
 
Ekstensīvā un intensīvā augļkopība 

Mazdārziņi un komercdārzi 
 Konvencionālā un integrētā augļkopība 

Rokasgrāmata un ceļvedis 



  
 



Z/s «Eglāji» 



Sākums 
Kopš sāka stādīt pirmos  komercdārzus, 
pagājuši tikai ap 10 – 20 gadiem, kas 
augļkopībā ir ļoti īss laiks, jo pilnu ciklu 
no stādīšanas līdz izraušanai varēja iziet 
tikai ogulāji. 

 
 Augļu dārzos kļūdas labot grūti. 



Intensīvās augļkopības sākums 
Pirmo dārzu uz maza auguma potcelmiem 
iestādīja 1989.gadā Pūrē. 
Pirmo šādu dārzu Dobelē iestādīja 1997.gadā. 
 
Pirmos intensīvos komercdārzus iestādīja 
 Guntis Ofkants un Jānis Rullis 
 deviņdesmito gadu sākumā. 
 
 Subsīdijas 1998.g. – uzrāviens. 
Atbalsts integrētai audzēšanai. 
Skolas auglis. 



Rezultāti - tie ir krasi  atšķirīgi 

 Kas to noteica? 
• Spēja domāt, analizēt, vērtēt; 
• Inovatīva domāšana – zinātkāre, 

nebaidīšanās  no jaunā; 
• Ticība sava biznesa panākumiem. 
Ko domā valdība, ministrija? 
- ieguldījumiem nav atdeve; 
- iemesls – ēnu ekonomika. 



 
 Rokasgrāmata 

- Rokasgrāmatu par intensīviem dārziem 
uzrakstījām 2000.gada beigās. 

- Tajā galvenokārt tika izmantota 
pieredze, kura iegūta ekstensīvajos 
dārzos un mazdārziņos. 

- Apkopota arī ārzemju pieredze, 
informācija  par visu jaunāko, bez tās 
izvērtēšana.  



Ceļvedi veidoja 
• Māra Skrīvele, Edgars Rubauskis, Sarmīte Strautiņa,  
• Silvija Ruisa, Laila Ikase, Edīte Kaufmane, Vilnis Berlands, 

Baiba Lāce, Ilze Grāvīte,  
Daina Feldmane, Valentīna Surikova, Ilze Apenīte, Regīna 
Rancāne, Līga Vilka,  
Inga Moročko-Bičevska, Arturs Stalažs, Darius Kviklys, 
Nobertas Uselis 

• Izmantoti dati un informācija (materiāls): Ieva Kalniņa, 
Jānis Lepsis, Dzintra Dēķēna, Valda Laugale,  
Inese Drudze, Neda Pūpola, Anna Kāle, Andrejs Brūvelis, 
Maija Eihe, Roberts Cinītis, Laura Ozoliņa-Pole, 
Jūlija Volkova, Arnolds Gross, Ivars Dimza 

  
  

 



Kā lietot ceļvedi? 

• Ļoti gribētos, lai to izmanto; 
• Meklēt atbildi tikai uz to jautājumu, kurš 

tajā brīdi aktuāls; 
• Nemeklējiet atbildi, kā novērst izdarītās 

kļūdas – tās bijušas pārāk daudzveidīgas, 
dažreiz jau nelabojamas; 



Ceļvedis 

•  Gan zinātnieki, gan augļkopji jau ieguvuši 
savu un izvērtējuši ārzemju pieredzi; 

• Izvērtēta iestādīto šķirņu un potcelmu 
piemērotība konkrētiem apstākļiem, to 
tirgus vērtība; 

• Izvērtētas dažādas audzēšanas 
tehnoloģijas. 
 

 
 



Ceļvedi gatavojot: 
• Varējām izmantot minēto pieredzi; 
• Izvērtējot gan ļoti daudzveidīgās savas un 

citu kļūdas, gan panākumus, rakstīt ar 
lielāku pārliecību; 

• Lielākais panākums – vainaga veidošanas 
– teorijas un praktisko  apmācību 
sakārtošana. 

Ceļvedis 



• Zinot, ka pat tie, kuri lasa gan žurnālus, 
gan grāmatas,  mūsdienās garus tekstus 
nelasa, centāmies rakstīt ļoti īsi un 
konkrēti un tikai par to, ko paši Latvijā 
kopā   esam pārbaudījuši, redzējuši. 

• Diemžēl vēl tomēr daudz bija jāizmanto 
ārzemju pieredze.  

Ceļvedis 



 Trūkst pētījumu 

 

- Ekonomikā un plānošanā 
- Augu fizioloģijā 
- Agroķīmijā un mēslošanā 
- Augļu un ogu uzglabāšanā 

 

- Trūkst konsultāciju sistēmas 



Paldies 

Tiem, kuri projektu apstiprināja,  
Tiem, kuri mums ļāva iepazīties ar savu 

dārzu pieredzi, gan kļūdām, gan panākumiem, 
Tiem, kuri uzņēma savos dārzos semināru un 

apmācību dalībniekus. 
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