā
gada 15.janvāra līdz 15.jūlijam.

Aramzeme

Kaņepju
platības

Aramzemē
sētie zālāji,
tīrsējā sēti
tauriņzieži

LIZ, kurā iesētas kaņepju šķirņu sēklas, kas
uzskaitītas “Lauksaimniecības augu sugu
šķirņu kopējā katalogā”
Zālāji, ko veido stiebrzāles un lopbarības
zālaugi, t.sk. kuros tauriņzieži ir vairāk
par 50% un kas augsekā ir iekļauti līdz 5
gadiem (ieskaitot).
Zālāji sēklaudzēšanai savā saimniecībā
(par kuriem papildus Vienotajam
iesniegumam ir iesniegts brīvas formas
iesniegums LAD) vai kuri kārtējā gadā ir
pieteikti lauku apskatei VAAD.
Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra
vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
Tīrsējā sēti tauriņzieži, kas pieteikti
atbalstam aktivitātē “SVIN”.
 Zālāji, ko veido stiebrzāles un
lopbarības zālaugi, kas audzēti dabiskā
veidā (pašsējā) vai kultivējot (sējot);
 Aramzemē sētie zālāji no sestā gada tiek
uzskatīti par ilggadīgajiem zālājiem,
t.sk., ja zālājs ir pārsēts vai atjaunots.

Ilggadīgie
zālāji

Zālāji, kas ir atzīti par BVZ vai ES
nozīmes zālāju biotopiem, un kuros
netiek veikti iekultivēšanas pasākumi.

Atbalsttiesīgās LIZ nosacījumi
 augsnes virsma ir:
− līdzena, atbilstoši lauksaimniecības apsaimniekošanas
veidam un vietas mikroreljefam;
− piemērota pirmssējas apstrādei vai zālāja un citu augu
nopļaušanai vai novākšanai;
 tajā nav krūmu dzinumu, kas vecāki par 1 gadu.
 nezāles tiek regulāri apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums,
tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim;
 līdz kārtējā gada 30.maijam mehāniski jāapstrādā, ja papuves
platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs;
platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē
līdz kārtējā gada 15.septembrim;
 augus pirms iestrādāšanas augsnē drīkst smalcināt.
Ja papuvi vēlas izmantot kā ENP, tad papildus jāievēro arī
augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas aizliegums:
 AAL aizliegts lietot no kārtējā gada 15.janvāra līdz 15.jūlijam.
 izaugušajos kaņepju augos THC saturs nepārsniedz 0,2%
(LAD vērš uzmanību, ka kaņepju šķirnei Tisza vidējais THC
līmenis 2012.gadā pārsniedza pieļaujamo normu!)
 līdz kārtējā gada 15.augustam:
− jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita
vai
− jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj).
 līdz kārtējā gada 1.oktobrim jānokuļ.
 līdz kārtējā gada 15.septembrim jānopļauj un jānovāc;
 jābūt bišu saimēm (īpašumā vai nomātām).
 atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un
novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus;
 nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu
kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15.septembrim
atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai.
 līdz kārtējā gada 15.augustam:
− jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita
vai
− jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj).
Ja IR pieteikti BDUZ, tad jānogana vai jānopļauj un jānovāc:
ganīšana:
 ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
 nav atļauta pārganīšana (nosacītais dzīvnieku blīvums
nepārsniedz 0,9 LielV uz 1 ha ganību sezonā no 15.maija
līdz 15.septembrim);
 nepietiekami noganītās platības jāappļauj līdz
15.septembrim.
pļaušana: jānopļauj un jānovāc 1 reizi gadā līdz 15.septembrim.
Ja NAV pieteikti BDUZ, tad līdz kārtējā gada 15.septembrim:
 jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita
vai
 jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj).

Ilggadīgie
stādījumi
Īscirtmeta atvasāju
sugu platības
(ilggadīgie stādījumi)

Zālāji, ko aizņem enerģijas ieguvei
audzēta klūdziņprosa un miežubrālis,
kuru ziedēšanas fāze ir sasniegta
iepriekšējā gadā.
Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra
vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
LIZ, kurā kultūraugus neaudzē augsekā
un kurā audzētie kultūraugi dod ražu
vairākas
reizes
(augļu
dārzi,
stādaudzētavas u.c.).
LIZ, kura saskaņā ar meliorācijas kadastra
datiem nav meliorēta un kurā stāda un
audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju
sugas – apsi, kārklu vai baltalksni.

 līdz kārtējā gada 1.maijam jānopļauj un jānovāc.
 līdz kārtējā gada 15.septembrim. jānopļauj un jānovāc;
 jābūt bišu saimēm (īpašumā vai nomātām).
 līdz kārtējā gada 15.septembrim.:
− rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m, jāizpļauj vai
mehāniski jāapstrādā;
− nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.
 5 gadu maksimālais cirtes aprites laiks.

