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Ieguvumi  
 

• Lauku diena – apmācības zemeņu un aveņu audzētājiem:  
šķirnes, to audzēšanas tehnoloģiskās nianses. 04.2011.  
Lietuva 

• Lauku dienas Latvijā  
• Saldie un skābie ķirši- praktisks seminārs  07.2010. 
• Ķiršu un ābeļu vainagu veidošana- praktiskās apmācības 08. 

2010. 
• „Ogulāju audzēšanas tehnoloģijas, šķirnes un pieredze”. 

Seminārs augļkopjiem –07. 2011.  
• “Ābeļu veidošana” - apmācības 7 saimniecībās 03-04.  2011. 

Latvija 
 
 
 
 



Ieguvumi 
 

 
• Ābeļu vainagu  veidošanas pamatnosacījumi. Info  materiāls. 

2010 
• Avenes,  saldie  un skābie ķirši , ābeļes,  ērķškogas,  upeņu  

šķirnes- informatīvi materiāli  
• Informācijas apkopojums par publikācijām augļkopībā. 
• Vainagu veidošana ābelēm, augļaizmetņu retināšana 

ābelēm-  video 2010. gads 
• Lietuvas sadarbības partneru  pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Latviju . 07.2010.  
• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas Dārzkopības 

institūtu 08.  2010.  
• Pieredzes apmaiņas brauciens  uz Lietuvas augļkopības 

saimniecībām 09. 2011 
  



1. Ciemos pie Lietuvas kolēģiem. Rinkevičius  dārzā 
Svečiuose pas Lietuvos kolegą Rinkevičius sode.  

Apples 40 ha 
 
Veislės: Ligols, Čempions, Eliza, Red kroft, Delikates, 

Alva, Lobo .  
 Potcelmi :  P14, P22, M9, B396  
Darbinieki: 6  
 Secinājumi:  
• Darbinieku izglītošana, atlase, apjoms, 

organizācija  
• Kvalitatīvas ražas ieguve 
• Uzglabāšanas ilgums 
• Kvalitāte un cena.  
• Ražas novākšanas tehnika 
• Pašizmaksa 
• Palielinās produkcijas kvalitāte 
• Kombainu izmanto   koku  veidošanā 
• Samazinās darbaspēka izmaksas.  
• Saimniecības iespējas  un darbaspēka 

pieejamība.  
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2. Svečiuose pas Lietuvos kolegą 
 UAB Naradava   sode.  Apples 300 ha. 

Veislės: Auksis, Delikates, Red kroft, Lobo, 
Čempions,  Telisāre, Antonovka.  

Potcelmi-  M26, P60,P22. 270 ha  
Darbaspēks:  (60 cilvēki+ administrācija+200-

250 cilvēki ražas vākšanas laikā) 
Secinājumi:  
• pārsvarā izplatīts M26 potcelms 
•  Konteineru  apgāšanas  “Automātika” 
• Uzglabāšanas iespējas 
• Gāzu kontrolē vai aukstuma  kamerā. 
• Firmas, kas  tiek tiek izmantotas glabātavu  

darbības nodrošināšanā.  
• Antonovkas  pārstrāde  biezeņos, džemos.  
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 UAB Naradava   sode.  Apples 300 ha. 



3. Svečiuose pas Lietuvos kolegą  
 UAB Aukštikalnių sodai . Apples 180 ha.  

• Veislės: Ligols, Čempions, Eliza,  
Janagold,  Noris, Galla   

• Potcelmi (396, P60, , P26,  M9). 
•  Darbaspēks: 160 cilvēki vāc ražu 
Secinājumi 
• Šķirošanas līnija.  Apkalpo 8 cilvēki  
• Šķirņu, potcelmu  sala izturība.  
• Neaudzēs : Ligols, Čempions, Elīza, 

Delikates, Noris (396), Bagatir, Sinap 
Orlovskij  

• Atzinība:  Auksis, Janagold, Galla 
(M9),  Noris (118) 

• Ligols- vecāks- zaļāks- à14 gadi  
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 4. Svečiuose pas Lietuvos kolegą  

Urbonavičius  sode.  Apples 50 ha.  
 
Veislės: Kortland, Auksis, Lobo, Ligol  
Potcelms- pamatā  M26 
Darbaspēks: 40-50 cilvēki 
Secinājumi, ieguvumi :  
• Augļu koku mēslošanas pieredze 
• Ieteikumi Augu aizsardzības 

līdzekļu lietošanā 
• Ražas vākšanas organizācija ar 1 

kvalitātes vērtētāju. 
• Sulas āboli à uz Polija 

 



Vēl ieguvumi:  



Augļu koku  nostiprināšanas  tehnoloģija 



Dārzu kopšanas tehnika 



Palīglīdzekļi ražas vākšanā 



Karstās diskusijas un patiesības 
dzimšana 



Praktiska dārza veidošana  
(pirms/pēc) 



Augstās tehnoloģijas 



Balstu sistēmas  (bambusi)  



Un .. Pārnese mūsu dārzā  Latvijā 



 
Lietuvas dārzkopības institūts 



Izmēģinājumi 



 Un ...pārnese mūsu dārzā 
Latvijā 



Kopīga sadarbība un  
informācijas apmaiņa 



Bija prieks sadarboties. 
Cerams, ka sadarbība stiprināsies un 

attīstīsies. 
 

 Buvo malonu bendradarbiauti. 
Tikimės,kad bendradarbiavimas  

stiprės ir vystysis. 
 



Cerams, ka tuvākajā laikā  būs iespēja  
piedalīties līdzīgā projektā. 

 
Tikimės,kad artimiausiu laiku bus  
galimybės dalyvauti panašiuose 

projektuose. 
 



Vienmēr Kolēģi  



 
Paldies par uzmanību! 

 
Ačiū už dėmesį! 
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