
Rezultātu izvērtējums – pētījums “Pesticīdi tavas mājas putekļos”

Eiropas Savienībā intensīvā lauksaimniecība ir dominējošais lauksaimniecības modelis.
Eiropā ik gadu tiek izmantoti apmēram 400 000 tonnu pesticīdi kā līdzekli lauksaimniecības
kultūru aizsardzībai no plēsējiem (galvenokārt kukaiņiem un zirnekļveidīgajiem), slimībām
(sēnītēm un baktērijām), vai no citiem augiem (nezālēm). Ir dažādas metodes šo aktīvo vielu
lietošanai. Izsmidzināšana ir visizplatītākais pielietošanas veids, kas var sekmēt to izplatību
blakus teritorijās, tostarp savvaļas teritorijās un privātīpašumos.
Pētījums “Pesticīdi tavas mājas putekļos veikts AIF finansētā projekta “Lauku iedzīvotāju tiesību
dzīvot kvalitatīvā vidē aizstāvība Latvijas KLP apstiprināšanas posmā” ietvaros, kur tika pētīta
augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu koncentrācija putekļos, kuri ievākti mājsaimniecībās,
kuras atrodas netālu no kultūraugu plantācijām – graudaugu, zirņu, pupiņu, kartupeļu, kukurūzas
vai augļu dārzu, kurās potenciāli var tikt izmantoti dažādi augu aizsardzības līdzekļi (AAL) –
gan herbicīdi, gan fungicīdi, gan insekticīdi. Katrai AAL grupai ir savs kaitējuma novēršanas
mērķis – herbicīdi -nezāles, fungicīdi - sēnītes vai insekticīdi - kaitēkļi.

Cilvēki ir pakļauti pesticīdu iedarbībai trīs veidos – uzņemot tos ar pārtiku, ieelpojot vai
saskarē ar ādu, kur produkti vai materiāls satur šīs vielas. Iekštelpu vidē cilvēks pavada aptuveni
90% no sava laika, tāpēc īpaši svarīga ir pesticīdu un citu piesārņotāju saturs telpās. Pesticīdi
iekštelpās var nokļūt četros veidos1:

1. Ar AAL tiek apsmidzināta lauksaimniecības teritorija, atkarībā no metroloģiskajiem
apstākļiem un izmantotā aprīkojuma veida – līdz 30 % pesticīdu nesasniedz savu mērķim
tāpēc paliek gaisā vai nosēžas apkārtējā vidē, šo parādību sauc par izsmidzināšanas
novirzi (spray drift). Pat vairākas nedēļas pēc lauksaimniecības teritoriju apstrādes
pesticīdi var nokļūt gaisā iztvaikošanas rezultātā vai vēja rezultātā, kad tie kopā ar
augsnes daļiņām paceļas gaisā. Attīstoties tehnoloģijām un aprīkojumam izsmidzināšanas
novirze samazinās.

2. Lauksaimnieki telpās pesticīdus var ienest ar apaviem un apģērbu, turklāt arī tehnika, kas
pārvietojas pa koplietošanas ceļiem, var radīt pesticīdu dispersiju vidē.

3. Pesticīdi var tieši tikt lietoti iekštelpās – pret kaitēkļiem, mušām utt.
4. Pesticīdi var iztvaikot no iekštelpās esošiem produktiem, piemēram, koka mēbelēm,

tekstiliztrādājumiem.

Kopumā projekta ietvaros tika ievākti 18 paraugi dažādos Latvijas novados – Talsu,
Valmieras, Jelgavas, Limbažu, Kuldīgas, Dobeles, Cēsu, Rēzeknes, Saldus, Ventspils,
Augšdaugavas, Tukuma un Valkas (skat. 1.att.). Paraugi tika ievākti attālumā no 7.5 m līdz 2000
m no kultūraugu plantācijām, kur no dzīvojamās teritorijas tos neatdala nekas vai atdala
dzīvžogs, koki vai mākslīgs žogs.



1.att. Ievākto putekļu paraugu sadalījums pa Latvijas novadiem (n=18)

Analizējot ievākto paraugu statistiku pa reģioniem tika secināts, ka Vidzemē un Kurzemē
ievāktais paraugu skaits ir lielāks kā Zemgalē vai Latgalē, dodot plašāku reģiona teritoriālo
aptveri (skat. 2.att.).

2.att. Ievāktie putekļu paraugi pa Latvijas reģioniem (n=18)

Ievāktajos paraugos tika analizēta 28 savienojumu klātbūtne. Ņemot vērā, ka paraugi
ievākti dažādās vietās un cilvēku dalība projektā bija anonīma, kā arī nav informācijas par
meteoroloģiskajiem apstākļiem un to, vai paraugs ir ievākts, kad lauks tikko ticis apsmidzināts
vai dažas dienas, nedēļas pēc apstrādes, rezultātiem ir informatīvs raksturs. 1.tabulā apkopotie
dati pierāda, ka AAL darbīgās vielas ir mobilas, tās ir spējīgas pārvietoties vairāku desmitu un
pat simtu metru attālumā no izmantošanas vietas. Izplatīšanās areāls var mainīties atkarībā no
izmantotās tehnikas, meteoroloģiskajiem apstākļiem, darbīgās vielas fizikālķīmiskajām īpašībām,
izmantotā augu aizsardzības līdzekļa koncentrācijas un esošajiem objektiem, šķēršļiem ap
lauksaimniecības lauku un mājsaimniecību. (skat. 1. tabulu).



1.tabula
Kopējā pesticīdu koncentrācija un parauga ievākšanas attālums

no apstrādātā lauka

Parauga
Nr.

Kopējā
koncentrācija, ng/g

Attālums no
lauka, m Attdalītājs

5 246 7.5 Žogs
2 25.5 10 Nav
1 14.1 14 Dzīvžogs
9 0.0 15 Dzīvžogs
4 145 20 Koki
8 491 20 Nav
10 496 20 Nav
6 189 23 Nav
18 69.3 25 Koki
15 109 28 Nav
14 33.9 30 Nav
11 21.2 39 Žogs
3 7.1 50 Dzīvžogs
7 0.0 50 Dzīvžogs
13 2536 50 Dzīvžogs
17 466 50 Nav
16 84.9 100 Nav
12 99.9 2000 Mežs

2.tabula
Detektētie un kvantificētie savienojumi atkarībā no attāluma

Attālums, m Detektētie
savien.

Kvantificētie
savien.

7.5 2 2
10 1 1
14 2 0
15 0 0
20 4 2
20 1 1
20 2 6
23 5 3
25 4 1
28 0 1
30 2 1
39 3 0
50 1 0
50 0 0
50 1 1
50 3 1
100 3 0
2000 2 1



2.tabulā iezīmējas tendence, ka pēc 30 m attāluma kvantificēto savienojumu skaits pret
detektētajiem kļūst gandrīz nulle, tas norāda, ka ne visi savienojumi ir pietiekami mobili, lai
lielākos attālumos tiktu aiznestas augstas koncentrācijas. Tas arī norāda, ka noteiktā vērtība
paliek starp laboratorijas LOD un LOQ vērtību, kas uzrāda pesticīda klātbūtni, bet ne skaitlisku
vērtību pie kvantificēšanas

Savienojumu detektēšana laboratorijas izpratnē nozīme, ka tiek sasniegts tā saucamā
detektēšanas robeža (LOD), bet kvantificēšana, ka tiek sasniegta kvantificēšanas robeža (LOQ),
kur var tikt uzrādīta katra savienojuma atsevišķa koncentrācijas skaitliska vērtība. Visi
savienojumi, kas pārsnieguši LOD robežu tiek ieskaitīti laboratorijas uzrādītajā summārajā
koncentrācijā.

Lai izdarītu secinājumus par katra savienojuma izplatīšanās areālu, nepieciešams veikt
modelēšanu, izmantojot arī meteoroloģiskos datus, kā arī, lai pārbaudītu to izplatības areālu no
izsmidzināšanas vietas, nepieciešams no viena lauka ievākt paraugus dažādos attālumos. Viens ir
skaidrs – neatkarīgi no mums, cilvēkiem, ķīmiskās vielas pārvietojas un nonāk mūsu
dzīvojamajās telpās, kā rezultātā ilgtermiņā cilvēks var tikt pakļauts hroniskai ķīmisko vielu
iedarbībai mazās koncentrācijās, tāpēc ir nepieciešams samazināt sintētisko un cilvēku veselībai
bīstamo pesticīdu izmantošanu, jo kā pierāda ievāktie dati, to klātbūtne dzīvojamajās telpās ir
konstatēta.

Pēdējos 50-60 gadu laikā ir palielinājusies vēža sastopamība, ko izraisa iedzīvotāju
novecošanās un dažu vēža izraisītāju iedarbība.8 Papildus šo AAL savienojumu toksiskumam,
pesticīdu iedarbības radītais risks veselībai ir saistīts arī ar iedarbības līmeni un ilgumu. Turklāt
daži indivīdi, piemēram, bērni vai vecāka gadagājuma cilvēki, ir neaizsargātāki pret pesticīdu
netiešu iedarbību. Pesticīdu iedarbība ir atkarīga no fizikālķīmiskajām īpašībām – spēja
absorbēties caur ādu, mitruma, temperatūras. Vislielākais letālais risks pastāv, ja pesticīdi cilvēka
organismā tiek uzņemti orāli. 9,10

Vidēji 18 paraugos tika konstatēti 3 pesticīdi. Visvairāk pesticīdu – 8, tika detektēti 2
paraugos, vismazāk – 0, arī divos no ievāktajiem paraugiem (skat. 3.att.)



3.att. Detektēto pesticīdu skaits ievāktajos paraugos

Katrā no analizētajiem paraugiem tika noteikta kumulatīvā pesticīdu koncentrācija,
visaugstākā summārā koncentrācija novērojama paraugā Nr. 13, sasniedzot 2536 ng/g jeb 2.536
mg/kg. (skat. 4.att.)

4.att. Kumulatīvā pesticīdu koncentrācija katrā no paraugiem ng/g

No 28 savienojumiem, kas bija iekļauti analīzes mērķlistē, kopumā tika detektēti 14
savienojumi, ar dažādu detektēšanas biežumu (skat. 5.att.).



5.att. Savienojumu detektēšanas biežums paraugos ( n=18)

72% gadījumu tika detektēts tebukonzols, kurš plantāciju apstrādei tiek izmantots kā
fungicīds. Tebukonzaols kā aktīvā viela tiek izmantots ne tikai plantāciju apstrādei, bet arī
koksnes aizsardzības līdzekļos. Nevienā no paraugu ievākšanas punktiem netika norādīts, ka
mājsaimniecībā tiek izmanoti tebukonazola saturoši koksnes apstrādes līdzekļi. Pastāv arī
cilvēku neinformētība, ka šis savienojums tiek izmantots gan kā AAL darbīgā viela, gan kā
biocīds. Līdz ar to, ir grūti lokalizēt tebukonazola augstā detektēšanas biežuma rādītājus. Tas
neļauj pārliecinoši apgalvot, ka izcelsme visos gadījumos saistāma ar lauksaimniecības platībām.

39% gadījumu paraugos tika atrast fluopirāms, kas tāpat kā tebukonazols ir fungicīdu
klases savienojums, kura atļautais pielietojums Latvijas teritorijā, pēc Valsts augu aizsardzības
dienesta (VAAD) esošā AAL reģistra, ir dažādu graudaugu apstrādei. Latvijas teritorijā VAAD ir
reģistrēti 3 dažādi fluopirāmu saturoši AAL.

39% gadījumu tika atrasts herbicīdu grupas savienojums - MCPA. Latvijas teritorijā ir
atļauti lietot 15 dažādi MCPA saturoši līdzekļi, bet dažu AAL sastāvā MCPA nav vienīgā darbīgā
viela, un dikamba vai fluoroksipīrs, kas atrodams kā papildus darbīgās vielas citos MCPA
saturošos līdzekļos, netika detektēts nevienā no ievāktajiem paraugiem. Tāpēc pastāv liela
iespēja, ka plantāciju apstrādei potenciālais izmantoto AAL skaits samazinās līdz tiem 11, kuros
MCPA ir vienīgā darbīgā viela. Šādu metodoloģiju apstiprinājumam par lietoto AAL veidu
plašāk varētu lietot, ja ievāktu arī, piemēram, augus, kas atrodas tuvumā apstrādājamajai platībai.
Jāņem vērā, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) veiktajā pesticīdu
monitoringā virszemes un pazemes ūdeņos, kurā tiek noteikti 18 Eiropas Savienības direktīvas
un VAAD noteiktie savienojumi, 2020.gadā 10 urbumos un 2 avotos ir bijusi paaugstināta MCPA
koncentrācija, vairākas reizes pārsniedzot robežlielumus.17

33% no 18 paraugiem tika atrasta piraklostrobīna klātbūtne, kurš pieder pie fungicīdu
klases savienojumiem. Latvijas teritorijā ir atļauts izmantot 6 piraklostrobīnu saturošus līdzekļus

Interesanta situācija vērojama ar tiakloprīda klātbūtni ievāktajos paraugos, tas tika
detektēts 22 % ievākto paraugu. Tiakloprīds ir neonikotinoīdu grupas savienojums, kas pieder



insekticīdu klasei. Neonikotinoīdi tūlītēji iedarbojas uz insekta nervu sistēmu, to paralizējot, tādā
veidā nogalinot. Tiakloprīda lietošana lauksaimniecībā Eiropas Savienībā bija apstiprināta līdz
03.02.2020. Latvijā krājumu izmantošana, pēc VAAD mājaslapā pieejamās informācijas, bija
atļauta līdz 2020.gada beigām, Tiakloprīds līdzīgi kā citi neonikotonoīdu grupas savienojumi –
imidakloprīds, tiametoksāms, klotianidīns, dinotefurāns un nitenpirāms - ir aizliegti lietošanai
Eiropas Savienībā dēļ negatīvās ietekmes uz apputeksnētājiem. Vienīgais šīs grupas savienojums,
kura lietošana joprojām atļauta ir acetamiprīds. Šeit rodas jautājums – cik godīgi tiek ievērotas
prasības pret AAL lietošanu, kuru darbīgās vielu izmantošana ir aizliegta Eiropas savienības
līmenī?

Pētījuma rezultāti, detektēšanas biežums, vidējā un maksimālā koncentrācija (ng/g)
paraugos un bīstamības klasifikācija skatāma 3.tabulā.

3.tabula
Pētījuma rezultāti (n =  18)

Nosaukums Biežums Vidēji, ng/g Maksmāli ng/g Toksicitāte un ES
bīstamības klasifikācija

Tebukonazols 72.2% 17.7 129 Rep. 2*
Fluopirāms 38.9% 7.0 62.8  

MCPA 38.9% 52.1 484  
Piraklostrobīns 33.3% 2.4 7.1  

Cipermetrīns 22.2% 179 2529 ED***

Spiroksiamīns 22.2% 2.2 17.5 Rep. 2*
Tiakloprīds 22.2% 4.6 41.0 Carc.2.

Prosulfokarbs 16.7% 1.5 12.9 CI****
Ametoktradīns 11.1% 0.8 7.1  
Hlortolurons 11.1% 0.8 7.1 Rep.2*, Carc.2**
Diflufenikāns 11.1% 0.8 7.1  

Boskalīds 5.6% 8.0 144  
Ciprodinils 5.6% 0.4 7.1  

Pendimetalīns 5.6% 2.1 38.5 ED***
2,4-D 0.0% 0.0 0.0 ED***

Aklonifēns 0.0% 0.0 0.0 Carc.2.
Klomazons 0.0% 0.0 0.0  
Dikamba 0.0% 0.0 0.0  

Dimetomorfs 0.0% 0.0 0.0  
Etofumezāts 0.0% 0.0 0.0  
Fluazināms 0.0% 0.0 0.0 Repr.2*, ED***
Flopikolīds 0.0% 0.0 0.0  
Fluroksipirs 0.0% 0.0 0.0  
Metamitrons 0.0% 0.0 0.0  
Metolahlors 0.0% 0.0 0.0 ED***

Fenmedifāms 0.0% 0.0 0.0  
Propizamīds 0.0% 0.0 0.0  

Trifloksistrobīns 0.0% 0.0 0.0
*iespējamais reproduktīvās sistēmas toksīns, **potenciāli kancerogēns,

***iespējamais endokrīnās sistēmas traucētājs, ****holesterāzes inhibitors



Līdzīgs pētījums tika veikts Pesticide action network (PAN) ietvaros, kur 2021. gadā
iniciatīvas Save bee and farmers (Glābiet bites un lauksaimniekus) ietvaros tika organizēta akcija
Pesticide in our bedroom (Pesticīdi mūsu guļamistabā). Šī projekta ietvaros tika analizēti 21
paraugs, kas ievākti sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, kopumā no 21 Eiropas Savienības
valstīm. Vidēji paraugos konstatēta 8 pesticīdu klātbūtne. Augstākais rādītājs konstatēts paraugā
no Beļģijas – 23 pesticīdi, bet viszemākais Maltā – 1 pesticīds. Kopumā 17 no 21 guļamistabas
paraugos tika konstatēti pesticīdi, kuri var būr bīstami cilvēka reproduktīvajai sistēmai. Tā kā
pētījumā tika ievākts tikai viens paraugs no katras valsts, kas piedalījās, tad tie ir tikai gadījuma
pētījumi, kas norāda uz to, ka dzīvojot tuvumā lauksaimniecības platību tuvumā pastāv
paaugstināts risks tikt pakļautam AAL darbīgo vielu iedarbībai. PAN pētījums nekādā mērā
neataino kopainu valstī. Pētījuma galvenajā secinājumā, tika uzsvērta steidzama nepieciešamība
aizstāt sintētiskos pesticīdus ar alternatīvām, kas nav ķīmiski 2.
Pētījuma “Pesticīdi tavas mājas putekļos” iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar 2021.gada PAN
pētījumu “Pesticīdi mūsu guļamistabā” (skat. 6.att.)

6.att. Kumulatīvā pesticīdu koncentrācija. Salīdzinājums PAN 2021.gada ES pētījumā un Latvijas
pētījumā “Pesticīdi tavas mājas putekļos” 2022.gadā

Pesticīdu pārvietošanās jeb aprite dabā pēc to izsmidzināšanas var notikt vairākos virzienos
(skat. 7.att.). Tie var iztvaikot, sadalīties gaismas ietekmē, vēja rezultāt tikt aiznesti uz blakus
teritorijām, nokļūt augsnē un ūdenī. Augsnes ekosistēma ir liels komplekss ar baktērijām, sēnīšu
tīkliem un citiem organismiem. Izmantoto ķīmisko vielu dēļ var tikt izmainīta augsnes
ekosistēmas balanss.



7.att. Pesticīdu pārvietošanās cikla posmi 6

Intensīva augsnes apstrāde ar pesticīdiem samazina augsnes auglību. Šo ķīmisko vielu
noārdīšanās var ilgt pat vairākus gadus atkarībā no tam piemītošajam ķīmiskajām īpašībām.
Pesticīdu daudzums, kas nepieciešamas, lai tiktu ietekmēta augsne, atšķiras atkarībā no augsnes
mitruma, temperatūras, saules gaismas, augiem un augsnes fizioloģiskajām atšķirībām.7 No šiem
parametriem atkarīgs būs arī savienojumu degradācijas laiks.

Katru savienojumu raksturo pussabrukšanas periods (T0.5), šajā laikā noārdās puse no
sākotnējas vielas koncentrācijas. Un nākošajā periodā tas atkārtojas, līdz viela ir sadalījusies līdz
galam. Dažādās vidēs šie sadalīšanas periodi ir dažādi – augsnē, ūdenī, gaisā, un mainās arī no
mitruma, temperatūras u.c. parametriem. Kā arī svarīgs faktors vai vidē, kur savienojums atrodas
ir vai nav skābeklis. Pussabrukšanas periodi dažādiem savienojumiem norādīti 4.tabulā.
Augstāks pussabrukšanas laiks nozīmē, ka viela spēcīgāk saistās ar augsni.

4.tabula
Pesticīdu pussabrukšanas laiks augsnē 13-16

Nosaukums Pussabrukšana (T0.5), dienās
Dikamba 14

2,4-D 10
Karbofurāns 50

Glifosāts 47
Parakvāts 1 000

Tiakloprīds 4
Cipermetrīns 30
Fluopirāms 30

Tebukonazols 37



Savienojumiem noārdoties rodas degradācijas produkti, kas var būt pat kaitīgāki nekā pati
izejviela, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā, cik lielām pesticīdu koncentrācijām cilvēki tiek pakļauti,
kādi ir katra savienojuma noārdīšanās produkti un sadalīšanās laiks.

Pilsētu reģionos pesticīdi tiek uzskatīti par vienkāršu un lētu risinājumu nezālēm, kaitēkļu
apkarošanai un augu augšanas veicināšanai. Un šobrīd augsnes/vides attīrīšana no pesticīdiem
jau ir kļuvusi par nopietnu problēmu, jo nav pieejami pienācīgi resursi. Ir nepieciešams ieviest
integrēto kaitēkļu apkarošanu, tās galvenie mērķi ir – lietotājam draudzīgi, videi draudzīgi (zems
toksiskums, nekaitīgi augsnei un bioloģiski efektīvas metodes, lai likvidētu ķīmisko vielu
piesārņojumu augsnē.12

Ņemot vērā pētījumā “Pesticīdi tavas mājas putekļos” iegūtos rezultātus ir redzams, ka ik
dienas, it īpaši intensīvajā lauksaimniecības sezonā no pavasara līdz rudenim, cilvēki var tikt
pakļauti gan īslaicīgām lielām pesticīdu koncentrācijām, gan ilglaicīgai hroniskai ietekmei, kad
pesticīdi nokļuvuši iekštelpās. Izdarot secinājumus par riska faktoriem un ietekmi, ko rada katra
savienojuma bīstamība un koncentrācija, ir jāņem vērā fakts, ka lauksaimniecībā tiek izmantoti
vairāk kā 1 vai 2 savienojumi, veidojas summārā ietekme, kas iespējamo veselības risku
cilvēkam padara augstāku.
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