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Lielā nātre (Urtica dioica)

Lielā nātre var veidot plašas 
audzes. Tā bieži izaug ap mēslu 
kaudzēm, pie barošanās vietām 
un ap žagaru, un zāles kaudzēm, 
tādēļ ganībās no šīm lietām 
centieties izvairīties. Svaigas, 
zaļas nātres dzīvnieki neēd, taču, 
ja tās nogriež un izkaltē, lopi tās 
apēdīs. Regulāra griešana pāris 
gadu garumā ļaus izvairīties no 
nātru audzēm.

KUR RODAS NEVĒLAMIE AUGI?

Kad tiek pārtraukta pļavu un ganību apsaimniekošana, zālājs var aizaugt ar nevēlamu veģetāciju. Var 
savairoties citas strauji augošas un barības vielas mīlošas sugas, kas izkonkurē tās sugas, kam par 
labu nāk noganīšana vai pļaušana. Augu sugas, ko lopi neēd, var kļūt par problēmu pat labi 
noganītos zālājos. Nesen atjaunotās teritorijās pirmajos gados var būt jāpieliek īpašas pūles, lai 
savaldītu nevēlamo veģetāciju. Arī zālājos, kuros ir zemāka noganīšanas intensitāte vai lopi tiek ganīti 
vēlu, var parādīties šī problēma.

NEVĒLAMIE AUGI ZĀLĀJOS

KURI AUGI VAR SAGĀDĀT PROBLĒMAS?

Tīruma usne (Cirsium arvense) 

Tīruma usne viegli izplatās ar 
sēklām un tai ir dziļa, zaraina 
sakne, kas bez grūtībām izdzen 
jaunus dzinumus, tāpēc to ir grūti 
iznīcināt. Ganībās tā bieži 
uzrodas pēc vērienīgas krūmu un 
koku ciršanas, un lopi no tās 
izvairās. Nogrieziet usni tuvu pie 
zemes, pirms tai ir parādījušies 
pumpuri. Atkārtojiet to pāris 
reižu augšanas sezonā dažu gadu 
garumā.

Parastā vīgrieze (Filipendula 
ulmaria (L.))

Parastā vīgrieze var parādīties 
ganību mitrajos apgabalos, un tas 
var veicināt zāles velēnas 
sairšanu. Aitas un kazas labprāt 
ēd vīgriezes savukārt liellopi un 
zirgi vīgriezes neēd, taču to 
mīdīšanās var traucēt vīgriezēm 
augt. Pļaujiet vīgriezes, kad tās ir 
ziedos, un pēc vajadzības 
pļaušanu atkārtojiet. 

Parastā ērgļpaparde (Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn)

Parastā ērgļpaparde satur indi, 
tādēļ dzīvnieki to uzturā lietot 
nevar. Cīnieties ar ērgļpapardi, 
nolaužot tās kātus (ļaujiet 
bērniem ar tām cīnīties, izmanto-
jot nūjas!), atkārtojiet to pāris 
gadus. Lopu mīdīšanās kaitē 
papardēm, tāpēc to audzē 
novietojiet laizāmo sāls vai 
minerālu kluci. Izvairieties no 
paparžu dedzināšanas, jo tas 
veicina to izplatīšanos.
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Melnalksnis (Alnus glutinosa)

Esiet apdomīgi ganībās cērtot melnalkšņus, jo ap celmu izaug jaunas 
atvases, kuru garša lopiem nepatīk. Koku gredzenošana var palīdzēt 
izvairīties no jaunajiem dzinumiem, taču var paiet pat pieci un vairāk 
gadi, līdz koki nomirst un tos var nocirst. Labākā alternatīva ir celmu 
frēzēšana, bet tā ir dārga. Vēl viena alternatīva ir 1 - 1,5m augstu 
celmu atstāšana, ap kuriem pēc pāris gadiem tiek apgrieztas atvases 
un vēl pēc dažiem gadiem tiek aizvākts viss celms. Pretējā gadījumā 
pārliecinieties, ka koki ir nocirsti maksimāli tuvu zemei, lai atvieglotu 
atvašu pļaušanu. 

Parastā apse (Populus tremula)

Parastajai apsei ir ievērojama sakņu sistēma, ar kuras palīdzību no 
viena indivīda var izaugt lielāka birzs. Ja tiek nocirstas lielākās apses, 
izaug daudz jaunu atvašu. Lai samazinātu jauno dzinumu skaitu, 
lielākie koki būtu jāsaglabā un jaunākus kokus vajadzētu pakāpeniski 
izretināt. Aitām, kazām un liellopiem patīk mieloties ar apšu 
dzinumiem, tāpēc dažas apšu atvases problēmas parasti nesagādā. 
Savādāk jauno dzinumu daudzumu var ierobežot, tāpat kā 
melnalkšņu gadījumā, gredzenojot lielākos kokus un atstājot augstos 
celmus.

Slotiņu ciesa (Clamagrostis epigeios)

Slotiņu ciesa, parastais miežubrālis (Phalaris arundinacea) un citas 
augstās zāles bieži vien pārņem ganības, kurās ir zema noganīšanas 
intensitāte, kā arī nesen atjaunotās ganības un aitu ganības. Ciesas 
ložņājošās saknes izveido plašas šo zāļu audzes. Jaunāko augu 
svaigos dzinumus lopi apēd, taču no vecās zāles izvairās. Zāles 
izplatību ierobežo lopu mīdīšanās, tādēļ laba doma ir ciesu audzē 
novietot laizāmās sāls vai minerālu kluci. Ja tiek ganītas aitas, tad 
nepieciešams divas reizes sezonā zāli nopļaut ar rokām.

Parastā ciņusmilga (Deschampsia cespitosa)

Parastā ciņusmilga un izplestais donis (Juncus effusus) ir sugas, kas 
augot mitrās ganībās veido zāles kušķus. Tajās ir augsts silīcija 
dioksīda saturs un tas padara šos augus negaršīgus. Zirgi un liellopi 
agrā pavasarī var noēst maigos dzinumus. Nelielās platībās ar šiem 
zāles kušķiem var cīnīties, izmantojot krūmgriezi. Plašākas teritorijas 
ir jāpļauj ar traktoru vai, ja kušķi ir ļoti augsti, tie ir «jānoslīpē».

Parastā niedre (Phragmites australis)

Parasto niedri var nogriezt zem ūdens, tad to stublāji piepildās ar 
ūdeni un sapūst. Biezākas niedru audzes pa ziemu var dedzināt, lai 
pavasarī lopi varētu apēst jaunos dzinumus. Labs niedru izplatības 
savaldīšanas veids ir agra liellopu laišana ganībās.
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