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Vietas izvēle  
 
ØStādīšanai nav piemērotas applūstošas vietās, vai ieplakas uz 
lauka, kurās var ilgāku laiku atrasties stāvošs ūdens, jo šādās 
vietās var būt diezgan ievērojumi stādu izkritumi, vai arī avenes 
slikti aug. 
ØJāizvērtē iespēja ierīkot apūdeņošanu, īpaši vietās, kur vieglās, 
smilšainas augsnes. 
  



Stādīšana 
 
ØLai ekonomiski izmantotu mēslojumu , nodrošinātu augus ar 
nepieciešamajiem barības elementiem un pasargātu apkārtējo vidi no 
pārmērīgām mēslojuma devām   
ØRūpīgi sagatavot lauku pirms stādīšanas 
ØAtmatā augsnes sagatavošanu sākt jau iepriekšējā gadā pirms 
stādīšanas vai vismaz no pavasara, ja paredzēts stādīt rudenī 
ØĪpaša uzmanība daudzgadīgo nezāļu iznīcināšanai 
ØNodrošināt bagātīgu organisko vielu saturu augsnē vismaz 3% 
ØLauku stādīšanai sagatavot  vismaz mēnesi  iepriekš 
ØRudens avenes stāda tikai pavasarī! 
 
 
 



Stādījumu kopšana - lielākā problēma aveņu audzēšanas 
saimniecībās  
ØBalstu sistēmas neatkarīgi no šķirnes   
ØAveņu rinda ne platāka kā 30-35 cm 
ØApdobe tīra 50 cm uz katru pusi no rindas vidus 
ØApūdeņošana  sevišķi laikā no ziedēšanas līdz ražai 
ØNoražojošo un lieko dzinumu izgriešana bez celmiņiem 
ØDaudzgadīgo nezāļu iznīcināšana īpaši no pavasara izšķir 
turpmāko stādījuma pastāvēšanu un ražošanu   
   
 





 









Šķirnes  
 
 
 
Vasaras avenes 
‘Glen Ample’ 
 
 
Rudens avenes  
‘Polana’  



Bojājumi 





 





Aveņu dzinumu pangodiņš Resseliella theobaldi (Barnes)    

Pangodiņa kāpuri bojā dzinumus. Izlido maija vidū. Sākumā pangodiņi dēj olas uz 
iepriekšējā gada dzinumu galotnēm, bet vēlāk uz jaunajiem dzinumiem, mizas 
plaisās. Kāpuru bojāšanās vietās izveidojās kambija iespiedumu bedrītes, audi 
atmirst un mizas virspusē izveidojas tumši zili plankumi. Bojātajās vietās dzinumi 
var nolūst, vai arī pavājinās ziemcietība un tie aiziet bojā. Ziemo kokonos augsnē 
pie dzinumu pamatnes. 
 
Apkaro: profilaktiski jāizmanto tikai vesels stādāmais materiāls, augsni mulčē ar 
10-15 cm kūdras, zāģskaidu  vai cita materiāla  kārtu rudenī vai pavasarī līdz  ar 
to apgrūtina pangodiņa izlidošanu. Pangodiņa lidošanas laikā smidzina ar deci 
vai fastaku.Aprīļa beigās izliek dzeltenus līmes vairogus  un dzeltenus ūdens 
ķeramos slazdus 
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