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Mērķis
Pētījuma mērķis bija izvērtēt vietējos

agroklimatiskajos apstākļos jaunintroducētas

zemeņu šķirnes un dažāda veida stādus,

aukstumā glabātos un svaigi raktos.
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Materiāli un metodes

• Izmēģinājums ierīkots 2011. gada maija sākumā Pūres 
Dārzkopības pētījumu centrā. 

• Augsne - vidēji smaga smilšmāla karbonātaugsne, kuras 
pamatā ir dolomīta cilmiezis. Augsnes analīžu rezultāti 
pirms stādījuma ierīkošanas: pHKCl – 7.4; K – zems; P –
pārbagāts; Mg – pārbagāts; Ca – pārbagāts.

• Zemenes stādītas divrindu dobēs, kas klātas ar melno 
plēvi: dobes platums 70 cm, attālums starp augiem 
rindās 30 cm, starp rindām uz dobes – 30 cm, celiņi –
105 cm. Stādīšanas biezība – 3.8 augi m -2. 

• Dobes aprīkotas ar pilienveida apūdeņošanas sistēmu.



Varianti
Šķirne Stādu veids, kategorija Sakņu kakliņa

diametrs, mm

Clery Aukstumā glabātie, A+ 15,4

Salsa Aukstumā glabātie, A 9,4

Elkat Svaigi raktie, M1 8,7

Honeoye Aukstumā glabātie, A 11,4

Honeoye Svaigi raktie, M1 9,1
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• Aukstumā glabātie stādi iegādāti zemnieku saimniecībā „Melnalkšņi”, importēti no 

Nīderlandes. 

• Svaigi raktie stādi izaudzēti Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijā.

• Lauciņi izvietoti randomizēti 4 atkārtojumos, katrā lauciņā iestādīti 37 augi. 



‘Honeoye’

‘Clery’ ‘Salsa’

‘Elkat’ 5



Kopšana
• Stādu ieaugšanās laikā augi laistīti virspusēji, vēlāk ar pilienveida 

apūdeņošanas sistēmu. 

• Laistīts un mēslots 2011. un 2012. gadā vidēji reizi nedēļā, bet 2013. 

gadā – vidēji divas reizes nedēļā caur apūdeņošanas sistēmu. 

• Katru gadu pavasarī uz lapām smidzināts 1% amonija nitrāta 

šķīdums un 2012. gadā maija vidū smidzināts sēra mēslojums TivoS 

0.5% koncentrācijā. 

• Dobes ravētas divas līdz trīs reizes sezonā. Rindstarpās audzēts 

dabiskais zāliens, kas pļauts ar trimeri. 

• 2011. un 2012. gadā augustā rindstarpas apsmidzinātas ar 

herbicīdu Basta 150 š. k. – 5.9 L ha-1. 

• 2012. un 2013. gadā pavasarī notīrītas vecās, sažuvušās lapas un 

pēc ražas novākšanas augiem nogrieztas visas lapas un stīgas.

• Reizi sezonā augusta beigās smidzināts akaricīds Danadims ar 

devu 1.2 L ha-1. 
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Vērtēšana

Vērtēšana veikta no 2011. līdz 2014. gadam.

Izmēģinājumā vērtēta:

• augu fenoloģiskā attīstība: ziedēšanas maksimums –
datums, kad atvērušies vismaz 50% ziedu; ražošanas
sākums – datums; ražošanas beigas – datums;

• ziemas bojājumu intensitāte ballēs 1–9, kur 1 –
bojājumu nav, 9 – augi pilnībā aizgājuši bojā, uzskaitīts
bojāgājušo augu daudzums;

• izplatītāko slimību un kaitēkļu bojājumu intensitāte,
vizuāli ballēs 1–9, kur 1 – bojājumu nav, 9 – augi
pilnībā slimi vai bojāti;

• ražība un ražas kvalitāte, izsverot kopražu un
atsevišķi pa šķirām, kā arī puves bojātās ogas.
Noteikta ogu vidējā masa, nosverot līdz 50 E un I
kategorijas ogu;

• veikta ogu organoleptiskā vērtēšana;

• noteikts ogu stingrums - ar Wagner ogu
penetrometru, un šķīstošās sausnas daudzums – ar
rokas refraktometru.
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Galvenie pētījumu rezultāti

Zemeņu ražošanas laiks

Šķirne, stādu 

veids

Ražošanas sākums Ražošanas beigas

2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013.

Clery, A+ 20.06. 14.06. 14.06. 2.08. 18.07. 30.06.

Salsa, A 30.06. 19.06. 19.06. 13.08. 24.07. 10.07.

Elkat, sv. - 11.06. 11.06. - 15.07. 3.07.

Honeoye, A 19.06. 11.06. 11.06. 28.07. 22.07. 9.07.

Honeoye, sv. - 13.06. 13.06. - 22.07. 2.07.
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Zemeņu bruto raža 2011. – 2013. gadā, g augs-1
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Izdzīvojušo augu daudzums, % no iestādītā
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Ekstra un I šķiras ogas, nestandarta ogas, % no 

kopražas, vidēji divos vērtēšanas gados



Ogu izvērtēšanas rezultāti, vidēji divos 

vērtēšanas gados

Variants Vidējā 

masa, g

Ārējais 

izskats*

Garša* Šķīstošā 

sausna, 

Brixº

Stingrums, 

kg cm-2

Clery, A+ 11.1 7.1 7.8 10.1 2.9

Salsa, A 14.5 7.8 6.8 9.0 2.5

Elkat, sv. 12.4 7.9 7.3 9.7 2.1

Honeoye, A 10.6 7.9 6.3 9.8 2.1

Honeoye, 

sv. 10.7 7.8 6.5 9.4 2.2

RS0.05 0.9 0.6 0.2
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* - Vērtējums dots ballēs 1-9, kur 1 – zemākais, bet 9 – augstākais pozitīvais vērtējums



Kaitēkļu un slimību bojājumi, vidēji divos 

vērtēšanas gados

Šķirne, 

stādu veids

Lapu slimību bojājumi, 

balles*

Sakņu un 

vadaudu 

slimību

bojājumi, 

balles*

Zemeņu 

ērces 

bojājumi, 

balles*

Puvušās 

ogas, % no 

kopējā 

skaita
baltplan-

kumainība

brūnplan-

kumainība

Clery, A+ 1.4 3.8 3.9 4.1 1.0

Salsa, A 2.8 6.1 3.6 4.3 1.6

Elkat, sv. 1.4 2.7 2.2 2.8 0.7

Honeoye, A 2.0 4.9 4.5 3.6 0.5

Honeoye, 

sv. 1.8 4.3 5.0 3.8 0.3

RS0.05 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7
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*– vērtējums dots ballēs 1 – 9, kur 1 – bojājumu pazīmju nav, bet 9 – visi augi 

pilnībā bojāti.
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Secinājumi

• Vislabākos rezultātus izmēģinājumā uzrādīja šķirne ‘Elkat’ (audzēta no 

svaigi raktajiem stādiem), kas izcēlās ar samērā agru ogu ienākšanās laiku 

(līdzīgu kā ‘Honeoye’), labu ziemcietību, ražību, ogu lielumu un izturību pret 

slimībām un kaitēkļiem, un ir rekomendējama audzēšanai Latvijas 

apstākļos. Perspektīva audzēšanai Latvijas apstākļos ir arī šķirne ‘Salsa’, jo 

uzrādīja augstāku ražību un ogu kvalitāti nekā kontrolšķirne ‘Honeoye’, kā 

arī izcēlās ar vēlu ogu ienākšanās laiku. Šīs šķirnes trūkumi ir lielāka 

ieņēmība pret lapu plankumainībām, ogu puvēm un zemeņu ērci, tāpēc tās 

audzēšanā jāpielieto atbilstoša augu aizsardzības sistēma.

• Salīdzinot šķirnes ‘Honeoye’ aukstumā glabātos un svaigi raktos stādus, 

aukstumā glabātie stādi uzrādīja labāku ziemcietību un agrāku ogu 

ienākšanās sākumu, taču tie vairāk slimoja ar lapu brūnplankumainību. 

Ražība un ogu kvalitāte starp abiem stādu veidiem būtiski neatšķīrās.



15

PALDIES PAR UZMANĪBU!

LAIPNI LŪGTI JŪLIJĀ PŪRĒ UZ 

‘’ZEMEŅU DIENU’’!


