
"Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš 
vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem" 

LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)

“Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu 
pārbaude dažādos Latvijas reģionos” 

LAD 240118/P6 (Lote Nr. 4)

Gita

Demonstrējumu projektu pēdējais gads!



Aicināts ikviens ņemt dalību lauku dienās, saskatīt atšķirīgo un varbūt 
noderīgo!

Ar ko demonstrējums atšķiras no izmēģinājuma? 
Var atšķirties potcelmi demonstrējuma vietās, nav to atkārtojumi.

Piemēram, ābelēm situācija vienai šķirnei trīs dažādās saimniecības 
atšķiras pēc augu vecuma, kopšanas, audzēšanas vietas apstākļiem, kā 
arī veiktajiem koku vainagu veidošanas principiem un tam veltītā laika.

skat. Agrotops Nr. 3, 2022

Šķirne Potcelms Ražība, t/ha Augļu kvalitāte, balles 0-9

Ražas un vainaga 

veidošana patērētā laika 

attiecība, 

tonnas /stundas
Auksis P 59 7,6 9 0,18

P 60 41,7 7 0,17
Pūre-1 20,2 9 0,32
M.26 24,0 4 0,05

Zarja Alatau P 59 5,1 4 0,08
P 60 17,7 8 0,05

Pūre-1 7,6 5 0,06
Sinap

Orlovskij

P 59 5,1 6 0,12
P 60 17,7 7 0,04

Pūre-1 25,3 7 0,20

Šķirņu un potcelmu kombināciju, dārzu sistēmu ietekme uz ražību, augļu 
kvalitāti un vainaga veidošanā ieguldītā darba efektivitāti saimniecībā 

Vidzemē (2021.g.)



Jau paspējām satikties pirms Lieldienām!

Lauku diena ābeļu šķirņu demonstrējumam Latgalē

z/s «Ievulejas», Brāslava, Susāju pag., Balvu nov.



19. maijs, sākums 11.00

Dārzu diena Sēlijā
SIA «Poceri», Lone, Jēkabpils nov.



16.jūnijā, sākums plkst. 11.00

Lauku diena ābeļu šķirņu un 
tehnoloģiju demonstrējumiem 

ZiemeļVidzemē

z/s «Kurpnieki», Smiltenes nov.

Tiek rīkota demonstrējumu lauku diena abiem ābeļu projektiem

Dace



14. jūlijs, sākums 10:00

Dārzu diena ābeļu tehnoloģiju demonstrējumiem Raudā

z/s «Eglāji», Rauda, Tukuma nov.

Kopā ar projektiem:
«Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā» jeb ATLAS un 

«Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai»   



22. jūlijs, sākums 10:00

Dārzu diena upeņu un ābeļu demonstrējumos Rīgas reģionā

z/s «Ķenteni», Ķeipenes pag., Ogres nov.
tiek rīkota kopā ar demonstrējumu: "Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” 



Droši vien jūlijā, ķiršu laikā

Dārzu diena demonstrējumiem ķiršiem, bumbierēm un ābelēm

z/s «Lejasdārzi», Dārznieki, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Tiek rīkots kopā ar demonstrējumu: “Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana”, 
LAD līguma Nr.: LAD 240118/P7



18. augustā, sākums plkst. 11.00

Lauku diena ābeļu šķirņu un potcelmu demonstrējumam Vidzemē

z/s «Jaunbrēmeles», Valmieras nov.



22.septembrī, sākums plkst. 10.00

Lauku diena ābeļu šķirņu un tehnoloģiju demonstrējumiem 
Kurzemē

z/s «Mucenieki», Jaunlutriņi., Saldus nov.

Tiek rīkota demonstrējumu lauku diena abiem ābeļu projektiem



Aicinām sekot aktuālajam: https://fruittechcentre.eu/lv

Vēl arī tiksimies:

z/s «Eži», Krāslavas nov.
z/s «Gaidas», Jelgavas nov.



‘’Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai 
ķiršu šķirņu izdalīšana’’ LAD 240118/P7 (6. lote)

Demonstrējuma vietas:

1. Z/s `` Lejasdārzi’’ (Kuldīgas nov.) - bumbieru un ķiršu 
šķirņu demonstrējums.

2. Z/s ``Vīksnas-1`` (Kandavas nov.) - plūmju šķirņu 
demonstrējums.

3. Z/s ``Gaidas`` (Jelgavas nov.) - plūmju un ķiršu šķirņu 
demonstrējums.

4. Z/s ``Ķirši`` (Rēzeknes nov.) - bumbieru un ķiršu šķirņu 
demonstrējums.

5. Z/s ``Sprogas`` (Alūksnes nov.) - plūmju šķirņu 
demonstrējums.



‘’Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas 
tehnoloģijām’’ LAD 240118/P8 (7. lote)

Z/s ``Ķentēni`` (Ogres nov.) - upenes, integrētā audzēšana. 
Lauka diena 22. jūlijs, sākums 10:00
SIA ‘’Krogzeme’’ (Limbažu nov.) – upenes, bioloģiskā audzēšana.
Z/s ``Mucenieki`` (Saldus nov.) –jāņogas, ērkšķogas, integrētā audzēšana.
SIA ``Staķi`` (Ķekavas nov.) - upenes, bioloģiskā audzēšana.



‘’Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu 
audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības 

izvērtējums’’ LAD 240118/P9 (8. lote)
Demonstrējumi zemenēm:

IK ``Migl Dārzi`` (Kuldīgas nov., Laidu 
pag.) – zemenes plēves seguma 
siltumnīcā. 

Lauka diena 26.maijā.

SIA ``Lepšas`` (Rundāles nov., Lepšas) –
zemenes augstajos plēves tuneļos.

Lauka diena maijā vai jūnijā.

SIA ``Lubeco`` (Talsu nov., Ārlavas pag.) –
zemenes lauka apstākļos intensīvā 
audzēšanas tehnoloģijā.

Lauka diena jūnijā vai jūlijā.



Demonstrējumi avenēm:

SIA ``Skoru dārzi`` (Tukuma nov., Tumes 
pag.) – rudens avenes augstajos plēves 
tuneļos .

Lauka diena rudens sākumā.

SIA``Staķi`` (Ķekavas nov., Pulkarne) -
avenes lauka apstākļos bioloģiskajā 
audzēšanas sistēmā. 

Lauka diena jūlijā.

SIA ``Berry Tours`` (Apes nov., Gaujienas 
pag.) – vasaras avenes lauka apstākļos 
integrētajā audzēšanas sistēmā.

Lauka diena jūlijā.



DEMONSTRĒJUMI DĀRZEŅIEM

‘’Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības 
celšanai un efektīvai resursu izmantošanai’’ LAD 240118/P11 (10. lote). 
Demonstrējuma vietas: IK Lienas Mucenieces saimniecībā „Puteņi” un ZS 
„Strautmaņi”, Kaibala, Lielvārdes nov. Lauka diena augusta beigās.

‘’Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās 
siltumnīcās’’ LAD 240118/P12 (11. lote). Demonstrējuma vieta: SIA 
„Mārupes siltumnīcas’’. Lauka diena rudenī (oktobris/novembris).
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Aicinām sekot aktuālajam: 

https://fruittechcentre.eu/lv

https://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/notikumi/

https://www.facebook.com/auglkopibasinstituts/

https://www.laas.lv/lv/


