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Ķiršu šķirņu daudzveidība, ko audzē pasaulē dažādos 

audzēšanas rajonos, ir liela.  

 

Latvijas klimats ir piemērots skābo ķiršu audzēšanai. Ir 

izveidotas šķirnes, kas piemērotas audzēšanai atšķirīgos 

klimatiskos apstākļos. 

 

 Dažādu šķirņu ieviešana ļauj iegūt stabilāku un augstāku 

ražību un plašāku nogatavošanās periodu, kas ražošanā 

veicina produkcijas dažādību pārstrādes veidiem ar 

piemērotām kvalitatīvajām īpašībām. 
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Skābo ķiršu augļiem ir augsta uzturvērtība un 

daudzveidīgas izmantošanas iespējas.  

 

Tie piemēroti dažādu pārstrādes produktu gatavošanai 

– ievārījumiem, kompotiem, sulām, konditorejas 

izstrādājumu pildījumiem, savukārt deserta šķirņu augļi 

piemēroti patēriņam svaigā veidā.  

 

Pēc sulas iegūšanas spiedpaliekās saglabājas daudzas 

bioloģiski aktīvas vielas, kuru dēļ tās kā funkcionālas 

pārtikas sastāvdaļas būtu ieteicams iekļaut arī dažādu 

pārtikas produktu sastāvā. 



 

Pētījumu objekts 

 

Skābo ķiršu šķirnes: 

‘Bulatņikovskaja’, ‘Orļica’, 

‘Šokoladņica’, ‘Tamaris’ un 

‘Zentenes’.  

 ‘Bulatņikovskaja’  

 ‘Šokoladņica’ 

‘Zentenes’  

 ‘Orļica’ 

 ’Tamaris’ 
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Pētījuma mērķis bija noteikt 

kopējo fenolu, antociānu un 

tanīnu saturu skābo ķiršu šķirņu 

augļos un spiedpaliekās pēc 

sulas iegūšanas. 



Ķiršu pārstrāde 

 

Augļu kauliņu izņemšana 

(svaigi vai saldēti augļi) 

Sulas iegūšana 

(ar Voran grozu presi) 

Spiedpalieku žāvēšana 

(+45 - +50 oC) 

 

Spiedpalieku malšana 
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REZULTĀTI 

Polifenolu saturs skābo ķiršu augļos (mg 100 g-1 sausnas) 
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Šķirnes 

nosaukums  

Kopējais fenolu 

saturs, mg 100 g-1 

Kopējais antociānu 

saturs, mg 100 g-1 

Tanīnu saturs, 

mg 100 g-1 

‘Šokoladņica’  2181.5± 1.9b 361.2±10.2b 2499.4±11.5c 

‘Latvijas Zemais’ 1483.0± 8.9e 326.3±9.1d 2570.1±6.9b 

‘Žukovskaja’ 1776.1±2.3d 308.1±5.6e 2408.2±10.4e 

‘Tamaris’ 2259.7±2.1a 500.5±17.1a 2865.2±18.8a 

‘Bulatņikovskaja’ 1889.6±6.5c 329.3±14.1c 2439.1±4.8d 

‘Zentenes’ 847.5±5.45g 250.8±11.3f 1899.0±4.3g 

‘Orļica’ 1292.4±8.0f 343.6±8.6c 2339.6±6.8f 



REZULTĀTI 

Polifenolu saturs skābo ķiršu spiedpaliekās (mg 100 g-1 sausnas) 
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Šķirnes 

nosaukums  

Kopējais fenolu 

saturs, mg 100 g-1 

Kopējais antociānu 

saturs, mg 100 g-1 

Tanīnu saturs, 

mg 100 g-1 

‘Šokoladņica’  2114.4±2.0a 1542.9±11.31b 2339.8±26.3a 

‘Latvijas Zemais’ 964.9±3.9d 971.5±5.4e 1394.0±24b 

‘Žukovskaja’ 1407.1±1.0b 1651.7±14.9a 1432.4±22.7b 

‘Tamaris’ 1093.4±10.7c 1610.3±15.6a 458.5±10.4c 

‘Bulatņikovskaja’ 734.6±6.8f 1204.5±17.7d 318.0±12.0e 

‘Zentenes’ 598.1±9.7g 809.6±6.4f 260.8±16.0f 

‘Orļica’ 856.2±6.8e 1482.5±8.1c 411.3±24.7d 



Latvijā audzēto skābo ķiršu šķirņu augļi un to spiedpaliekas 

pēc sulas iegūšanas ir bagātas ar fenolu savienojumiem. 

 

Lielākais kopējo fenolu un antocianīnu saturs saldētos ķiršu 

augļos noteikts šķirnēm ’Šokoladņica’ un ‘Tamaris’, bet tanīnu 

saturs – šķirnēm ‘Tamaris’ un ‘Latvijas Zemais’. 

 

Skābo ķiršu šķirņu ‘Šokoladņica’ un Žukovskaja’ 

spiedpaliekas satur vislielāko kopējo fenolu un tanīnu 

daudzumu, bet ‘Žukovskaja’, ‘Tamaris’, ‘Orļica’ un 

‘Šokoladņica’ - vislielāko antociānu saturu. 

Secinājumi 
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Mūsu pētījumā iegūtie dati sniedz ieskatu par fenolu 

savienojumu daudzumu Latvijā plašāk audzēto skābo ķiršu 

šķirņu augļos un spiedpaliekās.  

Spiedpalieku izmantošanas iespējas ir ļoti plašas - kaltētas tās 

var iekļaut dabīgo tēju sastāvā, maltu pulveri var izmantot 

gaļas ēdienu gatavošanā, sauso ķīseļu pagatavošanā, kā 

piedevu konditorejas izstrādājumu un saldo ēdienu 

gatavošanā. 

Secinājumi 
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PALDIES PAR 

UZMANĪBU! 
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