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Ievads

Liliju (Lilium) audzēšanā plaši izmanto organiskos vai organiski
minerālos substrātus, kas veidoti uz kūdras bāzes. Viens no
organiskās vielas saturošiem substrātiem ir vermikomposts, ko iegūst,
sliekām pārstrādājot kompostu, kūtsmēslus vai citas organiskās
vielas. Tā sastāvā ir humīnskābes un augu augšanas hormoni, kas
sekmē augšanu, nodrošina augus ar nepieciešamajām barības vielām
un palielina augsnē organisko vielu.

Lielākajai daļai liliju nepieciešama vāji skāba substrāta reakcija pH
KCl 6.0–6.5. Vermikomposts parasti ir sārmains pH >7.0 un to iesaka
izmantot maisījumā ar skābu augsni vai kūdru (Sherman, 2012).

Pētījuma mērķis bija izpētīt Green-PIK Latvijā ražotu
vermikomposta efektivitāti uz liliju augšanu un ziedu skaitu.

Materiāls un Metodes

Izmēģinājums ierīkots 2015. gada 7. aprīlī siltumnīcā z/s Puķulejas,
Rīgas rajonā.

Pētījumā iekļauta LA grupas (Lilium longiflorum – garziedu lilija ×
Āzijas liliju hibrīds) šķirne ‘Sonora’ (sel. A. Balode) (1. att.).

Izmantoja Green-PIK Latvijā ražotu vermikompostu, pulverveida,
barības vielu saturs – slāpeklis (N) – 0,5%, fosfors (P2O5) – 0,4%,
kālijs (K2O) – 0,7%; organiskā viela – min. 13%; reakcija – pH KCl
7.5; relatīvais mitrums – max 60% (2. att.).

Vermikomposta „tējas” pagatavošana: 200 g vermikomposta iebēra
10 L ūdenī, samaisīja un turēja 24 stundas 18–20 ºC temperatūrā.

Izmēģinājumu ierīkoja divos variantos: 1. – kontrole (bez apstrādes ar

vermikompostu) un 2. – vermikomposts. Sīpolu (5 cm diametrā)

stādīja pa vienam 15 cm diametra podā (3. att. A un B), samitrinātā

vermikomposta un augsnes maisījumā, attiecībā 1:4, 3 atkārtojumos.

Substrāta reakcija pH KCl 6,5. Pirmās trīs nedēļas pēc iestādīšanas

telpā uzturēja 13 ºC temperatūru, kad dzinumi sasniedza 10 cm, tad

18–20 ºC temperatūru. Lilijas papildus mēsloja, kad dzinumi bija 15 cm

gari – pirmajā variantā ar vermikomposta „tēju”, atšķaidītu ar ūdeni

attiecībā 1:3, bet kontroles variantā – ar komplekso mēslojumu NPK

12–11–18+ mikroelementi, izlietojot 20 g 10 L ūdens, pirms ziedēšanas

– ar kalcija nitrātu, 25 g 10 L ūdens. Mēslojumu lietoja ik pēc 10

dienām līdz iekrāsojās pirmais ziedpumpurs, tad mēslošanu pārtrauca

un laistīšanu samazināja. Pesticīdi un papildus apgaismojums netika

lietoti. Augi tika novērtēti individuāli pēc auga augstuma (cm), ziedu

skaita (gab.), zieda diametra (cm) un lapu garuma (cm).

Rezultāti

Vermikomposta lietošana būtiski paātrināja liliju dzinumu

augšanu, salīdzinot ar kontroles variantu (Ffakt > F0.05)

(4. att.). Arī citos pētījumos atklāts, ka vermikomposta

maisījumā ar kūdru labi auga dālijas (Dahlia), skaistnātres

(Coleus), ātrāk uzziedēja salvijas (Salvia), krizantēmas

(Chrysanthemum) un petūnijas (Petunia), ko izskaidro ar

augu augšanas hormonu efektu. Pat 5% vermikomposta

pievienošana augsnei veicināja augu augšanu (Edwards,

Neuhauser, 1988).

Vermikomposta lietošana sekmēja lielāku ziedu skaitu un

lapu garumu salīdzinot ar kontroles variantu (tabula). Minēts,

ka vermikomposta „tēja” nodrošina augu ar barības vielām

(Sherman, 2012). Šī „tēja” satur ūdenī šķīstošas

vermikomposta frakcijas (vitamīnus, fitohormonus, humātus,

fulavātus, augšanas hormonus), kā arī augsnei un augiem

derīgo mikrofloru (Green-PIK…, 2014). Laistīšana ar

vermikomposta „tēju” izraisīja spēcīgāku augu augšanu

salīdzinājumā ar kontroli (3. att. C).

4. att. Vermikomposta ietekme uz LA liliju šķirnes ‘Sonora’ augšanu.

Secinājumi

1. Vermikomposta lietošana veicināja liliju augšanu un

būtiski lielāku auga augstumu salīdzinājumā ar kontroli.

2. Vermikomposts ietekmēja liliju lapu garuma pieaugumu

un ziedu skaitu, salīdzinot ar kontroli. Tas nav ietekmējis

zieda diametru.

Varianti

Lapu 

garums, 

cm

Zieda 

diametrs, 

cm

Ziedu 

skaits uz 

ziedkāta, 

gab.

Auga 

augstums, 

cm

Dienu 

skaits līdz 

ziedēšanai

LA lilija ‘Sonora’

1. Kontrole 17,0 21,0 3 63.6 72.0

2. Vermikomposts 20,0* 21,0 5 73.0* 70.0
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Izmantotā literatūra

*–starpības būtiskas pie P < 0.05

Vermikomposta ietekme uz LA liliju šķirnes  ‘Sonora’ morfoloģiskajām pazīmēm, vidēji

Tabula

3. att. LA liliju šķirnes ‘Sonora’ izmēģinājuma ierīkošana un novērtēšana: A –
sīpols; B – iestādīts sīpols ar dzinumu 15 cm diametra podā; C – auga 

augstuma un lapu garuma salīdzinājums – pa kreisi – vermikompostā un pa labi 
–kontrole. 

1. att. LA liliju šķirne ‘Sonora’. 2. att. Vermikomposta produkta 
iesaiņojums.
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