Informatīvā diena
“Pavasaris 2021”
Kad: 8. aprīlis
Norises vieta: ZOOM
Lai piedalītos institūta informatīvajā dienā, lūgums reģistrēties šeit līdz 6. aprīlim.
Laiks: 9:00 – 14:00
Pieslēgšanās ZOOM no 8:30
Informatīvās dienas vadītājs: Jānis Lepsis, moderatores Ilze Grāvīte (t: 29181988) un Inese Drudze.

Programmā:
9:00 – 9:10

Dārzkopības institūts šodien (Inese Ebele);

9:10 – 9:15

Demo projektu aktivitātes (Valda Laugale);

Augļu koki un krūmcidonijas no 9:15
9:15 – 9:35

Tehnoloģiskie risinājumi - ieteikumi un rekomendācijas ābeļu audzēšanā
(Edgars Rubauskis, Jānis Lepsis);

9:35 – 9:45

Vermikomposta un slāpekļa mēslojuma ietekme uz ābeļu augšanu un ražošanu
(Valentīna Pole);

9:45 – 10:00

Ābeles – šķirņu vērtējums (Laila Ikase);

10:00 – 10.15

Bakteriālā iedega (Inese Drudze);

10:15 – 10:35 Satuvināti attālumi un dārzu sistēmas plūmēm, šķirne ‘Zane’, potcelmi, pārdomāta augu
aizsardzība plūmēm (Ilze Grāvīte);
10:35 – 10:45 Saldo ķiršu ziemcietība un veselība, audzējot uz dažādiem potcelmiem. Jaunā šķirne ‘Artis’.
– (Daina Feldmane);
10:45 – 11:00 Krūmcidonijas – praktiskās lietas, kur pieejama informācija, pārstrādes aktualitātes
(Edīte Kaufmane, Dalija Segliņa);
11:00 – 11:15 Tehniskā pauze;

Ogas un ogulāji, pārstrāde no 11:15
11:15 – 11:25 Upeņu šķirņu izturība pret pumpurērcēm (Valda Laugale, ERAF Ribes projekts);
11:25 – 11:35 Šķirnes ‘Sonata’ dažādu stādu kategoriju un stādījuma blīvumu pārbaude augstajā tunelī
augsnē (Ieva Kalniņa);
11:35 – 11:45 Rudens aveņu šķirņu vērtēšana rezultāti (Sarmīte Strautiņa);
11:45 – 11:55 Aveņu selekcijas rezultāti (Sarmīte Strautiņa);
11:55 – 12:05 Augļaugu lapu ekstrakti un to perspektīvas kosmētikas nozarei (Dalija Segliņa);
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12:05 – 12:20 Tehniskā pauze

Zināšanas, augsnes ielabošana un dārzeņi no 12:20
12:20 – 12:30 ATLAS projekta Inovāciju Centri, meteoroloģiskās stacijas un dati, to izmantošana
(Edgars Rubauskis);
12:30 – 12:35 Viedo tehnoloģiju izmantošana dārzeņu audzēšanā. Īsi par projektu SmartProtect. (Līga
Lepse);
12:35 – 12:45 Jauktie stādījumi dārzeņkopībā. Projekta “SureVeg” rezultāti. Jauni projekti. (Līga Lepse);
12:45 – 12:55 Dārzeņu soja (edamame) - tehnoloģiskais redzējums (Solvita Zeipiņa);
12:55 – 13:05 Augsnes barošana (Sandra Dane);
13:05 – 14:00 Jautājumi un atbildes, diskusijas – iepriekš iesniedzami jautājumi, lai varētu sagatavot
atbildes
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