Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi”
apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros
(Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējumi dārzkopībā
2021. g.
Valda Laugale, Edgars Rubauskis, Laila Ikase, Daina Feldmane, Sarmīte Strautiņa, Līga Lepse

"Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš
vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem"
LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)
Aicinām sekot aktuālajam: https://fruittechcentre.eu/lv
20. maijs, sākums 11.00

Dārzu diena Sēlija
SIA «Poceri», Lone, Viesītes nov.

22. jūlijs, sākums 10:00

23. jūlijs, sākums 10:00

Dārzu diena ābeļu
tehnoloģiju
demonstrējumiem Raudā

Dārzu diena upeņu un ābeļu
demonstrējumos Rīgas
reģionā

z/s «Eglāji», Rauda, Engures nov.

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

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi. Noteikto aktuālo ierobežojumu dēļ pasākums var tikt atcelts un vai pārcelts.

"Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš
vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem"
LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)
Demonstrējuma atšķirība no
izmēģinājuma – var atšķirties potcelmi
demonstrējuma vietas, nav to atkārtojumi.
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.
Vislielākais ieguvums, piemēram, 2020.g.
šķirnei ‘Auksis’ – efektivitāte augstāka,
vismazāk patērēts laiks koku vainagu
veidošanai attiecinot pret iegūto ražu, uz
potcelma P 60 un divās saimniecībās uz
potcelma M.26.

Ābeļu šķirnes ‘Auksis’ ražība un koku veidošanai patērētais laiks trīs dažādās
saimniecībās 2020.g. sezonā.

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

“Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude
dažādos Latvijas reģionos” LAD 240118/P6 (Lote Nr. 4)
Iespējams aprīļa beigas

13. jūlijs

Lauku diena ābeļu šķirņu demonstrējumam
Latgalē

Dārzu diena demonstrējumam ķiršiem,
bumbierēm un ābelēm

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

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

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi. Noteikto aktuālo ierobežojumu dēļ pasākums var tikt atcelts un vai pārcelts.

‘’Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai
ķiršu šķirņu izdalīšana’’ LAD 240118/P7 (6. lote)
Demonstrējuma vietas:
Z/s `` Lejasdārzi’’ (Kuldīgas nov.) - bumbieru un ķiršu šķirņu
demonstrējums. Lauka diena – 13. jūlijs.
Z/s ``Ķirši`` (Rēzeknes nov.) - bumbieru un ķiršu šķirņu
demonstrējums.
Z/s ``Gaidas`` (Jelgavas nov.) - plūmju un ķiršu šķirņu
demonstrējums.
Z/s ``Vīksnas-1`` (Kandavas nov.) - plūmju šķirņu
demonstrējums.
Z/s ``Sprogas`` (Alūksnes nov.) - plūmju šķirņu
demonstrējums.

Lauka dienas – jūlijs, augusts.

‘’Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas
tehnoloģijām’’ LAD 240118/P8 (7. lote)
Z/s ``Ķentēni`` (Ogres nov.) - upenes, integrētā audzēšana. Lauka diena 23.
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.
Aptuvenais Lauka dienu laiks – jūlijs.

‘’Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas
tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums’’ LAD
240118/P9 (8. lote)
6.

2.

1.

4.

5.
3.

Demonstrējuma vietas:
1.

IK ``Migl Dārzi`` (Kuldīgas nov.) – zemenes plēves seguma siltumnīcā. Lauka diena vasaras beigās vai rudens sākumā.

2.

SIA ``Lubeco`` (Talsu nov.) – zemenes lauka apstākļos intensīvā audzēšanas tehnoloģijā. Lauka diena jūnijā vai jūlijā.

3.

SIA ``Lepšas`` (Rundāles nov.) – zemenes augstajos plēves tuneļos. Lauka diena maija beigās vai jūnijā.

4.

SIA ``Skoru dārzi`` (Tukuma nov.) – rudens avenes augstajos plēves tuneļos . Lauka diena rudens sākumā.

5.

Z/s ``Staķi`` (Ķekavas nov.) - avenes lauka apstākļos bioloģiskajā audzēšanas sistēmā. Lauka diena jūlijā.

6.

SIA ``Berry Tours`` (Apes nov.) – vasaras avenes lauka apstākļos integrētajā audzēšanas sistēmā. Lauka diena jūlijā.

IK ‘’Migl Dārzi’’
SIA ‘’Lepšas’’

SIA ‘’LUBECO’’

SIA ‘’Staķi’’
SIA ‘’Berry Tours’’

SIA ‘’Skoru Dārzi’’

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
rudens sākumā.
‘’Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās
siltumnīcās’’ LAD 240118/P12 (11. lote). Demonstrējuma vieta: SIA
„Mārupes siltumnīcas’’. Lauka diena vēlu rudenī.
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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/

