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AKTUALITĀTE

Jaunu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanas pamatuzdevumi

Raža un tās kvalitāte

Jaukto stādījumu nozīmība lauksaimniecībā
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MĒRĶIS

• Noskaidrot kāda ir starpkultūras ietekme uz ražu un šķīstošās 
sausnas saturu.
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METODES

• Ierīkots SIA „Pūres DPC” izmēģinājuma laukā 2014. gada pavasarī. 

• Četri varianti: dārza pupas (A1), zirņi (A2), bastardāboliņš (A3) un kontrolei 
variants ar slāpekļa mēslojumu bez starpkultūras (A4). Katrs variants ierīkots 
četros atkārtojumos.

• Ogas vāktas trīs reizes nedēļā no 22.06.2015 līdz 22.07.2015, šķirotas pēc 
Eiropas Kopienu komisijas regulas (EK) Nr. 843/2002. 

• Šķīstošās sausnas saturs noteikts ar rokas refraktometru.

• Bastardāboliņš ‘Namejs’ tika pļauts ar zāles pļāvēju, kad sasniedza 15 – 20 cm 
augstumu, sasmalcinātās augu daļas atstātas uz lauciņa. 

• Visā izmēģinājumā ierīkota pilienveida apūdeņošanas sistēma. Laistīts, kad augsnes 
mitrums bija zemāks kā 15% no kopējās augsnes mitrumietilpības. Augsnes mitruma 
mērījumi veikti ar HH2 mitruma mērītāju, kas aprīkots ar WET-2 sensoru. 

Pētījums veikts projekta WP 7 EUROLEGUME (Enhancing of legumes growing in 
Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed) ietvaros. 
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ŠĶĪSTOŠA SAUSNA

Pupa Zirnis Bastardāboliņš Kontrole

Dienvidu puse 8.6 8.7 9.5 9.3

Ziemeļu puse 8.7 9.3 9.7 9.5

Šķīstošās sausnas saturs zemenēs, Brix

Veicot statistisko analīzi netika novērota būtiska atšķirība starp Z un D 

pusēm, bet būtiska atšķirība bija starp variantiem, kur zemāka 

auguma starpkultūra – āboliņš – un kontroles variants bez 

starpkultūras uzrādīja lielāku šķīstošās sausnas saturu.
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RAŽA

Pupa Zirnis Bastardāboliņš Kontrole

Dienvidu puse 79.4 79.8 78.4 78.0

Ziemeļu puse 80.9 81.8 76.7 77.0

Tirgus ražas procentuālais īpatsvars no kopražas, %

Lai gan tika novērotas atšķirības ražas agrīnumā starp variantiem, to kopējā raža un

tirgus raža būtiski neatšķīrās. Pēc viena gada datiem būtiskas atšķirības netika

konstatētas (p=0.05). Tas liecina, ka jauktie stādījumi potenciāli ir labs variants, kā

aizstāt tradicionālo audzēšanas sistēmu.
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Korpaža, kg m-2

Pupa Zirnis Bastardāboliņš Kontrole

Dienvidu puse 1,784 1,746 1,394 2,454

Ziemeļu puse 1,580 1,682 1,447 1,917



SECINĀJUMI

1. Šķīstošās sausnas saturs zemenēm būtiski neatšķīrās starp ziemeļu un 
dienvidu pusi, no tauriņzieža. 

2. Šķīstošās sausnas saturs zemenēm būtiski atšķīrās starp izmēģinājuma 
variantiem, kas liecina pat starpkultūras ietekmi uz tās saturu. 

3. Pēc viena gada datiem netika novērotas būtiskas atšķirības starp 
izmēģinājuma variantiem un noēnojuma efektu uz zemeņu ražu. 
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PALDIES!
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