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Jaunā raža pieejama jau Anglijas 
veikalos (no Spānijas) 



Kastes gaida 
sezonu 



Ļoti svarīgi agrajai 
ražai, lai tuneļi būtu 

cieši nosegti 

Lai plēve 
kārtīgi 

turētos, to 
notur ar 

maisiem, 
kuros sabērta 

augsne 



Vecie zemeņu 
stādi mētājas 
starp dobēm, 
ne pārāk laba 

doma 

Četras dubultās  
rindas vienā  

8 m tunelī 



 Zemeņu 
škirnes: 
Elsanta, 
Jubilee, 
Lusa, 

Amesti, 
Diamond, 

Honor 



Krūmmellenes substrātā 



Dažādi lapu bojājumi sastapti 
tuneļos audzētajām zemenēm 





Top jauns stādījums 

Substrāts - 
kokosa 

šķiedra un 
smalkumi 



 

Apsaluši 
ziedi. 

Tunelis notur 
tikai līdz -4oC. 

Zemeņu 
audzēšana 

substrātā uz 
paaugstinātie
m plauktiem. 



Paaugstinātās dobes dod iespēju 
lasītājiem mazāk piepūlēties ražas 

vākšanas laikā 

Vākšanas 
augstums no 

0.9-1.2 m 



Lenta 
ziednešu 

nostiprināša
nai 



Skaista 
un labi 
kopta 

vējlauze 

Zāles pļaušana 
rindstarpās zem galdu 

sistēmas 



Vēl agrākas ražas 
iegūšanai un 

pasargāšanai no 
salnām klāj papildus 
agrotīkla segumus 





Darbaspēka nodrošinājums: 

• Darba spēka 
izmaksas sastāda 
vairāk kā 50 % no 
audzēšanas 
izmaksām 

• Zemenes vidēji 
novāc 22 kg stundā, 
bet labākie lasītāji 
līdz pat 45 kg stundā 



Plēvju vilcējs 



Striķu savācējs 

 

 

Ērti ratiņi 
zemeņu un 
aveņu ražas 

vākšanai 



Lietus noteku veidotājs 



Polituneļu durvju automātiska 
atvēršana 



Interesants risinājums plēves 
cauruma aizdarīšanai 



Aveņu audzēšana substrātā 

Rudens 
avenes 

 
Vienā podā 4 

dzinumi 

Vasaras 
avenes 

Šķirne: 

‘Maravilla’ 



Tiek ņemts 
drenāžas 

ūdens paraugs, 
lai noteiktu 
mēslošanas 
vajadzību 



Saldie ķirši tuneļos 

Šķirnes - 
Regina, 
Kordia, 

Sweetheart, 
Lapins 

Potcelms – 
Gisel 3,5,6, 



 



 







 

Arī zirgiem bija savi tunelīši ;)  
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