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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

 
 

 

 

AVS – atšķirība, viendabība un stabilitāte 

DDSIS – Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija 

EC/PGR – European cooperative Programme for Plant Genetic Resources (Eiropas kooperatīvā 

ģenētisko resursu aizsardzības programma) 

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds 

ESF – Eiropas sociālais fonds 

GR – ģenētiskie resursi 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

LLU- Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

LU- Latvijas Universitāte 

LR – Latvijas Republika 

LVAI – Latvijas Valsts augļkopības institūts 

LVMI – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts 

LZP – Latvijas Zinātnes Padome 

MTB – materiāli tehniskā bāze  

RTU- Rīgas Tehniskā Universitāte 

VNPC – Valsts nozīmes pētniecības centrs 

VPP – Valsts pētījumu programma 

ZM – Zemkopības ministrija 
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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Juridiskais statuss  

 

Kopš 2007.gada 6.janvāra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1076 no 

2006.gada 28.decembra Latvijas Valsts augļkopības institūts (turpmāk – LVAI vai Institūts) 

darbojas atvasinātas publiskas personas statusā. Institūts atrodas Zemkopības ministra 

pārraudzībā.  

 

1.2. Darbības mērķi, funkcijas un uzdevumi 
 

Saskaņā ar Institūta Nolikumu (pieejams www.lvai.lv), kas apstiprināts Institūta 

Zinātniskās padomes 2007.gada15.janvāra sēdē un grozījumi izdarīti 2011. gada 3.maijā: 

LVAI darbības mērķis ir radīt jaunas zināšanas un produktus, izstrādāt inovatīvas 

tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augļkopības un pārtikas nozares ilgtspējīgu attīstību un 

konkurētspēju. 

 

LVAI funkcijas ir:  

1. veikt zinātnisko darbību augļkopības un veselīgas pārtikas jomā, nodrošinot ekspertīzi 

augļkopības un pārtikas nozaru attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu 

tās īstenošanai, kā arī veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību;  

2. īstenot Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu ģenētisko resursu (ĢR) aizsardzību un to 

ilgtspējīga izmantošanu;  

3. īstenot sadarbību ar Latvijas lauksaimniecības nozares interešu grupām un atsevišķiem 

uzņēmumiem augļkopības un veselīgas pārtikas ražošanas jomās;  

4. veikt Baltijas valstu augļu koku un ogulāju šķirņu atšķirības, viendabības un stabilitātes 

(AVS) pārbaudes;  

5. veikt ar zinātnisko pētniecību tieši nesaistītu darbību saskaņā ar Institūta darbības mērķi. 

 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LVAI: 

 

1. veic un koordinē pētījumus, kas saistīti ar augļu koku un ogulāju ģenētisko 

daudzveidību, morfoloģiju, fizioloģiju, ekonomiski pamatotām to audzēšanas un 

pārstrādes tehnoloģijām; 

2. organizē zinātniskās konferences, seminārus, lekcijas, izstādes un citus pasākumus, 

izdod informatīvus materiālus; 

3. piedalās starptautiskos zinātniskos pētījumu projektos un programmās; 

4. uztur zināšanu kopumu, lai nodrošinātu zinātnisko ekspertīzi Latvijas pozīcijas 

pamatošanai un Latvijas līdzdalībai ar augļkopību saistītajās ES institūcijās, kā arī 

starptautiskajās organizācijās; 

5. apzina, izvērtē un raksturo Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu ex situ kolekciju 

un savvaļas ģenētiskos resursus;  

6. uztur un regulāri atjauno Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu bāzes kolekcijas; 

7. veicina Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu izmantošanu selekcijā, tradicionālu 

pārtikas produktu ražošanā un jaunu pielietojumu izstrādē; 

8. popularizē un piedāvā ražotājiem jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas augļaugu 

šķirnes, inovatīvas to audzēšanas un uzglabāšanas metodes un patentētas pārstrādes 

tehnoloģijas jaunu produktu ražošanai; 

http://www.lvai.lv/
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9. sniedz konsultācijas Latvijas komercaugļkopjiem, regulāri rīko apmācības un lekciju 

kursus, t.sk. sadarbībā ar konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas 

Augļkopju asociāciju 

10. veicina augļkopju, pārtikas ražotāju un valsts pārvaldes institūciju iesaistīšanos ES 

Tehnoloģisko platformu „Augi nākotnei”(Plants for Future) un „Veselīga 

pārtika”(Food for Life) darbībā; 

11. sagatavo un izdod dažāda veida informatīvos materiālus augļkopībā. 

12. uztur šķirņu references kolekcijas augļaugu sugām, kurām Institūts veic atšķirības, 

viendabības un stabilitātes (turpmāk – AVS) pārbaudes; 

13. pamatojoties uz starptautiski atzītām vadlīnijām, izstrādā AVS pārbaužu metodikas; 

14. veic AVS pārbaudes vīnogu šķirnēm; 

15. uztur Institūta un tā pamatlicēja P.Upīša vēsturisko materiālu fondu krātuvi; 

16. organizē ar nozari saistītas izstādes; 

17. uztur un attīsta vienu no Eiropas plašākajām ceriņu šķirņu kolekcijām, izmantojot 

ceriņu dārza estētisko potenciālu kultūras pasākumu organizēšanai; 

18. popularizē, pavairo un realizē Institūtā izveidotās augļaugu un ceriņu šķirnes; 

19. popularizē Institūta izstrādātās augļu un ogu inovatīvas pārstrādes tehnoloģijas un 

jaunos produktus, realizē patentus, licences un produktus. 

 

 

1.3. LVAI pārvalde un struktūra  
 

Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija - zinātniskā padome un tās ievēlēts 

direktors. Institūta zinātnisko padomi zinātniskās darbības nodrošināšanai uz pieciem gadiem 

ievēlē institūta zinātnieku pilnsapulce. Zinātniskā padome pēc atklāta konkursa izsludināšanas 

ievēl direktoru uz pieciem gadiem. Institūta direktoru apstiprina amatā zemkopības ministrs. 

Lai koordinētu institūta mērķu realizēšanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī lai 

saskaņotu institūta, lauksaimniecības nozares, izglītības un zinātnes iestāžu un sabiedrības 

intereses augļkopības nozares attīstības politikas izstrādē un īstenošanā, zemkopības ministrs 

izveido institūta konsultatīvo padomi (turpmāk – padome), apstiprina tās nolikumu un 

personālsastāvu. Pārstāvi darbam padomē pilnvaro šādas institūcijas: 

 

1. Zemkopības ministrija; 

2. Izglītības un zinātnes ministrija vai Latvijas Zinātņu akadēmija; 

3. Dobeles Novada pašvaldība; 

4. Zemgales plānošanas reģions; 

5. Latvijas augļkopju asociācija; 

6. Latvijas Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs; 

7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 

8. Latvijas Universitāte. 

 

LVAI Zinātniskās Padomes sastāvs 

 

Sarmīte Strautiņa Dr.biol., ZP priekšsēdētāja 

Māra Skrīvele Dr.agr. vadošā pētniece, ZP priekšsēdētājas vietniece 

Edīte Kaufmane Dr.biol., direktore, vadošā pētniece 

Silvija Ruisa Dr.agr., vadošā pētniece, ZP zinātniskā sekretāre 

Laila Ikase Dr.biol., vadošā pētniece 

Edgars Rubauskis Dr.agr., vadošais pētnieks 

Inga Moročko-Bičevska Ph.D., vadošā pētniece 
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Dalija Segliņa, Dr.sc.ing., vadošā pētniece 

Gunārs Lācis Ph.D., vadošais pētnieks 

 

LVAI pakļautībā nav citu iestāžu. 

 

 

 

Institūta struktūra 
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2. Zinātniskās darbības rezultāti 
 

2.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 
 

2.1.1. Institūta īstenoto starptautisko projektu (tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu 

izcilības tīkli (networks of excellence), integrētie projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti 

(STREP), EUREKA, COST, INTAS, NATO projekti) akronīms vai nosaukums: 

 COST akcija Nr. 873 „Bacterial diseases of stone fruits and nuts” (2006.-

2012.)(kauleņkoku un riekstu bakteriālās slimības) 

 COST akcija Nr. FA1104 ”Sustainable production of high-quality cherries for the 

European market” (2012.-2016.) 

 COST akcija Nr. FA 1003 „East-West Collaboration for Grapevine Diversity 

Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding” (2010.- 2015.) 

 EUREKA projekts Nr. E! 6240  „Development of new products from plant material for 

health improvement and cosmetics” PLANTCOSMEHEL (Jaunu augu izcelsmes 

produktu izstrāde veselības uzlabošanai un kosmētikai)  2010.-2012. (vad. D.Segliņa) - 

līgums noslēgts 2010. gada beigās, īstenošana uzsākta 2011. gada janvārī  

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013.gg. projekts Nr. 

LLII-060 „Development of a technology transfer centre for fruit production 

(FruitTechCentre)” 2009. - 2012., www.fruittechcentre.eu 

 (koordinators. E.Rubauskis). 

2.1.2. Bilaterālas un daudzpusējas sadarbības projekti: 

 Divpusējas sadarbības projekts ar Aiovas universitāti (ASV) Ziemeļamerikas 

izcelsmes zema auguma potcelmu saderības pārbaude Latvijā (Evaluation of North 

American apple rootstocks in Latvia). 

 Divpusējas sadarbības projekts ar Poznaņas universitāti (Polija) “Vienotu metožu 

izstrāde augļaugu polifenolu savienojumu noteikšanai” (Establishment of uniform 

methods for the determination polyphenol compounds in fruit plants). 

 

2.1.3. Valsts pētījumu programmas Nr. VPP-5 projekta Nr. 3 „Vietējo lauksaimniecības 

resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei 

(PĀRTIKA)” (vad. R.Galoburda) 3.2. apakšprojekta „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, 

saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi” (vad. E.Kaufmane) 

2.1.4. LZP zinātniskais projekts Nr. 09.1067/229 ”Ķiršu un plūmju selekcijas materiāla 

izpēte un uzlabošana, attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas” (vad. 

E.Kaufmane). 

2.1.5. ZM LAP projekts Nr. 211211/C-120 „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai 

piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta , audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu aizsardzības 

sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos’’ 2012.-2014. (vad. M.Skrīvele). 

2.1.6. ZM LAD projekts Nr. 040412/S21 “Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana 

integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” 2012.-2014. (vad. 

G.Lācis). 

 

http://www.fruittechcentre.eu/
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2.1.7. Īstenotie Eiropas Savienības struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa 

projekti: 

 ESF projekts aktivitātē 1.1.1.2.„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” – „Zinātniskās 

kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, 

nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas 

izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” 2009.-2012. (vad. I.Moročko-Bičevska). 

 ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu 

inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” 2010.-

2013. (vad. E.Rubauskis). 

 ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un 

jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla 

iegūšanai” 2010.-2013. (vad. I.Moročko-Bičevska). 

 ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana 

profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību izstrādei” 2010.-2013. (vad. 

D.Segliņa). 

 ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.2. “Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās 

atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana” 2010.-2012. (vad. E.Kaufmane). 

2.1.7. Īstenotie Latvijas vai ārvalstu komersantu finansēto pētniecības (zinātnisko 

izstrāžu) līgumdarbi: 

Ārvalstu: Ltd. Bioessensa International (Zviedrija) – Dienvidzviedrijas apstākļiem 

piemērotu augļaugu un dekoratīvo kultūru selekcija un atlase. 

Sadarbības projekts Vācijas smiltsērkšķu audzētāju asociāciju “Innovative SBT technologies” 

(Inovatīvas smiltsērkšķu tehnoloģijas). 

Better3fruit N.V. (Beļģija) – sadarbības projekts ābeļu selekcijā. 

Latvijas: SIA Shetelig - Risku mazinošu faktoru izvērtējums, audzējot ogulājus viegla seguma 

tuneļos. 

SIA „Lat Eko Food un JIC biznesa inkubators - Augļu/ogu biezeņu receptūru izstrāde un 

kvalitātes novērtēšana uzglabāšanas laikā.  

Dobeles PIUAC – projekts „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”. 

 

Svarīgāko projektu rezultātu kopsavilkums 

1. ZP grants Nr. 09.1067/229 ”Ķiršu un plūmju selekcijas materiāla izpēte un 

uzlabošana, attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas” (vad. 

E.Kaufmane, atbildīgais izpildītājs G.Lācis). 

 Projekta realizācijas laiks: 2009.-2012.gg. 

 Projekta finansējums 2012. gadā: 19 126 LVL 

 Projekta mērķis: nozīmīgu gēnu MAS (Marker Assisted Selection - izlase, izmantojot 

marķierus) metodikas izstrāde un pielietošana mainīgiem klimata apstākļiem piemērotu 

ābeļu, plūmju un ķiršu izpētē un selekcijā. 
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 Svarīgākie rezultāti: 

1. aktivitāte „Pašneauglības Sf gēna izpēte ķiršos un plūmēs” 

Pētījumi 2012. gadā turpināti 2 aktivitātēs un 3 apakšaktivitātēs, kur iegūti sekojoši 

rezultāti: 

2. aktivitāte „Pašneauglības Sf gēna izpēte ķiršos un plūmēs” 

c. Plūmju Sf gēna alēļu noteikšana LVAI kolekcijā, pašauglības ģenētiskā izpēte, datu 

analīze; 

 

Pētījumā tika veikts, izvēloties mājas plūmju (Prunus domestica) paraugkopu, kas parstāv 

pašneauglīgās (pn), daļēji pašauglīgās (dp) un pašauglīgās (pa) šķirnes, klonu un hibrīdi. 

Līdzšinējais šķirņu sadalījums balstīts uz plūmju ražošanas tipa lauka novērojumiem, 

kontrolētiem krustojumiem, daļēji – citoembrioloģiskajiem pētījumiem. Diemžēl visu šo 

metožu gadījumā būtiska ir vides ietekme, tāpēc pētījumā tika pārbaudīta līdzšinējā plūmju 

šķirņu dalījuma sakritība ar S lokusa specifisko alēļu sastopamību. Darbā pielietoti 5 S-RNāzi 

kodējošajam gēnam specifiskie marķieri: A - EM-PC2 cons FD/EM-PC3 cons RD; B - EM-

PC2 cons FD/EM-PC5 cons RD; C - Pru C2/PCE-R; D - Pru T2/PCE-R; un F - PasP cons-

F1/PaC1 cons-R1 un viens SFB gēnam specifiskais marķieris E - F-Box 50A/F-Box intron R. 

Pielietotie marķieri nodrošināja amplifikāciju visās definētajās mājas plūmju grupās, kā arī 

dažādu sugu un starpsugu krustojumu diploīdajās plūmēs (piemēram, P.cerasifera, P.salicina, 

P.americana u.c.). Iegūtajos rezultātos konstatēts, ka mājas plūmju pašnesaderības genotipēšanā 

pielietojami S-lokusam specifiskie praimeru pāri, kas izstrādāti citām Prunus ģints sugām. 

Komplekso mājas plūmju genomu gadījumā, nav iespējama tieša pašnesaderības alēļu 

specifisko marķieru pārnese no sugām, kas veido komplekso genomu, pielietojot Prunus 

cerasifera alēlēm specifiskos praimeru pārus. Veicot alēļu skaita analīzi saderības grupās, 

konstatēts, ka mājas plūmju pašnesaderības reakciju, piederību pašnesaderības grupām nosaka 

lokusu alēļu daudzveidība, bet nenosaka alēļu skaits genotipā. Balstoties uz paš-nesaderības 

(Sf) gēnam specifisko marķieru pielietojumu, konstatēts, ka esošais mājas plūmju 

pašnesaderības grupējums daļēji atbilst S lokusa specifiskās genotipēšanas datiem un 

nepieciešama tā precizēšana. Tas ņemams vērā, plānojot tālākos krustošanas darbus, kā arī 

dārzu iekārtošanu un plūmju šķirņu savstarpējo saderību. 

 

e. Saldo ķiršu Sf gēna alēļu (S1-S16 alēles) un pašauglības alēles noteikšana LVAI 

kolekcijā un esošajā hibrīdu materiālā, datu analīze; 

Izmantojot projektā adaptēto un izstrādāto Sf (paš-nesaderības gēna alēļu) metodiku, veikta 

LVAI saldo ķiršu kolekcijas un selekcijas materiāla Sf alēļu genotipēšana un saderības grupu 

noteikšana. S-genotipēšana veikta 221 saldo ķiršu šķirnei un hibrīdiem. Pētītajā saldo ķiršu 

augu materiālā konstatēta augsta S-alēļu un genotipu daudzveidība, konstatētas 17 no līdz šim 

idenetificētajām saldo ķiršu S-alēlēm. Īpaši jāuzsver alēļu S7, S12, S14, S17, S18 un S19 

sastopamība, kas raksturīgas savvaļas saldo ķiršu populācijām. Rezultātā pētījumā identificētas 

jaunas, līdz šim nedefinētas saldo ķiršu saderības grupas. Lielais alēles S18 īpatsvars norāda uz 

LVAI saldo ķiršu materiāla savrupo izcelsmi, lielu savvaļas formu jeb kultūrbēgļu ietekmi šī 

materiāla izveidē, jo citu reģionu izcelsmes šķirnēs šīs alēles sastopamība ir ļoti zema. Augsta 

sastopamības frekvence konstatēta arī alēlēm S1, S3 un S4, kas plaši sastopamas bieži audzētās 

komercšķirnēs, kuras tiek izmantotas arī selekcijas programmās kā vecākaugi. Salīdzinoši 

neliela daudzveidība konstatēta arī ekspedīcijās ievāktajā materiālā, norādot uz iespējamo tuvo 

radniecību vai ģenētisko identitāti, kas apstiprināta arī ar citiem marķieru veidiem. Kā 

selekcijai sevišķi nozīmīgs minams hibrīds 11-19-7, kuram, pielietojot vairākus specifiskos 

marķierus, tika konstatēta tikai S4’ alēle, kas nosaka saldo ķiršu paš-saderību, tātad tas 

izmantojams kā vecākaugs, lai iegūtu jaunas paš-auglīgas šķirnes. Pētījumā iegūtā informācija 
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ir nozīmīga selekcijas procesā, plānojot saldo ķiršu krustošanu, izvēloties atbilstošos 

vecākaugus, kā arī MAS (uz marķieriem balstītās atlases) izmantošanai selekcijas materiāla 

atlasē – sevišķi S4’ jeb pašauglības alēles gadījumā. 

4. aktivitāte „Hibridizācija un hibrīdā materiāla izvērtēšana un atlase” 

a. Krustojumu veikšanu saldajiem ķiršiem, izmantojot pašauglības gēnu Sf, 2-5 

krustojumu kombinācijās un hibrīdā materiāla vērtēšana un atlase; 

2012.gada hibridizācijas rezultāti pierādīja, ka vislabāk: 23,4 % augļi aizmetušies 

krustojumu kombinācijā, kur mātes augs bija hibrīds 24-2-35, kas apputeksnēts ar ‘Lapins’ un 

‘Odrinkas’ ziedputekšņu maisījumu. Iepriekšējos gados tika konstatēts, ka krustojumos, kur 

šķirne ‘Lapins’ bija tēva augs, augļu aizmešanās % bija salīdzinoši mazāks. 

2012.g.hibridizācijā ‘Lapins’. netika izmantots kā mātes augs, jo tā ziemcietība mūsu apstākļos 

ir zema. Iepriekšējo gadu hibridizācijas rezultātā selekcionētais hibrīds 11-17 (iegūts, krustojot 

pašauglīgo šķirni ‘Lapins’ ar ziemcietīgo saldo ķiršu šķirni ‘Iputj’), kam identificēta pašauglību 

nodrošinošā alēle S41, aug šķirņu salīdzinājumā,kur tiek pārbaudīta tā ziemcietību, ražu, augļu 

kvalitāti un izturību pret slimībām. Pēc 2011./2012.g.ziemas konstatēts, ka hibrīda ziemcietība 

bija 5 balles (vērtējuma sistēma 1-5 balles), ļoti ražīgs: 9 balles (vērtējuma sistēma 1-9 balles). 

Tas tiks izmantots krustošanā pašauglības iegūšanai saldo ķiršu pēcnācējos, jo tas, līdzās 

pašauglībai, ir arī ziemcietīgs. 

 

Projekta ietvaros 2012. gadā sniegti 8 ziņojumi starptautiskās konferencēs, 

publicēti, iesniegtie un iesniegšanai sagatavoti 8 zinātniski raksti, starptautiski citētos 

izdevumos.  

 

2. Valsts pētījumu programmas VPP programmas Nr. VPP-5 projekta Nr. 3 

„Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības 

pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” 3.2. apakšprojekta „Ābolu kvalitātes 

paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi” (vad. E.Kaufmane, 

atbildīgie izpildītāji L.Ikase un D.Segliņa) 

 Projekta realizācijas laiks : 2010.-2011.gg. 

 Projekta finansējums 2012. gadā : 50 895 LVL 

1. tēma. Ražas normēšanas paņēmienu ietekme uz ābolu kvalitāti  

 

Atbildīgie izpildītāji 

Laila Ikase, Māra Skrīvele, Edgars Rubauskis, Edīte Kaufmane 

 

Pētāmā problēma 

Ābeles ir visvairāk audzētā augļaugu kultūra Latvijā. Gadā tiek saražots 30–40 tūkst. t ābolu, 

tomēr tikai daļa (50-60%) atbilst svaigu augļu tirgus prasībām. Latvijā nav izvērtēti piemērotākie 

ražas normēšanas paņēmieni, kas ne tikai ievērojami paaugstina augļu kvalitāti, bet arī samazina 

ražošanas periodiskumu. Daudzviet pasaulē vēl aizvien izmanto dažādas ķīmiskas vielas un 

augšanas regulatorus ziedu vai augļaizmetņu retināšanai, tomēr iegūtie rezultāti ne vienmēr 

nodrošina labus rezultātus. Parasti ziedu vai augļaizmetņu retināšanu ar ķīmiskajiem līdzekļiem 

papildina to retināšana ar rokām vai vainagu veidošanu, vai notraucot daļu ziedpumpuru ar 

speciāli konstruētiem mehānismiem. Latvijā šādi pētījumi nav veikti. 

 

Darba mērķis 

 Izpētīt ābeļu audzēšanas tehnoloģiju dažādu aspektu ietekmi uz kvalitatīvas un 

ekonomiski konkurētspējīgas pārtikas izejvielu ieguvi; agroekonomiski izvērtēt šo tehnoloģiju 
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priekšrocības un trūkumus attiecībā uz veselībai nozīmīgu vielu nodrošināšanu un vides 

ilgtspējību. 

 

Izvirzītie uzdevumi 2012. gadam: 

1.1. Noteikt iepriekš veikto retināšanas paņēmienu ietekmi uz ziedēšanas intensitāti, ražas 

veidošanos. 

1.2. Turpināt pētījumus par lapu skaita un virsmas, to hlorofila satura, augļu skaita uz koka un 

ziedkopā, ražas normēšanas laika ietekmi uz dažādu šķirņu ābolu vidējo svaru un krāsojumu. 

1.3. Turpināt pētīt potcelmu, minerālo barības vielu pievadīšanas veida, kā arī augļzariņu 

vecuma un izvietojuma ietekmi uz ābolu svaru un krāsojumu. 

 

Veiktās darbības un galvenie rezultāti 

Retinot augļaizmetņus atbilstoši variantiem trīs gadus pēc kārtas,  konstatēts, ka, salīdzinot 

kontroli ar visiem retināšanas variantiem,  augļaizmetņu retināšana samazinājusi ražas 

svārstības pa gadiem šķirnēm ‘Gita’ un ‘Ligita’. Šķirnei ‘Edite’ turpretī arī kontroles variantā 

būtiskas ražas svārstības pa gadiem neparādījās, jo šī šķirne uzrādīja tikai mērenu ražību un 

samērā lēnu ražas pieaugumu, salīdzinot ar abām pārējām. Augļaizmetņu retināšana optimālajā 

termiņā – jūnijā, visām šķirnēm visos 3 gados būtiski palielināja augļu kvalitāti, tajā pat laikā 

būtiski nesamazinot triju gadu kopražu. 

Nosakot retināšanas 2011.gadā pēcietekmi,  uz ziedēšanas intensitāti nākamajā gadā, 

retināšanas variantu ietekme no 5 .izmēģinājumā iekļautajām  šķirnēm parādījās tikai ‘Auksis’ 

un ‘Orļik’, kam arī lapu laukums, pārrēķināts uz 1 augli, būtiski mainījās atkarībā no 

retināšanas variantiem. 

Nosakot retināšanas variantu ietekmi uz augļu lielumu, konstatēts, ka visām šķirnēm, 

izņemot ‘Auksis’ un ‘Ligita’, būtiska bija augļu vidējā svara palielināšanās, salīdzinot ar 

kontroli, visos retināšanas variantos. Būtiskas atšķirības starp retināšanas variantiem tika 

atrastas tikai atsevišķos gadījumos. Tomēr kopumā jūnija retināšanas variantos gan augļa 

vidējais svars, gan lielāko kalibru augļu īpatsvars pieauga, salīdzinot ar retināšanu augustā. 

Stipra retināšana augustā, atstājot augļus pa sprīdim,  būtiski samazināja ievākto ražu, tāpēc 

retināšanu augustā var ieteikt tikai kā papildus līdzekli, ja redzams, ka jūnija retināšana nav 

bijusi pietiekama. Atkarībā no šķirnei ģenētiski raksturīgā augļu lieluma retināšanas variantos 

mainījās augļu vidējais svars, to sadalījums pa kalibriem. Nozīme var būt arī šķirnes spējai 

pašai nomest liekos augļaizmetņus. Šķirnes ‘Antej’, ‘Sinap Orlovskij’, ‘Edite’, ’Gita’ var 

veidot pietiekami lielus augļus arī bez normēšanas, un, intensīvi retinot, var nevēlami pieaugt 

pārāk lielo (virs 80 mm) augļu īpatsvars. Turpretī ‘Orļik’, ‘Zarja Alatau’, ‘Ligita’ bez 

retināšanas veido vidēji lielus vai pat sīkus (zem 55 mm) augļus. Retināšanas rezultātus var 

ietekmēt arī šķirnes augļu attīstības tempi. No pētītajām šķirnēm ‘Gita’ ienākas visagrāk, un 

vēlas retināšanas negatīvais efekts tai bija sevišķi izteikts - augustā retinātais variants parādīja 

augļa vidējā svara samazināšanos ar katru nākamo gadu. Tāpēc, lai iegūtu vēlamo augļu izmēru 

(optimālie kalibri 65-70 un 70-75 mm), katrai šķirnei būtu jāpiemēro atšķirīga retināšanas 

stratēģija. Piemēram, šķirnēm ‘Orļik’(p=0,054) un ‘Ligita’(p<0,01) lielākā optimālā kalibra 

(70-75 mm) augļu  īpatsvars būtiski pieauga variantā, kurā augļaizmetņi, retinot jūnijā, atstāti  

sprīža attālumā. Savukārt ‘Sinap Orlovskij’ būtiskas atšķirības, salīdzinot ar kontroli, šim 

kalibram bija variantā, kurā jūnijā pa vienam augļaizmetnim atstāts katrā ziedkopā (p<0,01). šīs 

atšķirības varētu izskaidrot ar šķirņu augšanas un zarošanās tipu – ‘Orļik’ ražo uz bieži 

izvietotiem rievaiņiem un zarojas vāji, arī lapu-augļu attiecība ražas gados ir zema, bet ‘Sinap 

Orlovskij’ raksturīgi spēcīgi pieaugumi ar lielām lapām, un ziedkopas uz zariem izvietotas 

retāk. 

Pētot lapu kvalitāti, konstatēts, ka vairumam šķirņu augļzariņu lapās bijis augstāks hlorofila 

saturs nekā jauno dzinumu lapās, izņemot šķirnes ‘Antej’ un ‘Ligita’. Lai precīzi izprastu šīs 
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parādības nozīmi, pētījums jāturpina pēdējā projekta gadā. Konstatēts, ka lapu virsmas lielums 

pārrēķināts uz 1 augli, kas korelē ar ražas lielumu un augļu vidējo masu, būtiski atšķīrās starp 

retināšanas variantiem. Šķirnei ‘Gita’ pastāv sevišķi cieša saistība starp ražas lielumu un lapu 

virsmu. Šķirnēm ‘Auksis’ un ‘Zarja Alatau’ konstatētas būtiskas sakarības starp hlorofila saturu 

lapās un augļa vidējo svaru (p=0,000), kā arī starp hlorofila saturu lapās un ražu no koka 

(p=0,000). .  

Minerālo barības vielu pievadīšanas paņēmienu ietekmi uz augļu kvalitāti izlīdzināja lielais 

nokrišņu daudzums, jo sevišķi veģetācijas perioda otrajā pusē, tāpēc atšķirības starp variantiem 

nebija konstatējamas. Augļu kvalitatīvos rādītājus noteica tikai  potcelmu un  šķirņu īpašības. 

 

Zinātniskā nozīmība: Tiks noskaidrota ābeļu audzēšanas tehnoloģiju, ražas normēšanas 

paņēmienu un lapu virsmas un kvalitātes ietekme uz augļu kvalitāti Latvijas apstākļos saistībā 

ar augļu attīstības procesiem.  

Praktiskais pielietojums: Projekta rezultāti palīdzēs izstrādāt ieteikumus par minerālo barības 

vielu piegādes veidiem, ražas normēšanas laiku un paņēmieniem Latvijā komerciāli audzētajām 

ābeļu šķirnēm un potcelmiem.  

 

2. tēma Jaunu ābolu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde un augļu uzglabāšanas pētījumi 

Atbildīgie izpildītāji 

Dr.sc.ing. D. Segliņa, I. Krasnova, E.Šnē 

 

Pētāmā problēma 

Pēdējos gados viena no perspektīvam metodēm augļu uzglabāšanas laika pagarināšanai ir 

augļu apstrāde ar 1- metilciklopropēnu (MCP). Ābolu elpošanas rezultātā izdalās etilēns, 

paātrinot augļu nogatavošanos. Augļu apstrāde ar 1-MCP bloķē etilēna izdalīšanos, nodrošinot 

to uzglabāšanas laika pagarināšanu. Par Latvijā audzētām šķirnēm šādu pētījumu nav. 

Uzņēmēji meklē jaunas iespējas ābolu un to sulas daudzveidīgākai izmantošanai. Viens no 

pazīstamākajiem ābolu sulas produktiem ir dabīgais sidrs, kura kvalitātes nodrošināšanai ir 

nepieciešams izmantot piemērotas šķirnes. Latvijā trūkst pētījumu par kreba ābolu šķirņu sulas 

iznākumu un detalizētu ķīmisko sastāvu. Sadarbībā ar ražotājiem ir nepieciešams izstrādāt un 

adaptēt jaunas ābolu pārstrādes produktu tehnoloģijas tirgus dažādošanai.  

 

Darba mērķis 

 Izvērtēt jaunu ābolu pārstrādes tehnoloģiju ietekmi uz bioloģiski aktīviem savienojumiem 

izejvielās un produktos; noteikt optimālos tehnoloģiskos parametrus produktu kvalitātes 

saglabāšanai pārstrādes procesos un uzglabāšanas laika pagarināšanai. 

 

Izvirzītie uzdevumi 2012. gadam: 

2.1. Turpināt uzglabāšanas pētījumus ābolu komercšķirnēm, izmantojot augšanas regulatoru 

1-MCP (dažādu apstrādes ar 1-MCP un uzglabāšanas veidu izpēte), lai izstrādātu 

ieteikumus inovatīvās tehnoloģijas izmantošanai. 

2.2. Turpināt kreba tipa ābolu spiedpalieku, sulas novērtējumu un atkārtoti veikt detalizētu 

polifenolu (florizīna un floretīna) satura noteikšanu, lai atrastu piemērotāko izejvielu 

funkcionālu produktu izstrādei. 

2.3. Precizēt kaltētu ābolu plāksnīšu ražošanas tehnoloģiju un veikt izstrādātās tehnoloģijas 

patentēšanu. 

2.4. Turpināt eksperimentālu ābolu produktu (t.sk., sāļo mērču) tehnoloģiju izstrādi, lai 

izstrādātu rūpnieciskai ražošanai piemērotu receptūru. 
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Veiktās darbības un galvenie rezultāti 

 

Izmantojot apstrādi ar 1-MCP, ābolu nogatavošanos aizkavējošais efekts netieši izpaudās kā 

mazāki fizioloģiskie masas zudumi glabāšanas laikā. Šķirnēm ‘Tiina’, ‘Gita’, ‘Iedzēnu’, 

‘Kovaļenkovskoje’, ‘Antej’ tas tika konstatēts gan glabājot normālā atmosfērā, gan arī ar 

sekojošu glabāšanu ULO režīmos. Būtiski zemāki fizioloģisko bojājumu izraisītie un 

mikrobioloģiskie masas zudumi pēc 1-MCP apstrādes, glabājot normālā atmosfērā pēc 4 un 7 

mēnešu glabāšanas tika reģistrēti šķirnēm ‘Antej’, ‘Auksis’ un ‘Iedzēnu’; šķirnēm ‘Antonovka’ 

un ‘Orļik’ pēc 4 mēnešu glabāšanas, bet šķirnēm ‘Sinap Orlovskij’, ‘Spartan’ un ‘Zarja Alatau’ 

pēc 7 mēnešu glabāšanas. 1-MCP apstrādes efekts neizpaudās šķirnēm ‘Aļesja’ un ‘Koričnoje 

Novoje’. Pārbaudītie glabāšanas režīmi nebija piemēroti šķirnēm ‘Gita’, ‘Iedzēnu’, 

‘Kovaļenkovskoje’, ‘Tiina’, ‘Antonovka’. ULO tipa režīmi kombinācijā ar 1-MCP apstrādi 

vairumam šķirņu uzlaboja glabāšanās rezultātus, samazinot bojāto augļu daudzumu. Visvairāk 

uz to reaģēja šķirnes ‘Rubin’, ‘Auksis’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Orļik’, ‘Saltanat’, ‘Sinap 

Orlovskij’, ‘Spartan’, ‘Zarja Alatau’, ‘Tiina’. ULO tipa vidēs, glabājot palešu sistēmā, lielāks 

risks, ka var veidoties mizas plaisas, ir šķirnēm ‘Aļesja’, ‘Spartan’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’ 

un ‘Orļik’. 

Ābolu uzglabāšana ULO režīma maisos palešu sistēmā bez papildus apstrādes negatīvi 

ietekmēja paraugu sensoros radītājus. Kvalitatīvu augļu iegūšanai šādos apstākļos būtiska 

uzmanība jāpievērš katras šķirnes gatavības pakāpei.. Salīdzinājumā  ar 1-MCP apstrādāti 

augļu paraugi (palēninātās vielmaiņas procesu dēļ) ieguva augstākos sensorā novērtējuma 

rezultātus. Nosakot fizikāli – ķīmisko radītāju izmaiņas, konstatēts, ka visstraujāk tie izmainās 

dzesētavā. Šķīstošas sausnas saturs šķirnei ‘Auksis’ samazinājās vidēji par 9%. Visos 

uzglabāšanas veidos pārējām šķirnēm (‘Orlik’, ‘Belorusskoje Malinovoje’, ‘Antej’, ‘Sinap 

Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’) šķīstošas sausnas saturs paaugstinājās. Kopējais skābju saturs 

uzglabāšanas laikā visos uzglabāšanas variantos būtiski samazinājās šķirnēm ‘Auksis’, ‘Orlik’, 

‘Antej’, ‘Sinap Orlovskij’, izņēmums ir šķirnes ‘Zarja Alatau’ un ‘Belorusskoje Malinovoje’. 

Ābolu mīkstuma blīvums visām šķirnēm visos uzglabāšanas veidos būtiski samazinājās, 

piemēram, šķirnei ‘Antej’ uzglabāšanas veida „ULO1+1-MCP” samazinājums sastāda pat 

64.83 %. 

Tomēr divos gados iegūtie rezultāti norādīja uz būtisku faktoru – katrai šķirnei atbilstošu 

gatavības pakāpi, ko nepieciešams ievērot gan augļu apstrādei izmantojot 1-MCP, gan 

uzglabājot kontrolētās atmosfēras apstākļos. Nebija iespējams pārņemt tiešu ārvalstu (Vācijas, 

Polijas) pieredzi augļu apstrādei ar 1-MCP šķirņu atšķirības un Latvijas klimatisko apstākļu 

dēļ. Tādēļ 2012. gadā rudens un ziemas šķirnes ievāktas divās vākšanas reizēs un, pirms 

apstrādes ar 1-MCP un ievietošanas ULO kamerās, precizēta augļu gatavības pakāpe. 

Veicot kreba tipa ābolu šķirņu sulas atkārtotu iznākuma un ķīmisko rādītāju izpēti. 

konstatēts, ka sulas iznākums kreba tipa āboliem vidēji ir 53%, bet lielaugļu šķirnēm - 62%. 

Salīdzinājumā ar 2011. gadu, tas bija lielāks par 13-21% (atkarībā no šķirnes), ko pozitīvi 

ietekmēja lielais nokrišņu daudzums augļu gatavošanās laikā - augļi bija lielāki un sulīgāki. 

Augstākais miecvielu saturs konstatēts kreba tipa ābolu šķirnei ‘Kerr’ (7.9 mg1L
-1

). Pētījumos 

noteikts, ka augstākais hidrohalkonu atvasinājumu florizīna un floretīna saturs ir ‘Lietuvas 

Pepiņš’ sulā (attiecīgi 28.32; 16.34 mg/L). Savukārt kaltētās spiedpaliekās lielākais florizīna 

saturs noteikts šķirņu ‘Balsgard’ un ‘Cornelie’ paraugos (attiecīgi 65.4 un 49.5 mg kg
-1

 

sausnas). Veicot kreba spiedpalieku ķīmiskā sastāva analīzi, noteikts, ka florizīna saturu būtiski 

ietekmē augļu kātiņu klātbūtne (10% kātiņu masas var palielināt florizīna saturu spiedpaliekās 

vidēji par 3%). Uzsākta detalizēta kātiņu, sēklu un mīkstuma daļas analīze atkarībā no šķirnes. 

Rezultāti par kreba tipa ābolu šķirņu sulas izmantošanu raudzētu dzērienu izstrādē atkarībā 

no lietotiem raugu celmiem un sulfitēšanas atspoguļoti LLU PTF atskaitē. 
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Analizējot lielaugļu šķirņu ābolu spiedpalieku ķīmisko sastāvu, noteikts, ka tās satur 

bioloģiski aktīvās vielas: flavanoīdus (68.9 mg 100g
-1

), polifenolus (94.7 mg 100g
-1

), nedaudz 

C vitamīnu (2.9 mg100g
-1

) un miecvielas (4 g 100g
-1

). Spiedpalieku antioksidatīvā aktivitāte 

noteikta ar divām metodēm: pēc DPPH tā bija mg 2.3 mgTE100g
-1

, bet pēc FRAP nedaudz 

augstāka 2.40 mg TE100g
-1

. Tas norāda, ka ābolu spiedpaliekas (bez papildus apstrādes) var 

būt vērtīga izejviela ne tikai tradicionālas lopbarības bagātināšanai, pozitīvi ietekmējot gaļas 

kvalitāti (rezultāti norādīti „Sigra” atskaitē), bet arī bagāts šķiedrvielu avots pārtikas 

produktos (uzsākta sadarbība ar SIA „Felici” musli produkcijas izstrādei). 

Pārskata periodā turpināts darbs pie ābolu pārstrādes produktu izstrādes. Precizēta 

produkta pamata receptūra, kuras izstrādei izmantoti ābeļu šķirnes ‘Baltais Dzidrais’ augļi. 

Produkta pamata receptūras biezenim pievienojot upeņu (kā arī smiltsērkšķu, lielogu dzērveņu, 

sarkano ērkšķogu, aliču plūmju u.c.) biezsulu un pēc garšas pievienojot dažādas garšvielas 

saskaņā ar receptūru, iespējams izstrādāt vienotu tehnoloģiju augļu/ogu plāksnīšu, kā arī saldas 

vai sāļas mērces iegūšanai. Izstrādātā tehnoloģija aprakstīta patenta pieteikumā (Nr. P-12-144 

no 16.10.2012.). Tehnoloģijas priekšrocības: izmantojot augļu/ogu pamata masu ar papildu 

piedevām, var pagatavot divus atšķirīgus saldus un sāļus produktus, kuriem nav pievienotas 

pārtikas piedevas un konservanti. Produkta (mērču) konsistenci nodrošina izejvielā (ābolu 

biezenī) un pievienotajās kreba tipa ābolu spiedpaliekās esošie dabīgie pektīni, turklāt 

pievienotā smiltsērkšķu piedeva (vai augu eļļa) augļu/ogu plāksnīšu elastību. 

Zinātniskā nozīmība: veikts pētījums par Latvijā audzētu ābolu šķirņu uzglabāšanas laika 

pagarināšanu, izmantojot apstrādi ar 1-MCP un kombinējot to ar uzglabāšanu kontrolētās 

atmosfēras kamerās. Iegūti dati par ābolu sulas un spiedpalieku ķīmisko sastāvu. 

Praktiskais pielietojums: Iegūtie pētījumu rezultāti tiks izmantoti ieteikumu izstrādei 

audzētājiem komerciāli audzēto šķirņu uzglabāšanas laika pagarināšanai, izmantojot apstrādi ar 

1-MCP. Sadarbībā ar ražotājiem uzsākta jaunu produktu izstrāde, izmantojot kreba tipa ābolu 

sulu un spiedpaliekas. 

 

Projekta izpildes gaitā sniegti četri ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs, 

sniegti 3 ziņojumi lauku dienā komercaudzētājiem, nopublicēta 1 monogrāfija 

(atsevišķas nodaļas par projekta tēmu), četri zinātniski un trīs populārzinātniskie raksti, 

ar ekspozīcijām ņemta dalība divās izstādēs. Iesniegts reģistrēšanai viens patenta 

peteikums. 

 

4.COST akcija “Kauleņkoku un riekstkoku bakteriālās slimības” (vad. no 

Latvijas puses S.Ruisa) 

 Projekta realizācijas laiks: 2006.-2012.gg.( uzsākts 2006. gada decembrī) 

 Darbs norit 4 darba grupās: 

 slimību diagnostika un savlaicīga noteikšana (diagnostikas metodes: klasiskā un 

molekulārā, savlaicīgas noteikšanas metodes, patogenu daudzveidība); 

 slimību epidemioloģija un novēršana (slimību epidemioloģija, karantīna un novēršana, 

slimību prognozēšanas modeļi); 

 selekcija un saimniekauga izturība (ģenētiskie resursi, klasiskā selekcija, selekcija, 

izmantojot molekulāros marķierus); 
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 slimību kontroles stratēģijas (biokontrole, anribakteriālā, augu augšanas regulatori un 

izturība, integrēta augļu koku audzēšana). 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā: 

E.Kaufmane ar referātu „Identification and characterization of Latvian Prunus genetic 

resources for conservation and utilization„ piedalījās COST akcijas noslēguma pasākumā, kas 

notika Cīrihē (Šveice) 14.-17. februārī. Šis pasākums tika apvienots ar Pirmo kongresu par 

kauleņkoku un riekstu bakteriālajām slimībām (1st Intl. Congress for Bacterial Diseases of 

Stone Fruits and Nuts). 

 

5. COST akcija Nr. FA 1003 „East-West Collaboration for Grapevine Diversity 

Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding” (vad. no 

Latvijas puses S.Ruisa) 

 Projekta realizācijas laiks: 2010.-2014.gg. 

Darbs norit 4 darba grupās: 

 Vīnogulāju ģenētisko resursu identifikācija un raksturojums 

 Vīnogulāju fenotipēšanas un genotipēšanas metodoloģiju izveide 

 Vīnogulāju kodolkolekciju fenotipēšana un saistītā ģenētika 

 Stratēģija vīnogulāju šķirņu saglabāšanai un ilglaicīgai izmantošanai 

Projekta aktivitātes 2012. gadā: 

Veikti 11 Latvijas brīvdabas vīnogu šķirņu: „Cīravas Agrā’, ‘Dovga’, ‘Liepājas Agrā’, 

‘Liepājas Dzintars’, ‘Silva’, ‘Guna’, ‘Spulga’, ‘Sukribe’, ‘Supaga’, ‘Veldze’, ‘Zilga’ 35 

fenoloģiskie novērojumi fenotipēšanas izmēģinājumam;  

11 Latvijas brīvdabas vīnogu šķirnes: „Cīravas Agrā’, ‘Dovga’, ‘Liepājas Agrā’, ‘Liepājas 

Dzintars’, ‘Silva’, ‘Guna’, ‘Spulga’, ‘Sukribe’, ‘Supaga’, ‘Veldze’, ‘Zilga’ raksturotas 

saskaņā ar 48 vīnogulāju deskriptoriem; 

11 Latvijas brīvdabas vīnogu šķirņu: „Cīravas Agrā’, ‘Dovga’, ‘Liepājas Agrā’, ‘Liepājas 

Dzintars’, ‘Silva’, ‘Guna’, ‘Spulga’, ‘Sukribe’, ‘Supaga’, ‘Veldze’, ‘Zilga’ lapu paraugi 

nosūtīti SSR-marķieru analīzēm uz Julius Kühn institūtu Vācijā. 

6. COST akcija Nr. FA1104 ”Sustainable production of high-quality cherries 

for the European market” (vad. no Latvijas puses G.Lācis) 

 Projekta realizācijas laiks: 2012.-2016.gg. 

 Darbs norit 4 darba grupās, no kurām 3 pārstāvēti 7 LVAI zinātnieki: 

 Ķiršu ģenētiskie resursi, selekcija, ģenētika un genomika, 

 Ķiršu audzēšanas tehnoloģijas, 

 Augu aizsardzība, augu patoloģija. 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā: 
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2012.gada 21.-23.novembrī Palermo, Itālijā notika pirmā COST FA1104 darba grupu 

un vadības grupas seminārs, kurā ar mutisko ziņojumu piedalījās Daina Feldmane 

(„Effect of drip irrigation and woodchip mulch on young sour cherry growth and yield”) 

un ar stenda ziņojumu Gunārs Lācis („Cherry genetic resources in Latvia: conservation, 

characterization and utilization”). 

 

7. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013.gg. 

projekts Nr. LLII-060 „Development of a technology transfer centre for fruit 

production (FruitTechCentre)” 

 Projekta realizācijas laiks: 2010.-2012. g. 

 Projekta finansējums 2012. gadā: 84 991 LVL 

 Projekta mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu augļkopības attīstību atbalsta reģionā ar 

tehnoloģijas pārneses centra palīdzību nododot institūtos izveidotās un pārbaudītās 

jaunākās tehnoloģijas ražotājiem. 

 Projekta izpildītāji: Latvijas Valsts augļkopības institūts (koordinastors), Dārzkopības 

institūts, Lietuvas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības pētniecības centra filiāle 

(partneris) 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā: 

2012. gada sākumā projekta realizācija noslēdzās. Šai periodā aktivitātes tika veiktas 

visos četros virzienos: WP1 Projekta vadība un koordinācija, WP2 Apmācību un 

demonstrējumu bāzes izveide, WP3 Zināšanu pārneses rīku izveide un WP4 Tehnoloģiju un 

pieredzes pārnese. 

WP1 Projekta vadība un koordinācija – veiktas aktivitātes iepirkumu procedūras 

nodrošināšanai; projektu izmaiņu dokumentālai nostiprināšanai, informācijas atjaunošanai 

projekta mājas lapā (www.fruittechcentre.eu ) – 2012. gadā tas veikts 14 reizes, publicējot 

informāciju par aktualitātēm, pasākumiem, rakstus (turpinot aktivitātes arī projektam 

noslēdzoties, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu ilgstspēju); koordinētas pārējos projekta 

virzienos veiktas aktivitātes; nodrošināta projekta publicitāte, t.sk. noorganizējot arī 

noslēguma konference, kurā prezentēti sasniegtie projekta rezultāti. Pēc projekta izpildes 

noslēguma termiņa veiktas aktivitātes, nodrošinot sadarbību ar projektu pārraugošām un 

kontrolējošām institūcijām. 

WP2 Apmācību un demonstrējumu bāzes izveide – 2012. gadā veikta iekārtu un 

produktu iegāde, kas nodrošinās izveidotā „Tehnoloģiju pārneses centra” ilgtspēju. Tika 

iegādāti mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi demonstrējumu uzturēšanas 

nodrošināšanai, iekārtas demonstrējumu uzturēšanai un to ilgtspējai. 

WP3 Zināšanu pārneses rīku izveide – 2012. gadā izdota rokasgrāmata „Ceļvedis 

komercaugļkopībā”, „Mācību filma augļkopjiem” (DVD formātā), 5 informatīvās lapas par 

ķiršu un plūmju šķirnēm, plūmju apputeksnēšanos, ķiršu grupējumu pēc to ziemcietības, 

ziedēšanas un ienākšanās laika, ābolu gatvības noteikšanu, 5 bukleti augļu un ogu produktu 

patērētājiem par dzēvenēm, krūmmellenēm, ērkšķogām, sarkanām un baltām jāņogām, kā 

arī par Tehnoloģijas pārneses centru, tā darbību un pieejamību. Mācību filma, informatīvās 

lapas un bukleti izdoti arī lietuviešu valodā. 

http://www.lsdi.lt/
http://www.lsdi.lt/
http://www.fruittechcentre.eu/
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WP4 Tehnoloģiju un pieredzes pārnese – 2012. gadā turpināts sniegt konsultācijas 

augļkopjiem par dārzu ierīkošanu, kopšanu, šķirnēm, kā arī produkcijas pārstrādi arī 

noslēdzoties projektam. 

8. EUREKA projekts Nr. E! 6240 „Development of new products from plant 

material for health improvement and cosmetics” PLANTCOSMEHEL (Jaunu 

augu izcelsmes produktu izstrāde veselības uzlabošanai un kosmētikai) (vad. 

D.Segliņa).  

 Projekta realizācijas laiks: 2010.-2012. g. 

 Projekta finansējums 2012. gadā: 22 500 LVL 

 Projekta pamatmērķis ir, izmantojot jau esošo projektu pieteicēju pieredzi, radīt 

jaunus, praksē ērti iegūstamus augu izcelsmes produktus uz līdz šim praksē neizmantoto 

ražošanas blakus produktu bāzes. 

 Projekta mērķis: Izstrādāt tehnoloģiskos izejas datus jaunu krūmcidoniju un upeņu 

pārtikas un parfimērijas produktu radīšanai no pārstrādes blakus produktiem.  

 Projekta izpildītāji: Latvijas Valsts augļkopības institūts (koordinators), sadarbības 

partneri Latvijā: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Silvanols, SIA Aptiekas Produkcija; 

ārvalstu partneris: Belgradas universitātes Tehnoloģiju un metalurģijas fakultātes 

Organiskās ķīmijas nodaļa, Serbija. 

 Projekta izpildītāji LVAI: D. Segliņa, E. Kaufmane, D. Feldmane, S. Strautiņa, S. 

Ruisa, I. Krasnova, G. Heidemane, I. Mišina, K. Dukurs, A. Dukure, A. Olšteine 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā:  

 

LVAI novērtēts krūmcidoniju jauno perspektīvo hibrīdu un šķirņu ražas apjoms, 

kvalitāte, standartaugļu iznākums un to kvalitāte. Šķirņu augļi ir vairāk piemēroti 

pārstrādei, jo vidēji satur tikai 13.5% atkritumu. Veikta LVAI izstrādāto krūmcidoniju 

pārstrādes tehnoloģiju papildināšana, nodrošinot bezatlikumu ražošanu (sēklu un serdes 

daļas atdalīšana, ķīmiskā sastāva analīze un to izmantošana). 

Izstrādāta upeņu pārstrādes tehnoloģija šķiedrvielu ieguvei, noteikts spiedpalieku 

ķīmiskais sastāvs atkarībā no sulas ieguves tehnoloģijas. Pētījumā secināts, ka 

tvaicēšanas metode ļauj saglabāt augstāku šķiedrvielu saturu spiedpaliekās. Lielākais 

šķiedrvielu saturs 43.2 – 43.5% bija visu paraugu karsētajās spiedpaliekās. Šķirnes 

‘Vernisaž’ nekarsētās spiedpaliekas ieteicams izmantot kā izejmateriālu bioloģiski aktīvo 

vielu saturošo preparātu ražošanai, pateicoties to stabilitātei, uzglabājot 12 mēnešus.  

 

Sadarbībā ar ārvalstu partneriem Serbijā, Belgradas universitātes Tehnoloģiju un 

metalurģijas fakultātes Organiskās ķīmijas nodaļā izvērtēta dažādu mikroorganismu 

dzīvotspēja upeņu spiedpalieku ekstraktos. Iegūtie rezultāti norāda, ka polifenoli 

spiedpalieku ekstraktā saglabā savu antimikrobiālo efektu pat pēc ilgstošas ogu 

uzglabāšanas saldētā veidā.  

 

RTU krūmcidoniju sēklu eļļas ieguvei izstrādātas trīs metodes, no kurām tās ieguve 

ar aukstās spiedes paņēmienu no eļļas augu sēklu (rapšu, kaņepju un linu) un krūmcidoniju 

sēklu (kas iepriekš macerētas attiecīgajā augu eļļā) maisījuma, ir perspektīva, jo šādi iegūtā 

augu eļļa ir bagātināta ar krūmcidoniju eļļā esošiem antioksidantiem, ir stabilāka un to var 

lietot kosmētikas izstrādājumu ražošanā. Krūmcidoniju sēklu lipofīlie ekstrakti uzrādīja 

labu brīvo radikāļu slāpēšanas aktivitāti pēc DPPH metodes. 
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Sadarbībā ar SIA „Aptiekas Produkcija” pārskata periodā izstrādāti uztura 

bagātinātāji ar upeņu spiedpaliekām, kas satur ūdenī nešķīstošās šķiedrvielas (vidēji 12% 

kokšķiedru, tajā skaitā 43% diētisko šķiedrvielu). Produktu izstrādei LVAI sagatavoti un 

testēti spiedpalieku paraugi, kas pilnībā atbilda uzņēmuma ražošanas iekārtām un 

aprīkojumam.  

SIA Silvanols projekta gaitā izstrādātas receptūras un specifikācijas, kā arī veikti 

stabilitātes pētījumi dažāda veida kosmētiskajiem produktiem (intensīvi mitrinošs sejas 

krēms un krēms – dušas želeja ādas relaksācijai), kuru sastāvā ir krūmcidoniju sēklu eļļa. 

Sadarbībā ar mediju aģentūru SIA “PERFECT AGE” izstrādāti jauno produktu 

iepakojumi, kā arī izstrādāts mārketinga aktivitāšu plāns jauno produktu ieviešanai un 

virzīšanai Latvijas tirgū.  

 

Projektu noslēdzot, situācija Latvijā krūmcidoniju audzēšanā un pārstrādē ir 

mainījusies, palielinoties tieši mazo uzņēmumu skaitam, kas veiksmīgi uzsākuši savu 

darbību sukāžu ražošanā. Jauno šķirņu reģistrācija, pārstrādātās ražas apjoms (vairāk kā 

100t), iestādītās platības un pieprasījums pēc stādiem liecina, ka krūmcidonijas Latvijā 

kļuvušas par perspektīvu kultūru.  

Lai gan šobrīd upeņu sulas ieguves procesā radušās spiedpaliekas tiek plaši 

izmantotas augļu tēju pagatavošanā (LVAI, SIA „Rūķīši” u.c.), LVAI veiktais pētījums par 

to ķīmisko sastāvu un SIA „Aptiekas Produkcija” izstrādātie uztura bagātinātāji pavērs 

iespēju uzņēmējiem attīstīt jaunas iespējas uzņēmējdarbībā.  

 

Projekta rezultatīvie rādītāji: iegūti dati par krūmcidoniju un upeņu šķirņu stādmateriālu; 

iegūti dati par upeņu spiedpalieku un krūmcidoniju sēklu eļļas ķīmisko sastāvu; izstrādāti 

pieci produkti, izmantojot upeņu spiedpaliekas (3) un krūmcidoniju sēklu eļļu (2); upeņu 

šķiedrvielu produkti prezentēti starptautiskajā izstādē „Baltic Beauty”; izstrādāts viens 

maģistra darbs, sagatavotas četras zinātniskas un divas populārzinātniskas publikācijas, par 

projekta rezultātiem ziņots 6 starptautiskās konferencēs, sniegta informācija interesentiem 

20 semināros un izstādē „Riga Food 2012”. 

 

9. ZM LAP projekts „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu 

augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu 

aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos” (vad. 

M.Skrīvele)  

Projekta realizācijas laiks: 2012.-2014. g. 

Projekta finansējums 2012. gadā: 130 000 LVL. 

Projekta mērķis: Nodrošināta agrovidi saudzējošu un lauku ainavu veidojošu 

tehnoloģiju ieviešana Latvijas augļu un ogu dārzos. 

 Projekta izpildītāji: 

Latvijas Valsts augļkopības institūts (vadītājs), Pūres Dārzkopības pētījumu centrs, 

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts, Latvijas Augu Aizsardzības Pētniecības Centrs, LU 

Bioloģijas institūts. 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā, ko īstenojuši LVAI zinātnieki: 
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1. Pret kaitīgiem organismiem izturīgu augļu koku šķirņu izdalīšana, izvērtējot to 

saderību ar dažāda auguma potcelmiem, piemērotību vidi saudzējošām 

audzēšanas tehnoloģijām 

Pret kaitīgiem organismiem izturīgu augļu koku šķirņu izdalīšana 

 
 

Ābeles 

Izpildītāji: L.Ikase, I.Gocuļaka 

 

2012. gada janvārī-martā veikti novērojumi par glabāšanos un apkopoti glabāšanās 

rezultāti 139 ābeļu šķirņu un elites hibrīdu augļiem, kas ievākti 2011.gadā 9 sākotnējās 

pārbaudes izmēģinājumos. Veikta jauno šķirņu sākotnējā grupēšana pēc glabāšanās ilguma. 

Šķirnēm ‘Dace’, ‘Aļesja’ konstatēta potcelma ietekme uz glabāšanās ilgumu. 

Līdz novembrim vai decembrim glabājās tādas šķirnes kā ‘Teremok’, ‘Jubiļej Moskvi’ 

‘Utreņņaja Zvezda’, ’Sapnis’. 

Līdz janvārim vai februārim - ‘Bohemia’, ‘Dace’, ‘Delbarestivale’, ‘Eksotika’, ‘Gita’, 

‘Pamjatj Semakinu’, ‘Aule’. 

Līdz marta vidum - ’Daina’, ‘Edite’, ‘Elegija’, ‘Forele’, ‘Laila’, ‘Oskars’. Līdz marta 

beigām vai aprīļa sākumam - ‘Ligita’, ‘Reanda’, ‘Madona’ un rinda LVAI izdalīto hibrīdu. 

Agro šķirņu grupā teicama glabāšanās līdz janvārim novērota šķirnei ‘Delbarestivale’ 

(Delcorf). Visilgākā glabāšanas bez bojājumiem bijusi šķirnei ‘Ligol’, šķirnes kandidātam 

‘Monta’ un elites hibrīdiem D-22-94-24, DI-93-10-17. Novēroti 2011.gada ražas pastiprināti 

fizioloģiskie bojājumi – augļu mizas un mīkstuma brūnēšana. 

Vērtēti ābeļu ziemas bojājumi, veselības stāvoklis un ziedēšana pēc 2011./2012.gada 

ziemas, kurā bija nelabvēlīgs temperatūras režīms augļukoku ziemošanai. 2012.gada pavasarī 

novēroti stumbra lejasdaļas bojājumi. Kolekcijā visvairāk cietušas šķirnes ar vidēju salcietību 

un arī ar vēlu augļu ienākšanos, kā ‘Ligol’. Gājuši bojā daudzi augļukoki, kam 2010./2011.g. 

ziemā bija būtiski grauzēju bojājumi, bet kam 2011.g.vasarā koki vēl bija apmierinošā stāvoklī. 

Jaunās Latvijas šķirnes ‘Dace’, ‘Edite’, ‘Roberts’, ‘Monta’ (LVAI), kā arī ‘Daina’, 

‘Sapnis’ (Pūre) pārziemojušas labi. Labi pārziemojušas arī ‘Majak Zagorja’, ‘Orļinka’, 

Igaunijas un Somijas šķirnes, Vācijas šķirne ‘Pia’. Šķirnei ‘Gita ‘novēroti pastiprināti 

nevienādā mizgrauža bojājumi, kas pazemināja koku veselības vērtējumu, bet ‘Ligita’ bijusi 

vidēji ziemcietīga. Pazemināta ziemcietība ir šķirnei ‘Teremok’, ziemas bojājumi novēroti 

šķirnēm ‘Laila’ (Pūre), ‘Skaistis’, ‘Jubiļej Moskvi’, ‘Elegija’ (Ukrainas) un ‘Ligol’. Tai, kā arī 

‘Honeycrisp’ pavasarī atzīmēti augļzaru bojājumi moniliozes dēļ. Gandrīz visas ābeļu 

komercšķirnes Dobelē ziemojušas ļoti labi un bagātīgi ziedēja. Periodiska ziedēšana raksturīga 

šķirnēm ‘Honeycrisp’, ‘Ligol’, ‘Liivika’, ‘Arkadik’, ‘Majak Zagorja’, ‘Utreņņaja Zvezda’, 

‘Zarjanka’ (Orlas). 

2012.gadā turpināti vērtēt 2 sākotnējās pārbaudes izmēģinājumi uz potcelma B9, kas 

ierīkoti 2006.-2008.gadā. Tajos iekļautas 8 pārbaudāmās šķirnes un 9 perspektīvi hibrīdi. Ražas 

un augļu kvalitātes dati iegūti arī 2003., 2004. un 2005.gadā stādītajiem izmēģinājumiem, kuru 

rezultāti tika apkopoti 2011.gadā. Šajos izmēģinājumos izdalīta kā perspektīva ābele ‘Monta’, 

kas 2012.g. iesniegta AVS testam. 2006.gadā ierīkotajā izmēģinājumā visražīgākās bija ‘Zarja 

Alatau’ un šķirnes kandidāts DI-93-11-12. No vērtētajām Vācijas šķirnēm tikai ‘Reanda’ 

izdalīta pēc īpašību kompleksa, pārējām trūka ziemcietības vai augļu kvalitātes. Šķirne ‘Dace’ 

ražoja vidēji labi, bet izcēlās ar augļu kvalitāti. ‘Ligitai’ novēroti ziemas bojājumi, kas 

samazināja ražu. 2008.gada izmēģinājumā apkopoti 3 pirmo ražu dati. Izmēģinājumā 

perspektīvie hibrīdi Nr.28-97-23 un Nr.19-97-80 pēc ražības būtiski pārspēja šķirni ‘Auksis’, 

bet Igaunijas šķirnes ‘Liivika’ un ‘Koonik’ gandrīz līdzinājās tai. Visas minētās šķirnes ir agras 
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rudens ābeles ar ļoti garšīgiem augļiem, tomēr pēc preču īpašībām un neilgās glabāšanās dēļ tās 

vairāk piemērotas pašapgādes dārziem.  

 

Bumbieru šķirņu izvērtēšana 

 

Izpildītāja: B. Lāce 

 

LVAI bumbieru stādījumos 2012. gadā bumbieres sāka ziedēt maija otrajā dekādē. 

Kopumā ziedēšanas intensitāte kolekcijas stādījumā bija vāja. Labi (vidēji 4 balles) ziedēja 

tikai dažas šķirnes – ‘Dessertnaja Rossošanskaja’, ‘Jūrate’, ‘Ščedraja’, ‘Seļanka’.  

No Norvēģijas hibrīdiem labi ziedēja hibrīdi, NP 4310, NP 852, NP 1927, NP 3048. 

Zemāka ziedēšanas intensitāte bija hibrīdiem NP 3048, NP 2870, NP 273, NP 4189 un NP 61. 

Janvāra beigās esošais aukstums radīja nopietnus bojājumus bumbieru stādījumos – 

cieta bumbieru stumbri, daudzām šķirnēm izsala augļzariņi. 

Salā stipri cietušas, izsaluši augļzariņi un ziedpumpuri šķirnēm ‘Smugļanka’, 

‘Sokrovišče’, ‘Nojabrskaja’, ‘Conference’, ‘Strijskaja’, ‘Bere Kijevskaja’. Līdz ar to šīs šķirnes 

praktiski neziedēja. 

Arī koku raža 2012. gadā kolekcijas stādījumā bija zema. Nokrišņiem bagātais 

(nokrišņu summa veģetācijas periodā sasniedza 444,3 mm m
2
) un salīdzinoši vēsais (efektīvo 

temperatūru summa bija 1736 °C) veģetācijas periods nelabvēlīgi ietekmēja augļu garšas 

īpašības. Šķirnēm ar vēlāku ienākšanās laiku, augļi neieguva pietiekamu saldumu un bija 

bezgaršīgi. 

 

Saldo ķiršu šķirņu novērtējums kolekcijā 

 

Izpildītāji: S.Ruisa, D.Feldmane  

 

Kolekcijā vērtētas septiņas 2005.-2006.gadā stādītas šķirnes. Igaunijā, Krievijā un 

Ungārijā izveidoto saldo ķiršu šķirņu koki Dobeles apkārtnē ir ziemcietīgi, taču ziedpumpuru 

ziemcietība ungāru šķirnēm ir tikai vidēja, kamēr pārējām – laba. Pētāmo šķirņu augļu masa 

mainījusies no 4 līdz 5,5 g, daļai šķirņu augļi ir mīksti, bet Krievijas šķirnēm – vidēji blīvi līdz 

blīvi un tās nogatavojās jūlija 2.dekādē. 

Minēto šķirņu pārbaude tiks turpināta. 

 

Skābo ķiršu šķirņu novērtējums kolekcijā. 

 

Izpildītāji: S.Ruisa, D.Feldmane  

 

Skābajiem ķiršiem tika vērtētas septiņas  2007.gadā stādītas  Latvijas vietējās un Krievijā 

izveidotās šķirnes. 2012. gadā skābajiem ķiršiem tika novērotas sudrabainās lapas, iespējams 

sala bojājumu rezultātā. Lielākoties sudrabaino lapu izplatības pakābe bija zema: no 0 līdz 0.5 

ballēm, arī kauleņkoku lapbires izplatība bija mērena – 1.0 – 2.7 balles. Koki ražoja bagātīgi un 

to vispārējais veselības stāvoklis bija labs.  

Šķirne ‘Šokoladņica’ bija vairāk cietusi no slimībām nekā pārējās šķirnes: sudrabaino lapu 

izplatība vidēji bija 1.3 balles, kauleņkoku lapbires izplatība – 3.4 balles. Arī šī šķirne ražoja 

bagātīgi, taču koku vispārējo veselības stāvoklis veģetācijas perioda beigās bija vidējs. 

 

Plūmes 

 

Izpildītāji: I.Grāvīte, E.Kaufmane 
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Vācu selekcionāra V.Hartmana trīs šķirnes un divi hibrīdi uz P.cerasifera iestādīts 

2008.gada pavasarī. 

Lai gan sākotnēji šķita, ka ziemas – pavasara periodā klimatisko apstākļu nelabvēlīgā 

ietekme šajā izmēģinājumā nav būtiska, tomēr sala bojājumi parādījās pat vasaras vidū. 

Atsevišķiem kokiem bija vērojami stumbru mizas bojājumi, dažviet uz stumbriem bija 

vērojama kambija brūnēšana. Atsevišķiem kokiem pastiprināti veidojās sakņu atvases, kas 

norādīja uz koksnes bojājumiem. Vasaras sākumā veidojās samērā daudz augļaizmetņu, bet 

jūnija beigās tie strauji nobira. Jauno šķirņu un hibrīdu jaunkokiem izvērtējot vainaga 

veidošanos tika secināts: 

- šķirnei ’Tegera’ vainags veidojas stāvs, maz zarots, ar šauriem atzarošanās leņķiem un 

bez rūpīgas veidošanas nav iesakāms audzētājiem; 

- šķirnei ‘Tipala’ vainags veidojas plašs, labi izgaismots. Zari ir smalki, līgani, bet labi 

izkārtoti; 

- šķirnei 'Haganta' pēc 2012. gada ziemas sala bojājumu bijis visvairāk. Stipri bojāti 

ziedpumpuri un viens no kokiem gājis bojā; 

- hibrīdam H-3753 vainags izteikti skrajš, nesabiezināts, zarojas vienmērīgi, būtu 

piemērots audzētājiem. Augļi lieli, ļoti skaisti, bet 2012.gadā, kad saules bija ļoti maz, augļi 

bija skābi; 

- kontroles šķirnei 'Ulenas Renklode' pēc atkušņainās ziemas pušķzariņos daļa ziedu 

izsaluši, viens no kokiem gājis bojā. 

 

Ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu integrētas audzēšanas tehnoloģiju 

izvērtējums 

 

Ābeles 

 

Izpildītāji: E. Rubauskis, M. Skrīvele, Z. Rezgale, G. Dombrovska, D. Reveliņa, 

 

Pētījums par stādmateriālu kvalitātes ietekmi uz ābeļu augšanu un ražību 

 

Iepriekš tika atlasīti vīrusu brīvi vai gandrīz brīvi šķirņu īpatņi, kā arī šo šķirņu ar vairāk 

nekā vienu vīrusu inficēti koki. Atlasītais augu materiāls izmantots stādu izaudzēšanai. 

Potenciāli vīruss brīvie stādi kokaudzētavā testēti papildus, lai pārliecinātos, ka stādiem nav 

vīrusu. Pavairošanai izmantoti vīruss brīvie potcelmi B 396 un MM 106, kas 2012.gada 

pavasarī ļāva iekārtot divus izmēģinājumus – ar maza un vidēja auguma potcelmiem. Izolācijā 

iestādīta šķirne ‘Zarja Alatau’ uz vīrusbrīvā maza auguma potcelma B 9. Izmēģinājums 

iekārtots ar četrām šķirnēm: ‘Beforest’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Antonovka’ un ‘Gita’. 

2012. gadā veikta stādu īsināšana, veikta vainagu veidošana likvidējot konkurentzarus un 

ziedpumpurus, ieveidots vainags – izvēloties attiecīgi pamatzarus vai skeletzarus. Vajadzības 

gadījumā zaru leņķi paplatināti izmentojot koka veļas knaģus, kā arī liekti zari, izmantojot 

speciālas gumijas. Ābelēm uz maza auguma potcelmīem ierīkota balstu sistēma. Veikta arī 

paraugu ievākšana un testēšana ar ELISA metodi (LVAI augu pataloģijas un entomoloģijas 

nodaļā). Noslēdzoties veģetācijas periodam veikti veģetātīvā auguma mērījumi. Iegūto datu 

interpretācija tiks veikta turpmākajā darbā. 

 

Latvijā tradicionāli audzēto veco ābeļu šķirņu salīdzināšana intensīva tipa stādījumos 

 

Tiek turpināti pētījumi 2011.gada pavasarī iestādītā izmēģinājumā par trīs ābeļu šķirņu– 

‘Ničnera Zemeņu’, ‘Serinka’ un ‘Trebū sēklaudzis’ piemērotību intensīva tipa stādījumiem uz 
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potcelma MM 106. Salīdzināti tiks divi stādīšanas attālumi, līdz ar to arī divu vainagu 

veidošanas paņēmienu piemērotība šīm šķirnēm – slaidā vārpsta un plakanais vainags. 

Izvērtēti iegūtie sākotnējie dati, kas raksturo veģetatīvo augšanu. Stumbra diametri mērīti 

2011. gada veģetācijas perioda beigās. Tie rāda, ka nedaudz spēcīgāki stumbri ir šķirnei 

‘Ničnera Zemeņu’, lielāks arī koku augstums. Visīsākie koki konstatēti šķirnei ‘Serinka’. 

Korelācijas koeficients (r=0,59) rāda, ka druknākie koki bija arī augumā garāki. 

Lai gan spēcīgāki koki bija ‘Ničnera Zemeņu’, nedaudz vairāk zaru veidojās šķirnei 

‘Trebū sēklaudzis’. Tomēr, lai arī zaru daudzums šai šķirnei bija lielāks, to garums nebija 

pietiekams, lai uzsāktu vainaga ieveidošanu. Lielākajai daļai koku visām šķirnēm 2012. gada 

pavasarī bija jāveic atkārtota „iegriešana vainagā”. 

Arī ziedēšanas intensitāte otrajā gadā pēc stādīšanas augstāka bijusi šķirnei ‘Trebū 

sēklaudzis’, kas liecina par  agrāku ražošanas sākumu. Ziedpumpuri un ziedi pēc iespējas agrāk 

tika likvidēti, lai nodrošinātu labāku koku augšanu un zarošanos. 

Pēc 2012. gada veģetācijas perioda veiktie stumbra un ābeļu augstuma mērījumi parāda, 

ka veģetatīvais pieaugums visos izmēģinājuma variantos bijis līdzīgs. 

 

Jauno, pret kaitīgiem organismiem izturīgu ābeļu šķirņu pārbaude uz maza auguma 

potcelmiem  

 

Piecas šķirnes - ‘Dace’, ‘Daina’, ‘Edīte’, ‘Eksotika’, ‘Saltanat’ (kontrole) tiek salīdzinātas 

uz diviem maza auguma potcelmiem B.396 un M.9. Stādīšanas attālumi 1,5 × 4 m. 

Izmēģinājums stādīts jau 2011. gada pavasarī, ir uzsākta vainaga ieveidošana, izbūvēta balstu 

sistēma. 

Izmēģinājumā iegūtie dati par stumbru diametriem 2011. gada rudenī, parāda, ka būtiski 

lielāks stumbra diametrs bija šķirnēm ‘Edīte’ un ‘Eksotika’, salīdzinot ar citām šķirnēm. 

Būtiski spēcīgāks augums visām šķirnēm bijis uz potcelma B.396. 

Izmēģinājumā netika konstatēti stumbra bojājumi. 

Vairāk zaru veidojas šķirnēm ‘Daina’ un ‘Edīte’, tomēr ne visi bija izmantojami, lai 

ieveidotu augļu koku vainagu. Tāpēc 2012. gada pavasarī tika īsinātas koku galotnes, lai 

veicinātu zarošanos.  

Tā kā stādīti viengadīgi stādi, otrā gada pavasarī tika konstatēta salīdzinoši neliela 

ziedēšanas intensitāte. Tikai nedaudz augstāka tā bija šķirnēm uz potcelma M.9. Ziedpumpuri 

un ziedi pēc iespējas agrāk tika likvidēti, lai nodrošinātu labāku koku augšanu un zarošanos. 

2012. gadā stumbra šķērsgriezuma laukums lielāks visām šķirnēm konstatēts uz potcelma 

B.396, salīdzinot ar M.9.   

 Garāki koki bija šķirnei ‘Edīte’, savukārt īsāki ‘Dainai’ un ‘Eksotikai’.  

 

Jauno, pret kaitīgiem organismiem izturīgu ābeļu šķirņu pārbaude uz maza auguma 

potcelmiem z/s „Gaidas”. 

 

Līdzīgs izmēģinājums ierīkots astoņām šķirnēm uz potcelma M 9 un atsevišķām arī uz B 

396 z/s „Gaidas” netālu no Augstkalnes. 

Ziemošanas apstākļi bija ievērojami ietekmējuši kociņu veselības stāvokli. Daļa no 

ābelēm bija aizgājušas bojā, daļa bija pilnīgi jāatjauno, stumbru nogriežot līdz veselajai daļa, 

kura bijusi zem sniega. Vairāk vai mazāk bija cietušas visas šķirnes, tomēr mazāk tās bija 

cietušas uz potcelma B.396. 

Salīdzinoši labāk izturējušas pārziemošanas apstākļus  bija šķirne ‘Gita’ uz abiem 

potcelmiem, šķirne ‘Aule’ uz potcelma B 396 un ‘Eksotika’ uz potcelma M 9. 

Iespējams ābeles ataugs uz potcelma B 396. Visvairāk zaudēto koku konstatēts šķirnēm 

‘Edīte’ un ‘Dace’ uz potcelma M.9. 
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Šķirņu pārbaude kombinācijā ar potcelmu B.396 

 

Pētījums tiek veikts 2009.gadā stādītā izmēģinājumā ar 7 šķirnēm - ‘Baltais Dzidrais 

(Šoha)’, ‘Konfetnoje’, ‘Kovaļenkovskoje’, ‘Antejs’, ‘Ligols’, ‘Gita’, ‘Rubīns (Kazahu)’ uz 

B.396, stādīšanas attālums 1,5 × 4m.  

2012. gada maija vidū ar  šķirni ‘Rubin’, lai mazinātu kailo zaru posmu veidošanos un 

veicinātu zarošanos, iekārtots rekognoscējošs izmēģinājums. Tika konstatēts, ka zaru posmā, 

kurš sācis atkailināties, spēcīgu augšanu izraisīja  viengadīgā dzinuma īsināšana līdz pumpuram 

uzreiz pēc atkailinātā posma. Jaunie dzinumi īsi pirms ražas vākšanas, noīsināti uz 3 – 4 

pumpuriem.  

Savukārt pumpuru aktivizēšanos un nelielu augļzariņu veidošanos veicināja variants, kurā 

veica robošanu virs pumpura. 

2012. gada pavasarī tika konstatēta ļoti augsta ziedēšanas intensitāte. Praktiski visos 

augšanas punktos ziedkopas konstatētas vasaras šķirnēm. Šķirnei ‘Gita’ ziedkopas netika 

novērotas pašos zaru galos. Pēc novērtēšanas no ziediem atbrīvots galotnes dzinums, tas arī 

saīsināts, lai veicinātu augšanu. 

Visvairāk bojāto stumbru konstatēts šķirnei ‘Ligol’ (45 %), ‘Baltais Dzidrais’ un 

‘Kovaļenkovskoje’ (~30 %). 

2012. gadā pirmā  raža, būtiski lielāka nekā vasaras šķirnēm, kā arī ‘Rubīnam’ un ‘Gitai, 

iegūta šķirnei ‘Ligol’. ‘Antej’ iegūtā raža bija nedaudz mazāka nekā ‘Ligol’. Vismazākā raža 

iegūta šķirnei ‘Konfetnoje’. Caurmērā iegūtas 9,0 – 11,5 t/ha. 

Vislielākais pieaugums bijis šķirnei ‘Gita’, bet vismazākais šķirnei ‘Konfetnoje’. 

Būtiski lielāki augļi nekā citām šķirnēm iegūti šķirnei ‘Rubin’. Nedaudz mazāki augļi 

iegūti šķirnēm ‘Ligol’ un ‘Antejs’. Būtiski mazāki augļi bija vasaras šķirnēm. 

Iekārtojot izmēģinājumu, tika atzīmētas iepriekš izrautā plūmju dārza rindu vietas. Līdz 

ar to tas rekognoscējoši ļauj vērtēt iespējamo fona (zālāja, apdobes joslas) ietekmi. Raža 

nedaudz lielāka iegūta šķirnēm ‘Ligol’, ‘Rubin’ un ‘Antej’, ja iepriekš audzis zālājs, savukārt 

‘Gitai’, ja augsne regulāri rušināta. Augļu vidējais svars vasaras šķirnēm bija lielāks, ja pirms 

dārza ierīkošanas bijis zālājs. Platībā, kur iepriekš bijis zālājs, lielāks bijis arī stumbru 

šķērsgriezuma laukums. 

 

Ābeļu šķirņu un divu potcelmu kombināciju  salīdzināšana 

 

Pētījumi tiek veikti 2009.gadā iekārtotā izmēģinājumā ar šķirnēm ‘Baltais Dzidrais 

(Šoha)’, ‘Konfetnoje’, ‘Kovaļenkovskoje’, ‘Antejs’, ‘Ligols’, ‘Gita’, ‘Rubīns (Kazahu)’ uz 

potcelmiem M.9 un B.396, stādīšanas attālums 1 × 4 m. 

2012. gada pavasarī konstatēta ļoti augsta ziedēšanas intensitāte. Visaugstākā tā bija 

vasaras šķirnēm, nedaudz mazāka ziemas šķirnēm. Iekārtojot papildus izmēģinājumu šķirnei 

‘Rubin’, tai likvidēta daļa ziedkopu. Pārējām šķirnēm no ziediem atbrīvota galotnes daļa, tā arī 

saīsināta, lai veicinātu augšanu. 

2012. gada pavasarī uzskaitīti arī stumbra bojājumi. Dažāda veida stumbra bojājumi 

konstatēti visām šķirnēm vidēji 25 – 30 % gadījumu. Konstatēta šķirņu un potcelmu 

mijiedarbība – šķirnēm ‘Ligol’ un ‘Baltais Dzidrais’ vairāk stumbru bojājumi konstatēti uz 

potcelma B.396, pārējām bojājumu nedaudz vairāk ir uz potcelma M.9. Visvairāk bojāto koku 

ir šķirnei ‘Ligol’ uz potcelma B.396. Šī kombinācija līdz šim tika rekomendēta Lietuvas 

augļkopjiem kā ziemcietīgākā. 

Gandrīz visām šķirnēm raža uz potcelma M.9 tika iegūta nedaudz lielāka nekā uz B.396. 

Tikai šķirnei ‘Ligol’ nedaudz lielāka raža iegūta uz potcelma B.396. Salīdzinot šķirnes, 

augstāka raža iegūta ‘Gitai’ un ‘Ligolam’. Mazāka raža iegūta šķirnēm ‘Rubin’ un ‘Antejs’. 
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Šķirnei ‘Rubin’ slīdzinoši mazo ražu var izskaidrot ar veiktā rekognoscējošā pētījuma ietekmi, 

jo tika iznīcināta daļa ziedu. 

Ņemot vērā bojāto koku daudzumu uz platības vienību, lielākā ražība konstatēta šķirnei 

‘Ligol’ kombinācijā ar potcelmu B.396 (14,6 t/ha). Liela ražība arī šķirnei ‘Kovaļenkovskoje’ 

un kraupja imūnai (Vf) šķirnei ‘Gita’ (9,1 t/ha).  

Savukārt vērtējot iegūto augļu lielumu konstatēta tikai šķirņu ietekme. Šajā izmēģinājumā 

vidēji uz abiem potcelmiem vislielākie augļi iegūti šķirnēm ‘Rubin’ un ‘Gita’. Mazāki augļi 

nekā četrām ziemas šķirnēm iegūti vasaras šķirnēm. 

2012. gada stumbra šķērsgriezuma laukums būtiski lielāks bijis uz potcelma B.396. 

Stumbra šķērsgriezuma laukumu būtiski ietekmējušas arī šķirnes. Vislielākas stumbra 

šķērsgriezuma laukums bijis šķirnei ‘Gita’.  

Vidēji būtiski augstāka ražošanas efektivitāte (raža uz stumbru šķērsgriezuma laukumu) 

konstatējama uz potcelma M.9. Būtiski augstāka ražošanas efektivitāte nekā šķirnēm 

‘Konfetnoje’, ‘Rubin’, ‘Gita’ un ‘Antejs’ bija šķirnei ‘Ligol’.  

 

Ābeļu ziemas šķirņu un maza auguma potcelmu kombināciju salīdzināšana 

 

Pētījums veikts 2009.gadā iekārtotā izmēģinājumā ar šķirnēm ‘Gita’, ‘Aļesja’, ‘Alwa’ un 

‘Pamatj Semakinu’ kombinācijā ar potcelmu B.9 un PB 4 (Baltkrievu izcelsmes), stādīšanas 

attālumi 1,3 × 4 m.  

2012. gada pavasarī vērtēta ziedēšanas intensitāte un stumbru bojājumi.  Viduvēja 

ziedēšanas intensitāte bija šķirnei ‘Aļesja’, tai pat laikā pārējām tā bijusi ļoti augsta. 

Savukārt stumbru bojājumu visvairāk konstatēts šķirnei ‘Pamatj Semakinu’. 

Lielāka raža iegūta šķirnei ‘Alwa’. Vidēji šķirnēm lielāka raža iegūta uz potcelma B.9. 

Vismazākā raža tika novērota šķirnei ‘Aļesja’ uz potcelma PB 4. 

Pretstatā iegūtajai ražai augļu vidējais svars lielāks bija uz potcelma PB 4. Būtiski lielāki 

augļi nekā pārējām šķirnēm konstatēti šķirnei ‘Pamatj Semakinu’ uz abiem potcelmiem. 

Spēcīgāk auga ābeles  uz potcelma B.9. Vidēji uz abiem potcelmiem būtiski lielāks nekā 

šķirnēm ‘Pamatj Semakinu’ un ‘Aļesja’ stumbra šķērsgriezuma laukums bija ‘Gitai’ un 

‘Alwai’. 

Uz potcelma B.9 konstatēta arī augstāka ražošanas efektivitāte. Uz abiem potcelmiem 

augstaka efektivitāte šķirnei ‘Alwa’, bet  mazāka šķirnēm ‘Gita’ un ‘Aļesja’. 

 

Koku  stādīšanas attāluma ietekme uz ābeļu ražu un augšanu 

 

z/s „Gaidas” iekārtots izmēģinājums ar šķirni ‘Ligol’ uz B 396 trijos stādīšanas 

attālumos – 1.5, 1.0 un 0.5 m starp kokiem, piecos atkārtojumos. 

Stādmateriālam izmantoti trīsgadīgi, labi zaroti augi. Ziedēšanas intensitāte bijusi 

mērena. Konstatēts, ka vidēji 61 % koku ir bojāti stumbri pēdējo divu gadu ziemu ietekmē 

(stādīts 2010. gada pavasarī). Pēdējās ziemas laikā bojāti iepriekšējā gada dzinumi vidēji 40 % 

ābeļu. Abu veidu bojājumi konstatēti tikai 26 % ābeļu. 

 

Šķirnes ‘Auksis’ augšana un ražība uz dažādas izcelsmes maza auguma ābeļu potcelmiem 

 

Izmēģinājums iekārtots 1998. gadā, izmantojot divgadīgu stādāmo materiālu. Stādīšanas 

attālumi 2 x 4 m. Vainags tiek veidots pēc slaidās vārpstas principiem. 

Potcelmi: O 3, Mark, CG 10 un standarti B.491, B.396, B.9, M.9 EMLA un M.26 EMLA. 

2012. gada pavasarī vērtēta ziedēšanas intensitāte. Augstāka tā konstatēta uz potcelmiem 

Mark un Ottawa 3, kas bija būtiski atšķirīga no vidēji ziedošiem šķirnes ‘Auksis’ kokiem uz 

potcelmiem M.9 EMLA un M.26 EMLA. 
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Konstatēts, ka būtiski vairāk atvases veidojas kokiem uz potcelma O.3 nekā M.26 EMLA 

un Mark. 

Uz potcelma M.26 EMLA augļiem, īsi pirms ražas vākšanas, ir mazāks virskrāsas apjoms 

un intensitāte nekā uz potcelmiem B.9, B.491, Mark un O.3. 

Analizējot iegūto ražu četrpadsmitajā gadā pēc izmēģinājuma ierīkošanas, netika 

konstatētas būtiskas atšķirības starp potcelmiem. Vidējā iegūtā raža izmēģinājumā bija 26,8 kg 

no koka jeb 36 t/ha. Divu pēdējo sezonu ražošanas periodiskums ir salīdzinoši vājš, nav 

konstatējama būtiska potcelmu ietekme uz to. 

Mazāki augļi iegūti uz potcelmu Mark. Uz šī potcelma iegūta viena no lielākajām ražām 

šajā sezonā. Vislielākie augļi bijuši uz EMLA, tātad vīrusbrīvajiem  potcelmiem. 

 

Šķirnes ‘Auksis’ augšana un ražība uz dažādas izcelsmes  

vidēja auguma ābeļu potcelmiem 

 

Izmēģinājums iekārtots 1998. gadā 29. aprīlī, izmantojot divgadīgu stādāmo materiālu. 

Stādīšanas attālumi 3 x 5 m. Vainags sākotnēji veidots kā kombinētais sērijveida vainags, bet 

laika gaitā lielāka daļa koku vainagi tika saplacināti. 

Potcelmi: G 11, G 30, CG 13, C 6 un MM 106, B 118, izolācijā arī CG 210 un B 490. 

2012. gada pavasarī vērtēta ziedēšanas intensitāte, tā būtiski augstāka šķirnei ‘Auksis’ 

konstatēta uz potclema B 118, salīdzinot ar kokiem uz potcelma C 6. Kopumā ziedēšanas 

intensitāti var raksturot kā mērenu. 

Būtiski vairāk atvases veidojas kokiem uz potcelmiem CG.13 un G.11 nekā MM 106 un 

B.118. 

Pirms ražas vākšanas, nedaudz mazāk izteikta virskrāsa bija uz potcelmiem MM 106, 

CG.13 un G.11.  

Noskaidrojot potcelmu izcelsmi un tā atbilstību, izmēģinājumu un datu uzskaite 

turpināma tikai ar četriem potcelmiem. Apkopojot iegūtas ražas datus piecpadsmitājā sezonā 

lielāka raža iegūta šķirnei ‘Auksis’ kombinācijā ar potcelmu MM 106. 

Analizējot pēdējo divu gadu ražas, ražošanas periodiskums ir vāji izteikts. Nav 

konstatējama būtiska potcelmu ietekme uz to. 

Būtiski lielāks augļu vidējais svars konstatēts uz potcelma C 6, bet mazākie augļi bijuši 

kombinācijā ar potcelmu B.118. 

 

Augsnes mitruma režīma regulēšanas paņēmienu ietekme uz ābeļu augšanu un ražību 

 

Šķirnes: ‘Melba’, ‘Koričnoje Novoje’ un ‘Spartan’. Potcelmi: B.9. 

Augsnes mitruma regulēšanas paņēmieni pamatlauciņos: kontrole, mulča (tās 

pēcietekme) un fertigācija. Stādījums iekārtos 1997. gada pavasarī ar viengadīgiem nezarotiem 

stādiem, 4 × 1,5 m attālumā. 

2012. gada pavasarī periodiski ražojošajai šķirnei ‘Melba’ konstatēti vien atsevišķi ziedi. 

Šķirnes ‘Koričnoje Novoeje’ ziedēšanas intensitāta vērtējama kā vidēja. Nav konstatējama 

augsnes mitrumu regulēšanas paņēmienu ietekme. 

Atbilstoši ziedēšanas intensitātei raža šķirnei ‘Koričnoje Novoje’ iegūta divas līdz četras 

reizes lielāka nekā šķirnei ‘Melba’ šajā izmēģinājumā. Nedaudz mazāka raža iegūta fertigācijas 

variantā. 

Šķirnei ‘Melba’, salīdzinot pēdējās divas sezonas, ražošanas periodiskums ir izteiktāks. 

Šķirnei ‘Korčnoje Novoje’ tas ir vidējs. 

Vidēji abām šķirnēm nedaudz lielāki augļi iegūti, izmantojot kādu no mitrumu 

regulējošiem paņēmieniem. 
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Četru ābeļu šķirņu augšanas un ražības pārbaude uz potcelma P 22 un M.26 

 

Šķirnes: ‘Auksis’, ‘Lobo’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’. Stādīšanas attālumu 

4 × 1,5 m. 

2012. gada pavasarī konstatēts (15 gadus pēc dārza iekārtošanas), ka uz potcelma P 22 

saglabājušies visi koki šķirnei ‘Lobo’. Mazāk koku (77 %) saglabājušies šķirnei ‘Auksis’. 

Savukārt uz potcelma M.26 saglabājušies visi koki visām četrām šķirnēm. 

Daļai koku, kuri saglabājušies, konstatējami dažāda veida stumbra bojājumi nelielā 

daudzumā. Tomēr, šķirnei ‘Zarja Alatau’ uz potcelma bojāti stumbri ir 40 % ābeļu. 

2012. gada pavasarī visaugstākā ziedēšanas intensitāte konstatēta šķirnei ‘Lobo’ uz abiem 

potcelmiem. Pārējām šķirnēm ziedēšanas intensitāte bijusi nedaudz zem vidējā vērtējuma – 

salīdzinoši mērena ziedēšana. 

Vērtējot augļu krāsošanās intensitāti šķirnei ‘Auksis’, nav konstatētas atšķirības. 

2012. gadā šķirnēm uz potcelma P 22 nav konstatētas būtiskas atšķirības iegūtajā ražas 

lielumā, lai gan tā nedaudz lielāka šķirnei ‘Zarja Alatau’, sasniedzot ražību 34,8 t/ha. 

Vislielākie augļi izmēģinājumā iegūti šķirnei ‘Sinap Orlovskij’. 

 

Maza auguma ābeļu potcelmu, t.sk. M 9 klonu, salīdzinājums ar šķirnēm ‘Auksis’, ‘Zarja 

Alatau’ un ‘Spartan’ 

 

Izmēģinājums iekārtots 1998. gadā, izmantojot viengadīgu nezarotu stādāmo materiālu. 

Stādīšanas attālumi 1.5 x 4 m. vainags veidots pēc slaidās vārpstas principiem. 

Potcelmi: Pajam 1, Pajam 2, Mark, M.9 337, M.9 756, M.9 Burgmer 984, M.9 Nic. 29, 

M.9 Fleuren 56 un M.9 Jork. 

2012. gada pavasarī tika veikta izmēģinājumā palikušo koku uzskaite, kas ļāva spriest par 

potcelmu un šķirņu, to kombināciju ietekmi uz koku veselīgumu. Izmēģinājumā visvairāk 

saglabājušies šķirnes ‘Auksis’ koki, bet mazāk šķirnei ‘Spartan’. Visvairāk koku saglabājušies 

uz potcelma Mark, bet mazāk uz M.9 337. ‘Auksis’ vislabāk pārziemojis uz Burgmer 984, 

Mark un Pajam 2. Mazāk uz M.9 Fleuren 56. Savukārt šķirnei ‘Zarja Alatau’ visvairāk koku 

saglabājušies uz potcelma M.9 Burgmer 984, bet vismazāk – M.9 756. Šķirnei ‘Spartan’ nav 

saglabājušies koki uz potcelmiem M.9 Burgmer 984, M.9 337, vai tikai trešā daļa koku uz 

potcelmiem M.9 756, M.9 Nic. 29 un Pajam 2.  

Lai arī šķirnei ‘Auksis’ uz potcelma Pajam 1 saglabājušies 83,3 % koku, 40 % no tiem ir 

bojāti stumbri. Arī uz potcelma M.9 Burgmer 984 trešajai daļai koku ir bojāti stumbri. Līdzīgi 

arī šķirnei ‘Zarja Alatau’ uz potcelma M.9 Burgmer 984 pusei ir dažāda rakstura stumbra 

bojājumi. Tikai 1/5 daļai tādi bijuši uz potcelma Mark. Tai pat laikā uz potcelmiem Pajam 2 un 

M.9 Nic. 29 visi koki ir ar stumbra bojājumiem. Šķirnei ‘Spartan’, lai gan uz potcelma Mark 

vēl ir visi koki izmēģinājumā, pusei no tiem ir bojāti stumbri. 

Neilgi pirms ražas vākšanas vērtēta augļu krāsošanās šķirnei ‘Auksis’. Nedaudz košāki 

augļi konstatēti uz potcelmiem Mark un M.9 Nic 29. 

2012. gadā šķirnēm ‘Auksis’, ‘Zarja Alatau’ un ‘Spartan’ vidēji uz deviņiem maza 

auguma potcelmiem iegūta raža no 20 līdz 24 kg no koka jeb 33,3 – 40,0 t/ha.  

 

Minerālmēslu pievadīšanas veida ietekme uz augšanu un ražību 

 

Izmēģinājumā uz M.9 klonu un tā sēklaudžu potcelmiem ( 1998.g.stādījums) salīdzinātas 

trīs šķirnes (‘Auksis’, ‘Zarja Alatau’ un ‘Spartan’) un trīs minerālo barības vielu pievadīšanas 

paņēmienu ietekme. Minerālo barības vielu pievadīšanas paņēmieni: 

-Kontrole – minerālās barības vielas tiek kaisītas apdobes joslā sausā veidā uz augsnes; 
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-Apūdeņošana - minerālmēsli tiek kaisīti apdobes joslā sausā veidā uz augsnes un veikta 

apūdeņošana, izmantojot pilienveida apūdeņošanas sistēmu. 

-Fertigācija – minerālās barības vielas ābelēm, to sakņu zonā apdobes joslā tiek pievadītas 

izšķīdinātas ūdenī, izmantojot pilienveida apūdeņošanas sistēmu. 

Augsnes mitruma monitorings tika veikts reizi dekādē veģetācijas periodā no maija līdz 

septembrim. Augsnes paraugi ņemti 2 dziļumos. Ņemot vērā augsnes mitrumu un nokrišņu 

daudzumu 2012. gadā papildus ūdens attiecīgos variantos netika pievadīts ābelēm jūlija I un II 

dekādēs. 

Līdzīgi tiek kontrolētas slāpekļa un kālija izmaiņas augsnē. 2012. gadā augsnes paraugi 

ņemti 26. aprīlī, 19. jūnijā un 29. jūlijā. 29. augustā līdz ar augsnes paraugiem ņemti arī lapu 

paraugi šķirnei ‘Auksis’. 

2012. gadā statistiski būtiski lielāka raža, salīdzinot ar apūdeņošanu, konstatēta variantā 

ar fertigāciju. Minerālo barības vielu pievadīšanas paņēmieniem nebija būtiski ietekmējuši 

vidējo augļu masu. Netika konstatētas augļu krāsojuma atšķirības šķirnei ‘Auksis’. 

Veģetācijas sezonas sākumā kopslāpekļa koncentrācija augsnē bija zemāka nekā vasaras 

sākumā. Pavasarī un vasarā augstākā slāpekļa koncentrācija bija kontroles variantā, bet zemākā 

apūdeņošanas variantā. 

Kālija koncentrācija augsnē 0 – 30 cm dziļumā augstāka bija fertigācijas variantā, bet 30 

– 60 cm dziļumā apūdeņošanas variantā. Novērotas tendences, ka veģetācijas perioda laikā 

kālija koncentrācija augsnē pieauga.  

Ābeļu lapās trīs analizēto barības elementu koncentrācija bija zemāka, tomēr būtiskas 

atšķirības netika konstatētas.  

Konstatēts, ka, jo augstāka kālija koncentrācija augsnē, jo vairāk šī barības elementa 

satur arī lapas.  

 

Apūdeņošanas ietekme uz dažādu ābeļu šķirņu ražošanu uz P 22 potcelmu 

 

Šķirnes: ‘Auksis’, ‘Lobo’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’. Tiek salīdzināta kontrole 

un pilienveida apūdeņošana ietekme, kas uzsākta 2007. gadā. Potcelms P 22. 

Augsnes mitruma monitorings tiek veikts reizi dekādē veģetācijas periodā no maija līdz 

septembrim.  

2012. gadā lielāka raža kontrolē iegūta šķirnei ‘Zarja Alatau’, savukārt pārējām šķirnēm  

variantu atšķirības netika konstatētas. Lielāki augļi šķirnēm ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Lobo’ iegūti 

kontrolē. Savukārt šķirnēm ‘Zarja Alatau’ un ‘Auksis’ līdzīga lieluma (svara) augļi iegūti abos 

variantos. Vērtējot augļu krāsojumu šķirnei ‘Auksis, ’ 2012. gadā īsi pirms ražas vākšanas nav 

konstatētas nekādas tā izmaiņas atkarībā no varianta. 

 

Rekognoscējošs pētījums par apūdeņošanas ietekmi uz dažādu ābeļu šķirņu ražošanu uz 

M.26 

 

Šķirnes: ‘Auksis’, ‘Lobo’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’. Potcelms – M.26. Tiek 

salīdzināta kontrole un pilienveida apūdeņošana, kas uzsākta 2007. gadā. 

2012. gadā iegūtā raža bija lielāka kontrolē. Variantu ietekme uz augļu vidējo svaru 

netika konstatēta. Tas varētu būt skaidrojams ar salīdzinoši lielo nokrišņu daudzumu 

veģetācijas periodā.  

Ķirši 
 

Izpildītāji: D.Feldmane, V.Surikova 
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Slāpekļa un kālija izmaiņas augsnes mitruma uzturēšanas paņēmienu ietekmē skābajiem 

ķiršiem 

 

Skābajiem ķiršiem ‘Latvijas Zemais’, stādīšanas attālumi ķiršiem 4 x 4 m, augsnes 

mitruma regulēšanas paņēmieni: kontrole, mulča un apūdeņošana. 

Augsnes paraugi ņemti slāpekļa un kālija noteikšanai vairākas reizes sezonā. Augsnes 

paraugi ņemti 2 dziļumos. 2012. gadā augsnes paraugi ņemti 26. aprīlī, 19. jūnijā un 29. jūlijā. 

Vienā reizē paņemti 36 augsnes paraugi. 

Līdzīgi kā ābelēm, arī ķiršiem 0 – 30 cm augsnes dziļumā barības elementu koncentrācija 

bija augstāka nekā augsnes apakšējā kārtā (30 – 60 cm). Augsnē 0 – 30 cm dziļumā slāpeklis 

gan pavasarī, gan vasaras sākumā augstāks bija apūdeņošanas variantā, bet 30 – 60 cm dziļumā 

kontrolē. Apdobju mulčēšana un apūdeņošana samazināja kālija koncentrāciju augsnē. Kālija 

koncentrācijai augsnē veģetācijas periodā bija tendence pieaugt.  

Kontroles variantā konstatēta būtiski augstāka N, P un K koncentrācija ķiršu lapās. 

Konstatētas sakarības starp barības elementu koncentrāciju augsnē un lapās. Jo augstāka kālija 

koncentrācija augsnē, jo vairāk šī barības elementa satur arī lapas. Negatīva korelācija 

konstatēta starp kālija un slāpekļa koncentrāciju augsnē. 

 

Bumbieru šķirņu pārbaude uz dažāda auguma potcelmiem 

 

Izpildītāja: B.Lāce  

 

Potcelmu pārbaudes izmēģinājumos šķirne ‘Moskovskaja’ uz potcelma Pyrodwarf 

ziedēja apmierinoši – vidēji 3 balles (pēc piecu baļļu skalas, kur 5 – ziedi visos augšanas 

punktos), bet šī pati šķirne uz potcelma BA 29, ziedēja vāji – vidēji 1.5 balles. Iepriekšējos 

gados šķirne ‘Moskovskaja’ ziedēja bagātīgi uz abiem potcelmiem.  

Šķirne ‘Suvenīrs’ dažādas izcelsmes potcelmu pārbaudes izmēģinājumā pārziemoja 

labi, ievērojami sala bojājumi netika konstatēti. Koku veselības stāvoklis labs. Starp 

potcelmiem ziedēšanas intensitātei nebija būtisku atšķirību. Vidējā ziedēšanas intensitāte bija 

3.8 balles (2011. gadā – 1.9 balles). No izmēģinājumos iekļautajām šķirnēm, šķirnei ‘Suvenīrs’ 

konstatēta visaugstākā ražošanas efektivitāte – 0.45 kg cm
-2

.  

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šķirne ‘Mramornaja’ ziedēja vājāk. Kokiem uz Kazraušu 

potcelma vidējā ziedēšanas intensitāte bija 2.8 balles, bet uz potcelma Pyrodwarf – 3.8 balles. 

Sala bojājumi netika konstatēti. Pēc 2012. gada ziemas šķirnei ‘Mramornaja’ nepārziemoja 

viens koks uz Kazraušu potcelma. Arī ražošanas efektivitāte starp potcelmiem būtiski atšķīrās – 

kokiem uz potcelma Pyrodwarf tā bija ievērojami augstāka.  

Bez ievērojamiem sala bojājumiem pārziemojusi šķirne ‘Belorusskaja Pozdņaja’. Tā 

ziedēja bagātīgāk nekā pagājušo gadu (vidējā ziedēšanas intensitāte 2011. gadā – 1.9 balles, 

2012. – 3.8 balles). Konstatētas nelielas atšķirības starp potcelmiem. Šķirnes koki uz potcelma 

Pyrodwarf un Kazraušu potcelma ziedēja vājāk – vidēji 3 balles, bet uz maza auguma 

potcelmiem BA 29 un BP 30 vidējā ziedēšanas intensitāte bija 4.6 balles, taču ražošanas 

efektivitāte šķirnei ‘Belorusskaja Pozdņaja’ no izmēģinājumos iekļautajām šķirnēm bija 

visvājākā – 0.13 kg cm
-2

. 

Potcelmu Pyrodwarf un Kazraušu pārbaudes izmēģinājumā, šķirnei ‘Suvenīrs’ vidējā 

ziedēšanas intensitāte bija 4.4 balles (2011. gadā – 1.8 balles).  

Vasaras šķirņu pārbaudes izmēģinājumā katru gadu bagātīgi zied šķirne ‘Mļijevskaja 

Raņņaja’ .2012. gadā šai šķirnei vidējā ziedēšanas intensitāte bija 4.4 balles. Šķirne ‘Vasarine 

Sviestine’ vidējā ziedēšanas intensitāte bija zemāka – tikai 2 balles. Sala bojājumi šīm šķirnēm 

netika konstatēti. 



 - 29 - 

Šķirņu ar dažādu ienākšanās laiku un potcelma Pyrodwarf pārbaudes izmēģinājumā 

visaugstākā ziedēšanas intensitāte bija šķirnei ‘Mļijevskaja Raņņaja’ – 4.1 balle, nedaudz 

zemāka – šķirnei ‘Mramornaja’ – 3.6 balles. 

Šķirnei ‘Suvenīrs’ uz potcelma OH × F 87 ziedēšanas intensitāte bija 5 balles. Kokiem 

uz šī potcelma netika konstatēti sala bojājumi.  

Maza auguma potcelma BA 29 un šķirņu saderības pārbaudes izmēģinājumā stipri 

cietušas šķirnes ‘Strijskaja’ – vairāki koki nepārziemoja un neziedēja. Šķirnei ‘Concorde’ 

konstatēti sala bojājumi uz stumbriem un izsaluši augļzariņi. Arī šī šķirne neziedēja. Nedaudz 

labāks veselības stāvoklis konstatēts šķirnei ‘Suvenīrs’, bet arī uz šīs šķirnes kokiem konstatēti 

sala bojājumi. 

Zema ziedēšanas intensitāte (vidēji 1 balle), konstatēta izmēģinājumā, kurā testētas 

introducētās šķirnes ‘Orcas’, ‘Fritjof’, ‘Rescue’, ‘Condo’ uz potcelma Pyrodwarf. Krasās 

temperatūras maiņas janvāra beigās ietekmē stipri cietušas šķirnes ‘Orcas’ un ‘Condo’. Šķirnei 

‘Orcas’ pēc 2012. gada ziemas nepārziemoja 6 koki. Šķirnei ‘Condo’ izsaluši augļzariņi un 

konstatēti sala bojājumi uz stumbriem un zaru žāklēs. 

Plūmes 
 

Izpildītāji: I. Grāvīte, E. Kaufmane,  

 

Vainagu formu, kā arī šķirņu un potcelmu kombinācijai atbilstošu stādīšanas attālumu 

izvēle plūmēm 

 

Šo jautājumu pētīšanai iekārtoti pieci izmēģinājumi. Visos 2012.gada sezonā bija jūtamas 

sala postīgās sekas, kad kokiem kalta zari, nobira vēl neziedējušie vai tikko noziedējušie 

pumpuri, dažkārt pat bija vērojama koku bojāeja. Kā nepiemērotu Latvijas apstākļiem var 

minēt šķirni ‘Violetta’, kuras koki gājuši bojā plašā mērogā gan uz Kaukāzu plūmes, gan uz 

Vangenheima cvečes potcelmiem. Šķirne ‘Jubileum’ ir nedaudz izturīgāka, bet ciešot no sala 

postījumiem pastiprināti cietusi no sudrablapām, kas samazina koka fotosintēzi un normālu 

attīstību. 

Pēc šā gada rezultātiem ir grūti pateikt, cik objektīvs ir apputeksnēšanās rezultāts, jo 

izmēģinājumā sala postījumu sekas parādījās vēl pat vasaras otrajā pusē. Atsevišķiem zariem 

un kokiem, kuros pavasarī bija uzlikti izolatori un veikta ziedu apputeksnēšana, pēc kāda laika 

nokalta. Daļa ziedu pēc ziedlapiņu nomešanas nokrita un bija vērojams, ka ziedgultne bija 

salusi. Apputeksnēšanās laikā meteoroloģiskie apstākļi bija labi, bet pēc tam iestājās ļoti vēss 

laiks, kas varēja kavēt  augļaizmetņu normālu atttīstību un priekšlaicīgu nobiri. 

 

Bora un kalcija smidzinājumu uz lapām ietekme 

 

Par bora un kalcija ietekmi līdzīgi kā iepriekšējos izmēģinājumos ir grūti spriest, jo sala 

postījumi bija manāmi arī šajā izmēģinājumā. 2012.gada janvāris bija samērā silts, bet februāris 

- auksts. Veicot ziedpumpuru šķērsgriezuma pārbaudi pēc februāra sala, tie bija dzīvi un 

pumpuru vidusdaļa bija zaļa. Marta beigās salam atkārtojoties, pumpuru pārbaudē aprīļa beigās 

bija vērojams, ka lielākajai daļai ziedpumpuru ziedgultne vai drīksna bija tumša. Lai gan pēc 

citu pētnieku publicētā par bora pozitīvo ietekmi uz ziedpumpuru ziemcietību vajadzētu vērot 

pozitīvas tendences, tad šobrīd par to grūti spriest. Atšķirības ir vērojamas starp šķirnēm, bet 

nav būtiskas atšķirības starp variantiem.  
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Ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu šķirņu salīdzināšanu dažādu reģionu 

zemnieku saimniecībās ar dažādiem augsnes, reljefa un 

klimatiskajiem apstākļiem. 

 

Vērojumi par ābeļu šķirnēm Vidzemē, Latgalē, Sēlijā. 
 

Izpildītāji: E.Rubauskis, M.Skrīvele, L.Ikase,  

  

Šovasar bijām vairāk nekā četrdesmit Vidzemes, Latgales un Sēlijas komercdārzos. Šajos 

novados piemājas dārzos tikai dažviet redzējām kokus ar lielāku vai mazāku ražu, piekam to 

augļu kvalitāte bija visai zema. Lielākajā daļā komercdārzu turpretī raža bija bagāta, kaut gan 

laba raža bija bijusi arī iepriekšējā gadā. Tātad šajos dārzos ābeles ražo katru gadu, ne tā, kā 

piemājas dārzos, kur ražas gadi mijas ar neražas gadiem.  

Visvairāk un visbiežāk abās ziemās cietušas salā jutīgākās kultūras vai šķirnes - bumbieri, 

plūmes, arī saldie ķirši un ābeles un pat skābie ķirši.  

Ziemcietība atkarīga ne tikai no mums neatkarīgo klimatisko apstākļu dēļ. Arī šķirne ne 

vienmēr būs noteicošā. Daudz lielāka ir paša dārzkopja nozīme – vai viņš ir centies nodrošināt 

sabalansētību auga dzīvē - sabalansētību apgādē ar barības vielām un ūdeni. 

 

Par ābeļu šķirnēm. 

Visvairāk dārzos, protams, ir šķirnes, kuras ieteicām audzēt pirms apmēram 10 gadiem, 

lai saņemtu subsīdijas. Tas katram augļkopim  deva iespēju izvērtēt to piemērotību audzēšanai 

savā dārzā, mums savukārt izvērtēt faktorus, kuri visvairāk ietekmējuši to ziemcietību un arī 

īpašību vērtējumu. 

Jāatzīst, ka kopsaucēju atrast grūti, jo vērtējumi par kādu šķirni, sevišķi ziemcietību, bieži 

ir pat pilnīgi pretēji. Pamatīgāk iepazīstoties ar apstākļiem katrā dārzā, iemesli atšķirīgajam 

vērtējumam kļūst skaidrāki - pat it kā ļoti labos reģionos cietušas ābeles, kurām iepriekšējā 

gadā bijusi pārāk liela raža, bet maz jauno dzinumu, kuras atradušās nogāzes lejas daļā vai 

mikroieplakās pat kalna galā, arī pārāk spēcīgi augušās. Tās pašas šķirnes koki tajā pat laikā 

labi pārziemojuši novados, kurus atzīst par ne sevišķi piemērotiem dārziem, jo tur visi minētie 

faktori bijuši tādi, kuri veicina pārziemošanu.  Par līdz šim audzētajām šķirnēm iegūts jau it kā 

ilggadīgs vērtējums, tomēr tas nenozīmē, ka tas nemainīsies. Līdz šim koki bija jauni, ar labu 

veģetatīvo pieaugumu, skaistiem augļiem pat bez vainagu veidošanas. Nu parādās jau pirmās 

negatīvās sekas – sabiezināts vainags, novecojuši, noēnoti  augļzariņi ar zemas kvalitātes 

augļiem un zemu ziemcietību. Tas viss kopā ietekmē gan šķirnes ziemcietības vērtējumu kādā 

dārzā, gan tās ražības un kvalitātes, tātad arī tirgus vērtējumu. To ietekmē arī realizācijas veids 

un pat vieta – programmai Skolas auglis, lielveikals vai tirgus. Arī dažādu novadu pircējiem 

izrādās gaume var būt atšķirīga. Tāpēc konkrētas šķirnes, kuras audzēt katrā dārzā, ieteikt grūti. 

Viennozīmīgi – ideālas šķirnes nav un domājams, arī nebūs nekad. Jaunas šķirnes 

savā dārzā vajag pārbaudīt. Citu Eiropas valstu šķirnes tiešām liekas pievilcīgas, gan izskata, 

gan garšas ziņā, bet vai katru gadu augļi būs tādi? Pieredze rāda, ka nē, ja nu vienīgi klimats 

tiešām kļūst labāks.  

Katrā ziņā ar lielām platībām riskēt nevajadzētu, stādot nepārbaudītas šķirnes. Lai 

neatkārtotos pagājušā gadsimteņa trīsdesmito gadu pieredze, kad aizraušanās ar Rietumeiropas 

šķirnēm un arī audzēšanas paņēmieniem beidzās ar dārzu izsalšanu 1939.-1941.gada ziemās, 

kuru rezultātā augļkopība kā perspektīva nozare daudzus gadu desmitus  vairs netika atzīta. 

Ja kāds atzīst, ka poļu šķirne ‘Ligol’ un čehu ‘Rubin’ audzēšana un ražu iegūšana tikai 

līdz nākošai sala ziemai ir ekonomiski izdevīga, to var darīt, ja vien šīs šķirnes nav dārzā 

vienīgās. Cerēt, ka tās nodrošinās stabilu vietu tirgū, laikam gan būs liela vieglprātība. Katrā 
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ziņā iepriekšējās ziemās abas minētās šķirnes un arī ‘Champion’ un ‘Elise’ vai nu pilnīgi izsala 

vai stipri cieta pat labās dārzu vietās. 

Lietuviešu ‘Auksis’ ieņēmis stabilu vietu mūsu dārzos, to jau sāk pazīt pat pircēji un 

lielveikalu pārdevēji. Šīs šķirnes augļi patīk pārpircējiem, jo Lietuvā iepirktos var pārdot kā 

vietējos. Lietuvā audzētos var atpazīt pēc bālā krāsojumu. Pie mums audzētie diennakts 

temperatūru svārstību dēļ vienmēr ir vairāk un spilgtāk krāsoti un arī ilgāk uzglabājami, 

nezaudējot kvalitāti, sevišķi vidēji lieli vai pasīki. Pēc šīm ziemām ‘Auksis’ ne visur ražoja 

pietiekami bagātīgi. Novērojumi Valmieras apkārtnē liecina, ka šai šķirnei patīk potcelmi P.59 

un Pūre 1, bet uz M.26 un P.60 tā ražo periodiski. Arī Dobelē uz M.26 šķirne ražoja agri un 

labi, bet samērā periodiski. Uz ļoti maza auguma potcelma P.22 šī šķirne ražoja gan agri, gan 

labi un arī ražošanas periodiskums bija samērā neliels. Jaunie kociņi zarojas pietiekami daudz, 

atzarošanās leņķi plati. Koki ar pareizi ieveidotu vainagu viegli veidojami arī pilnražas periodā. 

Zaru atjaunošanu labāk veikt mēreni, lai neveidotos pārāk daudz spēcīgu jauno dzinumu, 

sevišķi auglīgās augsnēs ar bagātīgu mēslojumu. To izgriešana ir ļoti darbietilpīga. 

Bīstamākais kaitēklis ir zaķi, kuriem šīs šķirnes kociņu miza sevišķi labi garšo. 

Visizturīgākās mūsu ziemās bijušas baltkrievu šķirnes ‘Kovaļenkovskoje’ un ‘Antej’. Tās 

ražoja bagātīgi gandrīz visos dārzos, pat nekoptos. 

Šķirnes ‘Kovaļenkovskoje’ nosaukums bieži tiek izkropļots, tāpēc varbūt būtu labāk tai 

dot tirgus nosaukumu ‘Koval’. Šīs šķirnes augļi patīk ne visos tirgos. Priekšstats par to sabojāts 

gan nepareizas vākšanas laika izvēles, gan pārāk ilgas uzglabāšanas dēļ. Domājams, ka šī nekad 

nebūs lielveikalu šķirne, jo tās augļi jāvāc pakāpeniski, tik cik var katru reizi pārdot, derīga 

būtu arī pašvākšanas dārziem. Atstājot augļus nenovāktus, lielus zaudējumus rada lapseņu un 

putnu bojājumi, kuriem saldie augļi garšo tik pat labi, kā cilvēkiem. Sekundāri šādus augļus 

bojā parastā augļu puve. Uzglabājot augļi zaudē garšu, tā kļūst pliekana, līdzīgi kā citu saldo 

vasaras šķirņu augļiem, tos mēģinot ilgāk uzglabāt. Negaršīgi ir arī par agru novākti augļi no 

pārbagāti ražojošiem kokiem, kuru augļaizmetņi nav izretināti.  

Šķirne labi veido vainagu jauniem kokiem – bez augļkopja palīdzības gan zarojas labi, 

gan atzarošanās leņķi plati, tomēr jau laikus jāsāk lieko zaru izgriešana, lai vainags 

nesabiezinās un augļzariņi ilgāk saglabātu savu dzīvot un ražot spēju. Arī turpmāk vainags 

jāretina, izgriežot novecojušos klājzarus. Vainagu ierobežošana ar zaru īsināšanu stipri 

sabiezina vainagu un veicina gan augļzariņu, gan zaru žākļu inficēšanos ar slimībām. 

Arī ‘Antejs’ ir viena no šķirnēm, kurām vainagu ieveidot viegli. Arī šai šķirnei nedrīkst 

pieļaut vainaga sabiezināšanos, tāpēc kokiem uz vidēja auguma potcelmiem vai ļoti auglīgās 

augsnēs jāieveido ne vairāk kā 2-3 skeletzari un klājzari regulāri jāretina. Ja veikta pārāk stipra 

atjaunojošā griešana un jaunie dzinumi nav laikus izretināti, augļi gan ir ļoti lieli, bet zaļi ar 

tikai nelielu blāvu virskrāsu, nepievilcīgi. Mīkstums tiem irdens, tāpēc augļi slikti glabājami. 

Tādi pat augļi ir no kokiem, kuri saņēmuši pārāk daudz slāpekļa. Lielie, ēnā augušie augļi arī 

bieži slimo ar zemmizas korķplankumainību, sevišķi rudeņos, kad mēnesi pirms vākšanas ir ļoti 

silts laiks. Tā var parādīties arī tikai glabāšanas laikā. Ar novākšanu steigties nevajadzētu, lai 

augļi iegūtu spilgtāku, patīkamāku krāsojumu. Daudzviet ražo periodiski. Nevarētu teikt, ka šīs 

šķirnes augļi būtu tirgū pievilcīgi tieši krāsojuma dēļ, arī garša varētu būt labāka, tomēr, tā kā 

augļi labi glabājas un martā, aprīlī vietējo augļu tirgū maz, pagaidām realizācijas grūtību nav. 

Maz ticams, ka šo šķirni varētu aizstāt kāda cita no baltkrievu šķirnēm, piemēram, 

‘Zaslavskoje’, lai gan Līgatnē uz M.26 tā ražo labi un ik gadus, regulārāk nekā ‘Antej’. Arī 

‘Aļesja’, kokiem paliekot vecākiem, sāk parādīt  savas negatīvās puses. Paši baltkrievi atzīst, 

ka šīs šķirnes augļu garša nav pietiekami laba. 

‘Belorusskoje Maļinovoje’ ir viena no vecākajām baltkrievu šķirnēm, kuru vēl audzē 

tikai dažas saimniecības gan Valmieras apkārtnē, gan Sēlijā. Bīstami ir pirmie augšanas gadi 

dārzā, kad pēc dažām ziemām novērojami stumbru bojājumi. Āboli labi skolas augļu 

programmai ne ātrāk kā martā. Pēc izņemšanas no dzesētavas tos būtu vēlams kādu nedēļu 
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uzglabāt siltākā telpā, lai skolēniem, graužot negatavu augli, nepārietu vēlme ābolus ēst vispār. 

Pārāk kaprīza audzēšanā – regulāri jāveic smidzinājumi pret kraupi un klājzaru īsināšana, lai 

nodrošinātu augļzariņu atjaunošanos un jaunu dzinumu veidošanos. Sīkās lapas uz 

augļzariņiem nenodrošina pietiekami efektīgu fotosintēzes procesu, to daudz sekmīgāk veiks 

spēcīgās lapas uz augošiem jauniem dzinumiem. Gan vainags, gan augļaizmetņi arī jāretina, lai 

paaugstinātu augļu kvalitāti. Ja augļi vidēji lieli un labi krāsoti, tie ļoti labi glabājami. Augļi no 

ar slāpekli pārmēslotiem kokiem gan ir lielāki, bet ar sliktu krāsojumu un glabāšanas laikā tiem 

novērojama stipra mīkstuma brūnēšana. Novērojumi „Jaunbrēmelēs” liecina, ka šai šķirnei 

patīk potcelmi Pūre 1 un P.60, bet nepatīk M.26 un P.22. 

Pretrunīgi novērojumi ir arī par ‘Sinap Orlovskij’. Dažs slavē, bet daudzi arī peļ. Līdzīgi 

kā ‘Beloruskoje Maļinovoje’,  pēc dažām ziemām novērojami jaunu kociņu stumbru bojājumi. 

‘Sinap Orlovskij’ ir vēla ziemas šķirne, kurai līdzīgi kā citām vēlām ziemas šķirnēm mūsu 

veģetācijas periods ir nedaudz par īsu, lai augļi, uzglabājot dzesētavā, sasniegtu lietošanas 

gatavību un nomainītu nepatīkamo zaļo krāsojumu uz pievilcīgu dzelteno. Netālredzīgi ir šīs 

šķirnes augļus censties pārdot vai atdot skolēniem jau ziemas pirmajā pusē. Turpmākajos gados 

tos vairs neviens negribēs ņemt. Protams, tirgotājiem nepatīk arī šīs šķirnes augļu neizturība 

pret iespiedumiem. Labāk augļus uzglabāt līdz aprīlim – maijam, glabāšanas beigās pie 

temperatūras, kas veicina gatavošanos. Tad augļi būs vairs ne zaļi, bet skaisti dzelteni. 

Nepatīkama ir zemmizas korķplankumainība, sevišķi no kokiem ar nelielu ražu, bet 

daudz spēcīgiem dzinumiem. To varētu samazināt gan ar kalcija smidzinājumiem, gan tikai ar 

mērenu zaru īsināšanu.  

Ļoti bieži novērojama mizas brūnēšana, sevišķi šogad. Izanalizējot visus apstākļus, 

domājams, ka no iemesliem, kurus min citās valstīs, mūsu apstākļos nozīmīgi varētu būt divi. 

Pirmkārt, vākšanas laikā augļi nav sasnieguši lietošanas gatavību, izņemot varbūt Latgali. Arī 

šai šķirnei augļi nav kokā noturīgi un tāpēc tos parasti steidzas novākt ātrāk. Rietumos to šķirņu 

augļus, kurām ir tieksme uz mizas brūnēšanu, pirms ievietošanas dzesētavā iesaka apmēram 8 - 

15 dienas atstāt āra apstākļos, piemēram, kādā nojumē, tad tie pakāpeniski gatavosies. 

Otrs iemesls – pārāk slikta gaisa apmaiņa glabātavā. Pat rietumeiropieši raksta, ka 

brūnēšana  kameras durvju tuvumā ir mazāka, bet visvairāk tā vērojama ar augļiem pārblīvētā 

glabātavā no durvīm tālākajā galā. Ļoti laba ventilācija, nepieblīvēta kamera, acīmredzot tas 

bija iemesls, kāpēc Pūrē ilgus gadus mizas brūnēšanu nevarēja konstatēt ne ‘Sinap Orlovskij’, 

ne ‘Rubin’.  

Lai samazinātu šķirnes augšanas sparu, to vajadzētu audzēt tikai uz maza auguma 

potcelmiem, sevišķi uz P.59, P.22, arī B.9 vai B.396,  kā arī ar visiem iespējamiem veidiem 

veicināt ražošanas sākumu. Nevajadzīgos jaunos dzinumus labāk noplēst jau tad, kad tie vēl ir 

nepārkoksnējušies, tātad vasarā. Uz spēcīgāka auguma potcelmiem šķirne veido spēcīgus 

dzinumus un pavēlu sāk ražot bagātīgi. 

Lielākā daļa audzētāju šo šķirni vairāk stādīt negrib.  

Līdzīgs vērtējums ir par šķirni ‘Koričnoje Novoje’. Tās audzēšanu turpmāk nevēlas 

galvenokārt grūti veidojamā vainaga dēļ, arī ražošanas sākums ir pavēls. Augļi gan ir palieli ar 

patīkamu aromātu un atspirdzinošu saldskābu garšu. Šķirnei raksturīga lieko, vēl negatavo 

augļu nobire, kas liek domāt par vākšanas gatavību. Tā tomēr nav, vēl labs laiks paies, kamēr 

augļi iegūs gan patīkamāku krāsu, gan garšu. Tādu tie iegūs arī, pēc novākšanas uzglabājot 

nedzesējamās telpās. 

Arī ‘Orļik’ turpmāk diezin vai stādīs. Tās ziemcietības un tirgus vērtējums dažāds. Pēc 

bagātas ražošanas gandrīz pilnīgi izsalis Sēlijā, bet labi pārziemojis Vidzemē. Lēni aug ne tikai 

kokaudzētavā, bet arī pirmajos gados dārzā, tā aizkavējot ražošanas sākumu. Ražo pārbagāti, 

tāpēc arī periodiski. Augļi pasīki, parasti garša laba un tā patīk pircējiem. Varētu būt labs auglis 

Skolas programmai. Retināšana augļus nedaudz palielinās, bet lielākajiem augļiem glabāšanas 

laikā bieži brūnē mīkstums. Šogad daudziem augļiem jūtams miecvielu sīvums. 



 - 33 - 

‘Zarja Alatau’ - tirgū mīl krāsas dēļ, uzskata par ‘Sīpoliņa’ aizstājēju. Atšķirībā no citām 

vēlām ziemas šķirnēm, šīs šķirnes augļi ir garšīgi gan tūlīt pēc novākšanas, gan arī pēc ilgākas 

uzglabāšanas, gan sīkāki, gan lielāki augļi, tāpēc sevišķi piemēroti skolas augļu programmai. 

Ar novākšanu gan nevajag ļoti steigties. Augļi kokā noturīgi, nebirst, bez tam, kā rāda dažu 

augļkopju novērojumi, vēlu vākti augļi ir ar blīvāku mīkstumu un glabāšanas laikā nevīstot. 

Tajā pat laikā, nokavējot vākšanu un uzglabājot apstākļos, kas veicina gatavošanos, vērojama 

serdes brūnēšana. Citās valstīs ir novērojumi, ka to veicina arī pārāk liels fosfora saturs augļos. 

Lai iegūtu kvalitatīvus augļus un paaugstinātu koku ziemcietību, noteikti jāveic 

augļaizmetņu retināšana un zaru īsināšana, lai panāktu jaunu dzinumu augšanu. Līdzīgi kā 

‘Beloruskoje Maļinovoje’ arī šai šķirnei lapas uz augļzariņiem, galvenokārt rinķenīšiem, ir ļoti 

sīkas un nespēj pietiekamā daudzumā saražot ogļhidrātus. Redzot saimniecībās kokus ar un bez 

jaunajiem dzinumiem, ļoti izteikti bija redzamas arī atšķirības koku ziemcietībā. Jaunajiem 

kociņiem nepieciešama zaru noliekšana, lai neveidotos stāvs, šaurs vainags un kociņi ātrāk 

sāktu ražot un pirmie augļi ar savu smagumu palīdzētu izveidot apjomīgu vainagu. 

Labi aug un ražo uz M.26, MM.106, bet nepatīk Pūre 1. 

Kazahu ‘Rubin’ kokiem ziemā radušies stumbra mizas bojājumi pēc apsmidzināšanas ar 

vara preparātiem, lai aizkavētu inficēšanos ar iedegas izraisītajām sēnēm, labi veidoja kallusu 

un radušās brūces zem atmirušās mizas labi aizauga, koki veidojuši jaunus spēcīgus dzinumus. 

Pilnīgi bojā gājušu koku ļoti maz, vairāk cietuši ieplakās augušie koki, tomēr arī jauni, 

pietiekami nenobrieduši kociņi pat nogāzes augšdaļās. Lielākā daļa audzētāju  atzīst, ka skaisto 

un garšīgo augļu dēļ šo šķirni audzēs, lai gan, lai iegūtu tādus, ir jāretina augļaizmetņi. Arī 

vainagu veidošana nav viegla, jo šķirnei ir tieksme veidot kailu zaru posmus. Pirmie 

novērojumi liecina, ka īsāku klājzaru veidošanos uz tiem veicina ierobošana virs pumpura. Ja 

augļi ir labi krāsoti, glabāšanas laikā tiem nav novērota mizas brūnēšana, par kuru daži 

audzētāji sūdzas. Redzējām arī, ka daudzi mūsu audzētāji, kuru  dzesētavas nav pietiekami 

ietilpīgas, bieži novāktos augļus uzglabā kādā pagaidu telpā ar ne tik zemu temperatūru. 

Iespējams, ka tieši tāpēc tiem augļu miziņa glabājot nebrūnē. 

Liekas, šī šķirne nebūs piemērota lielveikaliem, arī skolas augļu programmai izmantojami 

tikai sīkākie augļi no kokiem bez ražas normēšanas. Augļi vairāk piemēroti tiešai tirdzniecībai 

tirgū vai saimniecībā uz vietas. 

Kazahu šķirne ‘Saltanat’ nav no viegli audzējamām šķirnēm, ja potcelms ir vidēja vai 

spēcīga auguma, ja augsne ļoti auglīga, ja kociņi pārmēsloti. Tieksme veidot spēcīgus 

dzinumus šādos apstākļos aizkavē ražošanas sākumu. Augļi ļoti pievilcīgi krāsojumā, arī to 

garša pietiekami laba. Uzglabāšanas laiks gan nav ilgs, augļi jārealizē pirms ‘Aukša’. 

Kā rāda šī gada pieredze, kad tirgū nenonāca vasaras un agras rudens šķirnes no piemājas 

dārziem, gan tirgū, gan veikalos šādu augļu trūka. Ne ‘ Konfetnoje’, ne Kovals šo tukšumu 

nepiepildīs. ‘Konfetnoje’ daudzviet ir mazražīga, iespējams nokavēta smidzinājuma dēļ ziedu 

dūrēju ierobežošanai. Tas vairāk paspēja bojāt  agri ziedošās šķirnes, kādas ir ‘Konfetnoje’, 

‘Tiina un arī ‘Sinap Orlovskij’. ‘Early Geneva’ nav perspektīva kraupja ieņēmības dēļ. ‘Doč 

Melbi’ krāsojums reti kad ir pievilcīgs, arī kraupja izturība nepietiekama.  

Jāatzīst – ideālas šķirnes nav un domājams, arī nebūs nekad. 
  

Novērojumi Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecības „Mucenieki” 

 

Izpildītāja: L.Rezgale 

  

 Saimniecība atrodas Austrumkurzemes augstienē, kas raksturojas ar samērā vēsu, 

vējainu klimatu, vēlām pavasara un agrām rudens salnām, zemām ziemas temperatūrām, lielu 

nokrišņu daudzumu.  

 

        Ābeles. 
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Atrašanās vietas dēļ esam izvēlējušies pārsvarā ziemas šķirņu audzēšanu, ko realizējam 

kopā ar apkārtējo dārzu saimniekiem lielveikaliem Rīgā, vairumā. Arī, ierīkojot jaunus dārzus 

un paplašinot iepriekšējos, visi kooperatīva biedri stādām vienādas šķirnes. Par labākajām 

esam atzinuši: 

 ‘Auksis’- pašreiz tirgū vispieprasītākā šķirne, garšīgs, sulīgs, izgaismotā vainagā ar labu 

izskatu, bet pārāk mīksts, redzami pirkstu nospiedumi. Lielas platības ierobežo īss vākšanas 

periods, jo strauji birst. Viegli veidojams vainags. Ķīmiskie augu aizsardzības pasākumi 

jāpielieto minimāli. 

‘Antejs’ – labi veidojas vainags, ražo katru gadu, augļi skaisti, labi glabājas, janvārī un 

februārī ar labu garšu, diemžēl tirgū nav visai pieprasīta. Ķīmiskie augu aizsardzības pasākumi 

jāpielieto minimāli. 

‘Saltanat’ – skaista krāsa, laba garša, bet strauji pārgatavojas, jārealizē pirms ‘Aukša’. 

Ražība nav augsta, vainags ar gariem, kailiem posmiem, grūti veidojams. Ķīmiskie augu 

aizsardzības pasākumi jāpielieto minimāli. 

‘Belorusskoje Maļinovoje’ – skaisti, labi glabājami, garšīgi augļi, viegli veidojams 

vainags. Nepieciešami papildus smidzinājumi pret kraupi un centīga augļaizmetņu retināšana 

ražas gadā. Ar laiku izpaužas ražošanas periodiskums. 

‘Sinap Orlovskij’- bagātīgas ražas katru gadu, augļi skaisti, diemžēl gaidot labāku 

krāsojumu, stipri birst. Labi glabājas, garša pēc Jaungada laba. Lielveikalu tirgošanai nav 

piemērots, jo pārāk gaišs, redzami visi iespiedumi. Jāapsver, vai turpmāk turpināt pavairot. 

‘Zarja Alatau’ – labs augļu blīvums, labi glabājas, garša laba, bet daudz darba pie 

vainagu veidošanas un nevar sasniegt vajadzīgo augļu lielumu. Jāapsver, vai turpmāk turpināt 

pavairot. 

‘Rubin’- Problemātisks vainags, pārāk gari tukšie zaru posmi, augļi skaisti, stingri, 

garšīgi, bet vairums pārāk lieli, nevar iesaiņot standarta kastēs, lielie arī ātrāk pārgatavojas, 

mazākajiem augļiem nepietiekams krāsojums. Atsevišķos gados mizas brūnēšana. Jāapsver, 

vai turpmāk turpināt pavairot. 

‘Orļik’- skaisti, garšīgi, tirgū iecienīti augļi, bet savlaicīgi jānovāc, citādi ātri 

pārgatavojas. Ražo periodiski. 

2005.-2012. gados izvērtētas, par mūsu saimniecībai nepiemērotām atzītas un stādījumā 

aizvietotas ar citām: ‘Beforest’ - nesimpātisks krāsojums, ‘Raja ’- mīksti augļi, slimīga, 

‘Stars’ -nevienādi, neizlīdzināti augļi, ātri stiklojas, ‘Ausma’- nav ne izskata, ne garšas, ‘Ella’ 

– izskatīgs krāsojums tikai atsevišķos gados, ‘Remo’ - pārāk mazi augļi, ‘Krista’ - 

nepietiekams krāsojums, ātri birst, ‘Alwa’ - nepaspēj nogatavoties, nevar sasniegt 

nepieciešamo augļu lielumu un garšu, vēlu sāka ražot, ‘Ilga’- nesimpātisks krāsojums, nereti  

stiklojas, garša nav iecienīta, ‘Karina’- garšīgi, ļoti saldi, bet nepietiekams augļu lielums, 

‘Katre’ - stingri, pietiekami garšīgi augļi, bet ļoti mazražīga. 

Lielražošanai „uz jautājumu” ir ‘Kovaļenkovskoje’-  augļi nav gatavi pareizajā laikā,  ir 

pārāk saldi, iecienīti tikai nelielā patērētāju lokā. 

No izmēģināmām jaunajām šķirnēm mūsu saimniecībā par labām un pavairojamām 

atzītas ‘Amorosa’, nelielos daudzumos CCK-44 („Brūkleņu”), ‘Aļesja’. Nav attaisnojušās uz 

‘Zaslavskaja’ liktās cerības –garšas īpašības stipri viduvējas un neapmierinošas, kaut gan 

glabāšanās katru gadu ideāla. No jauna izmēģināšanai plānots iestādīt ‘Gita’, ‘Ligita’, 

‘Roberts’, ‘Edīte’, ‘Laila’, ‘Madona’, un dažus perspektīvākos selekcijas numurus. Pēc 

2011. gada ļoti lietainās vasaras otrās puses un rudens un tam sekojošas aukstas ziemas (4 

dienas -30 grādi), stipri cieta arī ‘Scarlet O’ Hara’ un ‘Wiliam’s Pride’. Stipri pārmērīgā 

ilgstošā mitruma dēļ bija cietuši arī ābeļu potcelmi gan dārzā, gan kokaudzētavā – izplatījās 

sakņu puves, kam sekoja koku bojāeja. Visizteiktāk to novēroju MM 106, ko iepriekš biju 

izvēlējusies par dārza galveno potcelmu izturības, saderības ar šķirnēm un veselīgā auguma 

dēļ. Neviens no sarkanlapu formu potcelmiem praktiski nebija cietis. Gandrīz katru gadu 
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pierādās, ka Latvijas nepastāvīgajos, pa gadiem stipri atšķirīgajos apstākļos nevaram 

aprobežoties ar 1 - 2 pamatšķirnēm un arī ar viena tipa potcelmu. 

Uz klonu potcelma MM 106 bez starppotes iestādīta (vēl neražo) arī ‘Bohēmija’, kas 

iepriekšējos gados, gan potēta vainagā, parādīja komercšķirnei atbilstošas īpašības – stingru 

mīkstumu, stingru mizu košā krāsā, labu garšu, ražo katru gadu. 

2012 gadā raža visām šķirnēm bija laba – vidēji ap 25-30 t/ha ražojošiem dažāda 

vecuma stādījumos. 

 

Novērojumi saldo un skābo ķiršu komercdārzos 
 

Izpildītāji: LVAI, S.Ruisa, D.Feldmane 

 

Ķiršu dārzu apsekošana veikta Tukuma, Kuldīgas, Jelgavas un Talsu novados, kā arī 

Ikšķiles novadā, pavisam 12 dārzos. 

Vidējās saldo ķiršu dārzu platības ir 1-2 ha, nedaudz lielākas platības: 2,2 – 6 ha  aizņem 

skābie ķirši. 

Dārzu stāvoklis bija atšķirīgs: vietām koki bija stipri cietuši pēc iepriekšējām ziemām un 

aizgājuši bojā vai nīkuļoja, bet citviet tie ieriesa labu ražu. Salīdzinot saldos un skābos ķiršus, 

visvairāk bojājumu bija skābajiem ķiršiem. 

No dārzos redzētā un sarunām ar dārzu kopējiem konstatējām, ka gan saldo, gan skābo 

ķiršu nīkuļošanu un bojā eju izraisa daudzu faktoru kopums: neatbilstoša augsne un/vai dārza 

vieta, ražas lielums, mēslojuma devas un laiki, slimību un kaitēkļu bojājumu pakāpe, koku 

nobriešanas pakāpe iepriekšējā sezonā, zemo temperatūru ilgums, temperatūru svārstības 

ziemā, šķirnes un potcelma ziemcietība, ziedpumpuru attīstības pakāpe un citi faktori. 

Dārza vietas un augsnes izvēlei ir liela nozīme. Vietām ķiršu dārzi bija iestādīti smagās 

mālainās vai pārmērīgi mitrās augsnēs, kas ir viens no iemesliem, kāpēc tur saldie ķirši tik slikti 

aug, vai nelabvēlīgās ziemās izsalst Šādās augsnēs krājās liekais mitrums, koki slikti aug un 

ražo, un pakāpeniski aiziet bojā, ja ķirši acoti uz potcelma P.mahaleb, kas nepacieš smagas, 

mitras, gaisu necaurlaidīgas augsnes. Vispirms aiziet bojā neizturīgās šķirnes, bet, kā redzējām, 

nepiemērotās augsnēs un vietās iet bojā koki pat ‘Meelikai’, kas ir ziemcietīga šķirne.  

Dienvidrietumu piekalnēs dažos dārzos koku stumbriem bija redzami saldajiem ķiršiem 

raksturīgie, tā sauktie saules apdegumi, kad ziemas beigās krasu diennakts temperatūru 

svārstību rezultātā stumbra miza pārplīst un parādās plaisas.  

Daži audzētāji saldo ķiršu stumbrus kaļķo, kas to bojājumus ierobežo.  

Dārzā, kur augsne ir necaurlaidīga, smaga, mālaina un nav citas izvēles,  lai izvairītos no 

augsnes nelabvēlīgās ietekmes un uzlabotu gaisa piekļūšanu saknēm, koki uz P.mahaleb, kā arī 

uz Giselas 5 bija iestādīti uz augsnes pacēluma. Šādi audzētu saldo ķiršu vispārējais veselības 

stāvoklis bija labs, un tie deva labu ražu. 

Ķiršu šķirnes 
Saldo ķiršu dārzos visvairāk bija iestādītas mūsu apstākļiem piemērotas ziemcietīgas 

šķirnes, kā ‘Brjanskaja Rozovaja’, ‘Iputj’, ‘Meelika’, kuru koku vispārējo veselības stāvokli 

varēja novērtēt kā ļoti labu. Atsevišķos dārzos, kur auga tādas šķirnes, kā ‘Arthur’, ‘Aija’, 

‘Drogāna Dzeltenais’, ’Ovstuženka’, ‘Tjutčevka’, ‘Severnaja’, Brjanskas 3-36 un AM 10- 6-12, 

koki bija veselīgi un ražīgi. 

Taču saldo ķiršu šķirnes ar zemu ziemcietību, kā ’Drogana Dzeltenais’, Doņeckij 42 - 37, 

’Krupnoplodnaja’, ’Stella’, ’Techlovan’, ’Van’, ‘Lapins’, ‘Agris’ daudzos dārzos pat šajos 

reģionos pakāpeniski pēc vairāku nelabvēlīgu ziemu ietekmes bija aizgājušas bojā. 

Audzētāji pārsvarā arī labi novērtē ziemcietīgās šķirnes: ‘Brjanskaja Rozovaja’, 

Brjanskas 3-36 , ‘Severnaja’, ‘Iputj’, ‘Meelika’.  



 - 36 - 

Tomēr atsevišķu audzētāju viedokļi par šķirnēm atšķiras. Piemēram, dažiem audzētājiem 

vislabāk patīk ‘Iputj’, cits par labāko uzskata ‘Arthur’, Brjanskas 3-36,  AM 10- 6-12, pēdējie ir 

visvēlākie ķirši dārzā, bet stipri plaisā; kādam citam nepatīk ‘Brjanskaja Rozovaja’, jo tai ir 

nelieli augļi. Tas ir interesanti un vērā ņemami, jo katram audzētājam ir sava pieredze, atšķirīgi 

audzēšanas apstākļi un dārza vieta, jo arī šķirnes izvēlei konkrētajā augšanas vietā ir ļoti liela 

nozīme. 

Jāpiezīmē, ka audzētāji izvēlās un labprāt pārbauda arī mūsu izveidotās šķirnes, 

piemēram, ‘Aiju’ un ‘Paulu’. Dažos saldo ķiršu dārzos Kurzemes pusē ‘Aija’ bija salīdzinoši 

mazražīga, bet laba raža tai bija novērojama Zemgalē. Bagātīgu pirmo ražu Zemgales pusē 

deva ‘Paula’, par kuru labas atsauksmes saņēmām arī no ķiršu audzētāja pie Kuldīgas. 

Populārākās skābo ķiršu šķirnes, ko audzē mūsu dārzos, vispirms jau ir ‘Latvijas Zemais’, 

kam seko ‘Nordia’, ‘Šokoladņica’, nedaudz vēl audzē tādus ķiršus, kā: ‘Desertnaja Morozovoi’, 

Kormja, ‘Ļubskaja’, ‘North Star’, ‘Tamaris’, Zentenes. 

Vairākos dārzos, kur iepriekšējo gadu bijusi laba raža, pēc pārziemošanas 

skābie ķirši ‘Latvijas Zemais’ bija stipri cietuši. Taču citviet raža šai šķirnei bija laba. 

‘Desertnaja Morozovoi’ un ‘Tamaris’ koku vispārējais stāvoklis bija labs.  

Ķiršu potcelmi 

Ķiršus visbiežāk audzē uz potcelma P.mahaleb, bet dažās vietās koki bija acoti arī uz 

maza auguma potcelma Gisela 5, uz saldā un skābā ķirša sēklaudžiem; pēdējiem ir mazāks 

augums. Ķirši uz minētajiem maza auguma potcelmiem Kurzemes pusē bija veselīgi un ražīgi, 

vispirms jau tāpēc, ka uz tiem bija uzacotas mūsu apstākļiem piemērotas šķirnes.  

Koku veidošana 

Dažviet ķirši nebija pietiekami apgriezti vai veidoti, bet skābajiem ķiršiem ‘Latvijas 

Zemais’ koki jāapgriež katru gadu. 

Ķiršu slimību izplatība 

Ķiršu slimību izplatība 

Dārzos galvenokārt audzētās skābo ķiršu šķirnes ‘Latvijas Zemais’ un  

‘Šokoladņica’ ir neizturīgas pret sēņu izraisītajām slimībām. Vairākos pēdējos gados 

mitrajās vasarās īpaši strauji izplatījās kauleņkoku lapbire. Skābie ķirši lielākoties bija labi 

pārziemojuši un labi ražoja dārzos, kuros augšanas apstākļi tiem bija labvēlīgi, un kur tika 

veikta smidzināšana ar fungicīdiem. Taču sala bojājumi un zema ražība novērota dārzos, kur 

skābie ķirši dažādu iemeslu dēļ nebija spēcīgi jau iepriekšējos augšanas gados. Daļēji 

novājinātie koki vairāk slimoja ar lapbiri, un fungicīdi nebija pietiekami iedarbīgi šādos 

gadījumos.  Šogad vairākos dārzos novērojām arī sudraboto lapu slimību, kas var rasties gan 

sala bojājumu, gan sēnes infekcijas rezultātā. 

Ķiršu ražas bojājumi 

Ķiršu kokus dažos dārzos, kam nebija apkārt žogs, bija papostījušas stirnas, noplēšot 

stumbra mizu.  

Taču gan saldo, gan skābo ķiršu ražu visbiežāk noposta putni. Dārzkopji ražu vairāk vai 

mazāk sekmīgi pret putniem nosargā ar gāzes lielgabaliem, mākslīgiem „lidojošiem putniem” 

vai kustīgiem hēlija baloniem. 

Saldo ķiršu dārzi Kurzemes un Zemgales pusē visumā bija labā stāvoklī un dārzu 

īpašnieki par saldo ķiršu audzēšanu izteicās atzinīgi, kaut arī pastāv vairāki riski. Taču 

audzēšanas riski (galvenokārt ziemcietība) tiek samazināti, izvēloties atbilstošu vietu, augsni, 

šķirni un potcelmu. Vairāki dārzu īpašnieki vietās, kur saldie ķirši labi aug un ražo, vēlas 

nākotnē to stādījumu platības palielināt, bet samazināt skābo ķiršu dārzu platības vai pāriet uz 

saldo ķiršu audzēšanu. 
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Plūmes 

 

Izpildītāja: I.Grāvīte 

 

Apsekojot komercstādījumus, kuros nodotas pārbaudei jaunās plūmju šķirnes ‘Ance’, 

‘Adele’, ‘Lotte’, ‘Sonora’, secinājumus izdarīt vēl ir pāragri, jo stādījumi ir jauni, ziemas 

bijušas bargas, tāpēc šķirņu objektīvs vērtējums tiks izdarīts nākamajos gados. 

Lielāki sala postījumi bijuši dārzos, kur nav veltīta pieteikama uzmanība stādījumu 

kopšanai un  vainagu veidošanai. Šobrīd lielākā daļa no šādiem  nekoptiem un salušiem 

stādījumiem ir izrauti un plūmju stādījumu platības ir samazinājušās. Saimniecībās iestādītās 

jaunās šķirnes vēl nav devušas rezultātus, pēc kuriem vērtēt šķirņu piemērotību Latvijas 

apstākļiem. No patreizējiem vērtējumiem atzinību guvusi šķirne 'Ance'. 2012.gada pavasarī 

paplašinot šķirņu izvērtējumu, jaunās šķirnes nodotas Pūras DPC un z/s "Mucenieki" (Saldus 

raj. Jaunlutriņos). 

Alūksnes novadā būtiski sala bojājumi tika novēroti šķirnei 'Komēta'.  No esošā šķirņu 

klāsta kā vispiemērotākās šķirnes augļu realizācijai minētas 'Komēta', 'Ance', 'Ave' - šīs šķirnes 

ražojušas arī šajā gadā, kad vairums Latvijā esošajos plūmju stādījumos ražas nebija.  

Siguldas novadā raža bijusi ļoti maznozīmīga. Stipri cietusi šķirne 'Edinburgas Hercogs'. 

Lielākajai koku  tika novēroti sakņu bojājumi - Vidzemē 2012.gada ziemā bija bieza sniega 

sega, zem kuras augsne nebija sasalusi. 

Viesītes novadā no desmit gadīgā dārza, kur auga 'Komēta' un 'Skoroplodnaja' atlikuši 

nedaudz koki. 

Liepājas rajonā vecākais dārzs stādīts 1999.gadā. Šķirnes 'Komēta', 'Alvis', 'Early 

Golden', 'Agrā Dzeltenā' ražoja krietni maz. Šķirnes 'Viktorija', 'Kressu', Violeta', 

'Eksperimentālfeltets', 'Ulenas Renklode', 'Lāse', 'Latvijas Dzeltenā Olplūme' pēdējos gados 

ražojušas tikai pa kādam auglim. Daļa no šīm šķirnēm ražojušas jaunākā stādījumā (2003.gada 

stādījumā). Vislabākā raža bijusi šķirnei 'Jūlius'. 

 

Pret kaitīgiem organismiem izturīgu ogulāju šķirņu izdalīšana, 
izvērtējot to piemērotību audzēšanai ar vidi saudzējošām 
tehnoloģijām dažādos augsnes un agroklimatiskos apstākļos 

 

I Krūmogulāji, avenes un zemenes 

 

Izpildītāji: S.Strautiņa, I.Kalniņa, V. Surikova, A.Dukure , 

 

2011./2012.gada ziemā krūmogulāju un aveņu ziemošanai nelabvēlīgs bija vēlais sals, kas 

pēc siltās ziemas iestājās, kad upenēm dziļā miera periods tuvojās beigām, bet dažām šķirnēm 

bija jau beidzies. Šādi apstākļi izraisīja pamatzaru mizas bojājumus. 

2012. gada aprīļa I un II dekādes bija krietni vēsākas, salīdzinot ar 2009-2011. gadiem, 

tāpēc arī augu veģetācijas aizkavējās līdz pat 10 dienām. 

Ogas sāka nogatavoties vienu nedēļu vēlāk, kā iepriekšējos gados.  

 

 

Pret kaitīgiem organismiem izturīgu upeņu šķirņu izdalīšana 

 

Izmēģinājums ierīkots 2009.gada pavasarī. Izmēģinājumā iekļauti 98 šķirnes un hibrīdi. 
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Upenēm 2012. gadā ziedēšana sākās 3.maijā. Agrākais ziedēšanas sākums atzīmēts 

šķirnēm ‘Ijunskaya Kondrašovoi’, ‘Gagatai’, ‘Dyana’, ‘Izjumnaya, ‘Black Dawn’, ‘Marski’, 

Albanos’.  

Vēlīnākā ziedēšana reģistrēta šķirnēm ‘Ben Connan’, ‘Mara’, ‘Dorotya’, ‘Ben Dorrain’, 

Nr.9154–3, ‘Ben Starraw’, ‘Ben Tirran’.  

Augstākā ziedēšanas intensitāte reģistrēta šķirnēm ’Ben Tirran’, ‘Mara’, ‘Kupoliniai’, 

’Izjumnaja’, ‘Geo’, ‘Ben Dorran’, Nr.9154-3, ‘Ben Gairn’.  

Augstākā vidējā raža no krūma, bija šķirnei Mara’, 2,4kg.  

No Skotijā selekcionētām šķirnēm augstākā ražība bija šķirnēm ‘Ben Connan’, ‘Ben 

Loyal’ un ‘Ben Gairn’. 

Salīdzinot ar šķirni ‘Titania’, augstāka ražība bija Polijas hibrīdiem PC-173 un PC -1, PC 

-106, lietuviešu šķirnēm ‘Gagatai’, ‘Kupoliniai’, ‘Kryviai’, ‘Tauriai’. Šīm šķirnēm ražība bija 

ievērojami zemāka kā šķirnei ‘Mara’, bet augstāka kā vairumam Skotijas šķirņu. Visām šīm 

šķirnēm arī krūmi bija augstāki, ar spēcīgi attīstīem zariem, salīdzinot ar Skotijas šķirnēm.  

Daļai upeņu šķirņu 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo raža bija palielinājusies, īpaši 

nozīmīgi šķirnēm ‘Mara’ (‘Mara Eglīte’), ‘Lentjai’ un ‘Titania’. Savukārt šķirnēm ‘Ben 

Dorrain’, ‘Ben Starav’, ‘Ben Alder‘ raža 2012.gadā bija zemāka nekā 2011.gadā, jo šīm 

šķirnēm 2012.gadā pastiprināti tika novērota zaru kalšanu. Samērā mazražīgas, salīdzinot ar 

citām šķirnēm bija ‘Ben Alder’, ‘Ben Hope’ un ‘Ben Finlay’. 

Sīkākās ogas, bija šķirnēm, ‘Ben Dorrain’, SCRI 9154-3, ‘Ben Tirran’. Lielākā 100 ogu 

masa, kas pārsniedza 160 g bija šķirnēm SCRI S18/2/23, ‘Big Ben’, ‘Sozvezdije’ un ‘Tauriai’.  

Pēc degustāciju rezultātiem augstāk  tika novērtētas šķirnes ar lielām ogām, kuru masa 

bijusi 1.5 – 2.5 g.: - ‘Big Ben’, ‘Kupoliniai’, ‘Ben Loyal’, ‘Mara’, ‘Lentjai’, ‘Sovezdije’, 

‘Titania’ un hibrīds PC-106. 

Pēc garšas augstāk novērtētas šķirnes: ‘Kupoliniai’, ‘Ben Hope’, ‘Lentjai’, ‘Sovezdije’, 

‘Titania’, kā arī hibrīds PC-1. 

Upeņu izturība pret slimībām un kaitēkļiem. 

Tāpat kā 2011.gadā, arī 2012.gadā  miltrasas bojājumi konstatēti šķirnēm ‘Laimiai’, 

‘Pamjatj Ravkinu’, nedaudz vājāki miltrasas bojājumi konstatēti šķirnei ‘Ijunskayja’. Šķirnei 

‘Binar’ konstatētas reversijas pazīmes.  

Zaru kalšana, kas tika pastiprināti novērota 2012.gada veģetācijas periodā sevišķi 

Skotijas izcelsmes šķirnēm, varēja būt kā sala bojājumu sekās tā arī sēnes Eutypa lata 

infekcijas rezultāts. Meteoroloģiskie apstākļi 2012.gada veģetācijas periodā bija labvēlīgi lapu 

plankumainību attīstībai. Netika izdalīta neviena šķirne, kura būtu izturīga pret lapu 

plankumainībām. Pie tam šķirnes bija ieņēmīgākas pret sīkplankumainību Mycospharella ribis 

salīdzinot ar ogulāju iedegām Drepanopeziza ribis. Vismazākie sīkplankumainības bojājumi 

konstatēti šķirnēm ‘Ben Gairn’un ‘Black Dawn’ (vidēji 3 balles). Vidēji sīkplankumainības 

bojājumi (līdz 5 ballēm) konstatēti šķirnēm ‘Binar’, ‘Geo’, PC -425, ‘Tauria’. Sķirņu izturība 

pret iedegām bija ievērojami labāka. Slimības bojājumi netika novēroti šķirnēm ‘Titania’, 

‘Laimiai’, PC -166. Vāji slimības bojājumi (līdz 3 ballēm) konstatēti šķirnēm ‘Ijunskaja 

(‘Kondrašovoi’), ‘Kupoliniai’, ‘PC -425’, ‘Sozvezdije’, ‘Kryviai’, ‘Gagatai’, ‘Lentjai’.  

 

 

Pret kaitīgiem organismiem izturīgu jāņogu šķirņu izdalīšana 
 

Izmēģinājums ierīkots 2009.gada pavasarī. Izmēģinājumā iekļautas 9 šķirnes. Atšķirībā 

no upenēm, 2011/2012.gadā ziemā jāņogām krūmu bojājumi netika novēroti. Tas iespējams 

saistīts ar jāņogu garāko dziļā miera periodu salīdzinājumā ar upenēm.  

Agrākā ziedēšana atzīmēta balto jāņogu šķirnei ‘Belka’ – 3.maijs. 
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Vēlākais ziedēšanas laiks 2012.gada pavasarī atzīmēts šķirnēm ‘Asja’, ‘Orlovskaja 

Zvezda’, ‘Marmeladņica’ un ‘ Rotet’. Augstākā ziedēšanas intensitāte konstatēta šķirnēm 

‘Asja’, ‘Orlovskaja Zvezda’, ‘Marmeladņica’. 

2012.gadā augstākā raža no krūma bija šķirnēm ‘Rotet’ un ‘Heros’ attiecīgi 1,7 un 1,5 kg 

no krūma. 

Lielākais vidējais ogu skaits ķekarā bija šķirnei ‘Marmeladņica’ – 10,3 ogas. Šai šķirnei 

arī lielākā 10; ķekaru masa -57,6 g un 1 ogas vidējā masa.  

Izturība pret slimībām un kaitēkļiem 

2012.gadā tika novēroti būtiski jāņogulāju zāģlapsenes izraisīti lapu bojājumi. Visvairāk 

bojāta balto jāņogu šķirne ‘Belka’.  

Spēcīgāki lapu plankumainību izraisītie bojājumi (8 balles) konstatēti šķirnēm ‘Rotet’ un 

‘Heros’.  

Jāņogas špalerās 

Izvērtējot laika posmā no 2001.-2012.gadam iegūtos ražas datus, no audzēšanai špalerā 

iekļautajām šķirnēm ‘Vīksnes Sarkanās’ bija ražīgākā, kā arī tai bija lielākā ogu masa un 

garākie ķekari. Šo šķirni var uzskatīt par piemērotu audzēšanai špalerā.  

Izturība pret slimībām un kaitēkļiem 

2012.gadā šķirnei ‘Werdavia’ konstatēta reversijas vīrusa izplatība, kas arī  samazināja 

ražību.  

Aveņu šķirnes 
 

Izmēģinājumā iekļautas 7 šķirnes un hibrīdi. 2011./2012.gada ziema nebija labvēlīga 

aveņu pārziemošanai. Avenes cieta galvenokārt no temperatūras svārstībām un atkušņiem laikā 

no janvāra beigām līdz martam, t.i. pēc dziļā miera perioda beigām. Dzinumu apsalšana 

novērota šķirnēm ‘Himbo Star’ un ‘Rubaca’, ‘Tulameen’, ‘Glen Rosa’.  

2012.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados augstākās ražas iegūtas šķirnei ‘Marianuška’. Tas 

norāda uz šīs šķirnes piemērotību agroklimatiskajiem apstākļiem. Diemžēl šai šķirnei vidējais 

ogu lielums ir 3g, kas atpaliek no svaigā tirgus prasībām.  

2012. gadā rudens avenēm raža sāka nogatavoties apmēram 10 dienas vēlāk nekā 

2011.gadā, sakarā ar to, ka vasara bija ievērojami vēsāka. Ražošana turpinājās līdz 

22.oktobrim, jo rudens bija bez salnām, toties nokrišņi šajā periodā pasliktināja ogu kvalitāti.  

 

Rudens avenes 
 

2012.g augstākā raža no auga iegūta šķirnei ‘Polana’. – 1257,3 g.  

Lielākā ogu vidējā masa 2012.g. bija šķirnei ‘Himbo Top’- 3.9 g. Šķirnēm ‘Polka’ un 

‘Rubaca’ vidējā vienas ogas masa neatšķirās, bet vismazākā tā bija šķirnei ‘Polana’.  

Veicot ogu kvalitātes novērtēšanu pēc izskata krāsas garšas un blīvuma visaugstāk 

novērtēta šķirne ‘Polka’). Pēc aromatiskuma labākais novērtējums bijis šķirnēm ‘Rubaca’, 

‘Pokusa’ un ‘Polana’.  

 

Minerālās barības elementu (slāpekļa, kālija un fosfora) iznese upenēm, vasaras un 

rudens avenēm 
 

Izpildītāja: V.Surikova 

 

Barības elementu iznesi upenēm būtiski ietekmēja izvēlētā šķirne. Šķirnei `Kupolinai` 

ar 1 kg ogu iznesa 1,9 g, šķirnei ‘Mara’ 1,7 g, bet šķirnei ‘Ben Starrav’ 1,4 g slāpekļa, turklāt 

pirmajai un pēdējai minētajai šķirnei bija būtiskas atšķirības. 
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Fosforu ar 1 kg ražas būtiski mazāk iznesa šķirnei ‘Kupolinai’ - 1,0 g. Ar 1 kg šķirnes 

‘Mara’ ogām iznesa 1,4 g, ar šķirnes `Ben Starrav` ogām – 1,3 g. 

Kālijam augstākā iznese konstatēta šķirnei ‘Mara’ (3,8 g ar 1 kg ražas), abām pārējām 

šķirnēm tā bija būtiski zemāka – šķirnei ‘Kupolinai’ - 3,2 g, šķirnei ‘Ben Starrav’ 3,1 g. Augstā 

kālija iznese šķirnei ‘Mara’ norāda, ka šī šķirne no visām pētījumā iekļautajām šķirnēm ir arī 

vērtīgākā kā kālija avots. 

Starp pētījumā iekļautajām vasaras aveņu šķirnēm būtiskas atšķirības barības elementu 

izneses ziņā netika konstatētas. Ar 1 kg vasaras aveņu no dārza iznes vidēji 1,8 g slāpekļa, 0,8 g 

fosfora un 2,3 g kālija.  

Rudens avenēm visu pētījumā iekļauto barības elementu iznesi būtiski ietekmēja 

audzēšanas veids. Tunelī audzētajām rudens avenēm iznese bija augstāka. Ja laukā audzētajām 

rudens avenēm iznese ar 1 kg ražas bija slāpeklis – 1,36 g, fosfora – 0,55 g, kālijs – 1,39, tad 

tunelī attiecīgi – slāpeklis – 1,93 g, fosfora – 0,99 g, kālijs – 2,21. Augstā barības elementu 

iznese norāda uz to, ka tunelī audzētās rudens avenes var uzskatīt par vērtīgāku slāpekļa, 

fosfora un kālija avotu, nekā laukā audzētās.  

Konstatētās ciešās un būtiskās korelatīvās sakarības starp hlorofila saturu un slāpekļa 

koncentrāciju upeņu un aveņu lapās, varētu liecināt, ka pēc hlorofila satura varētu spriest arī par 

slāpekļa saturu lapās, kas būtiski atvieglotu slāpekļa noteikšanas procedūru, tomēr pēc 

viengadīgiem datiem drošus secinājumus izvirzīt nevar, tāpēc pētījumi tiks turpināti arī 

nākošajajos gados. 

Jauno un izmēģinājumos izdalīto ogulāju šķirņu salīdzināšana dažāda 

reģiona zemnieku saimniecībās, dažādos augsnes un reljefa apstākļos 

Izpildītāji: S.Strautiņa, I.Kalniņa 

 

Apsekotas 5 zemnieku saimniecības Zemgalē, kurās audzē avenes un zemenes. No tām 

viena bioloģiskā saimniecība. 

Zemeņu platības šajās saimniecībās nepārsniedz 1 ha.  

Audzētās šķirnes: agrās ‘Zefyr’, ‘Honeoye’ un no 2010.gada atsevišķās saimniecībās  arī 

‘Rumba’.  

Vidējās: ‘Polka’, ‘Dukat’ un ‘Sonata’ (pēdējos 3 gadus). 

 Vēlās: ‘Pandora’, kā apputeksnētājs ‘Pegasus’. Šis šķirnes tiek audzētas tikai 2 

saimniecībās. Stādījumu vecums 1-5 gadi. Labi kopti 4 gadus veci ‘Zefyr’ stādījumi dod ražu 

līdz 10t /ha.  

Nevienā no saimniecībām nebija ierīkota pilienveida apūdeņošana.  

Stāda 1 vai 2 rindu slejās. Rindstarpas rušina vai pļauj zāli. Ja ir melnā papuve , izmanto 

salmu mulču. Tikai vienā saimniecībā dobes mulčētas ar melno plēvi.  

Ražas steidzināšanai izmanto tikai agrotīklu, kuru klāj tieši uz augiem 1vai 2 kārtās.  

Avenes. 

Aveņu platības no 1 –2.5 ha. Tendence paplašināties rudens aveņu stādījumiem, bet 

samazināt vasaras aveņu platības.  No vasaras avenēm par piemērotām tiek atzītas šķirnes 

‘Ottawa’ un ‘Novokitajevskaja’. Šķirne ‘Meteor’ ir ieņēmīga pret sēņu ierosinātām slimībām, 

kuras pazemina ziemcietību, bet to audzē ļoti agrīnās ogu ienākšanās dēļ. 2010./2011.gada 

ziemā vasaras aveņu stādījumi stipri cieta no sērsnas postījumiem, sevišķi šķirnes ar spēcīgiem 

un stāviem dzinumiem. 

No rudens aveņu šķirnēm audzē šķirnes:  

‘Polka’, ļoti ražīga ar kvalitatīvām ogām, bet neizturīga pret aveņu pundurības vīrusu, kas 

izraisa ogu sadrupšanu. 
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‘Polana’, kas ir izturīga pret pundurības vīrusu, bet ar mazākām ogām. Pagaidām šī šķirne 

tiek audzēta visvairāk. 

‘Autumn Bliss’, labas ogas, bet vēla ogu ienākšanas, varētu mēģināt zem segumiem un 

‘Zeva Herbsternta’, kurai arī ogas nogatavojas ļoti vēlu. Visās saimniecībās avenes audzē bez 

apūdeņošanas, mulčas un segumiem. Raža varētu būt ap 5-6 t. 

 

Novērojumi z/s „Mucenieki” 

 

Izpildītāja: L.Rezgale 

 

Saimniecībā ražojošos stādījumos tiek audzētas sekojošas krūmogulāju šķirnes: 

Upenes: ‘Zagadka’, ’Titania’, ‘Ben Lomond’, ‘Ojebyn’, ’Katjuša’, kas tiek vāktas 

mehanizēti jau 6 gadus. No novākšanas viedokļa piemērotas ir visas šķirnes, īpaši labi birst 

šķirnes ar stingrākām ogām (‘Ojebyn’, ’Katjuša’). Kā neperspektīvas turpmākai audzēšanai 

izdalītas šķirnes ‘Titaniai’, ‘Ojebyn’  

Ļoti ražīga katru gadu (4-5x ražīgāka par citām) ir ’Katjuša’, ‘Ben Lomond’ regulāri 

parāda ļoti augstas ražas, stingras, mehanizēti labi novācamas ogas, bet tik vēlu ogu iepircēji 

jau savu darbu beidz. 

Upeņu stādījumos arī 2012. gadā ražas vidēji 2-3 t/ha, jo stādījums jau novecojis. 

Kolekcijā 2011. un 2012. gados iestādītas ‘Bagira’, ‘Laimiai’, ’Gagatai’, ‘Ben Connan’, 

‘Veloi’,’ Interkontinental’, ‘Verņisaž’, ‘Sozvezdije’, ‘Zeļonaja dimka’, ‘Karina’, ‘Čerešņeva’, 

bet pēc pirmajām ogām par šķirnēm vēl nevar spriest. 

Sarkanās jāņogas: ‘Jonkheer van Tets’, ‘Detvan’,’Tatran’,’Rondom’. 

Visas šķirnes var vākt mehanizēti. Kombains vāc arī jāņogas tāpat bez kātiņiem, kā 

upenes, kas pārstrādātājam nepatīk. Īpaši skaistas ogas garos ķekaros bija šķirnei ‘Detvan’. 

Skaisti ķekari un ļoti laba ogu kvalitāte ir šķirnei ‘Tatran’, kas stipri vēla šķirne, vācama ap 15.-

20. augustu. Pavasara salnās nekad neapsalst. 

Šķirnes ‘Jonkheer van Tets’, ’Rondom’ un ‘Vierlander’ gan ražības, gan kvalitātes ziņā 

arī 2012. gadā stipri atpalika. 

Ērkšķogu šķirņu izvērtēšana kolekcijā. Krūmi un ogas vērtētas piemērotībai dažādām 

audzēšanas tehnoloģijām. 2008. un 2009. gados no labāko šķirņu pašu pavairotiem stādiem 

sākti ierīkot ražošanas izmēģinājumu lauki šķirņu pārbaudei audzēšanai špalerā desertam un 

audzēšanai ar mehanizētu novākšanu, kā arī turpināta dažādu šķirņu ogu pārbaude LVAI 

pārstrādes cehā sukādēm un veiktas bioķīmiskās analīzes LLU. 

Pārstrādātāji ieinteresēti tikai zaļo ērkšķogu ražošanā. Piemērotas ir šķirnes ‘Hinnomakki 

Strain’ - kam ir zaļas, gludas, pietiekami lielas ogas, un selekcijas numurs 323/09. 

Audzēšanai špalerā vainagus labi veido ‘Rita’, ‘Sadko’, ‘Lada’, ‘Krasnoslavjanskij’. 

Veikti izmēģinājumi par šķirņu pavairošanas iespējām ar kombinētajiem spraudeņiem vasarā 

un koksnainiem spraudeņiem rudenī, jo lielu ražojošu lauku ierīkošanu bremzē nepietiekošs 

stādu daudzums valstī. 

Iegūti dati par ogu lielumu, krāsojumu un novākšanas laikiem dažādām kolekcijas 

šķirnēm un vizuālais materiāls publikācijām un apmācībai. 

Zemenes 

Saimniecībā audzē desertam šķirni ‘Polka’, kam ir  stingras, saldas, tirgū pieprasītas ogas 

un augsta ražība. Pārstrādei audzē ‘Sjurpriz oļimpiadi’ ar tumši sarkanām ogām, kuras ir 

mīkstas, pārdošanai tirgū nepiemērotas, bet saglabā labu garšu un aromātu saldējot, turklāt ir 

ļoti ražīga.  

Izmēģināšanā ir šķirnes ‘Sonāte’, ‘Symfonija’, ‘Zumba’, ‘Alba’. 
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Zemeņu audzēšanā par labāko tehnoloģiju tiek atzīta audzēšana uz paaugstinātajām 

dobēm ar melnās plēves segumu, strādāšanai tiek izmantoti tikai kasešu stādi, kurus stāda ar 

stādāmo stobru. Segumus izņemot agrotīklu salnu naktīs, nepielieto. 

Smiltsērkšķi 

Galvenā šķirne ‘Botaņičeskaja Ļubiteļskaja’, 2012. gadā iestādītas salīdzināšanai arī 

‘Prozračnaja’, ‘Mary’, ‘Otradnaja’. Smiltsērkšķu ražas labas, ap 4 t/ha. Ogas tiek vāktas ar zaru 

griešanu un saldēšanu, izmantotas pārstrādē. 

 

Kaitīgo organismu un derīgo organismu inventarizācija Latvijas augļu 

un ogu dārzos, to attīstības izpēte un kontroles metožu izstrāde, lai 

radītu informatīvo bāzi efektīvai, vidi saudzējošai augu aizsardzības 

pasākumu pielietošanai 
 

II PATOGĒNU INVENTARIZĀCIJA AUGĻAUGU KULTŪRĀM, TO 

IDENTIFIKĀCIJA, UN NOZĪMĪGĀKO PATOGĒNU ATTĪSTĪBAS IZPĒTE 

LATVIJAS APSTĀKĻOS 

 

Augļaugu vēžu ierosinātāju noteikšana 

 

Pārskata periodā turpināta iegūto datu apkopošana un sistematizēšana, izdalīto sēņu 

identifikācijas apstiprināšana sugas līmenī, izmantojot morfoloģiju un DNS analīzes, kā arī 

veikta papildus ievākto paraugu analīze un izdalīto sēņu izolātu identifikācija. Lai noskaidrotu 

izdalīto sēņu lomu augļaugu stumbru un zaru vēžu izraisīšanā turpināti novērojumi siltumnīcas 

izmēģinājumā sākotnējam izolātu patogenitātes skrīningam uz ābeļu un bumbieru sēklaudžiem. 

Kopumā izmēģinājumā pārbaudīti 125 sēņu izolāti, kuri izdalīti no simptomātiskiem ābeļu, 

bumbieru un kauleņkoku paraugiem. Pārbaudē iekļauti izolāti potenciāli piederoši ģintīm 

Phomopsis, Cytospora, Fusarium, Stemphylium, Epiccocum, Sphaeropsis u.c. Papildus uzsākti 

pētījumi par dārzos arvien biežāk novērotajiem vēžu cēloņiem upenēm un jāņogām. 

Sekvenēšanai atlasīti vairāku morfoloģisko grupu tipiskākie eksemplāri, veikta to DNS 

izdalīšana un uzsāktas ģenētiskās analīzes. 

Leucostoma cincta un L. personii pēc ģenētiskajām anlīzēm noteiktas uz bumbierēm. 

Abas šīs sugas ir zināmas kā postīgi kauleņkoku vēža ierosinātāji, bet nav īsti precīzu datu par 

to lomu uz bumbierēm zinātnisko nosaukumu lietojuma neprecizitāšu un taksonomisko 

neskaidrību dēļ. Monilinia laxa noteikta kā skābo ķiršu dzinumu atmiršanas izraisītājs. Veicot 

simptomu attīstības novērojumus un patogēnu reizolāciju no simptomātiskajiem audiem, īpaši 

izcēlās vairāki Phomopsis spp. izolāti, kas oriģināli izdalīti no slimām bumbierēm un 

kauleņkokiem un siltumnīcas izmēģinājumā izraisīja bojājumus gan bumbierēm, gan ābelēm. 

Kā agresīvākie bija kauleņkokiem izcelsmes Phomopsis spp. izolāti, kas radīja bojājumus gan 

bumbierēm, gan ābelēm. Uzsākta Prunus sēklaudžu sagatavošana izolātu patogēnitātes 

pārbaudei nākošajā sezonā. 

Ņemot vērā eksistējošās sistemātikas problēmas minētajām sēņu grupām, ir nepieciešams 

veikt precīzu sugu identifikāciju, izmantojot molekulārās metodes un filoģenētiskās analīzes, kā 

arī turpināt patogenitātes pārbaudi uz saimniekaugiem. 

 

Pseudomonas syringae patotipu noteikšana 
 

Turpināts pētījums P. syringae patotipu un rasu noteikšanai dažādām augļaugu kultūrām, 

izmantojot iepriekšējos gados izstrādāto metodiku. Pārskata periodā pabeigta hipersensitīvās 
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reakcijas pārbaude, izmantojot tabakas lapu inokulācijas testu. Hipersenistīvi pozītīvajiem 

izolātiem veikta bioķīmiskā raksturošana, izmantojot LOPAT testu un GATTa tests. Papildus 

veikta baktēriju izolātu izdalīšana un analīze no smiltsērkšķiem ar vēžu pazīmēm. Uzsākta 

baktēriju izolātu sagatavošana ģenētiskajām analīzēm. Kopumā no pētījumā iekļautajiem un 

analizētajiem ~ 2500 izolātu, kā patogēni atzīti ~ 100 izolāti, kas iegūti no plūmēm, 

bumbierēm, smiltsērkšķiem un ķiršiem. 

Liela daļa no pārbaudītajiem izolātiem pēc noteiktajiem LOPAT un GATTa testu 

parametriem neatbilda nevienai no līdz šim aprakstītajām Pseudomonas sugām vai P. syringae 

patotipiem, bet uzrādīja izteiktu HR reakciju uz tabakas lapām mazāk kā 24 h laikā. Tas liecina 

par iespējamu citu sugu un patotipu klātbūtni augļudārzos vai arī iespējams līdz šim aprakstītās 

noteikšanas metodes nav precīzas un nedarbojas visos gadījumos un ir nepieciešams izmantot 

citas noteikšanas metodes, piemēram molekulārās metodes. 

No vairāku smiltsērķšķu paraugiem no dažādām saimniecībām ar atmirstošiem un vēžu 

bojātiem kokiem arī tika izdalīti HR pozitīvi Pseudomonas izolāti, bet pēc LOPAT un GATTa 

parametriem neabtilda nevienai no līdz šim aprakstītajām sugām un patotipiem. Pēc iegūtajiem 

rezultātiem ir uzskatāms, ka smiltsērkšķu vēžu izraisīšanā Latvijā ir iesaistītas arī patogēnās 

Pseudomonas spp., kuru taksonomiskā piederība vēl jāskaidro, izmantojot ģenētiskās metodes. 

Pārskata periodā turpināts darbs pie metodikas izstrādes papildus testiem, lai noteiktu HR 

pozitīvo izolātu identitāti. Veikta visu HR pozitīvo izolātu saaudzēšana un materiāla 

sagatavošana DNS izdalīšanai. 

 

 

Kaitēkļu inventarizācija augļaugu kultūrām, to identifikācija un 

nozīmīgāko kaitēkļu attīstības izpēte 

 

 

Plūmju tinējs 
 

Pēdējos gados kā nozīmīgs kaitēklis Latvijā ir kļuvis plūmju tinējs. Lai noteiktu 

Latvijas apstākļos plūmju tinēja lidošanas sezonālo sākumu, 2012. gada pavasarī veikts 

pētījums, kā laikā konstatēts, ka pirmie plūmju tinēju tauriņi feromonu slazdos parādījās pēc 

8. maija. Rezultāti parāda, ka pieaugušie tauriņi (tēviņi) lido ļoti ilgu laiku pirms to barības 

augu augļi vispār ir tādā gatavībā, kad tinēju mātītes tajos dēj olas. Jau pirms plūmju tinēju 

parādīšanās un līdz jūnijam, šai tinēju sugai paredzētajos feromonu slazdos novērojama citu 

tauriņu sugu klātbūtne, kas varētu traucēt noteikt laiku, kad jāuzsāk plūmju tinēju 

ierobežošanas augu aizsardzības pasākumi. 

 

Krūmcidoniju un netradicionāli audzēto augu kaitēkļi 

 

Pētījumu laikā plašāk apzināta krūmcidoniju un citu netradicionāli audzēto augļaugu 

kaitēkļu fauna. Paralēli novērojumiem dabā, apkopoti literatūras dati par šādiem augļaugiem: 

krūmcidonijas, aronijas, pīlādži, pīlādžbumbieri, atsevišķas bumbieru sugas, ķiršveida plūmes, 

vīnkoki, korintes, lazdas, kazeņu ģints sugas, vilkābeles, brūklenes un rozes. 

Situācija dabā parādīja, ka 2012. gada vasara bija labvēlīga daudzām kaitēkļu sugām, 

bet īpaši augļus bojājošo smecernieku sugām (sevišķi aronijām un pīlādžiem). Kā nozīmīgākie 

kaitēkļi 2012. gadā novērotas tauriņu sugas pelēcīgais rožu laptinējs (Archips rosana), 

neizvēlīgais laptinējs (Archips podana) un mežābeļu laptinējs (Rhopobota naevana). Šie tinēji 

stipri bojā krūmcidoniju un citu radniecīgo rožu dzimtas augu mazāka izmēra augļus (aronijām, 

korintēm utt.). Pelēcīgais rožu laptinējs bija nodarījis ievērojamus augļu bojājumus LVAI 

krūmcidoniju stādījumā, kur masveidā bija bojātas arī lapas. Salīdzinot ar ābelēm, kuru 
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audzēšanā ir izveidotas augu aizsardzības pasākumu tradīcijas un pieejami augu aizsardzības 

līdzekļi, polifāgie tinēji (sevišķi pelēcīgais rožu laptinējs) uzskatāmi par nozīmīgiem citiem 

radniecīgajiem augļaugiem. Daudzviet Latvijā 2012. gada vasarā novērota augļkoku tīklkožu 

(Yponomeuta padella) masveida savairošanās ķiršveida plūmju (Prunus cerasifera) stādījumos. 

Kopš 2007. gada, piecu gadu laikā tā bija otra lielākā šo tīklkožu savairošanās Latvijā. Ja 

stādījumos nav veikti augu aizsardzības pasākumi, tad tīklkožu bojājumu rezultātā plūmes 

zaudē lapojumu un augi ir novārdzināti. Uz citām plūmju sugām augļkoku tīklkožu masveida 

savairošanās nav novērota. 

 

Smiltsērkšķu kaitēkļi 

 

Pabeigta Latvijā sastopamo smiltsērkšķu kaitēkļu faunas analīze. Šobrīd Latvijā kā 

nozīmīgi kaitēkļi var tikt atzītas Cacopsylla ģints lapblusiņas – nozīmīgas masveida 

savairošanās vietās un gados. Pirmo reizi Latvijā vairākās vietās novēroti smiltsērkšķu 

raibspārnmušu (Rhagoletis batava) ievērojami bojāti smiltsērkšķu augļi. Šī mušu suga Latvijā 

pirmo reizi noķerta tikai 2011. gada vasarā, bet iegūtie pētījumu rezultāti un ziņas no kaimiņu 

valstīm, liecina par to strauju izplatīšanos Baltijas valstīs, kas nākotnē var radīt nopietnas 

problēmas smiltsērkšķu audzētājiem Latvijā. Saimniecībās, kur pārstrādei paredzēts izmantot 

arī smiltsērkšķu lapas, problemātiski kaitēkļi var būt Cacopsylla ģints lapblusiņas (masveida 

savairošanās vietās un gados) un tauriņu sugas – vēlais laptinējs (Exapate congelatella) un 

smiltsērkšķu gartaustkode (Gelechia hippophaella). Nav novērots, ka tauriņu radītie lapu 

bojājumi ietekmētu smiltsērkšķu ražu. 

 

Par projekta pētījumu rezultātiem atskaites periodā publicēti vai iesniegti 

publicēšanai 45 zinātniskie raksti (t.sk. 22 LVAI zinātnieku), 54 populārzinātniskas 

publikācijas  t.sk. 14 – LVAI zinātnieku); noorganizēti 30 semināri, izstādes, lauku dienas 

un citi pasākumi (t.sk. 14 – LVAI zinātnieku); sniegti 45 ziņojumi konferencēs un 

kongresos (t.sk. 22 – LVAI zinātnieku). 

 

10. ZM LAD projekts “Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana 

integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” 

2012.-2014. (vad. G.Lācis). 

Projekta realizācijas laiks: 2012.-2014. g. 

Projekta finansējums 2012. gadā : 22 200 LVL. 

Projekta mērķis: veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas 

Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības 

kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai. 

Augļaugu kultūrām specifiskie mērķi: 

- iegūt un izdalīt Latvijas apstākļiem piemērotas ābeļu šķirnes.: 

1. ar augstu augļu kvalitāti (ietver augļu preču kvalitāti, garšu, bioķīmisko sastāvu 

un uzglabāšanos),  

2. ar ziemcietīgu, ražīgu un regulāri ražojošu, viegli kopjamu koku (kompakts 

augums, minimāla veidošana, maza nepieciešamība pēc ražas normēšanas, kokā 

noturīgi augļi),  

3. ar kompleksu izturību pret Latvijā nozīmīgajām ābeļu slimībām (kraupis, vēzis, 

puves, miltrasa), ar dažādu lietošanas laiku.  

 

- iegūt un izdalīt Latvijas apstākļiem piemērotas aveņu šķirnes: 
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1. ar augstu agroekoloģisko plastiskumu (augstu pielāgošanās spēju audzēšanas 

vietas agroklimatiskajiem apstākļiem), 

2. piemērotas svaigam ogu patēriņam un pārstrādei ar augstvērtīgu ķīmisko sastāvu 

un dažādu ogu ienākšanās laiku, 

3. ar kompleksu izturību pret Latvijā nozīmīgajām aveņu slimībām (avenāju mizas 

plaisāšanu, avenāju iedegām, pelēko puvi) un kaitēkļiem (aveņu ērci, tīklērcēm, 

aveņu laputīm). 

 Projekta atbildīgie izpildītāji: 

Gunārs Lācis, Sarmīte Strautiņa, Laika Ikase. 

 Projekta aktivitātes 2012. gadā: 

Pārskata periodā izmantojot APP Latvijas Valsts augļkopības institūta ābeļu un aveņu 

selekcijas programmas ietvaros uzkrāto selekcijas materiālu, veikta 1785 ābeļu un 1050 aveņu 

hibrīdu novērtēšanu gadā pēc sugas audzēšanai un izmantošanas veidam nozīmīgām pazīmēm.  

 

Ābeļu hibrīdu novērtēšana (ar ražas galaproduktu novērtēšanu) veikta 50 elites hibrīdiem 

uz klonu potcelmiem. Veikta selekcijai nozīmīgu pazīmju vērtēšana lauka apstākļos: fenoloģija 

(ziedēšanas intensitāte, ražas vākšanas laiks), ziemcietība (koku veselība pavasarī), 

slimībizturība (bojājumi augļiem %), ražas komponentes (ražība kg/koka, augļu masa g, preču 

kvalitāte). Uzsākts augļu glabāšanās vērtējums (vasaras un rudens āboliem; ziemas āboliem tiks 

pabeigts 2013.gadā). Augļu bioķīmiskais vērtējums lietošanas gatavībā (svaigiem deserta 

augļiem un pārstrādei perspektīvo hibrīdu sulai): šķīstošā sausna, blīvums, skābes saturs, 

kopējie polifenoli. Veiktas pārstrādei piemēroto ābolu sulas degustācijas, deserta ābolu 

degustācijas. 2012.gadā augstražīgākie hibrīdi (pārspēja ‘Auksi’) ar labu augļu preču kvalitāti 

un veselīgiem kokiem bija: AMD-12-2-12, DI-2-90-60, DI-2-90-119, DI-2-90-134, DI-3-90-

23, DI-93-11-12 (Jaunais Sīpoliņš), DI-93-15-6, DI-93-15-47, DI-93-15-64, D-1-92-42, D-1-

92-56, D-2-92-12, H-94-12-8, H-94-3-72a, Nr.19-97-80 (Lienīte), Nr.28-97-23. 

 

50 izdalītajiem hibrīdiem 2012.gadā tika veiktas augļu mīkstuma blīvuma, šķīstošās sausnas, 

skābes un polifenolu satura analīzes. Deserta āboliem (40 hibrīdi) visas analīzes tika veiktas 

veseliem, nemizotiem augļiem, bet sidram vai sulai perspektīvajiem hibrīdiem (10 hibrīdi) 

sausna, skābe un polifenoli noteikti augļu sulā; pēdējiem noteikts arī sulas iznākums. Rezultāti 

rāda, ka labākajiem hibrīdiem panākts būtisks augļu kvalitātes uzlabojums. Pēc augļu kvalitātes 

īpašībām īpaši izdalāmi hibrīdi: D-22-94-24, DI-93-15-46, jaunšķirne ‘Monta’. No sulas un 

sidra āboliem pēc bioķīmiskā sastāva izdalāms DI-3-90-35 – Latvijā saldi, sulai derīgi āboli reti 

atrodami. Sulas iznākums visaugstākais bija DI-93-4-14 (65,5 %), kas jau tiek pārbaudīts sidra 

ražošanai. 2012.gadā veikts sulas sensorais vērtējums 8 pētījumā iekļautajiem hibrīdiem. Par 

kontroli izmantota sidra ābolu šķirne ‘King David’ no „Pikšām”. Vērtēts sulu izskats, garša, 

saldums un skābums, aromāts un miecvielu saturs. Vislabākā garša un aromāts bija Nr.19-97-

98 sulai, kas derētu arī sidra ražošanai. Par sidram vispiemērotāko atzīts hibrīds Nr.19-97-154, 

bet jaukšanai par labāko atzīts saldais DI-3-90-35, kamēr skābais DI-3-90-42 izcēlās ar sulas 

krāsu (sārts augļu mīkstums). Gandrīz visi pārbaudītie hibrīdi vērtēti kā piemēroti sidra 

ražošanai, kaut gan daļa satur mazāk miecvielu; tikai DI-93-4-11 sidram nav izmantojams. 

 

Avenēm 2012.gada 5-8.junijā veikta hibridizācija un iegūtas 31 krustojumu kombinācijas. 

Krustojumos iekļautas vecākaugu šķirnes: ziemcietības donori ‘Aita’, ‘Liene’, ‘Ottawa’, 

‘Meteor’; ogu kvalitātes donori: ‘Glen Ample’, ‘Ina’, ‘Octavia’, ‘Polka’; donors izturībai pret 

sakņu puvi Phytophtora rubi šķirne ‘Rubaca’; donori ražošanai uz gada dzinumiem ‘Polka’ un 

‘Gerakl’. Pavisam krustojumos Iegūtas 4100 sēklas. 
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Aveņu hibrīdu vērtēšana 2012.gadā. Vērtēšana veikta fenoloģiskām pazīmēm: pumpuru 

plaukšana, aizvietošanās dzinumu augšanas sākums ziedēšanas sākums un intensitāte vērtēti 

vizuāli, ballēs (1-9), kur 1 - pazīme neparādās, 9 - maksimāla pazīmes izpausme; slimību un 

kaitēkļu izraisītie bojājumi vērtēti vizuāli ballēs (1-9), kur 1 - bojājumu nav, 9 - vairāk kā 75 % 

auga lapām, pumpuriem, dzinumiem bojāti. Ogu masa noteikta sverot, g. Raža vērtēta ballēs (1-

9), kur 1 ražas nav, 9 - maksimāla raža. Aveņu degustācijas vērtējums veikts ballēs pēc 

vispārpieņemtās metodikas. Krustojumu kombinācijā ‘Carnival’ x ‘Daiga’, kā ražīgākie un ar 

lielāko vidējo ogu masu izdalīti hibrīdi 1-12-16-08, 1-12-13-08, 1-12-12-08 un 1-12-6-08. 

Krustojumu kombinācijā: ‘Gusar’ x ‘Glen Ample’ kā ražīgākais un ar lielāko vidējo ogu masu 

izdalīts hibrīds 3-17-2. Krustojumu kombinācijā: ’Viktorija’ x ‘Alvi’ kā ražīgākais un ar lielāko 

vidējo ogu masu izdalīti hibrīdi 2-6-19, 2-6-18, 2-6-16, 2-6.14,2-6-17. 

 

Atskaites periodā tika publiskoti projekta pētījumu rezultāti: 

 Latvijas augļkopju asociācijas pārstāvjiem kā arī citiem augļkopības nozares entuziastiem 

bija iespēja iepazīties ar ābeļu un aveņu selekcijas materiālu uz lauka kā arī saņemt 

selekcionāru konsultācijas institūta organizētajās lauku dienās 2012.gada 20.aprīlī un 

7.septembrī. Augļkopības interesentiem bija iepazīties ar selekcijas materiāla izvērtēšanas 

programmas rezultātiem, kā arī saņemt selekcionāru konsultācijas izstādē "Latvijas 

lepnums - vietējie āboli" (2013.gada 23. līdz 27. janvāris), ko Latvijas Dabas muzejā 

organizē Latvijas Valsts augļkopības institūts. 

 Programmas rezultātu publiskai pieejamībai Latvijas Valsts augļkopības institūta mājas 

lapā www.lvai.lv izveidota sadaļa http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html, kurā 

tiek atspoguļotas programmas aktivitātes, publicēti rezultāti. 

 Sagatavots un iesniegts Latvijas augļkopju asociācijai pārskats par ābeļu un aveņu 

selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas 

tehnoloģiju ieviešanai, kā arī sniegts ziņojums asociācijas valdes sēdē 2013.gada 

4.janvārī (G.Lācis). 

 

11.ERAF 2.1.1.2. “Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un 

konkurētspējas veicināšana” 2010.-2012. (vad. E.Kaufmane) 

Projekta realizācijas laiks: 2010.-2012. g. 

Projekta finansējums 2012. gadā : 35 467 LVL. 

Projekta mērķis:   Paaugstināt Latvijas lauksaimniecības zinātnes augļkopības apakšnozares 

starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību.  

Projektā plānotas 3 aktivitātes:  

1) Latvijas Valsts augļkopības institūta (LVAI) starptautiskās atpazīstamības 

veicināšana, ziņojot mērķtiecīgi izvēlētos starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, 

piedaloties starptautisko pētniecības tīklu darba grupu sanāksmēs, publicējot pētījumu 

rezultātus starptautiski atzītos izdevumos; 

2) LVAI cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana, piesaistot speciālistus starptautisko 

projektu pieteikumu sagatavošanai, lai celtu to kvalitāti un atslogotu zinātnisko personālu; 

3) Dalība ar ekspozīcijām starptautiskās izstādēs, gadatirgos, Eiropas Tehnoloģiskās 

platformas „Food for life”, Latvijas Pārtikas Tehnoloģiskās platformas darbībā, popularizējot 

LVAI izstrādātās tehnoloģijas un produktus, veicinot izstrādņu ieviešanu ražošanā. 

 

 Projekta svarīgākie rezultāti 2012. gadā 

http://www.lvai.lv/
http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html
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1) Īstenojot 1. aktivitāti, projekta izpildītāji ar referātiem piedalījušies deviņos dažāda mēroga 

starptautiskos pasākumos (1. tabula) 

1. tabula 

Dalība starptautiskos pasākumos projekta ietvaros 2012. gadā 

Komandējuma vieta Laiks Mērķis Dalībnieks 

Xth International 

Symposium 

Plum&Prune 

Genetics, 

Breeding&Pomology, 

USA, University of 

California 

20.-25. 05. 

2012. 

Piedalīšanās Plūmju 

simpozija ar 1 mutisko un 2 

stenda referātiem 

E.Kaufmane 

I.Grāvīte 

G.Lācis 

22nd International 

Conference on Virus 

and other Graft 

Transmissible 

Diseases of Fruit 

Crops, Roma. 

03.-08. 06. 

2012. 

Piedalīšanās starptautiskajā 

konferencē par augļaugu 

vīeusslimībām ar mutisko 

referātu 

I.Moročko - 

Bičevska 

6th Central European 

Congress on Food, 

Novi Sad, Serbia 

23-26. 05. 

2012. 

Piedalīšanās Pārtikas 

kongresā ar stenda referātu 

I.Krasnova 

2nd European 

Workshop on 

„Seabuckthorn Euro 

WorkS 2012”, Viļņa, 

Lietuva. 

18.-19. 08. 

2012. 

Piedalīšanās Smiltsērkšķu 

asociācijas rīkotajā darba 

grupas sanāksmē ar stenda 

referātu 

G.Lācis 

  

 Rezultātā noslēgti 5 sadarbības līgumi (saprašanās memorandi) ar: 

 Poznaņas Universitātes Pārtikas zinātnes fakultāti (14.05.2012). 

 Polijas, Skierniewice Dārzkopības pētniecības institūtu 12.11.2012. 

 Njøs næringsutvikling ltd., (Njøs industrial, Ltd) Leikanger, Norvēģija 13.11.2012. 

 Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitātes, lauksaimniecības un vides zinātņu institūtu 

11.12.2012. 

 Rumānijas Krajovas Universitātes augļkopības pētniecības & izmēģinājumu staciju 

13.11.2012. 

2) 2. aktivitātes ietvaros, atkārtoti iesniegts starptautisks Eurostar projekts „Fruits for health: 

technology platform for development and assessment of new confectionery products of high 

biological value” 20/09/2012). 

3) 3. aktivitātes ietvaros - regulāra dalība Latvijas Pārtikas tehnoloģiju platformas (LPTP) 

sanāksmēs un darbībā, informācijas gatavošana LPTP mājas lapas atjaunošanai, dalība projekta 

poieteikuma gatavošanā dalibai Pārtikas klāsterī.  

 

11. ESF projekts aktivitātē 1.1.1.2. „Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, 

mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas 
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risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” 

2010.-2012. ( vad. I.Moročko-Bičevska) 

 

Projekta realizācijas laiks: 2010.-2012. g. 

Projekta finansējums 2012. gadā : 428 547 LVL. 

Projekta mērķis: radīt informatīvo un metodisko bāzi ilgtspējīgu, videi draudzīgu 

audzēšanas risinājumu un produktu izstrādei augļkopības un mežu nozarēs. Lai sekmīgi 

sasniegtu definēto mērķi, pētījumus veic četros, savstarpēji saistītos galvenos pētījumu 

virzienos (aktivitātēs): 

3.1) Augļkopībā un mežsaimniecībā svarīgākām augu sugām nozīmīgu patogēnu 

populāciju ģenētikas un sistemātikas jautājumu skaidrošana un to ietekmes uz saimniekaugiem 

izvērtējums. 

3.2) Augļkopībā un mežsaimniecībā svarīgāko augu sugu rezistenci pret patogēniem 

ietekmējošo gēnu un to sintezēto proteīnu izpēte. 

3.3) Ar videi draudzīgām, ilgtspējīgām tehnoloģijām ražotas augļaugu produkcijas 

pārstrādes iespēju izpēte veselīgu un drošu produktu izveidei. 

3.4) Bioloģisko resursu pētniecības informācijas sistēmas (IS) projektēšana un izveide. 

 Projekta izpildītāji: 

Pētījuma projekta īstenošana tiek veikta, sadarbojoties trīs zinātniskajām institūcijām – 

Latvijas Valsts augļkopības institūtam (LVAI, vadošais partneris), Latvijas Valsts Mežzinātnes 

institūtam “Silava” (LVMI “Silava”) un Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo datorsistēmu 

institūtam (RTU LDI). 

3.1. Aktivitāte “Augļkopībā un mežsaimniecībā svarīgākām augu sugām nozīmīgu patogēnu 

populāciju ģenētikas un sistemātikas jautājumu skaidrošana un to ietekmes uz 

saimniekaugiem izvērtējums”  

Inga Moročko-Bičevska, Dr.Sc., LVAI vadošā pētniece, projekta zinātniskā vadītāja 

Jamshid Fatehi, Dr.Sc., LVAI vadošais pētnieks, 3.1. aktivitātes vadītājs 

Alina Gospodaryk, Dr.Sc., LVAI vadošā pētniece 

Neda Pūpola, M.Sc., LVAI pētniece, doktora grāda kandidāte 

Anna Kāle, M.Sc., LVAI pētniece 

Olga Sokolova, M.Sc., LVAI asistente, maģistrante 

Dmitrijs Konavko, M.Sc., LVAI laborants, maģistrants 

Māris Jundzis, B.Sc., LVAI laborants, bakalaura programmas students 

3.2. Aktivitāte “Augļkopībā un mežsaimniecībā svarīgāko augu sugu rezistenci pret 

patogēniem ietekmējošo gēnu un to sintezēto proteīnu izpēte”  

Dainis Ruņģis, Dr.Sc., LVMZI “Silava” un LVAI vadošais pētnieks, 3.2. aktivitātes 

vadītājs(dalība arī 3.1. aktivitātē) 

Gunārs Lācis, Dr.Sc., LVAI pētnieks 

Ineta Samsone, Dr.biol., LVAI pētniece 

Vilnis Šķipars, M.Sc., LVMZI “Silava” pētnieks, doktorants 

Irita Kota, M.Sc., LVAI asistente 

Viktorija Beļeviča, M.Sc., LVMZI “Silava” asistente (dalība arī 3.1. aktivitātē) 

Baiba Krivmane, M.Sc., LVMZI “Silava” asistente, doktorante 

Ilze Gaile, M.Sc., LVMZI “Silava” asistente, doktorante 

3.3. aktivitāte “Ar videi draudzīgām, ilgtspējīgām tehnoloģijām ražotas augļaugu produkcijas 

pārstrādes iespēju izpēte veselīgu un drošu produktu izveidei”  
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Dalija Segliņa, Dr.sc.ing., LVAI vadošā pētniece, 3.1. aktivitātes vadītāja 

Sarmīte Strautiņa, Dr.biol., LVAI vadošā pētniece 

Laila Ikase, Dr. biol., LVAI vadošā pētniece 

Pavel Gornas, Dr.sc.ing., LVAI vadošais pētnieks 

Ingrīda Gailīte, Dr.sc.ing., LVAI pētniece 

Aivars Āboltiņš, Dr.sc.ing., LVAI vadošais pētnieks (dalība arī 3.4. aktivitātē) 

Imants Skrupskis, Dr.sc.ing., LVAI konsultants 

Lija Dukaļska, Dr.habilit.cs.ing, emeritētā zinātniece, LVAI konsultante 

Inta Krasnova, M.cib.hyg., LVAI pētniece, doktora grāda kandidāte 

Linda Siliņa, Dr.sc.oec., LVAI pētniece 

Sigita Boča, M.Sc.ing., LVAI pētniece, doktora grāda kandidāte 

Ieva kalniņa,M.Sc., LVAI asistente 

Karīna Juhņeviča,  M. cib. hyg., LVAI asistente, doktorante 

3.4. aktivitāte “Bioloģisko resursu pētniecības informācijas sistēmas (IS) projektēšana un 

izveide” 

Jānis Eiduks, Dr.sc.ing., RTU asociētais profesors, LVAI vadošais pētnieks, 3.4. 

aktivitātes vadītājs. 

Andrejs Stepanovs, M.sc.ing., RTU pētnieks 

Ainārs Auziņš, M.sc.ing., RTU pētnieks 

Kristaps Romans, M.sc.ing., RTU asistents 

Artis Plečs, M.sc.ing., RTU laborants 

 

 Projekta svarīgākie rezultāti 2010. - 2012. gados 

Tā kā 2012. gads bija projekta noslēdzošais gads un projekta laikā veiktie pētījumi bija 

savstarpēji saistīti, tad pārskatā atspoguļoti svarīgākie sasniegtie rezultāti par visu projekta 

laiku. 

 

3.1. AKTIVITĀTE: AUGĻKOPĪBĀ UN MEŽSAIMNIECĪBĀ SVARĪGĀKĀM AUGU SUGĀM NOZĪMĪGU 

PATOGĒNU POPULĀCIJU ĢENĒTIKAS UN SISTEMĀTIKAS JAUTĀJUMU SKAIDROŠANA UN TO 

IETEKMES UZ SAIMNIEKAUGIEM IZVĒRTĒJUMS 

Zemeņu sakņu un stublāja pamatnes puves ierosinātāja Gnomonia fragariae Latvijas 

populācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām Diaporthales rindas sēnēm sistemātikas 

jautājumu skaidrošanai. 

Gnomonia fragariae agresivitātes un virulences raksturojums 

Būtiska komponente ierobežošanas stratēģiju izstrādē ir šķirņu rezistence vai tolerance. 

Sistēma augs-patogēns ir dianamiska sistēma un atrodas nepārtrauktā mainībā. Selekcionējot un 

audzējot rezistentas šķirnes, patogēna populācijas pielāgojas un mainās, lai pārvarētu augu 

rezistenci. Tāpēc ir svarīgi apzināt patogēna vietējās populācijas daudzveidību un raksturot to 

virulenci un agresivitāti. Pētījumos skaidrota dažādu zemeņu genotipu ieņēmība/rezistence pret 

G. fragariae lauka apstākļos un laboratorijā, izmantojot lapu inokulēšanas metodi. Veikta lapu 

inokulācijas testu validācija, izmantojot mikropavairotu augu inokulēšanas metodi un ierīkojot 

vairākus izmēģinājumus siltumnīcā. 

Lai sākotnēji novērtētu G. fragariae izplatību un slimības bojājuma pakāpi atkarībā 

zemeņu genotipa tika veikts pētījums dabīgā infekcijas fonā (lauka apstākļos). Slimības 

attīstības pakāpe vērtēta divos stādījumos: 1) šķirņu kolekcijas stādījumā (41 genotips) un 2) 

bioloģiskajā ražošanas stādījumā (14 genotipi). Šķirņu kolekcijas stādījumā bija vērojamas 

būtiskas atšķirības starp šķirnēm gan slimības bojājuma pakāpē, gan patogēna sporulācijas 
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orgānu (peritēciju) sastopamībā uz lapu kātu pamatnēm. No Latvijā plašāk audzētajām zemeņu 

šķirnēm, kuru vērtēšana tika veikta bioloģiskajā laukā, pēc divu gadu datiem būtiskas atšķirības 

starp šķirnēm netika konstatētas. 

Lai pārbaudītu zemeņu genotipu ieņēmību/rezistenci pret G. fragariae un raksturotu 

patogēna virulenci, tika veikti divi eksperimenti laboratorijā, mākslīgi inficējot 57 zemeņu 

genotipus ar 7 dažādas izcelsmes G. fragariae izolātiem. Pētījumā noskaidrots, ka pastāv 

būtiskas atšķirības zemeņu genotipu ieņēmībā/rezistencē pret G. fragariae. G. fragariae izolāti 

atšķiras pēc to virulences un agresivitāties un ka pastāv specifiskas mijiedarbības formas starp 

dažādiem patogēna un saimniekauga genotipiem, kas liecina, ka G. fragariae ir sastopami 

dažādi patotipi. 

Ierīkoti divi siltumnīcas izmēģinājumi un novērojumi veikti divas sezonas. Pirmajā 

izmēģinājumā inokulēti 8 zemeņu genotipi ar sešiem G. fragariae izolātiem. Otrajā 

izmēģinājumā inokulēti 5 zemeņu genotipi ar četriem G. fragariae izolātiem. Pārbaudāmie 

zemeņu genotipi izvēlēti pēc to ieņēmības/izturības pret G. faragariae lapu inokukācijas testos. 

Siltumnīcas izmēģinājumā vidēji divos gados divi agresīvākie izolāti pēc lapu inokulācijas 

testiem izraisīja lielākus bojājumus vidēji visiem zemeņu genotipiem, bet atšķirības nebija 

statistiski būtiskas. Kopumā tendences sakrita ar lapu inokulācijas testiem. 

Gnomonia fragariae izolātu veģetatīvā saderība 

Lai raksturotu populācijas daudzveidību un ģenētiskās mainības potenciālu sēnēm, viena 

no samērā plaši izmantotām metodēm ir veģetatīvās saderības grupu noteikšana starp dažādiem 

izolātiem. Starp veģetatīvi saderīgiem indivīdiem notiek hibridizācija, kā rezultātā sapūst 

somatisko šūnu kodoli un notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa. Teorētiski var pieņemt un 

vairumā gadījumu tas ir ģenētiski arī pierādīts, ka izolāti no vienas VCG grupas pieder pie 

vienas klonālas populācijas un liecina, ka šajā populācijā mainība ir neliela. 

Laboratorijā veikti pieci veģetatīvās saderības testi 60 izolātiem. Tā kā veģetatīvās 

saderības pārbaude G. fragariae veikta pirmo reizi, tad testos iekļauti izolāti pēc iespējas ar 

dažādāku ģeogrāfisko izcelsmi, gan vairāki izolāti no vienas izcelsmes vietas. Pētījumam 

speciāli izveidoti kopumā vairāk kā 100 viensporu izolāti, kas izdalīti no viena auga genotipa 

viena peritēcija, vairākiem peritēcijiem un dažādiem auga genotipiem no viena lauka. 

Pirmajā testā iekļauti izolāti gan no dāžādiem novadiem Latvijā, gan Zviedrijas un 

Lielbritānijas. Veikto testu rezultātā bija iespējams izdalīt piecas veģetatīvās saderības grupas 

un izolātu sadalījums pa grupām galvenokārt bija atkarīgs no to izcelsmes vietas. Izolāti, kuri 

ietilpa vienā grupā iespējams ir saistīti ar stādmateriāla apriti. Arī Lielbritānijas izcelsmes 

izolāts CBS146.64 ietilpa vienā grupā ar vairākiem Latvijas izcelsmes izolātiem. Ir zināms, ka 

šajā vietā jau vairākus gadus notiek jauno šķirņu introdukcija no Lielbritānijas, East Malling. 

Savstarpēji testētie G. fragariae viensporu izolāti no viena peritēcija neuzrādīja savstarpējas 

nesaderības pazīmes, kas apliecina sēnes homotallismu. Piektajā VGC testā iekļauti izolāti gan 

no dažādiem peritēcijiem no viena auga, gan no viena peritēcija, gan arī no dažādām izcelsmes 

vietām. Pārbaudītie izolāti iedalījās sešās savstarpējās saderības grupās. Izolāti no viena 

peritēcija bija savstarpēji saderīgi un apstiprināja iepriekšējo testu rezultātus. Savukārt izolāti 

no dažādiem peritēcijiem, kas iegūti no viena auga viena lapu kāta bija nesaderīgi un veidoja 

izteiktas micēlija barjeras. 

Veiktie testi liecina, ka G. fragariae Latvijas populācija ir heterogēna un pat starp 

izolātiem, kuri iegūti no viena auga pastāv atšķirības. Tie arī norāda uz stādāmā materiāla lomu 

patogēna izplatībā, jo savstarpējās saderības grupas lielā mērā bija atkarīgas no izcelsmes 

vietas. Veiktie testi, izmantojot dažādas izcelsmes izolātus ļāva definēt un raksturot veģetatīvās 

nesaderības morfoloģiskās izpausmes. 

Ābeļu un bumbieru kraupja ierosinātāju Venturia inaequalis un Venturia pyrina Latvijas 

populācijas raksturojums un rasu sastāva skaidrošana 
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Venturia inaequalis un V. pyrina izolātu kolekcijas izveide un daudzveidības izpēte 

Latvijā un Eiropā izplatīta un ekonomiski nozīmīga slimība ābelēm un bumbierēm ir 

kraupis, kuru atkarībā no saimniekauga izraisa divas sēnes Venturia inaequalis un V. pyrina. 

Latvijā līdz šim pētījumi par V. inaequalis un V. pyrina populācijas struktūru un sastopamām 

rasēm nav veikti. Pētījumu laikā veikta paraugu ievākšana un V. inaequalis un V. pyrina 

kolekcijas izveide no dažādiem saimniekaugu genotipiem un ģeogrāfiskiem reģioniem, iegādāti 

references izolāti no citu valstu kolekcijām. Veikta V. inaequalis rases diferencējošo Malus 

genotipu kolekcijas izveide. Parbaudīta dažādas izcelsmes V. inaequalis un V. pyrina izolātu 

mijiedarbības izpausmes uz dažādiem ābeļu un bumbieru genotipiem. 

Venturia inaequalis un V. pyrina diagnosticēšanai un izpētei ievākti augļu un lapu 

paraugi ar kraupja pazīmēm no dažādiem Malus domestica un Pyrus communis genotipiem gan 

genofondu kolekcijās, gan komercdārzos. Tāpat savākti paraugi no dažādās Latvijas vietās 

atsevišķi augošām ābelēm un bumbierēm, kurām konstatētas kraupja pazīmes. Morfoloģijas 

izpētē izmantoti dzīvi sēņu izolāti uz MEA un PCA barotnēm. Lai veiktu mērķa sugu ģenētisko 

raksturojumu, veikta DNS bibliotēkas veidošana no sēņu izolātiem. Tālākai raksturošanai 

veikta ribosomālo gēnu fragmentu ITS/5.8S amplifikācija un sekvenēšana. 

Venturia inaequalis un V. pirina kolekcijas izveidei un izpētei kopumā ievākti 142 

paraugi no ābelēm un 48 paraugi no bumbierēm gan no lapām, gan augļiem. Kopumā iegūti 

125 Venturia inaequalis izolāti no 26 saimniekaugu genotipiem. Iegūti un kolekcijā saglabāti 

110 Venturia pyrina izolāti no 10 saimniekauga genotipiem. Veicot morfoloģijas izpēti lielas 

variācijas netika novērotas, kaut gan atsevišķiem izolātiem bija vājāka sporulācija un nedaudz 

lēnāka augšana. Veicot amplificēto fragmentu garuma analīzi ar elektroforēzi un sekvenējot, 

bija redzamas ievērojamas atšķirības ITS/5.8S fragmentu garumos starp V. inaequalis 

izolātiem, kas iegūti no dažādiem saimniekaugu genotipiem. Fragmentu garuma atšķirības 

liecina par intronu esamību 18S gēnā.  Introni ir ļoti izplatīti V. inaequalis 18S gēnā un ļauj 

noteikt atšķirības starp dažādām patogēna populācijām. Atšķirībā no V. inaequalis V. pyrina 

visi amplificētie ITS/5.8S fragmentu garumi bija vienādi un neuzrādīja nekādas atšķirības. Visi 

noteiktie garumi bija apmēram 600 bp gari neatkarīgi no izolāta izcelsmes vietas un 

saimniekauga genotipa, kas iespējams liecina par viendabīgu patogēna populāciju. 

Venturia inaequalis un V. pyrina izolātu mijiedarbības izpausmes uz dažādiem ābeļu un 

bumbieru genotipiem 

Lai varētu noteikt V. inaequais rases, tika apzinātas vairākas pasaules kolekcijas. 

Rezutātā V. inaequalis rasu noteikšanu iegādāti 17 rases diferencējošie saimniekauga genotipi 

no Šveices, Agroscope-Changins Wadenswil ACW, pavairoti uz sēklaudžu potcelmiem un 

audzēti siltumnīcā. No Šveices iegādātos V. inaequalis rases diferencējošos genotipus 

neizdevās ieaudzēt, tie aizgāja bojā trešajā projekta gadā krasi svārstīgo temperatūru dēļ 

ziemošanas laikā. Izdzīvoja tikai četri no 17 genotipiem. Līdz ar to nebija iespējams veikt 

precīzu V. inaequalis rasu notikšanu. Darbs pie V. inaequalis rases diferencējošo saimniekaugu 

genotipu kolekcijas izveides turpinās un tā rezultātā LVAI augu patologu grupa ir iesaistījusies 

starptautiskā konsorcijā V. inaequalis rasu izplatības monitoringam 

(http://www.vinquest.ch/index.html). 

Tā kā neizdevās pavairot V. inaequalis rases diferencējošos saimniekaugus, tad tika 

meklēta cita pieeja un indikatīvai rasu noteikšanai izmantota lapu inokulācijas metode. 

Vadoties pēc 3.2. aktivitātē iegūtajiem ābeļu un bumbieru genotipēšanas datiem, izvēlēti 26 

ābeļu un 18 bumbieru genotipi ar dažādu rezistences pakāpi un rezistences gēnu sastāvu. 

Izmēģinājumā iekļauti 28 V. inaequalis un 9 V. pyrina izolāti. 

No V. pyrina izmēģinājumā iekļautajiem izolātiem virulentākie bija trīs izolāti no Bērzes 

pagasta un Dobeles no nemiglotiem kokiem. Tie spēja inficēt un sporulēt uz lielākās daļas 

bumbieru genotipu, tai skaitā tiem, kas pēc lauka datiem bija novērtēti kā izturīgi. Lielai daļai 

http://www.vinquest.ch/index.html
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bumbieru genotipu nebija saderīgas reakcijas ar testētajiem, izolātiem un inficēšanās netika 

novērota vispār. Vairākām šķirnēm novērota II klases (nekroze) rezistences reakcija, bet 

atsevišķām šķirnēm arī punktveida nekroze, kas atbilst I klases rezistences reakcijai. Dažādās 

mijiedarbības fenotipiskās izpausmes liecina, ka V. pyrina Latvijas populācija ir samērā 

daudzveidīga un augļdārzos ir izplatīti dažādi V. pyrina patotipi, starp kuriem arī stipri 

virulenti, kas spēj inficēt lielāko daļu no testētajām šķirnēm. Pielietotā inokulācijas metode 

izrādījās nepiemērota ābeļu inficēšanai ar patogēnu un lielākai daļai genotipu lapas kļuva 

nekrotiskas pārāk ātri, lai būtu iespējams nolasīt mijiedarbības reakciju, vai arī inficēšanās 

nenotika. 

Nozīmīgāko augļu koku vīrusu ģenētiskais raksturojums un to ietekmes uz dažādiem 

saimniekaugiem izvērtējums 

Pasaulē ekonomiski nozīmīgas ābelēm un bumbierēm ir arī dažādu vīrusu izraisītas 

slimības. Šo vīrusu ģenētiskā dažādība ir atkarīga no saimniekaugu daudzveidības. Tā ietekmē 

var mainīties slimības pazīmju izpausmes, kā arī veidoties agresīvāki vīrusu celmi. Lai sniegtu 

ieskatu augļkoku vīrusu daudzveidībā, izvērtētu izcelsmi un gūtu ieskatu par patogēna spējām 

izplatīties un inficēt dažādus saimniekaugus, veikta nozīmīgāko augļkoku vīrusu proteīna 

apvalku kodējošo genoma segmentu sekvenēšana un filoģenētiskā analīze. 

Augļkoku vīrusu izplatība saimniekaugu genotipos un ģenētiskā daudzveidība 

Lai izvērtētu augsto vīrusu izplatības saistību ar inficēta stādāmā materiāla apriti, veikta 

vīrusu izplatības datu matemātiskā analīze saistībā ar saimniekaugu genotipiem. Pētījumā 

noskaidrots, ka lielākā daļa no plašāk audzētajām šķirnēm ir inficētas un vīrusu izplatība korelē 

gan ar audzēšanai izvēlēto šķirņu sortimentu, gan arī potcelma veidu. Vīrusu izplatība bija 

zemāka bumbieru un plūmju stādījumos, kur pārsvarā izmanto sēklaudžu potcelmus. 

Lai noskaidrotu potenciālos vīrusu infekcijas avotus un iespējamo vīrusu nukleotīdu 

sekvenču diverģenci stādāmā materiāla aprites procesā (potzars, potcelms, skeletveidotājs) tika 

veikta daļēja vīrusa apvalka proteīnu kodējošo sekvenču analīze. Šim mērķim iegūtas 

sekvences no ApMV, ACLSV, ASGV un ASPV proteīna apvalka kodējošās sekvencēm: 

ACLSV 667bp (pozīcija 6860 - 7536nt,) ASPV 370bp (8869-9238nt), ASGV 273bp (6039-

6311nt) un ApMV 450bp (1291-1741nt). Septiņas analizētās ApMV izolātu sekvences pēc 

‘neighbour – joing’ distances aprēķināšanas sagrupējās vienā kopīgā klasterī un veido piecus 

atsevišķus subklasterus. Procentuāli pēc ‘pair wise’ distances aprēķināšanas ApMV izolātu 

savstarpējā radniecība ir 93.7% - 100.0%, kas norāda uz to tuvo radniecību. Desmit analizētās 

ACLSV izolātu sekvences pēc ‘neighbour – joing’ distances aprēķināšanas sagrupējās vienā 

kopīgā klasterī un veido divus lielus subklasterus, kas tālāk sazarojas. Analizētajiem ACLSV 

izolātiem var novērot specifisku sekvenču grupēšanos saistībā ar vīrusa saimniekaugiem 

(ābeles/bumbieres). Procentuāli pēc ‘pair wise’ distances aprēķināšanas ACLSV izolātu 

savstarpējā radniecība ir 77.5% - 97.4%, kas norāda, ka pastāv savstarpēji neatkarīgi infekcijas 

avoti. Deviņas analizētās ASGV izolātu sekvences pēc ‘neighbour – joing’ distances 

aprēķināšanas sagrupējās vienā kopīgā klasterī un veido septiņus atsevišķus subklasterus. 

ASGV nevar novērot specifisku sekvenču grupēšanos saistībā ar vīrusa saimniekaugiem. 

Deviņas analizētās ASPV izolātu sekvences pēc ‘neighbour – joing’ distances aprēķināšanas 

sagrupējās divos atšķirīgos klasteros un veido sešus atsevišķus subklasterus. Bumbieru ASPV 

izolāti veido atsevišķu subklasteru grupas ar specifisku grupēšanos saistībā ar saimniekaugiem 

(ābeles/bumbieres). Filoģenēze atspoguļo ASPV izolātu pakāpenisko diverģenci - bumbieru 

izolāti pēc savas izcelsmes ir attāli radnieciski no ābeļu izolātiem, kas liecina par iespējamu 

dabiskā vektora esamību dabā. 

ACLSV apvalka proteīna kodējošā genoma segmenta (ORF3) variabilitātes izvērtējums un 

filoģenētiskās analīzes 
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Šajā pētījumā iegūtas 31 ACLSV izolātu proteīna apvalka nukleīnskābju sekvences no 

6784-7365 nt reģiona un 25 analoga reģiona ACLSV sekvences, kas atrodas GeneBank datu 

bāzē. Lai konstruētu filoģenētisko koku, tika salīdzināti vairāki algoritmi un parametri: 

Maximum likelihood (ML); Neighbor joing (NJ) un Minimal evolution (ME), kas dotu 

optimālu ACLSV izolātu sadalījumu pa saimniekaugiem, no kuriem tie ir izdalīti, kā arī augstas 

bootstrap vērtības. ACLSV pilna apvalka proteīna aminoskābju sekvenču filoģenētiskās 

analīzes pierāda, ka ACLSV sēkleņkoku (ābeles, bumbieres) un kauleņkoku (plūmes, ķirši) 

izolātiem ir atšķirīga izcelsme, kā arī no kauleņkokiem izdalītajiem ACLSV izolātiem ir tuva 

radniecība ar APCLSV. 

Priežu brūnās skujbires ierosinātāja Lophodermium seditiosum populācijas raksturojums 

Latvijā un citās valstīs Ziemeļeiropā priežu brūnās skujbires ierosinātājs Lophodermium 

seditiosum ir kokaudzētavās un jaunos stādījumos bīstama patogēnā sēne, kura tikai nesen ir 

izdalīta atsevišķi kā patogēna suga un kurai raksturīga augsta ģenētiskā mainība un gēnu 

migrācija Sadarbojoties LVAI un LVMI “Silava” zinātniekiem veikti pētījumi, lai noskaidrotu 

priežu brūnās skujbires ierosinātāja L. seditiosum izplatību Latvijā, raksturotu iesaistītās sēņu 

sugas un vietējās populācijas daudzveidību. 

Lophodermium seditiosum un L. conigenum izplatība Latvijā un kolekcijas izveide 

Lai noskaidrotu priežu brūnās skujbires ierosinātāja L. seditiosum izplatību Latvijā, no 

maija līdz jūnijam tika veikta 44 dabīgu un stādītu priežu audžu (vecums 1-14 gadi) apsekošana 

un paraugu ievākšana. Kopumā no kokiem ar brūnās skujbires pazīmēm LVAI mikroorganismu 

kolekcijā saglabāti ~ 400 ir Lophodermium seditiosum un L. conigenum izolāti. Šīs divas sugas 

bija dominējošās, kas izdalītas no slimajiem augiem. 

Pēc pētījumu rezultātiem var secināt, ka priežu brūnā skujbire, kuru izraisa patogēnā sēne 

L. seditiosum ir plaši izplatīta Latvijā gan priežu dabīgās audzēs, gan kultūraudzēs. Pēc 

patogēna sākotnējām ģenētiskajām analīzēm var spriest, ka Latvijas populācija ir daudzveidīga 

un iespējams ģenētiski atšķirīga no citu valstu populācijām. Vairumā gadījumu inficētajos 

kokos ir sastopama arī cita suga – L. conigenum gan kombinācijā ar L. seditiosum, gan arī 

individuāli augos ar skujbires bojājumiem. Lophodermium conigenum loma saistībā ar 

novērotajiem bojājumiem vēl jāskaidro, jo līdz šim šī suga priedēm uzskatīta tikai par vāji 

parazītisku. 

Lophodermium sugu identifikācija un daudzveidības raksturošana 

Lai veiktu potenciālo Lophodermium izolātu identifikāciju sugas līmenī un sugu 

ģenētisko raksturojumu, veikta DNS bibliotēkas veidošana. Lai veiktu Lophodermium spp. 

izolātu precīzu diagnostiku, izmantota PCR balstīta diagnostikas metode ar L. seditiosum un L. 

pinastri sugām specifiskiem praimeriem. Metodes specifiskuma apstiprināšanai veikta 

ribosomālo gēnu fragmentu (ITS/5.8S un LSU) sekvenešana. Tika veikta arī ribosomālo gēnu 

fragmentu sekvenču salīdzināšana ar GenBank pieejamām sekvencēm, lai apstiprinātu PCR 

precizitāti un varētu identificēt sugas, kurām nav izstrādāti sugai specifiski praimeri kā, 

piemēram, L. conigenum. Iegūtie DNS dati parādīja, ka 1. un 2. koloniju morfoloģiskajai grupai 

piederošie izolāti ir L. seditiosum, bet 3. grupai piederošie izolāti ir L. conigenum. 

DNS filoģenētiskās analīzes dati liecina par to, ka Latvijas L. seditiosum populācija ir 

atšķirīga no citām populācijām. Lai analizētu skujbires izolātu ģenētisko daudzveidību un 

radniecību, tika aprobēta DNS pasportizācijas metodika izmantojot retrotranzpozona marķierus. 

No 8 aprobētiem marķieriem, 6 tika atdzīti kā derīgi tālākai analīzei, jo tie amplificēja skaidri 

genotipējamus fragmentus, kā arī uzrādīja daudzveidību starp analizētiem paraugiem. Pēc 

patogēna sākotnējām ģenētiskajām analīzēm var spriest, ka Latvijas populācija ir daudzveidīga 

un ģenētiski atšķirīga no citu valstu populācijām. 

Pētījumu gaitā par L. seditiosum uzplatību Latvijā no inficētajiem skuju paraugiem kā 

otra dominējošā suga izdalīta L. conigenum. Morfoloģija abām sugām jaunām kultūrām ir 
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līdzīga un mēdz būt variabla, bet asku sporas kultūrā tās neveido, līdz ar to to identifikācija ir 

apgrūtināta. Lai varētu veikt L. conigenum noteikšanu inficētaja augu materiālā, sadarbojoties 

LVMZI “Silava” un LVAI zinātniekiem, veikts darbs pie sugai specifisku praimeru izstrādes. 

Projekta gaitā iegūtas un no datubāzēm atlasītas L. conigenum un L. seditiosum DNS sekvences 

tika savstarpēji salīdzinātas, un identificēti atšķirīgie DNS posmi. PCR praimeri tika konstruēti, 

izmantojot unikālas L. conigenum sekvences. Kopumā 4 PCR praimeri tika construēti. PCR 

analīzes gaitā tika iegūti fragmenti sagaidītajā garumā, tomēr ar PcBf+PcBr praimeriem, PCR 

amplifikācija bija ļoti vāja un ir nepieciešama reakcijas optimizācija. 

 

3.2. AKTIVITĀTE: AUGĻKOPĪBĀ UN MEŽSAIMNIECĪBĀ SVARĪGĀKO AUGU SUGU REZISTENCI PRET 

PATOGĒNIEM IETEKMĒJOŠO GĒNU UN TO SINTEZĒTO PROTEĪNU IZPĒTE 

Ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) un bumbieru kraupja (Venturia pyrina) rezistences 

iedzimtības mehānismu izpētes metodikas adaptācija, izstrāde un pielietošana, rezistento 

formu atlase izmantošanai selekcijā 

Ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) rezistences iedzimtības mehānismu izpētes metodikas 

adaptācija, izstrāde un pielietošana, rezistento formu atlase izmantošanai selekcijā 

Balstoties uz veikto ābeļu šķirņu rezistences pret ābeļu kraupi (Venturia inaequalis) 

izpētes literatūras apkopošanu un analīzi, izstrādātajām molekulāro pētījumu metodem un 

ievākto DNS materiālu, tika veikta LVAI kolekcijas ābeļu paraugkopu ģenētiskā analīze, 

identificējot potenciālos rezistences avotus. Adaptētās molekulārās metodes rezistences 

noteikšanai pret ābeļu kraupi (Venturia inaequalis) tika pielietotas LVAI ābeļu šķirņu 

genotipēšanai un tika konstatēti 8 no 17 rezistences gēniem, kas līdz šim idnetificēti ābelēs. Šīs 

ābeļu šķirnes ir nozīmīgs izejmateriāls rezistento šķirņu selekcijai. Kā nozīmīgākie potenciālie 

rezistences donori izdalītas šķirnes ar 3 identificētajiem rezistences lokusiem (Priscilla Vf, 

Liberty Vf, Pervinka Vm, Sapnis, Dainis un PU-15-7-1/13). Ābeļu rezistences gēnu kandidātu 

QTL analīzē, identificēti amplifikācijas fragmenti, kas saistīti ar ābeļu rezistenci pret kraupi 

pētāmajā šķirņu paraugkopā un pielietojami specifisko marķieru izstrādē poligēnās rezistences 

donoru identificēšanai. Ābeļu rezistences gēnu analogu analīzē - LRPK un NBS gēnu klase - 

identificēti amplifikācijas fragmenti, kas saistīti ar ābeļu rezistenci pret kraupi pētāmajā šķirņu 

paraugkopā un pielietojami specifisko marķieru izstrādē poligēnās rezistences donoru 

identificēšanai. 

Bumbieru kraupja (Venturia pyrina) rezistences iedzimtības mehānismu izpētes metodikas 

adaptācija, izstrāde un pielietošana, rezistento formu atlase izmantošanai selekcijā 

Rezistence pret Venturia pyrina bumbieru (Pyrus communis) šķirnēm ir maz pētīta, 

pieejama informācija par bioķīmiskajiem savienojumiem, kas iespējams ir iesaistīti auga 

reakcijas nodrošināšanā. Analizējot LVAI pieejamos ilggadīgos bumbieru šķirņu novērojumus, 

izdalītas pret Venturia pirina izturīgas šķirnes: ‘Conference’, ‘Concorde’, ‘Eckehard’, 

‘Oseņņaja Gruša’, ‘Ščedraja’, ‘Tajuščaja’, ‘Talgarskaja Krasavica’ un Vižņica’. Pētījumā 

veikta Eiropas bumbieru rezistences gēnu kandidātu QTL analīze, kas norāda uz līdzību ar 

ābeļu rezistencei pret kraupi Venturia inaequalis. Pielietojot informāciju par lokusiem, kas 

nosaka ābeļu rezistenci pret kraupi, identificēti potenciālie amplifikācijas fragmenti, kas saistīti 

ar bumbieru rezistenci pret kraupi. Gan Eiropas, gan Āzijas bumbierēm pielietotas rezistences 

gēnu analogu pētījumu metodes, īpaši LRPK un NBS gēnu klase, kuras izpēte sekmīgi 

pielietota arī ābeļu kraupja pētījumos. Pielietojot šīs gēnu klases izpētes metodiku Eiropas 

bumbierēm, identificēti potenciālie amplifikācijas fragmenti, kas saistīti ar bumbieru rezistenci 

pret kraupi. 
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Zemeņu potenciālo rezistences avotu identifikācija un rezistences realizācijas mehānismu uz 

Gnomonia fragariae skaidrošana 
Molekulārie mehānismi, kas nosaka zemeņu Fragaria × ananassa izturību pret zemeņu 

sakņu un stublāju pamatnes puvi izraisošo patogēnu Gnomonia fragariae pētīti, noskaidrojot 

fizioloģisko un bioķīmisko īpatnību atšķirības zemeņu šķirnēs ar dāžādu izturību pret šo 

fitopatogēnu. Zemeņu rezistenci pret zemeņu sakņu un stublāju pamatnes puvi nodrošina 

inducētās aizsargreakcijas, kuru viens no mehānismiem ir oksidatīvo fermentu – peroksidāzes 

un polifenoloksidāzes aktivitātes palielināšanās. Rezistenajām šķirnēm šo fermentu aktivitāte 

strauji pieaug pēc inficēšanašanās ar patogēnu, bet ieņēmīgajām – palielinās novēloti, vai 

nepalielinās nemaz. Peroksidāzes un polifenoloksidāzes aktivitāte var tikt izmantota kā 

bioķīmiskais marķieris rezistences novērtēšanai zemenēm. Balstoties uz lauka novērojumiem 

par zemeņu šķirņu izturību pret slimību, atlasītās izturīgo un ieņēmīgo šķirņu paraugkopas, 

molekulāro pētījumu veikšanai izveidota kartēšanas populācija. Pielietojot Bulk segregant 

analīzi, veikta molekulāro marķieru asociācijas analīze un secināts, ka RAPD molekulārie 

marķieri OPG-12, OPH-12, OPK-14, OPL-02, OPN-09, OPN-10, OPO-20 uzrāda 

polimorfismu starp rezistentām un ieņēmīgām zemenēm. RAPD molekulāro marķieru metodi 

var izmantot ģenētisko atšķirību noskaidrošanai un molekulāro marķieru izstrādei zemenēm ar 

dažādu izturību pret patogēnu Gnomonia fragariae. Arī atsevišķi mikrosatelītu marķieri 

ARSFL11, EMFn121, EMFvi136 uzrāda polimorfismu starp Gnomonia fragariae izturīgo un 

ieņēmīgo zemeņu šķirnēm un var tikt izmantoti molekulāro marķieru izstrādei. 
 

Skujkoku fungicīdo gēnu ekspresijas un iedarbības uz patogēnajām sēnēm Heterobasidion 

annosum un Lophodermium seditiosum mehānismu skaidrošana 
Tika izstrādāta metode mežaudzes individuālu koku H. annosum inficētības līmeņa 

noteikšanai izmantojot PCR. Ar šo metodi iegūtie dati ir ļāvuši konstatēt inficētības līmeņa 

atšķirības starp vairākiem paraugiem. Darbā iegūta informācija, kas norāda uz izteikti 

nevienmērīgu H. annosum izplatību parastās priedes stumbra pamatnē un sakņu sistēmā. 

Metodes pielietošana mežaudzēs vai plantācijās ļaus noteikt audzes vispārējo fitosanitāro 

stāvokli un identificēt potenciālas atšķirības rezistencē pret H. annosum starp paraugiem vai 

ģimenēm. 

Tika izpētīts gēnu kopiju skaita polimorfisms TLP, Def2, PsBBs un PsR gēniem. TLP un 

Def2 gēniem tika konstatētas kopiju skaitu izmaiņas starp priedes indivīdiem, bet PsBBs un 

PsR gēniem šāds polimorfisms netika konstatēts. Šis ir pirmais pētījums, kurā ir konstatētas 

gēnu kopiju skaita variācijas priedē. Tika izpētitas gēnu ekspresījas izmainās pēc pieaugušu 

priežu mākslīgu inokulāciju ar H. annosum. TLP gēna ekspresija pēc inokulācijas nepieaug tik 

stipri kā PsBBs gēna ekspresija. Dati par Def2 gēna ekspresiju norāda, ka šī antimikrobiālā 

proteīna, kas ir aktīvs pret H. annosum, gēna ekspresija pēc koka inokulēšanas ar šo patogēnu 

samazinās. Def2 gēna ekspresijas izmaiņu raksturs varētu liecināt par šī proteīna dalību 

primārajā aizsargreakcijā. PsBBs gēna ekspresija pēc inokulēšanas pastiprinās. Ekspresijas 

kāpums pēc inokulēšanas ir liels, bet nav skaitliski izsakāms, jo lielākajā daļā kontroles 

paraugu šis gēns pakļauts tik lielai tā darbību nomācošai kontrolei, ka tā ekspresija nav 

detektējama. Lai raksturotu parastās priedes taumatīnlīdzīgā proteīna gēna un pinosilvīna 

sintāzes gēna darbības aktivitāti pēc stādiņu tīšas inokulēšanas ar Lophodermium ģints sugām, 

izmantota reālā laika PĶR. Konstatēts, ka taumatīnlīdzīgā proteīna gēna un pinosilvīna sintāzes 

gēna darbība mēnesi pēc stādiņu inokulēšanas ir paaugstināta, bet trīs mēnešus pēc inokulācijas 

šie rādītāji atgriežas sākotnējā līmenī. 

Paralēli darbam par gēnu ekspresiju pieaugušos parastās priedes kokos tika veikti 

eksperimenti par šo pašu gēnu ekspresiju vienu gadu vecu sējeņu parenhīmas un sveķu aiļu 

audos. Paraugi šīm gēnu ekspresijas analīzēm tika iegūti ar lāzera mikrosecēšanas 

mikroskopijas (LCM, no angļu Laser Capture Microdissection) metodi, sadarbībā ar 
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Norvēģijas Meža un Ainavu institūtu. Gan TLP gēna, gan PsBBs gēna ekspresija pēc 

traumēšanas un inokulēšanas palielinās. PsBBs gēna ekspresijas pieaugums reakcijā uz 

traumēšanu un inokulēšanu ir lielāks, nekā TLP gēna ekspresijas pieaugums, turklāt 

inokulēšana izraisa lielāku PsBBs gēna lielāku ekspresijas pieaugumu nekā sējeņu traumēšana. 

PsBBs gēna ekspresija kontroles paraugos praktiski nav detektējama. Šie rezultāti ir līdzīgi ar 

gēnu ekspresijas eksperimentos ar pieaugušiem kokiem iegūtajiem datiem.  

Veikta taumatīnam līdzīga proteīna in vitro ekspresija E. coli šūnās. Proteīna ekspresija 

optimizēta, pievienojot glikozi un IPTG, kā arī izmeģinātas dažādas proteīna izdalīšanas 

metodes. Iegūto proteīna iedarbība pret Heterobasidion annosum pārbaudīta audzējot sēni uz 

petri platēm, kur bedrītēs ievietots ekspresētais proteīns. Tika konstatēts, ka visi proteīna 

ekspresījas un izdalīšanas varianti ir iedarbīgi pret H. annosum, un ka karsēšana līdz 80C 

neietekmē ekspresēto TLP pret-sēnīšu aktivitāti.  

 

3.3. AKTIVITĀTE: AR VIDEI DRAUDZĪGĀM, ILGTSPĒJĪGĀM TEHNOLOĢIJĀM RAŽOTAS AUGĻAUGU 

PRODUKCIJAS PĀRSTRĀDES IESPĒJU IZPĒTE VESELĪGU UN DROŠU PRODUKTU IZVEIDEI 

Augļu un ogu šķirņu raksturojums un dažādu faktoru ietekmes uz produkcijas kvalitāti 

izvērtējums 

Ābeļu šķirņu izvērtējums 

Projekta ietvaros tika vērtētas Latvijā audzētās komercšķirnes, dažas plašāk audzētās 

vecās šķirnes un Latvijā perspektīvās ābeļu šķirnes. Pētījumi veikti LVAI kolekcijā un 

izmēģinājumos dažāda vecuma stādījumos. Veikta vērtēšana lauka apstākļos (ražas lielums, 

augļu vidējā masa, ienākšanās laiks, slimību bojājumi, koku vispārīgais stāvoklis) un augļu 

paraugu vērtēšana glabātavā un degustācijās. Gadā novērtēti ap 400 paraugi. Izstrādāti kritēriji 

šķirņu atlasei pēc īpašību kompleksa, kas palīdz sākotnējos šķirņu pārbaudes izmēģinājumos 

izdalīt ražošanai un pārstrādei piemērotākās šķirnes, tālāk izmantojamas padziļinātiem 

pētījumiem. 

Apkopoti 3 gadu ābolu degustācijas dati. Novērota augļu degustācijas vērtējuma mainība 

pa gadiem, kas atkarīga gan no augļu gatavības pakāpes, gan, domājams, no laika apstākļu 

ietekmes uz augļu kvalitāti. Visus gadus augsts vērtējums bijis šķirnēm ‘Auksis’, ‘Dace’, 

‘Saltanat’, ’Bohemia’. No pārbaudītajām šķirnēm pēc īpašību kopuma labākās salātiem varētu 

būt šķirnes, kas pavieno stingru mīkstuma konsistenci ar sulīgumu un labu garšu: ‘Auksis’ 

(rudenī!), ‘Beržininku Ananasas’, ‘Bohemia’, ‘Dace’, ‘Discovery’, ‘Eksotika’, ‘Honeycrisp’, 

‘Jattimelba’, ‘Kallika’ (sevišķi stingri), ‘Koonik’, ‘Ligol’, D-5-92-1 (‘Monta’), ‘Saltanat’, 

‘Zarja Alatau’.  

Veikta augļu iekšējās kvalitātes - mīkstuma blīvuma, sausnas un skābes satura izpēte 10 

jaunajām, perspektīvajām ābeļu šķirnēm, tai skaitā šo rādītāju izmaiņu izpēte glabāšanas laikā 

šķirnēm ‘Aļesja’, ‘Dace’, ‘Edite’, ‘Gita’ 4 gadu periodā. Noteikts jauno šķirņu optimālais 

lietošanas laiks (izmantots kalendārā grafika papildināšanai) un to atbilstība kvalitātes 

kritērijiem. Pēc šķīstošās sausnas satura visas šķirnes atbilda ES tirgus kritērijiem (10,5 % 

Brix), vairumam šķirņu sausnas saturs bija virs 12 % Brix. Tiek ieteikts par šķirņu lietošanas 

gatavības un glabāšanas beigu indikatoriem izmantot šķīstošās sausnas un skābes daudzumu 

augļos. Pēc augļu kvalitātes rādītājiem - glabāšanas ilguma, mīkstuma stingruma un 

kraukšķīguma, bioķīmiskā sastāva izdalīts šķirnes kandidāts D-5-92-1 (‘Monta’), kas 

2012.gadā nodots reģistrācijai. 

Izstrādāts augļu realizācijas kalendārais grafiks 51 Latvijā plašāk audzētājām šķirnēm. 

Šķirņu kalendārā grafika mērķis ir dot rekomendācijas audzētājiem un tirgotājiem par vēlamo 

augļu realizācijas laiku un nodrošināt, lai pie patērētājiem nonāk tikai augļi optimālā lietošanas 

gatavībā.  

Bumbieru šķirņu izvērtējums 
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Projekta ietvaros izvērtētas 18 dažādas izcelsmes šķirnes. Ar vēlu ienākšanās laiku 

šķirnes – ‘Ekehard’, ‘Elektra’, ‘Nojabrskaja’, ‘Moldavskaja Raņņaja’, ‘Strijskaja’, 

‘Smugļanka’, ‘Ščedraja’, ‘Tavričeskaja’, ‘Talgarskaja Krasavica’, ‘Ļubimica Oseņņaja’, 

‘Vižņica’, ‘Conference’, ‘Concorde’, ‘Condo’ un agrāku ienākšanās laiku - ‘Orla 3-8-17’, 

‘Isolda’, ‘AMD 42-5-28’, ‘Hermann’. Šķirnēm vērtēta ziedēšanas intensitāte (ballēs 0-5, 0 – 

ziedu nav, 5 – ziedi visos augšanas punktos). Lai izvērtētu šķirņu izturību pret slimībām, 

ietekmi uz ražu un augļu kvalitāti, pētīta bumbieru – kadiķu rūsas (ier. Gymnosporangium 

sabinae (Dicks.) G. Winter) un kvēpsarmas (ier. Leptoxyphium fumago (Woron.) R.C. Srivast.) 

attīstības pakāpe (ballēs 0-5, kur augstākais vērtējums nozīmē, ka šķirne inficējusies 100%), kā 

arī bumbieru pangērces (Eriophyes pyri) bojājumu pakāpe. Šķirnēm noteikta efektīvo 

temperatūru summa (ETS) veģetācijas periodā. Starp šķirnēm pētījuma gados ziedēšanas 

intensitāte variēja robežās no 1.9 ballēm (šķirne ‘Concorde’) līdz 4.4 - šķirne ‘Talgarskaja 

Krasavica’. ETS no veģetācijas perioda sākuma līdz augļu vākšanas gatavībai šķirnēm ar 

vēlāku ienākšanās laiku bija no 1613 līdz 1757 °C, bet ar agrāku ienākšanās laiku – no 1248 

līdz 1426 °C. 

Augļu kvalitātes novērtēšanai noteikts bioķīmiskais sastāvs, kā arī izmantota sensorā 

vērtēšana. Pētījumā izmantoto šķirņu augļu blīvums bija robežās no 3.7 līdz 11.1 kg 0.5 cm
-2

, 

šķīstošās sausnas saturs no 10.4 līdz 14.5 % Brix, titrējamā skābe 0.1 – 0.4%. Izteikti augsts 

šķīstošās sausnas (14.2% Brix) un skābes (0.4%) saturs ar stingru mīkstuma blīvumu (8,1 kg 

0.5 cm
-2

) bija šķirnei ‘Ļubimica Oseņņaja’.Visaugstāk augļu garša novērtēta šķirnēm 

‘Concorde’, ‘Condo’, ‘Conference’ – vidēji 4.4 balles. Arī pa gadiem šīm šķirnēm augļu garša 

bija nemainīga. Perspektīvajām vācu šķirnēm ‘Elektra’ un ‘Ekehard’, kā arī šķirnēm 

‘Talgarskaja Krasavica’, ‘Moldavskaja Raņņaja’, ‘Orlas 3-8-17’ augļu garša pa gadiem bija 

diezgan nestabila – siltākās vasarās augļi ieguva pietiekamu saldumu, bet vēsākās – tie bija 

bezgaršīgi. Tā kā laika apstākļi pa gadiem ir atšķirīgi, tad gados, kad augļi ir bezgaršīgi, tos 

iespējams izmantot pārstrādei. 

Izstrādāts bumbieru šķirņu lietošanas kalendārais grafiks, izmantojot projekta ietvaros iegūtus, 

kā arī ilggadīgus LVAI datus. Noteikta vākšanas gatavība bumbieru šķirnēm, kas paredzētas 

ilgstošai uzglabāšanai. uzglabāšanai. 

 

Zemeņu audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz ražas ienākšanās laiku, ražas parametriem un ogu 

kvalitāti 

Audzēšanas apstākļi būtiski ietekmē ogu ienākšanās laiku, ražību, ogu masu, kvalitāti un 

ogu ķīmisko sastāvu. Audzējot zemenes augstajos tuneļos un izmantojot agrotīkla 

papildsegumus, iespējams iegūt 11-15 dienas agrāku zemeņu ražu nekā atklātā laukā, līdz ar to 

pagarinot svaigo ogu sezonu piemēram, šķirnei ‘Sonata‘ no 21 līdz 32 dienām. Audzēšanas 

tehnoloģiju, t.sk., augsnes sagatavošanas veida ietekme uz šķirnes ražību un ogu vidējo masu 

bija atkarīga no šķirnes. Šķirnei ‘Polka’ augstāks organisko vielu saturs augsnē paaugstināja 

ražību. Savukārt agrotīkla papildsegumu izmantošana efektīvāka bija šķirnei ‘Sonata’, jo 

palielināja ne tikai šķirnes ražību, bet arī ogu vidējo masu. 

Augstāks organisko vielu un minerālo barības elementu saturs augsnē izmēģinājumā 

iekļautajām šķirnēm arī palielināja kopējo antociānu, C vitamīna, titrējamās skābes saturu ogās 

un ogu blīvumu. Savukārt zemāks organisko vielu un barības elementu saturs augsnē, pozitīvi 

ietekmēja šķīstošās sausnas un kopējo fenolu saturu ogās un ogu garšu. Papildus biezā agrotīkla 

segumu izmantošana samazināja kopējo antociānu un C vitamīna saturu zemeņu ogās, 

salīdzinot ar kontroles variantu abām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm, bet būtiski 

neietekmēja šķīstošas sausnas saturu ogās.  

Jaunās zemeņu šķirnes būtiski atšķīrās, kā pēc ogu ienākšanās laika, tā arī pēc ražības, 

ogu masas un ogu kvalitātes. 2009. gadā ierīkotajā izmēģinājumā agrākais ogu ienākšanās laiks 

3 izmēģinājuma gados bija šķirnēm ‘Rumba’ un ‘Antea’. Savukārt visvēlāk ogas sāka 
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nogatavoties šķirnēm –‘Dange’, ‘Galiaciv’, ‘Fenella’. Lielākā raža no cera, kas pārsniedza 

400g, bija šķirnēm ‘Dange’ un ‘Rumba’. Turklāt šķirnei ‘Rumba’ salīdzinot ar citām 

izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm, bija vismazāk bojāto ogu- tikai 6,2 %. Lielākā 10 ogu 

vidējā masa bijusi šķirnēm- ‘Figaro’, ‘Lucy’ un ‘Elegance’, diemžēl šķirnēm ‘Figaro’, ‘Lucy’ 

bija salīdzinoši zema ražība. Visgaišākā ogu pamatkrāsa novākšanas dienā bija šķirnēm – 

‘Elegance’, ‘L181’ un ‘Galiaciv’, bet šķirnei ‘Rumba’ tā bija vistumšākā. Veicot mērījumus 

pēc 24 stundu uzglabāšanas istabas temperatūrā, un 72 stundas dzesētavā pie +4 
o
C ‘Rumba’ 

bija vienīgā no izmēģinājuma šķirnēm, kurai ogas kļuva gaišākas. Šai šķirnei arī ogu blīvums 

praktiski nemainījās visā uzglabāšanas laikā. Ņemot vērā šķirnes ‘Rumba’ ražību, augsto 

augstākās un 1 klases ogu iznākumu, ogu krāsas stabilitāti uzglabājot diennakti istabas 

temperatūrā, vai arī 3 diennaktis + 4 
o
C temperatūrā, kā arī pietiekami augsto ogu blīvumu, šī 

šķirne varētu būt perspektīva svaigo ogu tirgum un agrās ražas ieguve.  

2012.gada izmēģinājuma, perspektīvākās pēc ogu masas un ražas kvalitātes bija īsās 

dienas - agrā zemeņu šķirne ‘Clery’ un dienas neitrālo zemeņu šķirne ‘Ischia’. Izmantojot 

dienas neitrālās un īsās dienas frigo kategorijas zemeņu stādus, iespējams pagarināt svaigo 

zemeņu ražas sezonu līdz 28.augustam, bet tā kā dienas neitrālajām zemenēm ražošana turpinās 

līdz pat rudens salam (2012. gadā – oktobra beigām).  

Izmantojot pētījumos iegūtos datus, izveidots zemeņu ražas kalendārais grafiks un 

informatīvs materiāls par zemeņu ogu ķīmiskajām īpašībām, šķirnēm un pielietojumu uzturā. 

Aromātvielu noteikšana un identificēšana zemenēs, ābolos un bumbieros 

Visiem pētītajiem augļiem kopējais aromātu veidojošo savienojumu daudzums, kā arī 

esteru grupas savienojumi, kuri ir dominējošie visās pētītajās augļu šķirnēs, visvairāk tika 

atklāti: zemēnēs - šķirne ‘Senga-sengana’ (60.4%), ābolos - šķirne ‘Antonovka’ (85.85%), 

bumbieros – šķirne ‘Sokrovišče’ (96.70%) no kopējā aromātvielu daudzuma. Terpēnu un spirtu 

grupas savienojumi visvairāk identificēti ābolos (šķirnes ‘Antonovka’ ābolos visvairāk atklāti 

terpēnu gr. - 29.41%, spirtu gr. - 9.40% no kopējā aromātvielu daudzuma šķirnē). Savukārt 

spirtu grupas savienojumi nav identificēti bumbieros. Aldehīdu grupas savienojumi visvairāk 

identificēti zemenēs (27,13 % no kopējā aromātvielu daudzuma). Šķirnes ‘Polka’ zemenēs to ir 

visvairāk (37.49% no kopējā aromātvielu daudzuma šķirnē). Zemenēs atklāti tādi savienojumi 

kā skābes (6,5%), ketoni (1,5%) un furāni (6,6%), kuri ābolos un bumbieros netika identificēti. 

Esošās situācijas par patēriņam sagatavotu augļu un ogu produkciju Latvijā un ES valstīs 

apzināšana un analīze 

Projektā veikta analīze par resursu pieejamību Latvijā (arī reģionālā skatījumā), 

noskaidrota šķirņu izplatība ābeļdārzos, bumbieru stādījumos un zemeņu platībās. Veikts arī 

augļkopības situācijas izvērtējums, noskaidrojot tirgus tendences Eiropas Savienībā. Analizēti 

dati par importa un eksporta apjomiem un vērtībām ābolu, bumbieru un zemeņu produktiem. 

Veikts pētījums par to, kādi Latvijā ir iedzīvotāju paradumi attiecībā uz tēriņiem pārtikai, tajā 

skaitā svaigirm augļiem un dāzeņiem. 

Lai noteiktu jaunradītā produkta potenciālos realizācijas tirgus, noskaidrota situācija 

Latvijā, vērtējot to produkcijas piedāvājumu svaigi – grieztiem salātiem. Veikts svaigu augļu 

un dārzeņu tirgus tendenču vērtējums Eiropas valstīs un piedāvātās produkcijas apkopojums. 

Izstrādāts svaigu augļu salātu pašizmaksas kalkulācijas aprēķins. 

Jaunu augļu un ogu produktu receptūru izstrāde, to mikrobioloģiskā piesārņojuma un 

kvalitātes analīze un ietekmējošo faktoru raksturojums 

Pētījuma rezultāti rāda, ka vairāku Latvijā audzēto komerciālo ābeļu šķirņu āboli un 

bumbieri ir piemēroti svaigu augļu salātu ražošanai. Pēc integrētā novērtējuma kā ieteicamās 

ābolu šķirnes atzītas ‘Koričnoje Novoje’, ‘Antej’ un ‘Auksis’.Svaigu augļu salātu ražošanai 

ieteikto šķirņu ābolu blīvums ir 13.71 no līdz 15.41 N, šķīstošā sausna – 11.35-13.10 Brix%, 

kopējais fenolu saturs – 46.44-129.41 mg 100g
-1

, C vitamīna saturs 10.79– 18.37 mg 100g
-1

, 
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AOA DPPH 194.65-304.11 mmol TE 100g
-1

. Polifenolu oksidāzes saturs augļu salātu ražošanai 

pēc integrētās novērtēšanas izvēlētajās ābolu šķirnēs 1.49-4.14 ΔA min ml
-1

.  

Svaigi grieztu augļu gabaliņu apstrāde ar 20% krūmcidoniju sulu/ ūdens maisījumu 

novērš brūnēšanu līdz 4 dienām, savukārt apstrāde ar 5% Nature Seal® AS5 šķīdumu līdz 12 

dienām. Pretbrūnēšanas apstrāde ar 5% Nature Seal® šķīdumu būtiski paaugstināja 

antioksidantu aktivitāti. 12 dienā antioksidantu aktivitāte grieztajos augļos pēc apstrādes ar 

5%NS šķīdumu bija par 73% augstāka nekā kontroles paraugam (neapstrādāti ābolu gabaliņi). 

Apstrāde ar 20% krūmcidoniju sulu/ ūdens maisījumu kavēja mikroorganismu attīstību griezto 

ābolu gabaliņos. MAFAM par 35% mazāks nekā kontroles paraugā.  

Grieztu augļu pretbrūnēšanas apstrāde ar ozonētu 5%Natureseal® AS5 šķīdumu 

nodrošināja labu augļu salātu mikrobioloģisko kvalitāti uzglabāšanas laikā. Augļu salātiem 

pievienojot 20% saldētas ogas būtiski uzturvērtība. 

Izstrādātas sešas svaigu augļu salātu ražošanas tehnoloģijas: 1) augļu salātu ražošanai no 

svaigi grieztiem āboliem un bumbieriem, 2) augļu salātu cukura sīrupā ražošanai no svaigi 

grieztiem āboliem un bumbieriem, 3) augļu salātu ražošanai no svaigi grieztiem āboliem un 

bumbieriem, izmantojot augļu pretbrūnēšanas apstrādē ozonētu 5%Natureseal® AS5 šķīdumu, 

4) augļu salātu ražošanai no svaigi grieztiem āboliem un bumbieriem, kas saldināti ar fruktozes 

sīrupu, 5) Sous vide tehnoloģija izstrādāta augļu salātu ražošanai no svaigi grieztiem āboliem 

un bumbieriem, 6) augļu salātu ražošanai no svaigi grieztiem āboliem un bumbieriem ar 

saldētam ogām. 

Zinātniski un ekonomiski pamatotu ieteikumu biodegradējamo iepakojumu ieviešanai augļu 

pārstrādes uzņēmumos sagatavošana 

Analizējot datus par daudzveidīgā jauna veida iepakojuma tehnoloģiju attīstību svaigi 

grieztu augļu/ogu realizācijas laika pagarināšanai, visekonomiskākais variants Latvijas 

apstākļos varētu būt: elpojošas INNOVIA – biaksiāli orientētas BOPP plēves - PropaFresh P2G 

un PropaFresh P2GAF (ar pretnorasošanas īpašībām); Multivac FreshSafe tehnoloģija ar 

lāzerperforāciju; no aktīvā iepakojuma veidiem ieteicams veikt eksperimentus ar Maxwell 

Chase’s (ASV) ieteikto un praksē pārbaudīti dažādu sagrieztu augļu iepakošanas tehnoloģiju, 

kas rekomendē svaigu-grieztu augļu realizācijas laika pagarināšanai lietot mitruma uzsūcošu 

iepakojumu (paliktņi, konteineri, maisiņi). Šis iepakojuma veids ir ekonomiski konkurētspējīgs. 

Praktiskie pētījumi norāda, ka biodegradējamie iepakojumi: NatureFlex
TM 

NVS 

INNOVIA un VC999 BioPack PLA nodrošina visaugstāko augļu salātu kvalitāti desmit dienu 

uzglabāšanas laikā. Pētījuma beigās mazākais mezofīlo aerobo un fakultatīvi anaerobo 

mikroorganismu kopskaits KVV g
-1

 noteikts augļu salātu paraugos biodegradējamos 

iepakojumos BOOPP film Propafresh
TM

 P2GAF (3,29 KVV g
-1

)
 
 un  Ceramis ® VC999 

BioPack PLA film (3,04 KVV g
-1

). Pēc sensorā vērtējuma Hedoniskās skalas secināms, ka 

biodegradējamo iepakojumos izveidojies gāzu sastāvs, nodrošināja labu kvalitāti augļu salātiem 

uzglabāšanas laikā, saglabājās sensorās īpašības. Vērtētājiem vislabāk patika augļu salāti 

NatureFlex
TM

 NVS INNOVIA (6,35) un Amcor Agrifresh (6,2). 

 

3.4. AKTIVITĀTE: BIOLOĢISKO RESURSU PĒTNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (IS) 

PROJEKTĒŠANA UN IZVEIDE 

Projektā tika izveidota pētniecības informācijas sistēmas kopējā arhitektūra. Galvenā 

vērība tika veltīta: 1) apakšsistēmu datu integrācijas problēmu izpētei un izmantojamo 

risinājumu atlasei; 2) hibrīda tipa datu bāzes (relāciju, relāciju-objektu, XML) realizēšanas 

iespēju noskaidrošanai un efektivitātes analīzei. 

Izstrādātajā pētniecības informācijas sistēmā tiek izmantota firmas Oracle datu bāzes sistēma 

Oracle10g. Pētniecības informācijas sistēma ir realizēta lietojot trīs slāņu arhitektūru. Tiek 

izmantoti: 
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1) attēlošanas slānis – katram pētniekam vai pētnieku grupai var tikt piedāvāta sava specifiska 

funkcionalitāte ar attiecīgo interfeisu; 

2) tīmekļa servera slānis – satur atlases (vaicājumu), pārveidojumu, aprēķinu un analīzes rīkus, 

kuri ietver dedukcijas mehānismu. Slānis nodrošina lietotāja komunikāciju ar datu slāni, bet 

eksporta un importa rīki – ar citām sistēmām (kā informācijas sistēmām tā arī ar aparatūru). 

3) datu slānis – satur datus relāciju struktūrās, daļēji strukturētus un nestrukturētus datus (XML, 

teksta faili no aparatūras), ģeogrāfiskus un temporālus datus, kā arī datu aprakstus (anotācijas). 

Dati var būt apvienoti pēc datu noliktavas principiem, atsevišķi var tikt pārvaldīti metadati, 

piemēram, ar vizuāla metadatu redaktora palīdzību. 

Izstrādātās zinātniskās pētniecības informācijas sistēmas pamats ir dažādi grupēti un saskaņoti 

datu krājumi: 1) augļu koku bioloģisko resursu dati; 2) meža koku bioloģisko resursu dati; 3) 

augu patogēnu un rezistences pētījumu dati; 4) zinātnisko pētījumu organizāciju dokumenti un 

atskaites; 5) nesistematizēto un pagaidām kopējā krājumā neiekļautie eksperimentu dati. 

Aprēķinu un analīzes veikšana pētniecības informācijas sistēmā – "apstrāde datu bāzē" 

tehnoloģijas izmantošana 

Saskaņā ar "apstrāde datu bāzē" tehnoloģiju datu bāzes sistēmā, tiek iekļautas dažādas 

datu aprēķinu metodes. To lietošanu var veikt trīs veidos: 

1) aprēķinu metodes var izsaukt ar SELECT vaicājuma palīdzību; 

2) aprēķinu metodes var tikt izpildītas kā vairāku SQL komandu secība: 

a) apstrādājamo datu norāde, veicot datu atlasi no datu bāzes tabulām ar select vaicājuma 

palīdzību; 

b) apstrādes modeļa norāde (ja tāds nepieciešams), tā analītiskās izteiksmes vai parametru 

ievade. Piemēram, modeļa nosaukuma un analītiskās izfeiksmes ierakstīšana 

REGRES_MODELI tabulā; 

c)datu apstrādes veikšana; 

3) datu bāzes sistēmās ir speciāli redaktori, kuri ļauj vienkāršotā grafiskā veidā norādīt 

izpildāmās darbības. 

Virtuālās datu noliktavas apakšsistēma 

Eksperimentos iegūtie dati un veiktie aprēķini ļauj izdarīt dažādus secinājumus. Lai tos 

kvalitatīvi varētu veikt nepieciešama analizējamo datu (to agregātu) izvērtēšana dažādos 

aspektos (laika un analizējamo īpašību). Pētniecības informācijas sistēmā ir iekļauta virtuālas 

datu noliktavas izveidošanas un pielietošanas iespēja ("apstrāde datu bāzē" tehnoloģijas 

variants). Veidot permanentu datu noliktavas struktūru nav iespējams, jo analizējamās datu 

struktūras ir dināmiskas, nepieciešams elastīgs risinājums.  

Datizraces apakšsistēma 

Datizraces (data mining) process tiek realizēts divos vai trijos etapos: 

1) likumsakarību atrašana (brīva meklēšana); 

2) atrasto likumsakarību izmantošana, lai prognozētu nezināmās vērtības (prognozējošā 

modelēšana); 

3) izņēmumsituāciju analīze (likumsakarībās atrasto anomāliju noteikšana un izskaidrošana). 

Pētniecības sistēmā datizraces metodes var tikt realizētas ar SQL, PL/SQL un Java valodu 

konstrukcijām. 

Deduktīvās datu bāzes prototipa izstrāde 

Pētniecības procesā tiek izmantoti ne tikai dati. Ļoti bieži tiek lietoti arī datu 

pārveidojumu un saistības likumi. Universālās datu bāzes sistēmas tos izmantot nevar. Tāpēc ir 

izveidota deduktīvas datu bāzes koncepcija un eksistē tās realizācijas prototipi. Vadošie datu 

bāzu sistēmu izstrādātāji arī sākuši šo problēmu risināt. Piemēram, firma Oracle veido likumu 
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vadības apakšsistēmu (rules manager) un datu bāzes semantikas lietošanas tehnoloģiju 

(database semantic technology).  

Bioloģisko resursu pētījumu informācijas sistēmā ir realizēta deduktīvās datu bāzes 

apakšsistēma, kura ļauj datu bāzē ievadīt un glabāt datu likumības, kuras parasti pētnieks 

izmanto analīzes procesā, bet nefiksē datorsistēmu atmiņā. Piemēram, definējot alēļu 

iedzimšanas likumus un izmantojot ģenētiskos alēļu datus var atrast paraugu savstarpējo 

radniecību - potenciālo vecāku-pēcnācēju kombinācijas.  

Likumu datu bāzes veidošana ļauj ievērojami paplašināt analīzes procesu. Tos izmantojot 

pētniecības sistēma var iegūt datus, kuru sistēmā nav. Ar izveduma mehānisma palīdzību 

(dedukcija) no esošiem datiem lietojot datu savstarpējās saistības likumus var tikt izsecināti 

jauni dati. 

Vairāku kritēriju optimizācijas uzdevumu risināšanas adaptīvā, interaktīvā apakšsistēma 

Pētniecības uzdevumu tipiskais matemātiskais modelis ir vairāku kritēriju optimizācijas 

(daudzkriteriālās optimizācijas) uzdevums. 

Daudzkriteriālo optimizācijas uzdevumu risināšanai pētniecības informācijas sistēmā 

iekļauta adaptīva daudzkriteriālās optimizācijas apakšsistēma. Tiek izmantoti skalārās un 

daudzkriteriālās optimizācijas algoritmu kolektīvi. Šāds variants nodrošina ātrākas un 

precīzākas labākā risinājuma iegūšanas iespējas. Labākā risinājuma iegūšanas konverģences 

nodrošināšanai tiek izmantots lēmumu pieņēmēja modelis, kurš risināšanas gaitā adaptējas 

lēmuma pieņēmēja prioritāšu sistēmai. 

Dokumentu pārvaldības apakšsistēma 

Bioloģisko resursu pētniecības informācijas sistēmā ir iekļauta dokumentu pārvaldības sistēma. 

Tā izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības IS CERIF standartu pētniecības informācijas 

glabāšanai. Tas iekļauj: 

1) pētniecības realitāšu (research entities) koncepciju (konceptuālā līmeņa specifikācija) (9. 

att.); 

2) pētniecisko realitāšu un to saišu aprakstus (loģiskā līmeņa modelis); 

3) pētniecisko realitāšu un to saišu formalizāciju (fiziska līmeņa datu bāzes datu struktūru 

definējumu programmas). 

 

PUBLIKĀCIJAS, IZSTRĀDĀTĀS METODIKAS UN ZINĀTNISKIE DARBI 

Projekta ietvaros publicētas un iesniegtas publicēšanai 17 SCI publikācijas (t.sk. 4 

publikācijas 2012. g.), 14 anonīmi recenzētas zinātniskas publikācijas (t.sk. 2 publikācijas 

2012. g.), 9 zinātniskas publikācijas konferenču rakstu krājumos (t.sk. 2 publikācijas 2012. 

g.), 48 konferenču tēzes (t.sk. 24 tēzes 2012. g.) un 6 populārzinātniskās publikācijas (t.sk. 3 

publikācijas 2012. g.), kā arī sagatavoti 4 zinātnisku publikāciju manuskripti. Projekta 

dalībnieki piedalījušies starptautiskās konferencēs ar 74 ziņojumiem (t.sk. 24 ziņojumi 

2012.g.) un vietēja mēroga semināros ar 110 ziņojumiem (t.sk. 56 ziņojumi 2012. g.). 

Izstrādātas 32 laboratorijas metodikas un 6 salātu ražošanas tehnoloģijas. Par projekta tēmu 

izstrādāts un aizstāvēts 1 doktora darbs darbs, izstrādāti 3 zinātniskie pētījumi doktora grāda 

iegūšanai, izstrādāti un aizstāvēti 7 maģistra darbi un 2 bakalaura darbi. 

 

 12. ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku 

mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” 2010.-

2013. (vad. E.Rubauskis) 

Projekta realizācijas laiks: 2011.-2013. g. 
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Projekta finansējums 2012. gadā: 134 925 LVL 

Projekta mērķis: Augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības 

nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un 

prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos 

risinājumus.  

Projekta specifiskie mērķi: 

1. Tehnoloģisko risinājumu izstrāde Latvijas apstākļos aktuālo zemeņu, aveņu un 

ķiršu audzēšanas risku faktoru ietekmes samazināšanai, izmantojot dažāda veida segumus; 

izvērtējot kaitīgo organismu ierobežošanas iespējas zem dažādiem segumiem un novērtējot 

apūdeņošanas ietekmi uz ražošanas stabilitāti un augļu kvalitāti. 

2. Tehnoloģisko risinājumu izstrāde segumu izmantošanas radīto negatīvo blakus 

efektu mazināšanai;  

3. Informāciju tehnoloģiju risinājumu izstrāde audzēšanas riskus izraisošu faktoru 

monitoringam, kontrolei un optimāla režīma nodrošināšanai; 

4. Aveņu un saldo ķiršu šķirņu, kas piemērotas audzēšanai mērenā klimata zonā 

izmantojot risku mazinošas tehnoloģijas, izdalīšana un reģistrēšana.  

 

  

Projektāu  plānots īstenot 5 aktivitātēs:  

1) Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un alternatīvu izvērtējums.  

2) Ražu ietekmējošo faktoru analīze un izvērtēšana augļu un ogu ražošanas risku 

mazināšanas tehnoloģiju izstrādei. 

3) Tehnoloģisko risinājumu augļaugu audzēšanai zem segumiem eksperimentālā izstrāde. 

4) Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana. 

5) Īpašumu tiesību nostiprināšana. 

 

 Projekta svarīgākie rezultāti 2012. gadā 

Pētījumi par dažādu segumu izmantošanas iespējām avenēm un zemenēm 

Iesaistītie izpildītāji: Sarmīte Strautiņa, Zanda Rezgale, Gunta Dombrovska, Vilnis 

Jansons 

FVG augsto tuneļu izmantošanas iespējas zemenēm 

Izmēģinājums, ierīkots 2010. gada 22. un 23. jūlijā divos tuneļos, izmantojot frigo A+ 

stādus. Izmēģinājumā iekļauta šķirne ‘Sonata’ un kā standarts šķirne - ‘Polka’. Stādīts 2 rindu 

dobēs 0.3 x 0.25 m un starp dobju centriem 0.85 m. 1. tunelī pamatmēslojumā iestrādāti 

kūtsmēsli. Augsnes mulča – melnās plēves segums un rindstarpās ieklāti salmi, apūdeņošana – 

pilienveida. Izmēģinājuma varianti: kontrole – bez papildus agrotīkla seguma, 1 variantā –17 

g∙m-2 agrotīkla segums, bet 2. variantā – perforētās plēves (500 perforācijas m2) segums. 

2012.gadā ogu veidošanās laikā, papildus uz lapām tika smidzināts dzelzs helāts (0.01%). 

Segumu uzlikšanas un noņemšanas datumi: 16.03.2012. FVG tunelim ar kūtsmēsliem 

uzvilka plēvi; 22.03.2012. FVG tunelim bez kūtsmēsliem uzvilka plēvi; 4.04. uzlika agrotīkla 

17 g m-2 un perforētās plēves (500 perforācijas uz 1 m2); papildus segumus tuneļos; 3.05. 

noņēma papildus segumus tuneļos. 

2012. gada sezonā vidējās gaisa temperatūras FVG tuneļos bija būtiski augstākas, kas 

sekmēja agrāku ogu nogatavošanas sākumu. Papildus segumu izmantošana palielināja ražas 

lielumu pirmajās vākšanas reizēs. Ražīgākā no abām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm bija 



 - 63 - 

‘Polka’, kura tunelī ar agrotīkla papildsegumu deva pat 33.9 t ha-1, kontrolē 30.1 t ha-1. 

Savukārt šķirnei ‘Sonata’, kaut arī tā bija mazražīgāka (augstākā raža 23.7 t ha-1), raksturīgs 

lielāks augstas kvalitātes ogu iznākums - 67-74%. Augstāks organisko vielu saturs augsnē 

pozitīvi ietekmēja ražas lielumu abām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm, jo uzlaboja gan 

augsnes struktūru un ķīmisko sastāvu, gan arī mikroklimatu (zemāka maksimālā gaisa 

temperatūra). 

Šķirnei ‘Polka’ labākus rezultātus agrākas ražas iegūšanai deva plānā agrotīkla 

papildsegums, bet šķirnei ‘Sonata’ - perforētā plēve. 

Augsto tuneļu izmantošanas iespējas vasaras avenēm 

FVG tuneļi 

Tuneļa garums 60 m. augstums -3.5 m . platums 4 m. sānu malas un gali slēgti. 

Izmēģinājumā iekļauta šķirne ‘Glen Ample’. 

Haygrove 3 sekciju politunelis 

Tuneļa garums 120 m. platums 5.5 m vienai sekcija. augstums 3.5 m, sānu malas atvērtas. 

Izmēģinājumā iekļautas šķirnes: ‘Himbo Star’, ‘Glen Ample’, ‘Octavia’, ‘Ina’, ‘Norna’, 

‘Tulameen’, ‘Ļubetovskaja’.  

2012. gadā vasaras avenēm uzvilka plēvi Haygrove 27. jūnijā un FVG tunelim 10. jūlijā. 

Noņēma plēvi 13. augustā. 

FVG un Haygrove tuneļos bija labvēlīgāki mikroklimatiskie apstākļi: mazāks gaisa 

relatīvais mitrums un augstāka gaisa temperatūra, salīdzinot ar atklātu lauku. Turklāt raža tika 

pasargāta no nokrišņiem, kas kopumā pozitīvi ietekmēja ogu kvalitāti, jo netika konstatēta 

pelēkās puves izplatība, kaut gan nekādi augu aizsardzības līdzekļi netika lietoti.  

Tuneļu segumi samazināja gaismas intensitāti, salīdzinot ar atklāta lauka apstākļiem, kas 

varēja ietekmēt fotosintēzes aktivitāti. Salīdzinot FVG un Haygrove tuneļu ietekmi uz  šķirnes 

‘Glen Ample’ ražu ar atklāta lauka apstākļiem, vislielākā raža tika iegūta Haygrove tunelī, kaut 

gan tā būtiski neatšķīrās no ražas FVG tunelī. Būtiski lielākā ogu masa bija avenēm FVG 

tunelī.  

Salīdzinot šķirnes Haygrove tunelī, ražīgākā bija šķirne ‘Octavia’, taču lielākā ogu masu un 

augstākais kvalitatātes vērtējums bija šķirnei ‘Ina’.  

Augsto tuneļu izmantošanas iespējas rudens avenēm 

Haygrove 3 sekciju politunelis 

Tuneļa garums 120 m. platums 5.5 m vienai sekcija. augstums 3.5 m. sānu malas atvērtas. 

Izmēģinājumā iekļautas šķirnes: ‘Himbo Top’, ‘Polka’, ‘Polana’, ‘Pokusa’, ‘Rubaca’, ‘Gerakl’, 

‘Babje Ļeto 2’. 

2012. gadā atsevišķās Haygrove tuneļu sekcijām segumi uzlikti attiecīgi 10. un 19. augustā. 

Noņemti 20. oktobrī. 

Haygrove tunelī minimālās temperatūras neatšķīrās no minimālās temperatūras uz lauka. 

Lielākas atšķirības bija starp maksimālajām gaisa temperatūrām, kas Haygrove tuneļos bija 

ievērojami augstākas, kaut gan nepārsniedza 30oC robežu. 

Ražas periods rudens avenēm Haygrove tuneļos ilga no 27.augusta līdz 22.oktobrim t.i.līdz 

pirmajām salnām. Lielākā raža pa ražas vākšanas reizēm bijusi šķirnei ‘Babje Ļeto’-2, bet 

vismazāk ražojusi šķirne ‘Pokusa’. Lielāka raža perioda pirmajā pusē, apmēram līdz 24. 

septembrim, bija šķirnei ‘Polka’. 

Raža 2012.gadā, audzējot Haygrove tuneļos, šķirnei ‘Polka’ būtiski neatšķīrās no ražas 

atklāta laukā, bet šķirnēm ‘Polana’ un ‘Himbo Top’ raža atklātā laukā bija lielāka  

Salīdzinot rudens aveņu ražu , atšķirības būtiskas kā starp šķirnēm, tā arī atklātu lauku un 

segumiem (abiem Haygrove tuneļiem). 
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Salīdzinot 20 ogu vidējo masu Haygrove tuneļos un atklātā laukā, konstatēja segumu 

pozitīvo ietekmi uz ogu masu. Tuneļos ogu masa bija ievērojami lielāka kā atklātā laukā. Tas 

izskaidrojams ar labvēlīgāko temperatūru režīmu Haygrove tuneļos, salīdzinot ar atklātu lauku.  

Pēc izskata, krāsas, formas un garšas, kā arī ogu blīvuma visaugstāk novērtēta šķirne 

‘Polka’. Otra augstāk novērtētā šķirne ir ‘Babje Ļeto 2’, bet šķirne ‘Polana’ novērtēta nedaudz 

zemāk par abām iepriekšminētajām šķirnēm. 

Vērtējot ogu bioķīmisko sastāvu, konstatētas būtiskas atšķirības gan starp šķirnēm, gan 

audzēšanas apstākļiem (atklātu lauku vai Haygrove tuneli). Augstāks pH līmenis ogās bija 

šķirnei ‘Polka’ gan atklāta laukā, gan arī zem seguma, kā arī šķirnei ‘Gerakl’ zem seguma. 

Augstāks pH līmenis bija atklātā laukā audzētām šķirnēm. 

Augstākais šķīstošās sausnas sturs bija šķirnes ‘Polka’ ogās atklātā laukā. Šķirnēm 

‘Rubaca’un ‘Himbo Top’ nedaudz vairāk šķīstošās sausnas bija Haygrove tuneļos. Mazākais 

šķīstošās sausnas saturs bija šķirnes ‘Gerakl’ ogās Haygrove tunelī. 

Askorbīnskābes saturs zem segumiem bija zemāks nekā atklātā laukā. Visaugstākais C 

vitamīna saturs konstatēts šķirnei ‘Polana’ atklātā laukā.  

Kopējo antociānu saturs lielāks ir atklātā laukā audzētām rudens aveņu šķirnēm. Augstākais 

antociānu saturs bija šķirnei ‘Gerakl’. Nedaudz vairāk antociānu zem segumiem bija šķirnei 

‘Polana’, salīdzinot ar atklātu lauku.  

Skābes saturs augstāks rudens avenēm bija zem segumiem audzētām ogām, salīdzinot ar 

atklātu lauku.  

Slado ķiršu šķirņu un tehnoloģisko risinājumu izvērtējums 

Iesaistītie izpildītāji: Silvija Ruisa, Elga Šnē, Vilnis Jansons, Edgars Rubauskis, Edīte 

Kaufmane, Zanda Rezgale, Ina Gocuļaka, Māra Skrīvele 

VOEN un saldie ķirši uz P.mahaleb 

Segumu uzklāja pirms ziedēšanas, jeb 3-7 nedēļas (atkarībā no šķirnes nogatavošanās laika) 

pirms to nogatavošanās un noņema pēc ražas novākšanas. Koki stādīti 1998.g., attālums starp 

kokiem 3 m, starp rindām 4 m. Saldajiem ķiršiem zem seguma iekārtota pilienveida 

apūdeņošana. 

Arī pēc 2011./2012.gada ziemas, līdzīgi, kā iepriekšējā gadā, koku sala bojājumi 

izmēģinājumā netika novēroti, un to ziemcietība tika novērtēta kā ļoti laba. 

Sintētiskā seguma ietekme uz šķirņu ziedēšanas laiku, ziedēšanas intensitāti un ražu netika 

novērota. Ražīgākās šķirnes bez seguma bija ‘Iputj’, ‘Radica’, ‘Tjutčevka’, bet zem seguma 

ražīgākās bija: ‘Iputj’, ‘Lapins’ un ‘Radica’. Mazāka raža sakarā ar ziedpumpuru sala 

bojājumiem bija šķirnēm ‘Mupi’un ‘Tontu’. 

Saldo ķiršu šķirņu augļu svars variēja no 4,2 līdz 7,7 g bez seguma un no 4,4 līdz 8 g zem 

seguma. Seguma ietekmē augļu svars palielinājās.  

Blīvi augļi ir šķirnēm: ‘Brjanskaja Rozovaja’, ‘Iputj’, ‘Lapins’ un ‘Tjutčevka’ (4-5 N/mm), 

kuru augļi mitrās vasarās plaisā, it īpaši - ‘Iputj’ dārza platībā bez seguma. Šķirnei ‘Lapins’ 

augļi mitrā laikā stipri pūst. Augļi arī pārējām šķirnēm pēc saplaisāšanas nereti inficējās ar 

puvi, galvenokārt ar Monilia spp. (M.laxa vai M.fructigena).. 

Šķirnēm ar blīviem augļiem: ‘Brjanskaja Rozovaja’, ‘Iputj’ ‘Lapins’ un ‘Tjutčevka’ zem 

seguma augļu blīvums bija nedaudz zemāks. Arī šķirnēm ‘Brjanskaja Rozovaja’ un ‘Lapins’ 

zem seguma šķīstošās sausnas saturs bija nedaudz zemāks. Augļu garšas atšķirības, audzējot ar 

un bez seguma, netika konstatētas.  

Saldo ķiršu ražu zem seguma bija iespējams novākt arī lietainā laikā, kas bija ļoti aktuāli 

2012.g.vasarā. Tādējādi augļi tika novākti optimālā gatavībā, tie bija sausi un viegli 

transportējami pārdošanai. Segums nodrošina novākšanas laika pagarināšanos, līdz ar to gatavi 

augļi var ilgāk palikt nenovākti kokos, nezaudējot kvalitāti. 
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Visaugstākais polifenolu saturs, salīdzinot ar pārējām šķirnēm tika atrasts šķirnei ‘Meelika’ 

zem seguma: 205,4 mg/100 g. Taču tā daudzums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija mazāks. 

Seguma ietekmē polifenolu saturs augļos palielinājās šķirnēm ‘Brjanskaja Rozovaja’, ’ Radica’, 

‘Tiki’ un ‘Tjutčevka’. 

2012.g. šķirnei ‘Iputj’ seguma ietekmē plaisāšana samazinājās 1,8 reizes; šķirnei 

‘Tjutčveka’ 9,6 reizes; tāpat arī šķirnei ‘Tiki’ un ‘Lapins’ tā samazinājās 3 reizes. Tai pat laikā 

puves bojātu augļu zem seguma bija vairs tikai 12,5 % (‘Iputj’) un 10,5 % (‘Lapins’). 

Bez seguma visvairāk plaisu konstatēts augļu galā, ko izraisa miziņas virsmas 

samitrināšana. Šķirnēm zem seguma visvairāk plaisu tika atrastas augļu sānos, ko ietekmē 

ūdens uzņemšana caur vaskulāro sistēmu. Šķirnēm ‘Iputj’ un ‘Lapins’ visvairāk plaisu 

neatkarīgi no seguma bija augļa galā: 64 – 66 % un 46,2 - 52,7 %. ‘Meelika’ parasti plaisā 

minimāli, taču šajā vasarā bez seguma tai visvairāk plaisu tika atrastas augļu galā: 53,7 %. 

Augsnes mitrums ķiršiem bez seguma zem optimālā līmeņa bijis tikai maija beigās. Pārējā 

laikā tas bija normas robežās (20 – 22 %), izņemot jūlija sākumu, kad tas pārsniedza optimālo: 

26,1 %, jo vasara bija nokrišņiem bagāta. Mitruma samazinājums zem seguma augsnē tika 

novērots maija vidū, pēc tam jūnija 2.dekādē, ko novērsa ar pilienveida apūdeņošanu.  

Seguma ietekmē slāpekļa, fosfora un kālija izmaiņas ķiršu lapās bija nelielas. Lielākais 

hlorofila saturs gan bez seguma, gan zem seguma visām šķirnēm konstatēts augusta sākumā: 

22,3 – 26,5, bet mazākais – jūnija sākumā: 11,2 – 14,6. 

Relatīvā hlorofila satura izmaiņas nebija atkarīgs arī no tā vai šķirnes auga bez seguma vai 

zem seguma. 

Perspektīvu saldo ķiršu hibrīdu pārbaude 

Pārbaudīta iepriekšējos gados izdalīto perspektīvo hibrīdu, kas acoti uz potcelma Gi 5, koku 

ziemcietība un ražība. Septembra 2.dekādē novērtēta koku slimībizturība. 

Vērtēto koku ziemcietība pēc 2011/2012. g. ziemasnovērtēta kā laba vai ļoti laba, izņemot 

hibrīdus 24-4-22 un 24-4-25. Visu hibrīdu un šķirņu ziedēšanas intensitāte bija augsta: 8-9 

balles. Hibrīdu un šķirņu produktivitāte arī bija laba vai ļoti laba. 

Galvenos bojājumus izraisīja kauleņkoku lapbire. Laba izturība pret lapbiri konstatēta 

šķirnēm ‘Paula’, ‘Tjutčevka’ un Doņeckij 42-37: inficēšanās pakāpe 0,5 balles, kā arī 

vairākiem hibrīdiem. Visiem hibrīdiem, kā arī kontroles šķirnēm ‘Tjutčevka’, ‘Paula’ un 

Doņeckij 42-37: bija pietiekams veģetatīvais pieaugums.  

2012. g. saldo ķiršu hibrīdiem 24-4-63 un 24-3-6 tika novērots augstākais hlorofila saturs 

lapās, būtiski atšķiroties no pārējiem hibrīdiem un kontroles šķirnes ‘Tjutčevka’. Augsts 

hlorofila saturs lapās konstatēts arī saldo ķiršu hibrīdam 24-4-28 un šķirnei ‘Paula’. Vidēji 

divos gados augsts hlorofila saturs novērots saldo ķiršu hibrīdiem:  24-3-6, 24-4-64, 24-4-25 un 

šķirnei ‘Paula’.  

Saldie ķirši uz diviem potcelmiem zem ROVERO seguma 

Izmēģinājumu iekārtots ar 8 saldo ķiršu šķirnēm uz 2 dažādiem potcelmiem, kas stādīts 

2009.g. Stādīšanas attālumi 1,5 – 2 m x 4 m. Potcelmi Gisela 5 un Prunus mahaleb. 2011. un 

2012.g. veikta izmēģinājumu rekonstrukcija, jo introducētajām pārbaudāmajām perspektīvajām 

šķirnēm bija zema ziemcietība. 

Sakarā ar augsto gruntsūdens līmeni, kas nelabvēlīgi ietekmēja koku augšanu, 

pārziemošanu un slimībizturību, tika mēģināts veidot, izmēģinājumu stādot, paaugstinātas 

ārējās dārza rindās. 

Tomēr, 2012. gadā (netika izmantots segums) augsnes mitrums mainījās tikai nedaudz. 

Rindās bez nelielā paaugstinājuma mitrums virs optimālā paaugstinājās jūnija beigās un jūlija 

sākumā, kad tika novērots vairāk arī nokrišņu. Nelielās augsnes mitruma izmaiņas veģetācijas 

periodā neietekmēja saldo ķiršu augšanu parastajās un paaugstinātajās apdobēs. 
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Tika novērots, ka koku inficēšanās pakāpe ar kauleņkoku lapbiri variēja no 1 līdz 5 

ballēm.Labāka izturība konstatēta šķirnēm: ‘Kordia’, ‘Techlovan’, Brjanskas 3-36 un Doņeckij 

42-37. 

Seguma un potcelmu ietekme uz ražošanu un to ietekmējošiem rādītājiem 

Pētījums ierīkots izmēģinājumā ar divām saldo ķiršu šķirnēm ‘Iputj’ un ‘Krupnoplodnaja’, 

kā arī potcelmiem Gisela 4, Gisela 5 un Weiroot 154, izmēģinājuma sākumposmā arī F 12/1. 

„VOEN” seguma konstrukcija ierīkota, sadalot izmēģinājumu uz pusēm, kurā iekļauts līdzīgs 

daudzums koku no attiecīgām šķirņu un potcelmu kombinācijām. Stādīšanas attālums 4 x 2,8m. 

2012. gadā “VOEN” segums uzlikts 23. aprīlī pirms ziedēšanas. Apūdeņošana iekārtota 

visā izmēģinājumā, tādejādi novēršot augsnes mitruma nevienlīdzīgo ietekmi. Veikti pasākumi 

ražas pasargāšanai no putnu postījumiem. Stādījumā tika izvietoti arī sensori, mikroklimata 

novērtēšanai un sensoru sistēmas darbības testēšanai. Sensoru motes izvietotas trīs 

atkārtojumos platībā ar un bez seguma, kokos divos to augstumos (1 m un 2,5 m virs zemes). 

Sensoru sistēmu izveidoja, datu uzkrāšanu un pārraidi, pēc reģistrēto datu (elektroniski 

reģistrēto impulsu) apstrādi veica projekta partneri no LU Datorikas fakultātes. 

Īsā laika periodā novērots, ka 2.5 m virs zemes vidējai gaisa temperatūrai atšķirības dārza 

platībām ar un bez seguma bija būtiskas. Temperatūra zemāka (starpība ap 2°C) bija platībā 

zem seguma. Relatīvais gaisa mitrums 1 m augstumā virs zemes dienasvidū bija būtiski zemāks 

zem seguma. Tuvāk segumam - augstāk virs zemes, gaisa mitrums bija nedaudz augstāks un 

stabilāks dārza platībā ar segumu. Izvērtējot gaismas intensitāti, tika konstatēts, ka būtiski 

labāks izgaismojas ķiršu vainagā 1m augstumā bija dārza platībā bez seguma. 

Šķirnei ‘Krupnaplodnaja’ izmēģinājumā iegūtie augļi bija 3 g lielāki nekā otrai 

izmēģinājumā iekļautajai šķirnei ‘Iputj’. Arī dārza platībā zem seguma augļu masa vidēji abām 

šķirnēm bija lielāka. Būtiski vairāk iegūti realizācijai derīgo (veselo) augļu daudzums dārza 

platībā zem seguma. To vidēji bija par 30 – 33 % vairāk. Zem seguma veselu, realizācijai 

derīgu augļu daudzums sasniedza vidēji 85 %. Analizējot augļu kvalitāti, nav konstatējamas 

būtiskas atšķirības augļu sausnas daudzumā. Savukārt būtiski vairāk fenolu augļos konstatēts 

šķirnei ‘Iputj’. Tika novērota tendence, ka lapu virsma dārza platībā zem seguma ir lielāka. 

Būtiski lielākas lapas konstatētas šķirnei ‘Iputj’. 

Vērtējot abas šķirnes uz šādai tehnoloģijai Latvijas apstākļos perspektīva potcelma Gisela 

5, abās dārza platībās iegūtas ražas apjoms līdzīgs, sasniedzot vidēji  

9,6 kg no koka, jeb pie izmēģinājumā noteiktā augu blīvuma – 8,6 t/ha. Tomēr ar segumu 

veselo augļu daudzums sasniedza 87 – 89 %. Bez seguma to bija par 30 % mazāk. Abām 

šķirnēm dārza platībā zem seguma uz potcelma Gisela 5 augļi bija par 1,6 - 1,7 g lielāki.  

2012. gadā konstatēts, ka nav bijušas statistiski būtiskas atšķirības lapu nodrošinājumā ar 

slāpekli (N) un kāliju (K2O) starp izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm uz potcelma Gisela 5, kā 

arī izmantojot segumu. Savukārt fosfora (P2O5) būtiski vairāk bija ķiršu kokiem dārza platībā 

bez seguma, ko iespējams varētu skaidrot ar lielāku nokrišņu daudzumu  

Ķiršu kaitēkļi 

Iesaistītie izpildītāji: Artus Stalažs, Vilnis Janosns 

2011. gadā tika uzsākti mehāniskās ierobežošanas iespēju pētījumi ķiršu stādījumos zem 

segumiem, kā arī uzsākta Latvijā sastopamo ķiršu bezmugurkaulnieku kaitēkļu faunas analīze, 

kas turpināts 2012. gadā. Veikti pētījumi par apūdeņošanas sistēmas izmantošanu augu 

aizsardzības līdzekļa pievadei augiem caur saknēm 

Ķiršu kaitēkļi Latvijā – sastopamās sugas, to nozīmes izvērtējums 

Pirmo reizi (2012. gadā) Latvijā ir veikta bezmugurkaulnieku kaitēkļu faunas analīze, 

balstoties uz datiem par Latvijā līdz šim reāli atrastām sugām, kurām ķirši (pamatā saldais 
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ķirsis un skābais ķirsis) var būt kā barības augs vismaz vienā no šo kaitēkļu attīstības (kāpura 

vai pieauguša) stadijām. 

Kā ļoti nozīmīgi un nozīmīgi kaitēkļi ķiršu dārzos: Myzus cerasi; Rhagoletis cerasi; 

Anthonomus rectirostris; Rhynchites auratus; Vespula germanica; Vespula vulgaris. 

2012. gadā turpināti novērojumi par kaitēkļu klātbūtni ķiršos. Papildus uzmanība pievērsta 

vairāk augļu bojājumiem un mazāk pētītiem kukaiņiem. Novērots, ka augļus bojā vairākas 

smecernieku sugas - punktveida vai bedrīšu bojājumi. Radītie bojājumi raksturīgi– 

Anthonomus rectirostris (ķiršu ziedsmecernieks) un Rhynchites auratus (ķiršu 

krāssmecernieks). Vērojumi liecina, ka ievu tuvums var radīt risku, ka saldo ķiršu stādījumā ir 

lielāks smecernieku skaits. Viens no nozīmīgākajiem agrotehniskajiem faktoriem, kas ietekmē 

kaitēkļu skaitu ķiršu stādījumā – vainagu veidošana, mazinot zaru daudzumu un zaļās masas 

biezums.  

2012. gada vasarā LVAI dārzā novērota pastiprināta tinēju kāpuru klātbūtne saldajos ķiršos. 

Latvijā ir zināmas divas tauriņu sugas, kuras var baroties ķiršos – Grapholita funebrana (plūmju 

tinējs) un Grapholita lobarzewskii (plūmju-ābolu tinējs), no tām visā valstī plaši izplatīts 

Grapholita funebrana.  

2012. g. vērtēts arī ķiršu raibspārnmušu sugu sastopamība. Atrastās piederēja sugai – 

Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758), noķerta vēl arī suga – Anomoia purmunda (Harris, 1780) 

[vilkābeļu raibspārnmuša].  

Lapseņu gadījumā novērots, ka tās vairāk bija sastopamas ķiršos, kas auga zem segumiem. 

Lai noteiktu galvenās lapseņu sugas, kas Latvijas apstākļos barojas ar ķiršu augļiem, ievākti šo 

kukaiņu paraugi. Dominē Vespula ģints lapsenes (kas vēl jānosaka līdz sugai). 

Myzus cerasi suga parasti netiek uzskatīta par nozīmīgu kaitēkli. Tomēr ķiršu-madaru 

laputs nozīmīgums mainās tad, ja ķiršus audzē zem segumiem. Zem seguma – sausumā 

esošiem ķiršiem netiek nomazgāti laputu izdalītie lipīgie ekskrementi, kā rezultātā iegūti 

nekvalitatīvi – nosmērēti augļi.  

Ķiršu raibspārnmušu ierobežošanas iespēju risinājumi zem segumiem 

Turpināti 2011. gadā uzsāktie pētījumi par mehāniskām ierobežošanas iespējām vēlīnajām 

ķiršu šķirnēm. Lai arī mušu aktivitāte bija sākusies nedaudz vēlāk, tīkla likšanu kavēties 

nedrīkstēja, jo arī ar to konstatēti atsevišķi mušu īpatņi. Nelielos dārzos vēlams pretinsektu tīkla 

uzlikt ap 15. jūniju. 

Ķiršu raibspārnmušu ierobežošanas iespējas, caur augsni pievadot insekticīdu 

Veikts izmēģinājums, caur augsni pievadot insekticīdu NeemAzal. Izmantota apūdeņošanai 

paredzētā pilienveida apūdeņošanas sistēma. Kontroles kokiem tas netika pievadīts. Iespējams 

preparāta iedarbība tika kavēta nelabvēlīgu apstākļu ietekmē - mušu kāpuri konstatēti visos 

variantos. Šobrīd nav iespējams izdarīt plašākus secinājumus un pētījums ir jāatkārto. 

Pārskata periodā projekta ietvaros sagatavotas un iesniegtas publicēšanai 2 publikācijas un 

1 populārzinātniska publikācija. Projekta dalībnieki piedalījušies 2 starptautiskās konferencēs 

un 1vietēja mēroga seminārā ar 4 ziņojumiem. 

 

13. ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un 

jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai” 

2010.-2013. (vad. I.Moročko-Bičevska) 

Projekta realizācijas laiks: 2011.-2013. g. 

Projekta finansējums 2012. gadā: 85 248 LVL 
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Projekta mērķis: izstrādājot efektīvus augļaugu atveseļošanas paņēmienus un jaunas 

patogēnu diagnostikas komponentes, izveidots un ieviests praksē vīrusbrīva, sertificēta 

augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas sistēmas pamatposms – etalonaugu 

kolekcijas.  

Projekta specifiskie mērķi: 

1) Izstrādāti paņēmieni ābeļu un bumbieru somaklonālās mainības samazināšanai in vitro 

pavairošanas un atveseļošanas laikā un izveidota mikrosatelītu (SSR) marķieru kopa 

somaklonālās mainības agrīnai diagnostikai in-vitro materiālā; 

2) Noskaidrotas sakarības starp BRV ģenētisko dažādību, tā pārnesē iesaistīto 

Cecidophyopsis ģ. pumpurērču sugu sastāvu un Ribes ģ. augu rezistenci; 

3) Izstrādāti efektīvi RBDV un ASGV eliminācijas un stādmateriāla atveseļošanas 

paņēmieni ābelēm, bumbierēm un avenēm; 

4) Izstrādātas efektīvas un laboratorijas ikdienas praksē ērti pielietojamas ELISA testa 

pamatkomponentes BRV diagnostikai – specifiskas antivielas. 
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Projekts tiek īstenots 5 aktivitātēs:  

 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta ieviešanas alternatīvu 

izvērtējums; 

 Ietekmējošo faktoru izpēte un analīze inovatīvu augļaugu atveseļošanas 

paņēmienu un patogēnu diagnostikas komponenšu izstrādei; 

 Inovatīvu augļaugu atveseļošanas un patogēnu diagnostikas komponenšu ieguves 

paņēmienu eksperimentāla izstrāde; 

 Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana; 

 Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. 

 

 Projekta svarīgākie rezultāti 2012. gadā 

IETEKMĒJOŠO FAKTORU IZPĒTE UN ANALĪZE INOVATĪVU AUGĻAUGU ATVESEĻOŠANAS 

PAŅĒMIENU UN PATOGĒNU DIAGNOSTIKAS KOMPONENŠU IZSTRĀDEI (AKTIVITĀTE NR.2) 
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Rūpniecisko pētījumu priekšizpēte (Aktivitāte Nr.2.1) 

Mikrosatelītu (SSR) un citu marķieru kopu pielietošanas iespējas somaklonālās mainības 

noteikšanai ābelēs un bumbierēs pēc in vitro pavairošanas un atveseļošanas pasākumiem 

(Aktivitāte Nr.2.1.6) 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot molekulāro marķieru kopu somaklonālās mainības 

noteikšanai ābelēs un bumbierēs pēc in vitro pavairošanas un atveseļošanas pasākumiem. 

Galvenie somaklonālās mainības avoti ir: izmaiņas hromosomu skaitā un struktūrā, hromosomu 

neregulāro veidu rašanās, DNS metilācija, histonu modifikācijas. Kā papildus mehānisms 

izmaiņām, kas rodas augos un var radīt somaklonālās izmaiņas, konstatēta mikroRNS 

regulācijas izmaiņas. Lai pilnveidotu iespējamās metodikas, kā arī atjauninātu informāciju par 

molekulāro marķieru pielietošanu in vitro pavairoto augu somaklonālās mainības novērtēšanā, 

pārskata periodā tika veikta papildus zinātniskās literatūras analīze. Tā kā pētāmajām sugām 

(ābelēm un bumbierēm) tika konstatēts neliels publikāciju skaits, attiecīgās metodes tika 

analizētas citām augu sugām, kam veikti šādi pētījumi. Veiktajā jaunākās zinātniskās literatūras 

analīzē somaklonālās mainības noteikšanā konstatēta sekojošu DNS marķieru pielietošana: 

RAPD, ISSR, SSR, AFLP, REMAP un EST-PCR. Visizplatītākā bijusi RAPD metode. 

Literatūras analīze deva ieskatu arī iegūto genotipēšanas datu statistiskajā analīzē, kas 

pielietojama pirms-pavairošanas un pēc-pavairošanas procesa. Visos gadījumos genotipēšanas 

dati kodēti binārajā matricā (0 – nav fragmenta, 1 – ir fragments). Tālākajā apstrādē pielietota 

klāsteru analīze, UPGMA dendrogrammas, kas veidotas, balstoties Jackard’s līdzības 

koeficientu. Pētījumos, kur somaklonālā mainība vērtēta ne tikai pielietojot molekulāros 

marķierus, bet arī, piemēram, fenotipu – par labāku atzīta PCA (principiālo komponenšu 

analīze), kas nodrošināja labāku izšķirtspēju nekā klāsteru analīze. Iegūtā informācija tiks 

izmantota, veicot projekta gaitā igūtā atveseļotā augu materiāla salīdzināšanu ar izejmateriālu. 

Cecidophyopsis ģ. pumpurērču sugu sastāvs un Ribes ģ. augu rezistence (Aktivitāte Nr.2.1.8) 

Vairākas kukaiņu sugas ir nozīmīgi Cecidophyopsis ģints pumpurērču vektori, kas 

nodrošina šo ērču efektīvu izplatīšanos no auga un agu. No citām valstīm starp šiem vektoriem 

zināmas mārītes, skudras un laputis. Ja ērces nonāk uz citiem augiem, tās iet bojā, tādēļ ērces 

efektīvi var izplatīt tikai kukaiņi, kas apmeklē ērcēm pimērotus barības augus. Ņemot vērā to, 

ka visefektīvākie ērču vektori var būt tās kukaiņu sugas, kas barojas tieši uz jāņogu ģints 

augiem, kā rezultātā tās, pārlidojot, uzmeklē tieši savus barības augus un nodrošina arī 

pumpurērču izplati. Latvijā līdz šim nebija tieši skaidrota iespējamo pumpurērču vektoru fauna, 

bet bija pieejami dažādi dati par laputīm, kas ir viespēmērotākie kukaiņi pumpurērču 

izplatīšanai no auga uz augu, gan tādēļ, ka tām var būt vajadzīgi vieni un tie paši barības augi, 

gan to populāciju blīvums ir pietiekami lielas, lai tiktu nodrošināta efektīva ērču izplatīšana. 

Apkopojot agrāko pētījumu datus, secināts, ka Latvijā ir zināmas 14 laputu sugas, kas 

barojas ar jāņogu ģints augiem. No visām Latvijā sastopamajām laputīm tikai trīs sugas (Aphis 

schneideri, Hyperomyzus zirnitsi, Rhopalosiphoninus ribesinus) ir nemigrējošas un ir patstāvīgi 

saistītas ar jāņogu ģints augiem, bet pārējās sugas ir migrējošas (Aphis triglochinis, Aphis 

varians, Cryptomyzus galeopsidis, Cryptomyzus ribis, Hyperomyzus lactucae, Hyperomyzus 

pallidus, Nasonovia ribisnigri) vai fakultatīvi migrējošas (Aphis grossulariae, Cryptomyzus 

korschelti, Hyperomyzus rhinanthi) un daļu attīstības cikla paaudzes uzturas uz citiem barības 

augiem. 

Ņemot vērā laputu sugu bioloģiju, izplatību Latvijā, par vissvarīgākajām sugām kā 

Cecidophyopsis ģints pumpurērču vektoriem Latvijā novērtētas divas laputu sugas –Aphis 

grossulariae (mazā ērkšķogu laputs) un Aphis schneideri (upeņu laputs), kas arī var veidot 

lielas populācijas. Lai nodrošinātu pumpurērču izplatīšanās ierobežošanu, šīs abas laputu sugas 

upeņu un jāņogu stādījumos būtu nepieciešams ierobežot ar atbilstošiem augu aizsardzības 

pasākumiem, kas īpaši svarīgi kokaudzētavās un augu kolekcijās, kur tiek ņemts materiāls augu 
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pavairošanai, jo, veiconot pumpurērču izplatīšanos, laputis veicina arī pumpurērču pārnēsātā 

vīrusa (BRV) izplatīšanu. 

Agrākos gados divi rezistences gēni Ce un P, kā teorētiskie rezistenci nosakoši gāni bija 

minēti saistībā ar jāņogu ģints augu rezistenci pret pumpurērcēm. Šobrīd tiek uzskatīts, ka 

Lielbritānijas speciālisti molekulārā līmenī ir identificējuši Ce gēnu. Pētījumā speciālsiti 

noteica augus, kuros šis gēns ir sastopams un aprakstītais gēns ir uzskatāms par rezistences 

noteicēju attiecībā uz augu rezistenci pret Cecidophyopsis ribis, bet nav zināms, vai rezistence 

ir arī pret citām šīs ģints ērcēm, jo pētījumā ir izmantoti augi, kuriem pumpurus bojājušas 

(veidojot pangas) vai nav bojājušas Cecidophyopsis ribis ērces. Lielbritānijā līdz šim nav 

atklātas citas pumpuru pangas veidojošās ērču sugas, tādēļ var uzskatīt, ka Ce gēns tik tiešām 

nosaka atsevišķu augu rezistenci tieši pret Cecidophyopsis ribis. Tomēr šķirne ‘Ben Hope’ 

nesaturēja Ce gēnu, kaut arī tā uzrādījusi izturību pret ērcēm. Tas liecina par to, ka ir vēl citi 

rezistences mehānismi, kas nav saistīti ar Ce gēnu. Vienīgā problēma ir tā, ka Ce gēns ir 

ērkšķogu izcelsmes, tādēļ augiem ar Ce gēnu ir jābūt starpsugu hibrīdas izcelsmes. Tomēr ir arī 

norādēs, ka pumpurērces kādu laiku spēj baroties (nespējot vairoties) uz augiem, kas ir 

rezistenti. Tas ir pilnībā pietiekami, lai augi varētu inficēties ar BRV vīrusu, kuru izplata 

Cecidophyopsis ģints ērces. Nevienā pētījumā nav skatīta pumpuru pangas neveidojošās 

;pumpurērču sugas Cecidophyopsis grossulariae iespējamā negatīvā nozīme. Šobrīd pilnībā 

nav nekādu ziņu par tādām nozīmīgām pumpurērču sugām, kā Cecidophyopsis selachodon un 

Cecidophyopsis spicata, jo par šīm ērcēm rezistence nav pētīta, bet Ziemeļeiropā tās ir 

izplatītas visbiežāk. 

Apkopojot vēsturisko pētījumu datus par maurērču faunu Latvijā, ir pieejami dati par 64 

ērču sugām, bet par atsevišķām sugām tiek pārbaudīta informācija to piederībai kādai konkrētai 

ērču sugai vai patstāvīgai sugai. Kopumā var uzskatīt, ka pēc literatūras datiem Latvijas faunai 

tieši minētas 64–66 maurērču sugas. Informācija par sugām, par kurām dati bijuši pārāk 

vispārīgi, nav ņemta vērā un šīs sugas nav iekļautas Latvijā sastopamo maurērču sugu sarakstā. 

No visām ērčem visbiežāk literatūrā minētas Cecidophyopsis ģints maurērces (pamatā kā upeņu 

pumpurērce), bet visi šie dati ir pārbaudāmi un nav pielīdzināmi konkrētai ērču sugai. Pilnībā 

pārbaudāma un revidējama ir arī maurērču fauna uz Rubus ģints augiem. 

Pašos jaunākajos pētījumos, kas veikti Lietuvā, ir molekulāri identificēts gēns, kas tiek 

pielīdzināts agrāk teorētiski izdalītajam rezistences gēnam P. Pastāv uzskats, ka P gēns ir 

„Sibīrijas upenes” izcelsmes. Tomēr šā pētījuma rezultāti ir nepilnīgi, jo Lietuvā līdz šim nav 

noteikta pumpuru pangas izraisošo pumpurērču fauna, tādēļ nav zināms, kādas pumpurērces 

bojāja pētījumā izmantotos augus. Pašlaik var uzskatīt, ka P gēna aprakstīšana nav devusi 

atbildi par to, pret kuru no Cecidophyopsis ģints pumpurērcēm tas nosaka augu rezistenci. 

Tāpat arī nav zināms, kādas selekcijā izmantotās „tīrās” savvaļā augošās jāņogu ģints sugas un 

pasugas satur jau aprakstītos Ce un P gēnus, jo visi pētījumi pamatā balstīti uz augu materiālu, 

kas gadiem ilgi audzis kolekcijās. Šī iemesla dēļ nav ticama augu materiāla ģenētiskā tīrība 

atbilstoši auiem savvaļā. 

Dažādu ārējo faktoru ietekmes izvērtējums uz ābeļu un bumbieru somaklonālo mainību in 

vitro pavairošanas laikā un somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas pielietošanas 

iespēju pārbaude in-vitro materiālā (Aktivitāte Nr.2.2) 

Atlasīto marķieru pielietojuma pārbaude Latvijas ābeļu un bumbieru genotipiem un 

pielietojuma metožu adaptācija (Aktivitāte Nr.2.2.1) 

Projekta gaitā paredzēts izveidot metodiku somaklonālās mainības noteikšanai ābelēs un 

bumbierēs pēc in vitro pavairošanas un atveseļošanas pasākumiem. Viens no izvēlētajiem 

molekulāro marķieru veidiem ir SSR jeb mikrosatelīti. Tiem raksturīgs vienmērīgs genoma 

pārklājums, augsta variabilitāte, tie ir kodominanti, robusti un atkārtojami, katrs lokuss definēts 

ar specifisku marķiera sekvenci. Līdz ar to tiem potenciāli labākas iespējas identificēt stresa 
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apstākļos radušos somaklonālo maninību. Tāpēc turpināta izvēlēto mikrosatelītu (SSR) 

marķieru metožu adaptācija un pārbaude bumbieru un ābeļu somaklonālās mainības 

identifikācijai. Pēc literatūras, atlasītos marķierus, kam iepriekš veikta metožu adoptācija 

veiktas PCR reakcijas, 8 ābeļu šķirnēm un 8 bumbieru šķirnēm, nosakot praimeru 

polimorfismu. Somaklonālās mainības noteikšanas metodikas izstrādes gaitā tika adaptēta 78 

SSR marķieru pielietošanas metodika, sekmīga amplifikācija iegūta 76 marķieriem ābelēm, 21 

marķieriem bumbierēm. Tā kā viens no mehānismiem, kas raksturo somaklonālo mainību, ir 

DNS metilācija, kas novērota dažādām augu sugām, pielietojot in vitro pavairošanas un citas 

augu stresu radošas metodes, tika veikta iepriekšējos projekta etapos atlasīto MSAP marķieru 

metodikas adaptācija somaklonālās mainības identifikācijai un novērtēšanai. Visiem 

pārbaudītajiem molekulārajiem marķieriem (MSAP1, MSAP5) pētāmajā augu materiālā tika 

konstatēta pozitīva amplifikācija, ar augstu polimorfisma līmeni – 74,1% līdz 95,0% iegūto 

amplifikācijas fragmentu uzrādīja polimorfismu. Tāpēc tie pielietojami in vitro pavairotā un 

atveseļotā ābeļu un bumbieru augu materiāla somaklonālās mainības identificēšanā un 

novērtēšanā. 

Dažādu ārējo faktoru (barības vielu un vides apstākļu) un eksplantu izmēru ietekmes 

izvērtējums uz ābeļu, bumbieru, aveņu un upeņu augu iniciāciju in vitro, proliferāciju un 

rizoģenēzi un optimālo kombināciju definēšana (Aktivitāte Nr.2.2.2) 

Saskaņā ar rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes plānu pirms izmēģinājumu 

ierīkošanas veikti rekogniscējošie izmēģinājumi resursu un laika ekonomijas nolūkos. 

Izmēģinājumos iekļauti ābeļu, bumbieru, ābeļu klona potcelmu, upeņu un aveņu genotipi ar pēc 

iespējas dažādu izcelsmi, lai atlasītu visuniversālākās metodes, kas piemērotas pēc iespējas 

plašākam genotipu skaitam. Veiktajos rekogniscējošajos izmēģinājumos novēroja genotipu 

specifisku reakciju uz barotņu sastāvu. 

Lai arī rekogniscējošajos izmēģinājumos iezīmējās potenciāli piemērotākās barotnes, šo 

barotņu piemērotības korektam un detalizētam izvērtējumam ierīkoti izmēģinājumi ar 

atkārtojumiem, tajā iekļaujot ābeļu, bumbieru, ābeļu klona potcelmu, upeņu un aveņu genotipus 

ar pēc iespējas dažādu izcelsmi, lai atlasītu visuniversālākās metodes, kas piemērotas pēc 

iespējas plašākam genotipu skaitam. Izmēģinājums ierīkots četros atkārtojumos, katrā 

atkārtojumā vismaz 5 augi no katras šķirnes. 2012. gada veģetācijas sākumā veikta iniciācija 

divās kārtās – pirmā griežot meristēmas no plaucētiem zariem laika periodā no marta līdz 

aprīlim un otrā, griežot meristēmas no veģetāciju uzsākušiem zariem aktīvās augšanas fāzē 

laika periodā no maija līdz jūlijam. 

Plānojot barotņu sastāvu izmēģinājumiem, tika izvēlētas tās barotnes, kuras pēc 

rekogniscējošajiem izmēģinājumiem uzrādīja labākos rezultātus. Tā kā rekogniscējošajos 

izmēģinājumos vairākos gadījumos ābelēm un avenēm iekļautās barotnes neuzrādīja 

apmierinošus rezultātus,  piemeklēti jauni barotņu sastāvi un iekļauti izmēģinājumos. Līdz 

pārskata perioda beigām ir iegūti un apkopoti rezultāti par dažādu ārējo faktoru ietekmi uz 

ābeļu, bumbieru, upeņu un aveņu iniciāciju in vitro, un proliferāciju pirmajās pasāžās. Pēc 

patreiz apkopotajiem rezultātiem var secināt, ka augu reakcijas ir genotipu specifiskas un 

katram genotipam vai to grupām ir jādefinē infividuāls otpimālāko apstākļu komplekss katrā in-

vitro pavairošanas posmā. 

Somaklonālās mainības pakāpes izvērtējums in vitro augu materiālā atkarībā no dažādiem 

ārējiem faktoriem un eksplantu izmēriem (Aktivitāte Nr.2.2.3) 

Izmēģinājumu gaitā, veicot mikroaugu pārstādīšanu pa pasāžām, tika konstatēts, ka 

pirmajās trīs līdz četrās pasāžās, mikroaugi veido mazu zaļo masu, līdz ar to nepietiekamu audu 

materiālu DNS izdalīšanai somaklonālās mainības noteikšanai. Tikai sākot ar 3-4 pasāžu 

(atkarībā no sugas) ir iegūstams pietiekošs augu materiāls DNS izdalīšanai analīžu veikšanai. 
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Pārskata periodā uzsākta metodikas adaptācija un DNS izdalīšana no lapu paraugiem augu 

materiālam, kam veikta in vitro pavairošana Pūres DPC. 

Nozīmīgu kaitīgo organismu populāciju daudzveidības un patogēnu izplatības saistības ar to 

bioloģisko vektoru populācijas daudzveidību izpēte un patogēnu rezistento formu 

identificēšana (Aktivitāte Nr.2.3) 

RBDV S RB un B celmu ģenētiskā raksturošana (Aktivitāte Nr.2.3.7) 

Nedaudzas aveņu šķirnes ir rezistentas pret RBDV celmu S, ko nosaka gēna Bu klātbūtne 

augā. Veikts pārbaudes skrīnings ar RT-PCR metodi vīrusa noteikšanai ieņēmīgām un 

izturīgām šķirnēm (pēc literatūras datiem) ar mērķi noteikt un izdalīt RBDV celmus: 1) 

‘Cowichan’, ‘Willamette’, ‘Newburgh’, ‘Haida’, ‘Latham’ (Bu gēns)- rezistentas pret S celmu, 

iespējama RB celma izdalīšana; 2) Preussen’ - rezistentas pret RB celmu , iespējama S celma 

izdalīšana; 3) ‘Julia’, ‘Meeker’, ‘Glen Prosen’, ‘Tullamen’, ‘Glen Ample’ - ieņēmīgas ar abiem 

vīrusa celmiem. Pēc pārbaudes ar RT-PCR metodi, RBDV tika konstatēts tikai divām 

pārbaudītājām šķirnēm ‘Julia’ un ‘Meeker’, kas ir ieņēmīgas ar uz abiem vīrusa celmiem, un 

līdz ar to nav iespējams izdarīt secinājumus par konkrēta vīrusa celma klātbūtni. 

Tālāk nepieciešams veikt nukleoīdu secības analīzi no attiecīgajiem augu paraugiem, lai 

varētu noteikt precīzu vīrusa celmu. Tālāk ir plānots veikt plašāku Rubus ģints augu skrīningu, 

sekvencējot un izdarot RBDV BRV ģenētisko un filoģenētisko raksturošanu. 

BRV R un E formu ģenētiskā raksturošana Ribes ģints augos (Aktivitāte Nr.2.3.8.) 

Lielākā daļā Ribes ģints augu pēc RT-PCR ar izmantotajiem praimeriem izrādījās inficēti 

ar BRV. Lai pārbaudītu šo rezultātu ticamību, tālākā darbā tika modelēti jauni praimeri, kas 

amplificē vīrusa nekodējošo RNS genoma daļu no 6664 līdz 7361 nukleotīdam un veikta 10 

paraugu sekvencēšana. Desmit analizētās BRV izolātu sekvences pēc ‘neighbour – joing’ 

distances aprēķināšanas sagrupējās divos klasteros, no tiem viens sadalās sešos apakšklāsteros. 

Salīdzinoši ar pārējiem izolātiem no Ribes izdalītais izolāts Ri 282, Ri 491 ir ģenētiski atšķirīgi 

vīrusa izolāti, kas atrodas filoģenētiskā koka pamatnē. Procentuāli, pēc ‘pair wise’ distances 

aprēķināšanas, izolātu savstarpējā radniecība ir 86.7–99.5%, kas norāda uz to tuvo radniecību. 

Šajā pētījumā iegūtās vīrusu sekvences uzrāda 81.0–96.0% radniecību ar GeneBank esošo 

references sekvenci. Latvijas izolātiem lielākā radniecība ir ar izolātiem no Somijas 

(AF371571), Polijas (AF251274, AF 371569) un Kanādas (AF321568). Somijas un Polijas 

izolāti tiek pieskaitīti BRV veidam ‘Russian form’ (R), bet Kandādas izolāts atbilst BRV 

veidam ‘European form’ (E). Šobrīd iegūtie rezultāti ir nepietiekami lai Latvijas izcelsmes 

izolātus varētu pieskaitīt konkrēti vienam vai otram (R vai E) BRV viedam un ir nepieciešami 

papildu pētījumi. 

Dažādu paņēmienu un to parametru ietekmes izvērtējums termostabilu vīrusu eliminācijai 

un augļaugu stādmateriāla atveseļošanai (Aktivitāte Nr.2.4) 

Vīrusu diagnostika un pētījumiem piemērotu ābeļu, bumbieru, aveņu un upeņu kandidātaugu 

atlase (Aktivitāte Nr.2.4.2) 

Lai izstrādātu efektīvu augļaugu vīrusu eliminācijas un stādmateriāla atveseļošanas 

tehnoloģiju ir veikta vīrusu diagnostika un pētījumiem piemērotu kandidātaugu atlase. 

Pirms ievadīšanas in vitro kultūrās pārbaudītas sešas ābeļu šķirnes un deviņas bumbieru 

šķirnes uz vīrusu klātbūtni mātes augos. Pirms ievadīšanas in vitro kultūrās pārbaudītas sešas 

ābeļu šķirnes un deviņas bumbieru šķirnes uz vīrusu klātbūtni mātes augos. ApMV tika 

konstatēts divām ābeļu šķirnēm ‘Baltais Dzidrais’ un ‘Kovalenkovskoe’, un trijām bumbieru 

šķirnēm ‘Suvenīrs’, ‘Conference’ un ‘Vasarine Sviestine’. ASGV tika konstatēts šķirnei 

‘Saltanat’ un ‘Vasarine Sviestine’. ACLSV tika konstatēts piecām ābeļu šķirnēm ‘Baltais 

Dzidrais’, ‘Auksis’, ‘Kovalenkovskoe’, ‘Saltanat’ un ‘Sinap Orlovskii’; divām bumbieru 

šķirnēm ‘Mramornaja’ un ‘Conference’. Savukārt ASPV tika konstatēts trijām ābeļu šķirnēm 

‘Auksis’, Kovaļenkovskoe’ un ‘Saltanat’; trīs bumbieru šķirnes bija inficētas ar ASPV 
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‘Jumurda’, ‘Suvenīrs’ un ‘Conference’. Ābeļu šķirnes ‘Antejs’ un četru bumbieru šķirņu 

‘Condo’, ‘Mlejevskaja rannaja’, ‘Belorusskaja Pozdnaja’ un ‘Pepi’ māteskokiem netika 

konstatēti neviens no testētajiem vīrusiem..Pētījumam tika izvēlētas šķirnes, kas ir inficētas ar 

vienu vai vairākiem vīrusiem. 

Pūres Dārzkopības pētījumu centrā ievākti Rubus idaeus paraugi un pirms ievadīšanas in 

vitro kultūrā pārbaudīti uz vīrusu infekciju, ko izraisa Raspberry Bushy Dwarf Virus. Savākti 

paraugi no šķirnēm `Skromnica`, `Babje Leto`, `Gusar`, `Meteor`, `Herakl`, `Polana`, `Arbat`. 

Ievākti lapu paraugi no potcelmu Malus genotipiem, lai pirms ievadīšanas in vitro 

kultūrās tiktu veikta pārbaude uz ApMV, ACLSV, ASPV un ASGV. Tika pārbaudīti šādi 

potcelmu genotipi: Pūre, B118, B396 un B9. 

Tālāk uz šo augu bāzes tiks pētīta atveseļošanas pasākumu efektivitāte. 

Dažādu paņēmienu (termoterapijas, ķīmijterapijas u. c.), to parametru un dažādu kombināciju 

ietekmes izvērtējums uz vīrusu eliminācijas efektivitāti in vivo (Aktivitāte Nr.2.4.3) 

Veikts 2011. gada termoterapijas in vivo efektivitātes izvērtējums. No 2011. gadā 

atveseļotajām un uz `Antonovkas` sēklaudžiem uzpotētajām un pieaugušajām 13 ābeļu šķirnēm 

pārziemojušas bija 12 šķirnes: `Ausma`, `Baltais Dzidrais`, `Saltanat`, `Spartan`, `Antonovka`, 

Antej`, `Kovaļenkovskoje`, `Iedzēnu`, `Belorusskoje Maļinovoje`, `Melba`, `Lobo`un 

`Liberty`. Pārbaudot augus pēc termoterapijas ar RT-PCR pēc Qiagen protokola, konstatēts, ka 

šķirnei ‘Ausma’, kura bija inficēta ar četriem vīrusiem, ar termoterapiju ir izdevies eliminēt 

ApMV, ACLSV un ASGV, bet vienu kandidātaugu nav izdevies atveseļot no ASPV. Pārējo 

šķirņu paraugos pārbaudēs pēc termoterapijas vīrusu klātbūtne netika konstatēta. Turpmākajā 

augšanas periodā, 4 šķirnes `Kovaļenkovskoje`, `Iedzēnu`, `Belorusskoje Maļinovoje`, 

`Saltanat` aizgāja bojā. Bet 8 šķirnēm (`Ausma`, `Baltais Dzidrais`, `Spartan`, `Antonovka`, 

Antej`, `Melba`, `Lobo`un `Liberty` uzsākta pārbaude uz indikatoraugiem. 

Daļa kandidātaugu kuri tika atveseļoti 2011. gadā bija pakļauti 57 dienu ilgai 

termoterapijai un daļa 70 dienu ilgai termoterapijai, nodrošinot vienādus temperatūras apstākļus 

(33°C naktī un 38°C dienā).  Šķirnes `Ausma` (šķirnes māteskokam konstatēti visi četri vīrusi) 

izveidotie kandidātaugi, kuri termotarapijai pakļauti 57 dienas pēc termoterapijas vīrusu 

klātbūtni vairs neuzrādīja, bet kandidātaugs, kurš termoterapijai bija pakļauts 70 dienas, nebija 

atveseļojies no ASPV. Tātad 57 dienas varētu būt pietiekoši ilgs laiks, lai varētu augus 

atveseļot, tajā pašā laikā ir dažādu faktoru ietekme (auga stāvoklis, inficētības intensitāte), kad 

no vīrusa nav iespējams atbrīvoties arī pēc 70 dienu ilga termoterapijas kursa. Un tādēļ 2012. 

gada termoterapijai tika izvēlēts 60 dienu ilgs atveseļošanas kurss, jo augiem ir grūti pārdzīvot 

70 dienu kursu un tie iet bojā. 

2012. gadā pavasarī vīrusu eliminācijai termokamerā tika ievietotas 12 ābeļu šķirnes: 

`Zane`, `Rubin`, `Konfetnoje`, `Baiba`, `Gita`, `Roberts`, `Dace`, `Ligita`, `Uldis`, `Saltanat`, 

`Edīte`, `Rīgas Rožābele` kuras tika uzacotas 2010. gadā un ābeļu šķirne `Zarja Alatau`, kura 

tika uzacota 2011. gadā. Vīrusu eliminācijai pakļautas arī bumbieru šķirnes `Jumurda`, 

`Mļejevskaja Raņņaja`, `Pepi`, `Suvenīrs`, `Mramornaja`, kuras uzacotas 2010.gadā. Lielākā 

daļa no šīm ābeļu šķirnēm ir LVAI selekcionētas (`Zane`, `Baiba`, `Gita`, `Roberts`, `Dace`, 

`Ligita`, `Uldis`, `Edīte`) vai Latvijā plaši audzētas, tādēl īpaši svarīgi iegūt šo šķirņu 

vīrusbrīvu un atveseļotu stādmateriālu. 

Dažādu paņēmienu (termoterapijas, ķīmijterapijas u. c.), to parametru un dažādu kombināciju 

ietekmes izvērtējums uz vīrusu eliminācijas efektivitāti in vitro (Aktivitāte Nr.2.4.4) 

Veikta in vitro ābeļu un bumbieru meristēmu kultūru (I izmēģinājums) pārbaude ar RT-

PCR vīrusu eliminācijas efektivitātes izvērtēšanai. In vitro kultūrā ievadītās četras ābeļu 

šķirnes un divas bumbieru šķirnes, kā arī divi klona potcelmi tika testēti uz četriem vīrusiem: 

ApMV, ACLSV, ASGV un ASPV. Augi no mātes kokiem, kuriem iepriekš bija konstatēti 
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vairāki vīrusi, pēc ievadīšanas in vitro, vairs neuzrādīja vīrusu klātbūtni. Izņemot šķirnes 

‘Auksis’ atsevišķiem eksplantiem ASPV eliminācija bija mazefektīva. 

2012. gadā uzsākta upeņu audzēšana in vitro barotnēs ar ribavirīnu 25 mg/L un 

salicilskābi 35 mg/L ar mērķi eliminēt BRV vīrusu no inficēto šķirņu augiem, balstoties uz 

analīžu rezultātiem. Ribavirīna ķīmijterapijas rezultātā visi augi aizgāja bojā. Pēc 5 nedēļu 

kultivācijas ķīmijterapijā no augiem, kas auga barotnē ar salicilskābi, tika grieztas 

meristemātiskās galotnes un ievadītas pa jaunu iniciācijas barotnē. Kad mikroaugs bija 

sasniedzis 1-1,5 cm izmēru, tas tika pārstādīts proliferācijas barotnē. Šobrīd šie augi aug un 

tiem drīz būs izveidojusies pietiekama zaļā masa analīžu veikšanai, lai noskaidrotu 

ķīmijterapijas efektivitāti. 

Uzsākta Ribes nigrum ģints augu testēšana uz BRV, kuri tika atveseļoti Pūres 

Dārzkopības pētījumu centrā ar in vitro un ribavirīna pievienošanu. Kopā ar one-step RT-PCR. 

BRV diagnostikai tika pārbaudīti 12 Ribes nigrum paraugi no divām šķirnēm (’Berdčanka’ un 

’Mara’). Tika pārbaudīti praimeri, kas amplificē vīrusa nekodējošo RNS genoma daļu no 6664 

līdz 7361 nukleotīdam. Visiem paraugiem noteikta BRV infekcija. 

Ar one step RT-PCR testēti Malus domestica (’Baltais Dzidrais’, ’Saltanat’, ’Antejs’, 

’Kovalenkovkoje’, ’Auksis’, ’Sinap Orlovskij’) un Malus potcelmi (B118-1, B396) uz ApMV, 

ACLSV, ASPV un ASGV klātbūtni pirms tie tika audzēti kultūrās, kam pievienots ribavirīns. 

Visi paraugi bija brīvi no vīrusu infekcijām. 

Upeņu reversijas vīrusa (BRV) diagnostikai specifisku poliklonālo antivielu iegūšanai 

nepieciešamo proteīnu sintēze (Aktivitāte Nr.2.5) 

BRV attīrīšanas protokola no inficēta augu materiāla izstrāde (Aktivitāte Nr.2.5.6) 

No inficētu upeņu izplaucētiem spraudeņiem tika iegūts RT-PCR pozitīvs, BRV saturošs 

materiāls, kurš tika izmantots tabakas augu inficēšanai laboratorijas apstākļos. Kā parādīja 

vīrusa attīrīšanas eksperimenti, iegūt vairākus miligramus BRV nebija iespējams to zemās 

koncentrācijas dēļ. Attīrīti preparāti saturēja tika dažus BRV virionus, kā to novērojām ar 

elektronu mikroskopijas palīdzību. Tādējādi, ir jāsecina, ka imunizācijām pietiekošus 

daudzumu BRV nav izdevies iegūt ne no dabīgi inficētām upenēm, ne arī no laboratorijā 

kultivētiem, inficētiem tabakas augiem vīrusa zemo koncentrāciju dēļ. 

INOVATĪVU AUGĻAUGU ATVESEĻOŠANAS UN PATOGĒNU DIAGNOSTIKAS KOMPONENŠU IEGUVES 

PAŅĒMIENU EKSPERIMENTĀLA IZSTRĀDE (AKTIVITĀTE NR.3) 

Nepovīrusiem līdzīgo daļiņu iegūšanas paņēmiena izstrāde; jauno antivielu iegūšana un 

validācija BRV diagnostikai augu materiālā (Aktivitāte Nr.3.3) 

No 3D struktūru modeļiem atvasinātu BRV CP domēnu (fragmentu) ekspresijas vektoru 

konstruēšana ar mērķi producēt imunizācijām piemērotus proteīnus (Aktivitāte Nr.3.3.1) 

Kopsummā līdz 2012. gada beigām konstruēti ekspresijas vektori imunizācijām 

nepieciešamo BRV CP domēnu iegūšanai uz komerciāli pieejamu plazmīdu bāzes. 

BRV specifisku antivielu iegūšanai nepieciešamo rekombinanto proteīnu – CP domēnu 

ekspresijas vektoru pārbaudes dažādos E.coli celmos, mikroorganismu kultivēšanas apstākļu 

optimizācija (Aktivitāte Nr.3.3.2) 

Pārbaudot vairākus E.coli celmus, vairākas ekspresijas sistēmas un dažādus kultivēšanas 

apstākļus (audzēšanas laiks, temperatūra, barotņu sastāvs, inducēšanas augšanas fāze) panākta 

apmierinoša CP domēnu sintēze. 

Vīrusbrīvu, etalonaugu kategorijai atbilstošu ābeļu, bumbieru, upeņu un aveņu etalonaugu 

un pirmsbāzes materiāla eksperimentālo kolekciju izveide (Aktivitāte Nr.3.4) 

Atveseļošanas shēmā ievadīto kandidātaugu paralēla testēšana, saskaņā ar spēkā esošo 

standartu obligātajām prasībām izmantojot klasisko indikatoraugu metodi (Aktivitāte Nr.3.4.1) 
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2012. gadā uzsākta atveseļošanas shēmā ievadīto kandidātaugu paralēla testēšana ar 

indikatoraugiem. Pavasarī uz indikatoraugiem tika uzlikti 2009. gadā atveseļoto ābeļu (4 

šķirnes) kandidātaugi. Kā indikatoraugi tika izmantoti `Golden Delicious` ApMV 

identificēšanai, Malus platycarpa ACLSV noteikšanai un Virginia crab ASPV un ASGV 

identificēšanai. Rudenī uz indikatoraugiem uzlikti 2011. gadā atveseļoto 8 šķirņu kandidātaugi. 

Izmantoti indikatoraugi Virginia crab ASPV un ASGV identificēšanai, Lord Lambourne 

ApMV identificēšanai un Malus platycarpa ACLSV identificēšanai. 

Atveseļošanas shēmā ievadīto ābeļu un bumbieru kandidātaugu testēšana un atveseļošana, 

izmantojot rūpnieciskajos pētījumos un eksperimentālajā izstrādē apgūtās zināšanas, metodes 

un paņēmienus (Aktivitāte Nr.3.4.2) 

Malus kandidātaugi, tika testēti ar RT-PCR. Kopā 28 paraugi no Malus 4 genotipiem 

(B396, B9, B118 un Auksis) uz četriem vīrusiem: ApMV, ACLSV, ASGV un ASPV. Nevienā 

no noņemtajiem Malus genotipu paraugiem vīrusu infekcija netika konstatēta. 

Sagatavoti un ieziemoti 2012. gadā izveidotie kandidātaugi, pavisam kopā 140 ābeles un 

bumbieres, kurus paredzēts testēt un atveseļot ar izstrādātajām metodēm 2013. gada sezonā. 

Izmantojot rūpnieciskajos pētījumos un eksperimentālajā izstrādē apgūtās zināšanas, metodes 

un paņēmienus testēt un atveseļot aveņu un upeņu šķirnes (Aktivitāte Nr.3.4.3) 

Ribes nigrum  kandidātaugi, kuri atveseļoti un in vitro pavairoti  Pūres Dārzkopības 

pētījumu centrā tika testēti ar RT-PCR. Kopā 38 paraugi no piecām Ribes nigrum šķirnēm 

(Svita Kievskaja, Binar, Ijunskaja, Belorusskaja sladkaja, Jadrenaja). Nevienā no noņemtajiem 

Ribes nigrum paraugiem BRV infekcija netika konstatēta. 

Ābeļu, bumbieru, aveņu un upeņu etalonaugu (ciltsaugu) un bāzes materiāla eksperimentālo 

kolekciju izveide (Aktivitāte Nr.3.4.4) 

2012. gada augustā tika uzacotas ābeļu šķirnes `Auksis`, `Zarja Alatau`, `Saltanat`, `Sinap 

Orlovskij`, `Iedzēnu`, `Kovaļenkovskoje`, `Belorusskoje Maļinovoje` `Rīgas Rožābele` un 

bumbieru šķirnes `Conference`, `Suvenīrs`, `Jumurda`, `Talsu skaistule`, `Pepi`, `Vasarine 

Sviestine`, `Mļejevskaja Raņņaja`, `Mramornaja`, kuras tiks atveseļotas 2013. vai 2014. gadā. 

Šīs šķirnes LVAI vīrusbrīvā stādamateriāla izveides sistēmā ir iekļautas sākot no 2009. gada. 

Siltumnīcā turpina augt 2011. gadā uzacotās šķirnes `Roberts`, `Baiba`, `Saltanat`, `Gita`, 

`Zane`, `Konfetnoje`, `Ligita`, `Rubin`, `Uldis`, `Edīte`, kuras  atveseļos šogad, jo no dažām 

šķirnēm izveidots tikai viens kandidātaugs (`Saltanat`, `Roberts`, `Zane`), šķirnēm `Rubin` un 

`Edīte` nepieauga uzpotētie dzinumi. 

Oktobrī visi siltumnīcās augošie atveseļošanas shēmā ievadītie augi sākti gatavot 

ziemošanai. Kopumā ieziemoti: 21 ābele – atveseļotie kandidātaugi- māteskoki, kuri tika 

atveseļoti 2011. gadā in vivo un šogad tika testēti uz ApMV, ASGV, ASPV un ACLSV ar RT-

PCR un daļa uzlikti uz indikatoraugiem testēšanai uz šiem vīrusiem. Tāpat ieziemoti 2012. 

gadā in vivo atveseļotie un pieaudzētie ābeļu un bumbieru kandidātaugi, kopskaitā 28 kociņi, 

uzacotās jaunās šķirnes, kuras atveseļos 2013. un 2014. gadā, kopskaitā 140 koki. Ieziemoti no 

Pūres atvestie in vitro atveseļotie Ribes nigrum. Kopumā no Pūres tika atvesti  Ribes nigrum 

augi no piecām šķirnēm - Svita Kijevskaja, Binar, Ijunskaja, Belarusskaja Sladkaja un 

Jadernaja. Tāpat siltumnīcās ieziemoti no Pūres atvestie in vitro atveseļotie potcelmi B 396, B9, 

B118, kā arī šķirne `Auksis`. 

PĒTNIECĪBAS REZULTĀTU PUBLISKAS PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA (AKTIVITĀTE NR.4) 

Pārskata periodā projekta ietvaros publicētas 3 konferenču tēzes un sniegtas 2 

populārzinātniskās intervijas. Projekta dalībnieki piedalījušies starptautiskās konferencēs un 

vietēja mēroga semināros ar 4 ziņojumiem. 
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14. ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana 

profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību izstrādei” 2010.-2012. (vad. 

D.Segliņa) 

 Projekta realizācijas laiks: 2011.-2012. g. 

 Projekta finansējums 2012. gadā: 35 050 LVL 

 Projekta mērķis:  Smiltsērkšķu kā bioloģiski aktīvu vielu avota izmantošanas iespēju 

paplašināšana, farmācijas produktu sortimenta dažādošanai, izmantojot inovatīvas 

tehnoloģijas. 

 Projekta izpildītāji LVAI: D. Segliņa, E. Šnē, I. Krasnova, S. Ruisa, A. Olšteine, I. 

Mišina 

  

Projektā plānotas 4 aktivitātes:  

1. Tehniskā priekšizpēte. 

2. Smiltsērkšķu izejvielas un ekstraktu izpēte. 

3. Eksperimentālā produkta izstrāde un novērtēšana. 

4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. 

 

 Projekta svarīgākie rezultāti 2012. gadā 

Veikts pētījums par kopējo fenolu, flavanoīdu un kondensēto tannīnu saturu dažādās 

smiltsērkšķu auga daļās. Kā pētījuma objekts izmantoti vīrišķie pumpuri, kas ievākti aprīļa 

mēnesī to ziedēšanas laikā un sievišķo un vīrišķo augu lapas, dzinumi un ogas, kas ievākti 

jūnijā jeb 7. nedēļā pēc ziedēšanas. Pētījumā noteikts, ka ar nelielām atšķirībām vislabākais 

kopējo fenolu avots bija sievišķā un vīrišķā auga lapas. Kopējo flavonoīdu daudzums paraugos 

svārstījās plašās robežās, viszemāko līmeni sasniedzot vīrišķā auga lapās, bet visaugstāko tā 

paša auga pumpuros. Sievišķā auga dzinumi un zaļās ogas saturēja visaugstāko kondensēto 

tanīnu saturu, kas kopumā bija aptuveni 20 reizes vairāk, kā abu dzimumu augu lapās.  

Pētījumā noskaidrots, ka no taukos šķīstošajiem savienojumiem (lipofīlajiem 

antioksidantiem) smiltsērkšķu veģetatīvajās daļās atrodami α-tokoferols, α-tokotrienols, β-

tokoferols, γ-tokofrerols, β-karotīns un tāds savienojums kā plastohromanols-8. Tieši α-

tokoferols bija visplašāk pārstāvētais visās auga daļās. Otrs visplašāk daudzuma ziņā 

pārstāvētais lipofīlais antioksidants bija β-karotīns. Kopējo tokohromanolu daudzums dažādās 

smiltsērkšķu auga daļās svārstījās plašā amplitūdā un tika sarindoti šādi augošā secībā: vīrišķā 

auga dzinumi < vīrišķā auga pumpuri < sievišķā auga ogas < sievišķā auga dzinumi < vīrišķā 

auga lapas < sievišķā auga lapas.  

 

Izvērtēta dažādu kaltēšanas metožu ietekme uz smiltsērkšķu lapu ķīmisko sastāvu un 

antioksidatīvo aktivitāti. Kopējo fenolu, kopējo flavonoīdu un kondensēto tannīnu saturs būtiski 

atšķīrās svaigās un kaltētās smiltsērkšķu lapās. Augstākais fenolu saturs svaigos paraugos 

konstatēts vīrišķā auga rudens lapās, bet viszemākais tā paša auga vasaras lapās. Liofīli kaltētos 

paraugos novērota kopējo fenolu palielināšanās par 13% -21% salīdzinājumā ar svaigajiem 

paraugiem. Arī pēc mikroviļņu-vakuuma kaltēšanas kopējo fenolu saturs pieauga par 2-8%. 

Tomēr, kaltējot ar karsto gaisu fenolu saturs vairākiem paraugiem nemainījās vai samazinājās 

pavisam nedaudz 2-4%. Smiltsērkšķu rudens paraugi, ievākti vienlaicīgi ar ogām, uzrādīja 

augstāko flavonoīdu saturu. Arī kondensēto tannīnu saturs paaugstinājās, pielietojot visas trīs 

kaltēšanas metodes un salīdzinot ar svaigā izejmateriāla datiem.  

DPPH brīvā radikāļa saistīšanas potenciāls svaigās smiltsērkšķu lapās var tikt sarindots 

šādā dilstošā secībā: vīrišķie indivīdi, vasara > sievišķie indivīdi, vasara > vīrišķie indivīdi, 

rudens > sievišķie indivīdi, rudens. Tomēr visi svaigie paraugi uzrādīja stipri zemākus un līdz 
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ar to statistiski atšķirīgus rezultātus salīdzinājumā ar kaltētām lapām, kur pēc DPPH brīvā 

radikāļa saistīšanas potenciāla visaugstākie rezultāti konstatēti liofilizētajos paraugos, kam cieši 

seko karstā gaisā kaltēti lapu paraugi, tad mikroviļņu vakuuma kaltē apstrādātie un visbeidzot 

svaigie. Iegūtie dati attiecībā uz dzelzs reducēšanās potenciālu liecina par to, ka nav novērotas 

krasas atšķirības starp svaigiem un kaltētiem paraugiem.  

 

Analizēti fenolsavienojumu un to antioksidatīvās aktivitātes izmaiņas smiltsērkšķu lapās 

atkarībā no iepakojuma veida, izmantojot: polipropilēna (PP) plēves maisiņus vakuumā; 

biodegradējamā materiāla VC999 BioPack polylactic acid (PLA) plēves maisiņus ar silikona 

oksīda pārklājumu, kas uzlabo barjerīpašības vakuumā; pārtikas industrijā lietotos papīra 

iepakojumus ar dubultu pārklājumu.  

Kopējo fenolu satura visstraujākais kritums 12 mēnešu uzglabāšanas periodā novērots 1 

mēneša laikā. Ievērojamās izmaiņas fenolu saturā lapām, kas uzglabātas papīra iepakojumā 

iespējams skaidrojams iepakojuma sliktajām barjerīpašībām un skābekļa klātbūtni, kas veicina 

oksidācija procesus un izmaiņas bioķīmiskajā sastāvā. Kopumā pēc gada glabāšanas 

fenolsavienojumu saturs samazinājās par 41% - 42% visos iepakojuma veidos salīdzinājumā ar 

sākotnējo kopējo fenolu saturu. Arī kopējo flavonoīdu saturs 12 mēnešu uzglabāšanas laikā 

atkarībā no iepakojuma veida samazinājās par aptuveni 51% - 53% salīdzinot ar izejmateriālu. 

Dzelzs reducēšanas potenciāls (FRAP) 12 mēnešu uzglabāšanas laikā mainījās 

vienmērīgi, neveidojot īpaši straujus kritumus. Lielākās izmaiņas novērotas smiltsērkšķu lapās, 

kas iepakotas papīra maisiņā. PP plēves un VC999 BioPack PLA plēves iepakojumā FRAP 

vērtības pēc gada glabāšanas samazinājās par attiecīgi 15% un 13% salīdzinājumā ar sākuma 

izejmateriālu. 

Noteikti ūdens un spirta -ūdens ekstrakcijas apstākļi, iegūti ekstrakcijas produkti un 

analizēta to kvalitāte. Iegūtie rezultāti norāda, ka sausie atlikumi būtiski neatšķiras, izmantojot 

perkolācijas vai macerizācijas metodi, taču virskritiskā CO2 ekstrakcijas metodē iegūtais 

sausais atlikums vairakkārt pārsniedz abās iepriekšējās metodēs iegūtos rezultātus. Noteikts, ka 

arī temperatūra būtiski neietekmē iegūtos rezultātus. Macerizācijā ar 40% etilspirtu, gan 

perkolācijā, gan virskritiskā CO2 ekstrakcijā iegūtie rezultāti ir samērā tuvi, bet CO2 virskritiskā 

ekstrakcijā tiek iegūti daudz lielāki sausā atlikuma daudzumi, tādēļ var secināt, ka šajā procesā 

kopā ar flavonoīdiem un polifenoliem ekstrahējas arī vēl citas aktīvās vielas. Tāpat svarīgi ir 

atrisināt šajā ekstrakcijas metodē iegūto produktu izolēšanas problēmas, jo produkts ir ļoti 

higroskopisks, kā arī satur eļļas piejaukumu ar nelielu hlorofila saturu.  

Sagatavots un iesniegts patenta pieteikums LR Patentu valdei: „Smiltsērkšķu dzinumu 

sausā ekstrakta iegūšanas paņēmiens” (Nr. P-12-160; iesniedzējs - SIA Silvanols, līdzautors -

LVAI). 

 

Pārskata periodā projekta ietvaros sagatavotas un iesniegtas publicēšanai 2 

publikācijas un 1 populārzinātniska publikācija. Projekta dalībnieki piedalījušies 2 

starptautiskās konferencēs un 1vietēja mēroga seminārā ar 4 ziņojumiem. 
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2.2. Zinātniskās publikācijas 

4.1. publicētas zinātniskajā periodikā, ir citētas (izņemot pašcitēšanu) zinātniskajā 

literatūrā, ņemot vērā to citēšanas indeksu (Web of Knowledge, SCOPUS vai A&HCI, vai 

SSCI un ir iekļautas starptautiski pieejamās zinātniskajās datu bāzēs, vai kas minētas 

ASV Kongresa bibliotēkas katalogos - 19. 

Antonius K., Lacis, G., Gunnarsson, Å., Werlemark, G., Kuras, A., Korbin, M., Järve, K., 

Rugenius, R., Baniulis, D., Kaldimäe, H., Kokk, L., Schulte, E., Ryliskis, D., Todam-

Andersen, T., Karhu, S., 2012. Development of the Northern European Ribes core 

collection based on the microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant Genetic 

Resources: Characterization and Utilization, 10(1), 70-73. [SCOPUS] web adrese: 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8468533

&fulltextType=RC&fileId=S1479262111000980 

Apenite, I., Ralle, B., Laugale, V., Strautina, S. 2012 Blackcurrant gall mites in Latvia: 

Resistance of cultivars and efficacy of acaricides .Acta Horticulturae 946, pp. 257-

262. [SCOPUS] web adrese: http://www.actahort.org/books/946/index.htm. 

Baruzzi G., Ancay A., Chartier P., Kaldmäe H., Kikas A., Koron D., Martinelli A., Masny A., 

Medina J.J., Mezzetti B., Rugienius R., Sasnauskas A., Serce S., Soria C., Strautina S 

and Faedi. W. 2012. European Network for strawberry varietal evaluation Evaluation. 

Acta Horticulturae 926, pp. 133-138. [SCOPUS] web adrese: 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm. 

Feldmane, D., S. Ruisa, I. Krasnova. 2012. Investigation of the biochemical composition of 

sour cherry (Prunus cerasus L.) fruits grown in Latvia. Acta Horticulturae No 932, p. 

239 - 244. [SCOPUS], web adrese: http://www.actahort.org/books/932/index.htm 

Kampuss K., Strautina S., Kampuse S.2012. Gooseberry Ribes grossularia L. Genetic 

resources in Latvia Acta Horticulturae 926, pp. 39-46. [SCOPUS]  web.adrese: 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm. 

Karhu S., Antonius K., Rantala S., Kaldmäe H., Pluta S., Rumpunen K., RyliskisD., 

Sasnauskas A., Schulte E., Strautina S., Torben B. Toldam-Andersen T.B. 2012. 

Multinational Approach for Conserving the European Genetic Resources of Currants 

and Gooseberry Quality. Acta Horticulturae 926, pp. 27-32. [SCOPUS]  web.adrese: 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm. 

Krasnova I., Dukalska L., Seglina D., Juhnevica K., Sne E., Karklina D. (2012) Effect of 

Passive Modified Atmosphere in Different Packaging Materials on Fresh-Cut Mixed 

Fruit Salad Quality during Storage, World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 67,p. 1095-1104. [SCOPUS]  web.adrese: 

https://www.waset.org/journals/waset/v67/v67-197.pdf 

Lācis G., Kaufmane E., Kota I., Grāvīte I., Trajkovski V. 2012. Genetic diversity and 

plasticity in selected progeny of plum cultivar ‘Jubileum’. Acta Horticulturae, 935, 

129-135. [SCOPUS ] web adrese: http://www.actahort.org/books/935/index.htm 

Laugale V., Lepse L, Strautina  S., Krasnova I., Seglina D. 2012.Effect of planting density  

and plastic soil mulch on strawberry plant development, yield and fruit. Acta 

Horticulturae 926, pp. 517-524. [SCOPUS ] web adrese: 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm. 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8468533&fulltextType=RC&fileId=S1479262111000980
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8468533&fulltextType=RC&fileId=S1479262111000980
http://www.actahort.org/books/946/index.htm
http://www.actahort.org/books/926/index.htm
http://www.actahort.org/books/932/index.htm
http://www.actahort.org/books/926/index.htm
http://www.actahort.org/books/926/index.htm
https://www.waset.org/journals/waset/v67/v67-197.pdf
http://www.actahort.org/books/935/index.htm
http://www.actahort.org/books/926/index.htm
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Laugale V., Lepsis J. Strautina S. 2012. Extending of Strawberry Production Season inLatvia 

quality. Acta Horticulturae 926 , pp. 551-558.[SCOPUS ] web adrese: 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm 

Rubauskis, E., Skrivele, M. and Ikase, L. 2012. Growth and yielding of apple cultivars on the 

rootstock M 26 in Latvia. Acta Hort. (ISHS) 940:507-513. [SCOPUS], web: 

http://www.actahort.org/books/940/index.htm  

Sasnauskas, A., Rugienius, R., Bobinas, Č., Strautina, S., Kaldmäe, H., Nes, A., Pedersen, 

H.L., Coman, M. 2012.European Network for Blackcurrant Cultivar Evaluation. 2012. 

Acta Horticulturae 926 , pp. 125-132[SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/926/index.htm 

Seglina D., S. Strautina S., Krasnova I., Gailite I., Dukalska L., Suraka V. 2012. Effect of 

Packaging Materials to the Quality of Dried Candied Black Currants. Acta 

Horticulturae 946 , pp. 413-418. [SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/946/index.htm. 

Stalažs A., 2012. Diversity of currant (Ribes) species and cultivars infested by Cecidophyopsis 

mites in Latvia. Acta Horticulturae (946), 333–337. [SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/946/index.htm. 

Strautina, S., I. Krasnova, I. Kalnina, A. Sasnauskas, V. Trajkovski, O. Tikhonova. 2012. 

Results of the common international breeding program for blackcurrant. Acta Hort. 

(ISHS) 926:53-58[SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/926/index.htm. 

Strautina, S., Kasnova , I., Kalnina, I. and Laugale, V. 2012. Evaluation of red and white 

currant cultivars in Latvia. Acta Horticulturae, 946:183-188[SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/946/index.htm. 

Strautina, S., Krasnova, I., Kalnina, I. and Kampuss, K. 2012. Results of red raspberry 

breeding in Latvia. Horticulturae; 946:171-176[SCOPUS], web.adrese  

http://www.actahort.org/books/946/index.htm 

4.2. zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski 

pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskajos izdevumos - 6 

Andersone U., Samsone I., Ievinsh G. 2012. Protection of photosynthesis in coastal salt marsh 

plants Aster tripolium and Hydrocotyle vulgaris in conditions of increased soil 

salinity. Environmental and Experimental Biology 10: 89–97. [Thomson Reuter, Web 

of Knowledge] web adrese: http://eeb.lu.lv/EEB/201209/EEB_10_Andersone.shtml 

Boca S., Krasnova I., Seglina D., Aboltins, Skrupskis I. (2012) Changes of Pectin Quantity in 

Fresh and Frozen Apple Products, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 

ISSN 1934-7375, USA, Volume 7, No.1, January, 2013, David Publishing Company. 

web:  http://www.davidpublishing.com. 

Juhneviča K., Skudra G., Skudra L.: Evaluation of microbiological contamination of apples 

stored at modified atmosphere, Environmental and Experimental Biology (9), pp. 53-

59, 20, http://eeb.lu.lv/EEB/201108/EEB_9_Juhnevica.pdf 

K. Juhnevica, L. Skudra, G. Skudra, D. Seglina, M. Skrivele. Preliminary Results of 1-

Methylcyclopropene Influence on Apple Quality During Storage. “Research for Rural 

Development 2012” Jelgava, pp. 98-101. 

Rancane R., Lace B., Lacis G., 2012. Distribution and development of European pear rust in 

Latvia and relationship between severity and yield. IOBC-WPRS Bulletin, 84, 39-45. 

http://www.actahort.org/books/926/index.htm
http://www.actahort.org/books/940/index.htm
http://www.actahort.org/books/926/index.htm
http://www.actahort.org/books/946/index.htm
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http://www.iobc-wprs.org/pub/bulletins/bulletin_2012_84_table_of_contents_abstracts.pdf
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Samsone I., Andersone U., Ievinsh G. 2012. Variable effect of arthropod-induced galls on 

photochemistry of photosynthesis, oxidative enzyme activity and ethylene production 

in tree leaf tissues. Environmental and Experimental Biology 10: 15–26. [Thomson 

Reuter, Web of Knowledge] web: 

http://eeb.lu.lv/EEB/201204/EEB_10_Samsone.shtml 

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S., Ruisa S., Ikase L., Kaufmane E., Berlands V., 

Lāce B., Grāvīte I., Feldmane D., Surikova V., Apenīte I., Rancāne R., Vilka L., 

Moročko-Bičevska I., Stalažs A., Kviklys D., Uselis N. Ceļvedis komercaugļkopībā. 

Dobele: Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2012. - 188 lpp. 

 

4.3. citas zinātniskās publikācijas 

Krasnova I.(2012) Rudens bumbieru šķirņu kvalitātes novērtējums. Ražas svētki ‘Vecauce-

2012”: Studijas-Zinātne-Prakse. Zinātniskā semināra rakstu krājums. 28-32. lpp. 

Rancane R., Lace B. & Lacis G. (2012) Distribution and development of European pear rust in 

Latvia and relationship between severity and yield. IOBC -WPRS Bulletin, 84: 39-45 

Rubauskis E., Skrīvele M., Rezgale Z. 2012. Ābeļu potcelmi Latvijas komercdārziem. 

Zinātniski praktiskās konferences „Zinātne Latvijas Lauksaimniecības nākotnei: 

pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija” rakstu krājums, Jelgava, LLU, 23. – 

24.02.2012., Jelgava: LLU. 154. – 158. lpp. 

 

Populārzinātniskie raksti ar nozari saistītos žurnālos („Agrotops”, „Dārzā”, „Dārza 

pasaule”, u.c.) – 23. 

 

2.3. Dalība zinātniskajās konferencēs 
 

LVAI zinātnieki ar 61 referātu piedalījušies  zinātniskās konferencēs, darba grupu sanāksmēs 

un semināros: 

 

LZP projekts: 

 Mutiskais ziņojums: Kaufmane E., G. Lacis, S.Ruisa, D.Feldmane, I.Gravite. 

“Identification and characterization of Latvian Prunus genetic resources for 

conservation and utilization”, 1st Intl. Congress for Bacterial Diseases of Stone 

Fruits and Nuts, Zurich,Switzerland, 14.-17. februāris, 2012. 

 Stenda referāts: Grāvīte I., Kaufmane E. 2012. The Evaluation of Resistance to 

Shotehole, Leaf Rust and Fruit Tree Red Spider Mite in Elite Domestic Plum 

Hybrids in Latvia. Acta Horticulturae, iesniegts un akceptēts publicēšanai. X
th

 

International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and 

Technology, Davis, ASV, 20-25 maijs. 

 Mutiskais ziņojums: Kaufmane E., Grāvīte I. 2012. „New plum cultivars in 

Latvia” X
th

 International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and 

Technology, Davis, ASV, 20-25 maijs. 

 Stenda referāts: I. Grāvīte, E. Kaufmane 2012. „Influence of calcium and boron 

to decrease of temperature stress of domestic plums”, 2.starptautiskā zinātniskā 

konference "Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product", Rīga-Dobele, 

22.-24.augusts. 

 Stenda referāts: I. Kota, G. Lācis 2012. „Evaluation of genetic diversity in plum 

germplasm collection using DNA-based S-genotyping” Xth International 
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Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Technology, Davis, 

ASV, 20-25 maijs. 

 Mutiskais ziņojums: G.Lācis “Application of molecular genetics methods for 

fruit crop genetical resources characterization in Latvia” 2.starptautiskā 

zinātniskā konference "Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product", 

Rīga-Dobele, 2012.gada 22.-24.augusts. 

 Stenda referāts: I. Kota-Dombrovska, G.Lācis „Evaluation of domestic plum 

(Prunus domestica L.) Self-incompatibility allele diversity using dna-based s-

genotyping” 2.starptautiskā zinātniskā konference "Sustainable Fruit Growing: 

From Plant to Product", Rīga-Dobele, 2012.gada 22.-24.augusts. 

 Stenda referāts: G.Lācis „Cherry genetic resources in Latvia: conservation, 

characterization and utilization” COST Action FA1104 darba grupu simpozijs, 

Palermo, Itālija, 2012.gada 20.-24.novembris. 

 

VPP: 

 Mutiskais ziņojums: Kaufmane E., Skrivele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 

Situation and development of fruit science and commercial fruit production in 

Latvia. 2
nd

 International Scientific Conference „Sustainable Fruit Growing: 

From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, Rīga. 

 Stenda referāts: Rezgale Z., Ikase L., Rubauskis E., Skrīvele M. Effects of 

manual fruit thinning on fruit quality of apple cultivar ‘Auksis’. 2
nd

 International 

Scientific Conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 

2012. gada 22.-24. augusts, Rīga 

 Stenda referāts: Rubauskis E., M. Skrivele, L. Ikase, P. Domoto, G. Nonnecke 

and D. Kviklys. Evaluation of apple cultivar ‘Auksis’ on dwarf and semi-dwarf 

rootstocks. X International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and 

Environmental Physiology in Orchard Systems. December 3-6, 2012, 

Stellenbosch (SouthAfrica). 

 

 

LAP projekts: 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A., Gustavs Flors (1829–1883) un Latvijas 

lapblusiņu faunas pētījumu vēsture. LU 70. zinātniskā konference, Zinātņu 

vēstures un muzejniecības sekcija, 2012. gada 30. janvārī. 

 Stenda referāts: Stalažs A., Lapblusiņu (Hemiptera: Psylloidea) faunas pētījumi 

Latvijā. LU 70. zinātniskā konference, Zooloģijas sekcija, 2012. gada 10. 

februārī. 

 Mutiskais ziņojums:  Strautiņa S. Kalniņa I. 2012. Rudens aveņu šķirņu 

vērtēšanas rezultāti. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, 

lopbarība, šķiedra un enerģija. Jelgava, LLU, 23.02.2012. 

 Mutiskais ziņojums: Strautiņa S., Laugale V., Kalniņa, I. Krasnova I., Segliņa 

D., Kampuss K.. Results of small fruit breeding in Latvia. (mutiskā 

prezentācija). 2
nd

 International Scientific Conference „Sustainable Fruit 

Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, Rīga. 

 Mutiskais ziņojums: Feldmane D. Effect of drip irrigation and woodchip mulch 

on young sour cherry growth and yield. 2
nd

 International Scientific Conference 

„Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, 

Rīga. 
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 Stenda referāts: Surikova V., Rubauskis E., Karklins A. Nitrogen removal from 

apple orchard unfluenced by fertigation and mulch. 2
nd

 International Scientific 

Conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-

24. augusts, Rīga. 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A., Review of dipterous pests of cultivated and wild 

fruit plants in Latvia. International scientific conference "Fruit flies and other 

dipterous plant pests", July 9–12, 2012 Riga (Latvia). 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A., Psyllids (Psyllidae: Hemiptera) on fruit plants in 

Latvia. 2nd International scientific conference "Sustainable fruit growing: from 

plant to product", Rīga–Dobele, August 22–24, 2012. 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A., Lapblusiņu (Hemiptera: Psylloidea) faunas 

pētījumi Latvijā. LU 70. zinātniskā konference, Zooloģijas sekcija, 2012. gada 

10. februārī. 

 

ERAF projekts Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A., Review of dipterous pests of cultivated and wild 

fruit plants in Latvia. International scientific conference "Fruit flies and other 

dipterous plant pests", July 9–12, 2012 Riga (Latvia). 

 Mutiskais ziņojums:  Stalažs A., Rhagoletis (Diptera: Tephritidae) fruit flies in 

Latvia. International scientific conference "Fruit flies and other dipterous plant 

pests", July 9–12, 2012 Riga (Latvia). 

 Stenda referāts: Rubauskis E., Skrīvele M., Ruisa S, Feldmane D. Growth and 

yielding of two sweet cherry cultivars on vegetative propagated rootstocks. X 

International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental 

Physiology in Orchard Systems. December 3-6, 2012, Stellenbosch (South 

Africa) 

 Stenda referāts: Rubauskis E. Ruisa S., Feldmane D., Skrīvele M. Preliminary 

observation of VOEN rain-cover influence on photosynthetic activity affected 

parameters of sweet cherry leaves. 2
nd

 International Scientific Conference 

„Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, 

Rīga. 

 Stenda referāts: Rubauskis E., Skrivele M., Ruisa S., Feldmane D. The effect of 

crown restriction on the growth and productivity of sweet cherry trees. 2
nd

 

International Scientific Conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to 

Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, Rīga. 

 Stenda referāts: Ruisa S., Feldmane D., Rubauskis E. Use of rain covers to 

improve sweet cherry fruit quality. 2
nd

 International Scientific Conference 

„Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, 

Rīga. 

 Stenda referāts: Ruisa S., Feldmane D., Rubauskis E., Skrivele M., Ruisa S., 

Feldmane D. The effect of VOEN cover influence on the growth and yield of 

two sweet cherry cultivars. 2
nd

 International Scientific Conference „Sustainable 

Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-24. augusts, Rīga. 

 Stenda referāts: Strautina S., Kalnina I., Lusens R. Growing of red raspberry 

cultivar ‘Glen Ample’ under high tunnels in Latvia. 2nd International Scientific 

Conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012. gada 22.-

24. augusts, Rīga. 

 

ERAF projekts Nr. 2010/0246/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/159 
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 Mutiskais ziņojums: E. Šnē, D. Segliņa ”Different lippophilic compounds in 

vegetative organs of sea buckthorn”, 2nd European Workshop on Sea 

buckthorn”, 17.-20. oktobris, Viļņa, Lietuva. 

 Mutiskais ziņojums: D. Segliņa “Sea buckthorn growing, processing and science 

in Latvia“, II Lietuvas smiltsērkšķu asociācijas (LISA) seminārs, 11. Maijs, 

2012., Kauņa, Lietuva.  

 Stenda referāts: E. Šnē, P. Gornas, R. Galoburda, D. Segliņa „The content of 

tochohromanols and beta-carotene in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) 

leaves processed by different drying methods  Foodbalt 2012 „Innovative and 

healty food for consumers”, 2012. gada 17.-18. maijs, Ķauņa, Lietuva. 

 Stenda referāts: E. Šnē, R. Galoburda, D. Segliņa “Sea buckthorn vegetative 

parts — a good source of bioactive compounds”. International conference 

“Nutrition and Health”, 4.-6. Septembris, 2012., LU, Rīga. 
 

ESF projekts Nr.2009/0228/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 

 

 Stenda referāts: Kalnina I., Strautina S., Siliņa L., Laugale V. “The Possibilities 

of Strawberry Growing under High Tunnels in Latvia”. The 7th International 

Strawberry Symposium, Beijing, China, 18th to 22nd February 2012. 

 Stenda referāts: Gornas P., Krasnova I., Seglina D. “Differences of the 

polyphenols between green and red skin of apple”. “Paris Polyphenols 2012”, 

Parīzē, Francijā, 7.-8. Jūnijs. 

 Mutiskais ziņojums: Juhneviča K., Skudra L., Skrivele M., Seglina D., Skudra 

G. ”Preliminary Results of 1-Methylcyclopropene Influence on Apple Quality 

During Storage”’, 18th Annual International Scientific Conference ‘Research for 

Rural Development 2012’ Jelgavā, 16. – 18. Maijs. 

 Stenda referāts: Juhneviča K., Skudra L., Skrivele M., Segliņa D., Skudra G. 

“Microbial contamination assessment of different apple storage technologies”. 7. 

starptautiskā zinātniskā konference FoodBalt 2012, Kauņa, Lietuva 2012. gada 

17.-18. Maijs. 

 Stenda referāts: Krasnova I., Seglina D., Karklina D., Juhņeviča K.,
 
Gailite I. 

Effect of different antibrowning agents to the microbiology of the fresh cut 

during storage”. 7. starptautiskā zinātniskā konference FoodBalt 2012, Kauņa, 

Lietuva 2012. gada 17.-18. Maijs. 

 Stenda referāts: Juhņeviča K. Skudra L., Segliņa D., Skudra G., Stepanovs A., 

Eiduks J. Attributes affecting apple quality in sensory analysis”, 6th Central 

European Congress on Food 2012, Serbija, 23. – 26. Maijs. 

 Stenda referāts: Seglina D., Juhnevica K., Krasnova I. “The sensory evaluation 

of different fresh-cut fruit salads”, 6th Central European Congress on Food 

2012, Serbija, 23. – 26. Maijs. 

 Stenda referāts: Ikase L., Segliņa D., Olšteine A. “Changes of fruit quality of 

new apple cultivars during storage”, starptautiskā zinātniskā konference 

„Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012.gada 22.-24.augusts. 

 Stenda referāts: Lāce B., Lācis G., Blukmanis M. „Average fruit weight as the 

fruit quality parameter for evaluation of pear cultivars grown in Latvia”, 

starptautiskā zinātniskā konference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to 

Product”, 2012.gada 22.-24.augusts. 
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 Stenda referāts: Seglina, I. Krasnova, A. Aboltins, I. Misina and I. Gailite “The 

effect of anti-browning agents to the quality of fresh cut pear”, 2nd Symposium 

on Horticulture in Europe, Angers, Francija, 2012. gada 01. - 06. Jūlijs. 

 Stenda referāts: Lāce B., Lācis G. “Evaluation of Pear (Pyrus communis L.) 

Cultivars Grown in Latvia for Fresh Market and Processing”, 2nd Symposium 

on Horticulture in Europe, Angers, Francija, 2012. gada 01. - 06. Jūlijs. 

 Stenda referāts: Krasnova I., Seglina D., Misina I., Dukalska L., Karklina D. 

“Influence of anti-browning inhibitors and biodegradable packaging on the 

quality of fresh-cut pears”, starptautiskā zinātniskā konference „Sustainable 

Fruit Growing: From Plant to Product”, 2012.gada 22.-24.augusts. 

 Stenda referāts: Baiba Lāce, Inga Moročko-Bičevska „European pear rust 

control possibilities based on life cycle of the pathogen”, 8. Starptautiskā 

konference „Integrated plant protection of diseases in fruits”, Kusadasī, Turcija, 

7. – 12. 10.2012.  

 Mutiskais ziņojums: Juhņeviča K., Skudra L. Skrīvele M., Seglina D. „The 

evaluation of apple quality during storage at modified atmosphere”, International 

Scientific Conference „The Development Prospects of Fruit and Small Fruit 

Storage and Processing Technologies in Modern Economic Conditions”, 

Samohvalovici, Belorussia, 09-12.10.2012.  

 Stenda referāts: Fatehi J. & Moročko-Bičevska I. “Taxonomic position of 

Gnomonia fragariae and related species within Diaporthales”, 2. starptautiskajā 

konference “Sustainable fruit growing: from plant to product” Rīgā, 2012. gada 

22.-24. augusts. 

 Stenda referāts: Gospodaryk A., Pūpola N., Kāle A., Moročko-Bičevska I. 

“Distribution of viral diseases in plum orchards in Latvia”, 2. starptautiskajā 

konference “Sustainable fruit growing: from plant to product” Rīgā, 2012. gada 

22.-24. augusts. 

 Stenda referāts: Moročko-Bičevska I., Sokolova O. & Fatehi J. “Vegetative 

compatibility in strawberry pathogen Gnomonia fragariae”, 2. starptautiskajā 

konference “Sustainable fruit growing: from plant to product” Rīgā, 2012. gada 

22.-24. augusts. 

 Stenda referāts: Sokolova O. and Moročko-Bičevska I. “Aggressiveness of 

Gnomonia fragariae and susceptibility of strawberry cultivars to root rot and 

petiole blight”, 2. starptautiskajā konference “Sustainable fruit growing: from 

plant to product” Rīgā, 2012. gada 22.-24. augusts. 

 Stenda referāts: Moročko-Bičevska I. and Sokolova O. “Root rot and petiole 

blight of strawberry and control possibilities by the use of tolerant cultivars”, 

Starptautiskā konference “8th International Conference on Integrated Fruit 

Production” Turcija 2012. gada 7.-12. oktobris. 

 Stenda ziņojums: Ineta Samsone, Gunārs Lācis “RAPD polymorphism linked 

with the strawberry susceptibility to Gnomonia fragariae”, 2
nd

 international 

scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Rīga, 

Latvija, 2012.gada 22.-24.augusts. 

 Stenda ziņojums: Gunārs Lācis, Baiba Lāce, Māris Blukmanis „Field Evaluation 

of Scab (Venturia pirina Aderh.) Severity on Fruits Depending on Pear 

Cultivars”, II Symposium on Horticulture in Europe, SHE 2012, Angers, 

Francija 2012.gada 1.-5.jūlijs. 
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 Stenda ziņojums: I. Samsone, I. Moročko-Bičevska, O. Sokolova, G. Lācis 

“Resistance of strawberry to root rot and petiole blight caused by Gnomonia 

fragariae”, VII International Strawberry Symposium, Beijing, China, 2012. 

 Stenda ziņojums: Gospodaryk A., Pūpola N., Kāle A., Moročko-Bičevska I. 

“The monitoring of occurrence of four common viruses in plum cultivars in 

Latvia”, 22
nd

 International conference on virus and other graft transmittable 

diseases of Fruit Crops 2012, Rome, Italy 

 

 

EUREKA projekts 

 

 Stenda referāts: S. Ruisa, A. Olsteine, I. Krasnova, D. Seglina, V. Suraka, I.A. 

Skrupskis. Black currant marc – valuable source of biologically active 

compounds. 6th Central European Congress on Food 2012, Serbija, 23. – 26. 

Maijs. 

 

ERAF projekts Nr. 2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 

 Mutiskais ziņojums: Kāle A., Gospodaryk A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. 

“Establishment of virus-free planting material for pome fruit in Latvia”, 22
nd

 

International conference on Virus and other graft transmissible Diseases of fruit 

crops, Rome, June 3-8, 2012. 

 Mutiskais ziņojums: Kāle A., Gospodaryk A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. 

“Establishment of virus-free nuclear stock collection for pome fruits in Latvia”, 

2
nd

 International scientific conference “Sustainable fruit growing: from plant to 

product”, August 22-24, 2012, Riga-Dobele, Latvia. 

 Mutiskais ziņojums: A. Stalažs “Maurērču (Acari: Eriophyoidea) ietekme uz 

augiem”, Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference, Augu bioloģijas 

sekcija, 2012. gada 1. februārī. 

 Mutiskais ziņojums: Stalažs A. “Cecidophyopsis ģints pumpurērču ģeogrāfiskās 

izplatības īpatnības uz Ribes ģints augiem Latvijā”, Ģeogrāfija mainīgajā 

pasaulē. IV Latvijas ģeogrāfijas kongress, 2012. gada 16. marts. 

 

ERAF projekts Nr. 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007 

 Mutisks ziņojums: Kāle A., Gospodaryk A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. 

“Establishment of virus-free planting material for pome fruit in Latvia”, 22
nd

 

International conference on virus and other graft transmittable diseases of Fruit 

Crops 2012, Rome, Italy. 

 

2.4. Veiktie līgumdarbi 

LVAI zinātnieki piedalījušies 3 līgumdarbu ar zemnieku saimniecībām un augļu 

pārstrādes uzņēmumiem saistītu līgumdarbu realizācijā - augļu dārzu ierīkošanas plāna un 

šķirņu sortimenta atbilstošai dārza vietai izstrāde; līgumdarbs ar PIUC par lekciju kursu un 

praktisko semināru vadību augļkopjiem; līgumdarbs ar SIA Lateco Food par augļu un ogu 

pārstrādes tehnoloģiju (zīdaiņu pārtikai) izstrādi. 
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2.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura 

darbi 

LVAI izstrādāti un 2012. gadā aizstāvēti: 

 

Maģistra darbi – 2 

Baiba Lāce „Bumbieru - kadiķu rūsas (ier. Gymnosporangium fuscum) izplatība un 

ierobežošanas iespējas” (vad. B. Bankina, LLU) 

 

Anita Olšteine „Upeņu spiedpalieku kvalitatīvo faktoru izpēte šķiedrvielu preparātu 

izstrādei” (vadītājs I.A. Skrupskis LLU, zinātniskā konsultante D. Segliņa LVAI)  
 

Promocijas darbi - 2 

Valentīna Surikova „Slāpekļa, fosfora un kālija pielietošanas veidu pētījumi ābeļu šķirnei 

‘Melba’(vadītājs A.Kārkliņš) - aizstāvēts LLU 2012. g. 31. augusts. 

Daina Feldmane „Apūdeņošanas un mulčas ietekme uz skābo ķiršu P.cerasus ražas 

veidošanos un augļu kvalitāti” (vadītājs M.Āboliņš) - aizstāvēts LLU 2012. g. 31. augusts. 

 

Šobrīd LLU Lauksaimniecības fakultātes doktorantūrā studē un Dr. darbus izstrādā 8 LVAI 

darbinieki: 

Neda Pūpola „Ābeļu lapu hlorotiskās plankumainības vīrusa epidemioloģija un molekulārā 

daudzveidība Latvijā” (vadītāja I.Turka, LLU). 

Arturs Stalažs „Ar Ribes ģints augiem saistīto Cidophyopsis ģints pumpurērču sugu sastāvs un 

to saistība ar vīrusslimību pārnešanu Latvijā” (vadītāja I.Turka, LLU) 

Inta Krasnova „Bumbieru kvalitātes izmaiņas uzglabāšanas laikā un pārstrādes procesos” 

(vadītāja D. Kārkliņa, LLU, zinātniskā konsultante D.Segliņa). 

Ilze Grāvīte „Plūmju šķirņu un perspektīvo hibrīdu  ziedpumpuru  attīstības un ziedu 

apaugļošanās īpatnības un to ietekmējošie faktori” (vadītājs M.Āboliņš, LLU) 

Sigita Boča „Augļu un ogu desertu kvalitāti noteicošie faktori” (vadītājs I. A. Skrupskis, LLU) 

Elga Šnē „Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu piemērotība uztura bagātinātāju un pārtikas produktu 

izstrādei” (vadītāja R. Galoburda, LLU, zinātniskā konsultante D. Segliņa) 

Karina Juhņēviča ”Ābolu kvalitātes izvērtējums atkarībā no pirmapstrādes un uzglabāšanas 

apstākļiem” (vadītāja L. Skudra LLU, zinātniskā konsultante M. Skrīvele) 

Baiba Lāce „Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. 

Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas 

slimības ierobežošanā” (vadītāja B.Bankina, LLU, zinātniskā konsultante I.Moročko-

Bičevska). 

 

Šobrīd maģistratūrā studē 1 LVAI darbiniece: 

 

Zanda Rezgale „Ābeļu šķirnes ‘Auksis’ augļu kvalitātes atkarība no laistīšanas un fertigācijas” 

(vad. K. Kampuss, LLU). 
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Šobrīd LVAI tiek izstrādāts 1 bakalaura darbs: 

Inga Mišina „Piedāvātā sortimenta pilnveide „Gardi gan” kafejnīcā” (vadītāja G. Skudra LLU, 

zinātniskā konsultante D. Segliņa), LLU 

 

Šobrīd LVAI strādā 10 jaunie zinātnieki. 

 

2.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija  

Tiek uzturēti 3 (trīs) LR patenti - Nr. 12779 „Krūmcidoniju sukādes”, Nr. 13468 “Lielogu 

dzērveņu sukāžu iegūšanas paņēmiens”, kā arī 2010. gadā reģistrētais patents Nr. 14129, 

„Smiltsērkšķu nektāra iegūšanas tehnoloģija”. 

Bez tam līdzautorībā ar LLU tiek uzturēti 2010. gadā reģistrēti 2 patenti - Nr. 14113 

„Fermentētu auzu šķīstošās frakcijas izmantošanas paņēmiens dzēriena ražošanas tehnoloģijā 

un Nr. 14095 „Paņēmiens vistas fileja ar dārzeņu-augļu piedevu pagatavošanai 

vakuumiepakojumā (Sous vide iepakojumā)”. 

LR Patentu valdē 2012. gadā iesniegts patenta pieteikums Nr. P-12-144 „Ābolu biezeņa ar 

piedevām izmantošanas paņēmiens saldu un sāļu produktu ražošanai”. 

LR Patentu valdē 2012. gadā iesniegts patenta pieteikums Nr. P-12-160 „Smiltsērkšķu 

dzinumu sausā ekstrakta iegūšanas paņēmiens” (iesniedzējs - SIA Silvanols, līdzautors -

LVAI). 

51 (piecdesmit viena) LR reģistrētas un uzturēta augļaugu un ceriņu šķirnes, t.sk 13 – 

pēdējo 5 gadu laikā. 

7 (septiņas) starptautiski (Zviedrijā un Beļģijā)reģistrētas un uzturētas šķirnes, t.sk. 7 - 

pēdējo 5 gadu laikā. 

2012. gadā reģistrētas Latvijā 1 krūmcidoniju, 1 upeņu šķirne. AVS tests veiksmīgi pabeigts 2 

krūmcidoniju šķirnēm. 

Iesniegtas reģistrācijai Latvijā un iziet AVS testu Polijā 1 ābeļu un 3 plūmju šķirnes. 

2012. gadā pārdotas 17 augļu koku un ogulāju šķirņu licences, kā arī 3 augļu 

pārstrādes tehnoloģijas. 

2.7. Zinātniskā sadarbība ar citām institūcijām Latvijā un pasaulē 

Pārskata periodā notika sadarbība ar zinātniskajām iestādēm Latvijā, kā arī ārvalstīs. Tā 

kā selekcijas darbs cieši saistīts ar šķirņu agrotehnisko pārbaudi, pārstrādes iespēju pētījumiem, 

tad visciešākā saikne bija ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, Pūres Dārzkopības Pētījumu 

centru un LV Augu aizsardzības pētniecības centru. Tā kā ģenētisko resursu izpēte ir katras 

selekcijas programmas pamats, tad cieša sadarbība izveidojusies ar Latvijas Ģenētisko resursu 

centru, kas izvietots LVMI „Silava”, kā arī ar Ziemeļvalstu Gēnu Banku par ģenētisko resursu 

izpēti, vienotu aprakstīšanas sistēmu un saglabāšanu.  

2012. gadā uzsākta sadarbība ar vairākām zinātniskajām institūcijām, gatavojot 7. Ietvara 

projekta pieteikumus: Humboldt University, Faculty of Agriculture and Horticulture (Vācija), 

University of Turku (Somija), Vytautas Magnus University (Lietuva). 

Izveidojusies sadarbība Federal Department of Economic Affairs, Education and 

Research EAER, Research Station Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Department of 
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Plant Protection and Fruit and Vegetable Extension (Šveice) tīkla VINQUEST 

(http://www.vinquest.ch/) ietvaros. 

Uzsākta sadarbība zemeņu šķirņu izpētē ar CIV, Centre for Variety Innovation (Itālija). 

Veiksmīgi turpinājusies sadarbība ar Aiovas universitātes Dārzkopības nodaļu (ASV) 

ābeļu šķirņu pārbaudei uz dažādiem Amerikā selekcionētiem potcelmiem, selekcijas un 

izmēģinājumu iestādēm dažādās Eiropas valstīs. Turpināta 2010. gadā uzsāktā sadarbība ar 

Beļģijas ābeļu selekcionāriem (Better3fruit N.V.).  

Dažādu projektu un sadarbības programmu ietvaros zinātnieki piedalījušies starptautiskās 

konferencēs, darba grupu sanāksmēs, u.c. Eiropas valstīs, ASV, Ķīnā, Dienvidāfrikā, u.c.( skat. 

iepriekšējās nodaļās) 

Notiek regulāra selekcijas materiāla apmaiņa ar jau minētajām, kā arī citām selekcijas 

iestādēm (kopumā 16) dažādās pasaules valstīs. Cieši sakari selekcijas darbā turpinās ar 

Lietuvas Dārzkopības institūta Babtai, Igaunijas Dārzkopības institūta Polli, Polijas 

Dārzkopības institūtu Skiernovicē un Baltkrievijas Dārzkopības institūta Samohvalovičos 

selekcionāriem.  

Noorganizēta starptautiska konference (2
nd

 International Scientific Conference 

„Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”), 2012. gada 22.-24. augustā, kurā 

piedalījās 72 dalībnieki no 11 valstīm (t.k. Polijas, Spānijas, Irānas, Vācijas, Krievijas, 

Baltkrievijas, Rumānijas, u.c.). http://www.lvai.lv/Konference-2012/index.html 

 

2.8. Sadarbība ar ražotājiem 

2012.gadā noorganizētas divas lauku dienas, kurās ziņots par pētījumu rezultātiem. 

Veiksmīgi turpinās sadarbība ar ražotājiem, Latvijas Augļkopju asociāciju, t.sk. Smiltsērkšķu 

audzētāju un Vīnogu audzētāju nodaļām, maziem un vidējiem pārstrādes uzņēmumiem (SIA 

„Satori Alfa”, „Dienvidi Plus”, „Daro Cēsis”, „Amberbloom”, „Topinambo”, A/S „Laima”, 

„LatEkoFood”, u.c.). 

LVAI zinātnieki veic datu apkopošanu par šķirņu ražošanas pārbaudēm zemnieku 

saimniecībās.  

Zinātnieki organizējuši un ņēmuši dalību vairāk nekā desmit augļu, ogu un pārstrādes 

produktu izstādēs Rīgā un citās Latvijas pilsētās, t.sk.: 

 Fruit Logistica 2012 (Berlīne, Vācija) 

 Ziemas augļu izstāde Dabas Muzejā, Rīgā; 

 Starptautiskā pārtikas izstāde “Riga Food 2012” Rīgā; 

 Ābolu festivāls pie tirdzniecības centra „Spice” Rīgā ; 

 Ražas svētki “Vecauce-2012”, Vecaucē, 

 Ābolu izstāde Dobeles Amatu mājā, u.c. 

http://www.vinquest.ch/
http://www.lvai.lv/Konference-2012/index.html
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3. Finanšu informācija 

 

3.1. Pārskats par saņemto finansējumu 

 
Institūta finansējums veidojas no dažāda veida zinātnes projektiem, bāzes finansējuma, 

kā arī no pašu ieņēmumiem. 3.1. attēlā  atspoguļoti kopējie ieņēmumi pēdējos piecos gados. Kā 

redzams, 2012. finansējums pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kas skaidrojams 

galvenokārt ar 6 ERAF līdzfinansētu projektu īstenošanu. 

 

 
3.1.att. Saņemtais finansējums 2008.-2012 g.g.  

 

 

3.2. attēlā atspoguļots 2012. gada ieņēmumu procentuāls sadalījums. Kā redzams lielāko 

ieņēmumu daļu (77 %) sastāda no zinātnes projektiem piesaistītie ieņēmumi. Ieņēmumi no 

līgumdarbiem, kokaudzētavas produkcijas, no augļu, ogu un to pārstrādes produktu realizācijas, 

muzeja darbības citi neliela apjoma darījumi (telpu noma, LVAI grāmatu u.c. izdevumu 

realizācijas, u.c.) - sastāda 17 %, savukārt 6% - līdzekļi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 

(Laboratorijas ēkas siltināšanai un rekonstrukcijai). 
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3.2.att. Ieņēmumu sadalījums pa galvenajām pozīcijām 2012.g. 

 

Iepriekšējos gados finansējuma daļas pieaugums no zinātnes projektiem lielā mērā bija 

saistīts ar valsts politiku – radās arvien lielākas iespējas piesaistīt dažāda veida finanses. Bez 

līdzšinējiem LZP projektiem, Valsts subsīdiju projektiem, kas bija pieejami jau kopš 1990-iem 

gadiem, nāca klāt iespēja iesaistīties Valsts pētījumu programmās, ERAF Struktūrfondu 

projektos (jo kopš 2006.gada viena no valsts zinātnes prioritātēm ir lauksaimniecība) u.c., ko 

Institūts aktīvi izmantoja (3.3.att.). Lielāko daļu no zinātnes finansējuma 2012. gadā veido ESF 

un ERAF Nacionālo programmu projektu (63%) finansējums. 14% no visa zinātnes 

finansējuma sastāda no ZM LAP finansētais projekts, 8 % - ārvalstu finansējums (INTERREG, 

RIBESCO un divpusējie sadarbības projekti) un 9 % bāzes finansējums. Valsts programmas 

finansējums, kas 2012. gadā bija būtiski mazāks nekā iepriekšējās VPP periodā, sastāda 4%, 

tikai 2 % - LZP projekts. 

 
3.3.att. Zinātnes finansējuma sadalījums  

 

Lielākos ienākumus no saimnieciskās darbības sastāda stādu realizācija (29 %) (3.4.att.). 

Augļu un ogu realizācijas apjomi līdzīgi kā 2012. gadā sastāda 22 % no saimnieciskās darbības 
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ieņēmumiem. Jāatzīmē, ka tie uzskatāmi kā blakus ienākumi no selekcijas un agrotehnisko 

pētījumu lauka izmēģinājumiem. Komercstādījumu, kas būtu ierīkoti speciāli peļņas gūšanai, 

Institūtā nav. Ienākumi no augļu, ogu un pārstrādes produktu realizācijas sastāda 17 %.  

Ik gadus pieaug dārza apmeklētāju skaits (ceriņu koncerts, izstādes, ceriņu ziedēšanas 

laiks, utt.), līdz ar to palielinās ieņēmumu daļa no muzeja (20% no saimnieciskās darbības 

ieņēmumiem). Ceriņu ziedēšanas laikā Institūtu apmeklēja ap 30 tūkstoši cilvēku. 

 

 
 

3.4.att. Ienākumu no saimnieciskās darbības sadalījums 

 

3.2. Pārskats par finansējuma izlietojumu 
 

Lielāko izdevumu daļu Institūtā sastāda uzturēšanas izdevumi, t.sk. atalgojums. Atsevišķi 

analizēts bāzes finansējuma izlietojums (3.1. tabula). 

 

3.1.tabula 

Saņemtais bāzes finansējums un tā izlietojums 

Ieņēmumu – izdevumu nosaukums 
Summa 

Ls % 

Saņemtais bāzes finansējums 115496 100 

Izdevumi kopā* 109522 100 

t.sk. kārtējie izdevumi 109522 100 

Atalgojumi zinātniskajiem darbiniekiem 85365 78 

Soc. pieskaitījumi 24.09 % 20275 18 

Infrastruktūra: 3882 4 

maksa par elektroenerģiju 2289 2 

maksa par komunālajiem pakalpojumiem(ūdeni, 

kanalizāciju,atkritumiem) 

807 1 

maksa par kurināmo          786 1 

*Atlikums uz 1.01.2013.=5974.21, k as tika izlietots ERAF projektu līdzfinansējumam 

2013. gadā.  

 

Kā redzams no 3.1. tabulas, bāzes finansējuma lielākā daļa izlietota zinātnisko darbinieku 

atalgojumam (kopā ar sociālo nodokli 96 %). Tikai 4 % sastāda infrastruktūras uzturēšanas 
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izdevumi (elektrība, apkure, u.c.). Šādu bāzes finansējuma sadali Institūts izvēlējās vairāku 

iemeslu dēļ. Pirmkārt, Institūta ēku tiešās uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši nelielas. Lielāko 

izdevumu daļu sastāda elektrība (laboratorijas, saldētavas, dzesētavas u.c.). Otrkārt, Institūts 

realizē projektus, kuros līdz 10 % no kopējām izmaksām ir paredzēts infrastruktūras 

uzturēšanai. Treškārt, lai saglabātu esošos un piesaistītu jaunus zinātniskos darbiniekus, ir ļoti 

būtisks konkurētspējīgs atalgojums. Šādā veidā, maksājot MK Noteikumos pieļauto atalgojuma 

daļu no bāzes finansējuma un papildus- atkarībā no dalības un aktivitātes zinātniskajos 

projektos, tas tiek nodrošināts.  

 

4. Personāls 
 

 

LVAI 2012. gadā pastāvīgi strādājošo zinātnisko darbinieku skaits ir palicis praktiski 

nemainīgs. Uz 2012. gada decembri LVAI strādāja 60 zinātniskie darbinieki, t.sk. 19 

lauksaimniecības, bioloģijas, ķīmijas un inženierzinātņu doktori (t.sk 10 jaunie zinātnieki); 11 

lauksaimniecības un bioloģijas zinātņu maģistri (t.sk. 7 doktoranti), 1 maģistrants. Zinātniskā 

personāla vidējais vecums - 43,5 gadi, 46% zinātniskā personāla vecums nepārsniedz 35 gadus. 

Pateicoties minētajam projektam, LVAI ir izdevies piesaistīt trīs ārzemju zinātniekus – augstas 

klases speciālistus augu pataloģijas un bioķīmijas jomās. 

 

 

5. Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas institūta 

struktūrā 
 

20102. gadā būtiskas pārmaiņas institūta struktūrā nav notikušas. 

 
 

6. LVAI attīstības perspektīvas 2013. gadā 
 

Latvijas Valsts augļkopības institūts ir izveidojies par dārzkopības zinātnes centru, kurā 

tiek apvienoti fundamentālie un praktiskie pētījumi ,un kas kalpo par mācību un konsultāciju 

bāzi komercdārzkopjiem, LLU, LU, RTU un RSU studentiem maģistra un doktora darbu 

izstrādei.  

Esošais zinātniskais potenciāls un tehniskais nodrošinājums ļauj veikt LVAI paredzētos 

ZM noteiktos uzdevumus. Galvenā vērība jāpievērš zinātnisko pētījumu atbilstībai šibrīža 

pieprasījumam augļkopības nozares attīstībai. Ņemot vērā pēdējo gadu komercaugļkopības 

nozares attīstības gaitu, pieaug pieprasījums pēc zinātnisko pētījumu rezultātiem. Tāpēc LVAI 

zinātniekiem arī turpmāk svarīgi uzturēt ciešu saikni ar Latvijas augļkopju asociāciju, kā arī 

tiešos kontaktus ar komercaugļkopjiem, lai atdeve būtu maksimāla.  

Jāizstrādā un jāapstiprina Darbības un attīstības stratēģija 2014.- 2017.gg., kurā 

jāparedz tuvākie mērķi, uzdevumi to īstenošanai, kā arī prognozējamie rezultāti un 

nepieciešamais finansējums.  

Galvenā vērība tiks piegriezta zinātnisko mērķu īstenošanai, kas saistīts ar pētījumu 

turpināšanu uzsākto projektu ietvaros, kā arī jaunu projektu (gan vietējo, gan starptautisko) 

pieteikumu izstrādi un īstenošanu. 2012. gada beigās uzsākts darbs pie 3 apjomīgu projektu 

pieteikumu gatavošanas (iesniegti 2013. gada februārī) - ESF Cilvēkresursu piesaistes projekts 

aktivitāte 1.1.1.2), divi ES Ietvara projekti. Jāpabeidz trīs uzsākto ERAF projektu īstenošana 
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(aktivitātes 2.1.1.1. un 2.1.1.2.). Turpināt veiksmīgi uzsākto LAP un ZM finansēto, LZP 

pētījumu projekta un Valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu. 

Nopietni jāstrādā pie augsta līmeņa zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, 

kā arī izstrādāto tehnoloģiju patentēšanas un jaunu šķirņu gatavošanas reģistrācijai. 

Līdzās zinātniskajai darbībai tiks turpināts darbs arī ar pētniecību tieši nesaistīta 

darbība - uzturēta Institūta un tā pamatlicēja P.Upīša vēsturisko materiālu fondu krātuve; 

organizētas ar nozari saistītas izstādes un pasākumi; uzturēta un attīstīta viena no Eiropas 

plašākajām ceriņu šķirņu kolekcijām, izmantojot ceriņu dārza estētisko potenciālu kultūras 

pasākumu organizēšanai; popularizētas Institūtā izveidotās augļaugu un ceriņu šķirnes, tās 

pavairojot un realizējot; popularizētas Institūtā izstrādātās augļu un ogu inovatīvas pārstrādes 

tehnoloģijas, patenti, jaunie produkti, realizētas licences vai produkti interesentiem. 

Lai sasniegtu nospraustos zinātniskās darbības mērķus, LVAI jāveic vairāki pasākumi 

MTB modernizācijai un uzturēšanai. Svarīgākais ir eksperimentālo pētījumu laboratoriju 

bloka 2.stāva izbūve papildus laboratoriju telpu izveidei, korpusa siltināšana, jumta 

rekonstrukcija. Šī ir pirmās nepieciešamības prioritāte tuvākajiem gadiem, jo iepriekšējo 5 gadu 

laikā ir veiktas nozīmīgas investīcijas telpu rekonstrukcijai un modernu pētniecības iekārtu 

iegādei. Sakarā ar pētījumu paplašināšanos, LVAI audzis zinātniskā personāla skaits, šobrīd 

trūkst darbam piemērotas telpas. Pētījumu veikšanai iegādātas modernas laboratorijas iekārtas, 

kuru izvietošanai atbilstoši to prasībām (ventilācija, gaisa kondicionieri, garantēta nepārtraukta 

strāvas padeve u.c.), nepieciešamas papildus telpas. LVAI tādu šobrīd nav. Turklāt1970-os 

gados celtajai ēkai ir plakanais jumts, kas tiek remontēts ik pa 4-5 gadiem, taču ar to nav 

iespējams novērst pamatproblēmu. Līdz ar to svaigi remontētajās telpās no mitruma tiek bojāts 

griestu un sienu segums. Tiek apdraudētas arī iekārtas. Ir izstrādāts būvprojekts, jāturpina 

darbs pie otrā stāva izbūves. Finanšu avots ir ERAF Darbības programmas "Uzņēmējdarbība 

un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 

pieejamie līdzekļi. ZM ir deleģējusi un IZM apstiprinājusi LVAI par vadošo iestādi Pārtikas un 

lauksaimniecības resursu izmantošanas Valsts nozīmes pētniecības centra stratēģijas izstrādē, 

kā arī projekta vadībā. Šī būs viena no LVAI prioritātēm arī 2013. gadā. 
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7. Kontakti 
 

 Graudu iela 1, Dobele, LV 3701 
 +(371) 63722294 

 +(371) 63781718 

 lvai@lvai.lv 

 http://www.lvai.lv 

 

 

Direktore E. Kaufmane –  29495118 

     kaufmane@latnet.lv 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, 

Selekcijas un šķirņu izpētes nodaļas vadītāja S. Strautiņa  63707346 

     Sarmite.Strautina@lvai.lv 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietniece M. Skrīvele -  29141514 

     baltplant@latnet.lv 

Galvenā grāmatvede Z.Riekstiņa  25621025 

     gramatvediba@lvai.lv 

     zinaida.riekstina@lvai.lv 

Agrotehnisko pētījumu nodaļas vadītājs E. Rubauskis  25618751 

     Edgars.Rubauskis@lvai.lv 

Augļu un ogu eksperimentālās pārstrādes nodaļas vadītāja D.Segliņa  26482677 

     Dalija.Seglina@lvai.lv 

Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītāja I. Moročko-Bičevska  29866256 

     Inga.Morocko@lvai.lv 

Ģenētikas un molekulārās bioloģijas nodaļas vadītājs G. Lācis  63722294 

     Gunars.Lacis@lvai.lv 
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