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Kas ir integrētā ražošana? 

• Integrētā augļu un ogu ražošana ir ekonomiski 
izdevīga augstas kvalitātes produkcijas ražošana ar 
vidi saudzējošām metodēm, samazinot agroķīmisko 
līdzekļu lietošanu un nevēlamas blakus ietekmes, lai 
nodrošinātu vides un cilvēku veselības aizsardzību.  

•  Integrētā ražošana (IR) aptver ne tikai audzēšanu 
dārzā, bet  visus ražošanas etapus, sākot no vietas 
izvēles līdz produkcijas realizācijai. 



Kā uzsākām? 

• Pierādījumu un pamatojuma sagatavošana Briselei 2004.-
2005.g. (par šo posmu milzīgs paldies Mārai Skrīvelei un ZM 
par atbalstu!) 

• ZM finansēts projekts “Augļu un ogu integrētās audzēšanas 
ES vadlīniju piemērošana Latvijas apstākļiem”. Izpildītāji 
LAAPC, Dobeles DSIS un Pūres DPC. 

• Apmācību programmu un sistēmas izstrāde. 

• Publikāciju sagatavošana par augļu koku un ogulāju 
integrētās audzēšanas metodēm žurnālos “Agrotops” un 
“Dārzs un Drava”, kā arī “Agrotopa” 4 pielikumos “Augļu 
dārzi”.  

• Izstrādāta programma augļu un ogu integrētās audzēšanas 
attīstībai. 



Galvenie uzdevumi visos posmos ir: 

• Nodrošināt veselīgas un augstas kvalitātes produkcijas 
ražošanu ar minimālām pesticīdu atliekām, 

• Vairot un saglabāt bioloģisko daudzveidību gan dārzā, 
gan tā apkārtnē, 

• Izvairīties no augsnes, ūdens un gaisa piesārņošanas. 

 

 

 



Kā varēja  kļūt par integrētās produkcijas 
audzētāju? 

• Zināšanas par šīs sistēmas mērķiem, metodēm un 
nacionālo vadlīniju noteikumiem bija jāiegūst gan 
speciālos kursos, gan iepazīstoties ar attiecīgu 
literatūru. 

•  Integrētās produkcijas ražotājiem tika ieteikts 
apvienoties  organizācijā, kas palīdz šādas zināšanas 
papildināt turpmākajos gados.  

 



Kā notika apmācības? 

• Mācības Integrētajā audzēšanā notika 2006. gadā. 

• Sekmīgai Integrētās apmācības norisei tika slēgti sadarbības 
līgumi ar LLKC, LVAI, LAAPC, kā arī atsevišķi līgumi ar 
speciālistiem. 

• Nodarbības organizēja LVAI, to vadīšanā bija iesaistīti: 

− LVAI – četri darbinieki; 

− LAAPC – pieci darbinieki; 

− LLKC – trīs konsultanti dārzkopībā;  

− Pūres DIS – divi speciālisti; 

− LAA un Dzērveņu audzētāju asociācija – divi eksperti 

• Projekta realizācijas gaitā sagatavots lekciju materiāls augu 
aizsardzībā, agrotehnikā un ar noteikumiem par integrēto 
audzēšanu, kas tika izdalīts katram nodarbību apmeklētajam, kā 
arī pieejams internetā www.lvai.lv  

http://www.lvai.lv/


Kā notika apmācības? 

• Teorētiskās apmācības organizētas pa visu Latviju – 12 vietās. 

• Noorganizētas 20 reizes praktiskās mācības, t.sk. lauku dienas, 
– 18 vietās. 

• 2006. gada 27. jūlijā, apkopojot notikušo nodarbību dalībnieku 
uzskaites anketas, konstatējām, ka apmācības apmeklējuši ap 
420 saimniecību pārstāvji, kā arī citu iestāžu darbinieki, kuri 
bija ieinteresēti mācību norisē. 

• Sertifikāti, kas apliecina, ka apmeklētas teorētiskās un 
praktiskās mācības, sagatavoti un izsniegti 282 saimniecībām. 

Par šo milzīgo 
darbu- paldies 
Edgaram 
Rubauskim! 



Pirmo gadu pieredze 

• Pirmos 3 gadus integrētai audzēšanai pieteikto stādījumu 
apsekošanu un atbilstības novērtēšanu veica ar Latvijas 
Augļkopju asociāciju līgumu noslēgušie zinātniskie 
darbinieki un citi speciālisti. 

• Apsekošanas laikā konsultējām un apmācījām dārzu 
īpašniekus. 

• Reizē guvām priekšstatu par reālo situāciju augļkopībā, 
augļkopju zināšanu līmeni un nepieciešamiem pētījumu 
virzieniem. 



Nepieciešamo pētījumu uzsākšana 

• 2007. gadā uzsākts sākumā ZM, vēlāk ES finansēts pētījumu projekts „Vidi 
un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu 
sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības 
sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos”, kurš ar nedaudz 
mainītiem nosaukumiem turpinās līdz 2014.gadam. 

• Projekta izpildē iesaistītas 5 zinātniskās institūcijas: 

          - Latvijas Valsts Augļkopības institūts (LVAI) 

          - Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs (LAAPC) 

          - Pūres dārzkopības pētījumu centrs (Pūres DPC) 

          - LLU Agrobiotehnoloģijas institūts (LLU ABI) 

          - LU Bioloģijas institūts (LUBI) 

        *Pirmos gadus pētījumus veica arī Agroķīmisko pētījumu centrs 

• Ar integrēto ražošanu saistīti pētījumi tiek veikti arī citos projektos, piem., 
ERAF projekts „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu 
tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos”. 



Projektu uzdevumi 

• Izdalīt pret kaitīgiem organismiem izturīgas augļu 
koku un ogulāju  šķirnes.  

 

Gita Aija 



Izdalītās ābeļu šķirnes: 

Pēc slimībizturības, ražības un augļu kvalitātes kompleksā vērtējuma 
izdalītas kā piemērotākās integrētai audzēšanai: 

• Komercšķirnes:  

– Vasaras un rudens : ‘Agra’ (Latvija),  

– Ziemas: ‘Auksis’ (Lietuva), ‘Antej’(Baltkrievija), ‘Zarja Alatau’ 
(Kazahstāna),  

• Perspektīvās šķirnes: 

– Rudens-agras ziemas: ‘Dace’, ‘Gita’ (kraupja imūnas- Latvija), 
‘Pamjatj Semakinu’ (Krievija),  

– Ziemas-vēlas ziemas: ‘Edite’, ‘Monta’ (kraupja imūnas - Latvija) 
‘Laila’ (Latvija), 
R zonā -‘Elegija’ (Ukraina);  

– Sīkaugļu (krebu) šķirnes: ‘Kuku’, ‘Riku’ (Igaunija) 



Dace Pamjatj Semakinu  



Slimībizturīgas aveņu un krūmogulāju šķirnes  

Vasaras avenes 

`Ottawa` (Kanāda), 
‘Ina’(Latvija) 

Rudens avenes: 

`Polana`, ‘Polka’(Polija) 

  
 

Upenes 
`Zagadka`, `Vernisaž` ( Krievija),  
`Joniniai’ (Lietuva),  
`Svita Kijevskaja` (Ukraina) 
 Jāņogas 
`Vīksnes Sarkanās` 
(Latvija),  
`Hele` ( Igaunija), 
`Bajana` (Krievija) 

Polka 

Ina 



Integrētai audzēšanai piemērotas zemeņu šķirnes 

Atklātā laukā 

`Zefyr` (Dānija) 

`Honeoye`(ASV) 

`Polka` (Nīderlande) 

‘Induka’ (Nīderlande) 

Zem plēves segumiem 
‘Zefyr’ 

‘Honeoye’ 
‘Sonata’ (Nīderlande) 
‘Rumba’ (Nīderlande) 

Augstajos tuneļos 
‘Honeoye’ 
‘Rumba’ 
‘Sonata’  



Šķirņu izvērtēšana dažādu reģionu dārzos 

• Katru gadu apsekoti 30-40 dārzi,  izvērtētas komercdārzos  jau  
esošās šķirnes, lai izdalītu ne tikai pret kaitīgiem organismiem, 
bet arī ārējās vides faktoriem izturīgākās. 

• Uzsākta izdalīto jauno šķirņu pārbaude dažādos augšanas 
apstākļos. 



Projekta uzdevumi 

• Veikt pētījumus un novērojumus  par vidi saudzējošām 
audzēšanas tehnoloģijām – to ietekmi uz koku izturību 
pret apkārtējās vides dažādu faktoru ietekmi, augšanu 
un ražību dažādu reģionu zemnieku saimniecībās  



Dārzos redzētais liecina par zināšanu un 
izpratnes trūkumu  par audzēšanas tehnoloģiju 

un dabas faktoru mijiedarbi 

• Apdobju,  rindstarpu kopšana  - koku ziemcietība, 
augšana un ražība; 

• Vainagu veidošana – ziemcietība un kaitīgo 
organismu bojājumi; 

• Mēslošana – ziemcietība un augļu izturība pret 
slimībām, arī glabāšanas laikā. 



Pārbagāta mēslošana, kura izraisa spēcīgu 
augšanu, sevišķi bīstama salā neizturīgajām 

kultūrām 
      

• Minerālvielu un ūdens 
režīmu  dārzos regulē 
zālājs, kurš uzņem gan 
slāpekli, gan lieko 
mitrumu. 

• Ar nopļauto  zāli no 
augsnes  uzņemtās 
minerālvielas  un vēl 
papildus fotosintēzē 
radītās  barības vielas 
atgriežas apritē. 



Dārzs, kurā apdobju un rindstarpu 
kopšana veikta pārāk centīgi 

Dārzs, kurā kopšanas darbi ir 
minimāli 

Abos variantos sekas ir līdzīgas 



Apdobju mulčēšana 

• Mulčēšana  ar nopļauto zāli vai šķeldu ne tikai palīdz 
saglabāt mitrumu, paaugstina ražību, tā varētu 
pasargāt saknes no izsalšanas kailsalā. 

•  No tās pasargā arī apdobju apaugums rudenī. 



 
Vainagu veidošana netiek 
veikta nemaz vai arī dažviet 
par daudz, arī šķirnei 
neatbilstoši. 
Ja vainags sabiezināts, 
veidojas labs mikroklimats 
sēņu slimību attīstībai.  



Rezultātā  tika uzsākti pētījumi un novērojumi 
par: 

• Dažādu vainaga formu un stādīšanas attālumu ietekmi uz slimību 
izplatību 

• Par minerālo barības vielu iznesām dažādām augļaugu kultūrām,  

• Par slāpekļa mēslojuma devu samazināšanas iespējām 

• Par audzēšanas zem seguma ietekmi ne tikai uz augļu vai ogu 
kvalitāti, bet arī uz kaitīgo organismu izplatību. 



Krūmmellenēm un dzērvenēm 

• Izvērtētas krūmmelleņu un dzērveņu šķirnes un audzēšanas 
tehnoloģijas dažādos audzēšanas apstākļos. 

• Konstatētas galvenās barības vielu apgādes problēmas un 
izstrādāti ieteikumi to novēršanai. 

• Iekārtoti lauka izmēģinājumi šo kultūru mēslošanas sistēmu 
izstrādei. 

.  



Projektu uzdevumi 

• Veikt  kaitīgo un derīgo organismu inventarizāciju Latvijas 
augļu un ogu dārzos, to attīstības izpēti un prognožu, kā arī 
kontroles metožu izstrādi; 

• Veikt bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes 
pārbaudi kaitīgo organismu apkarošanai 

 

Murdveida feromonu slazds 



Kas izdarīts? 

• Izveidota un tiek uzraudzīta kraupja un ābolu tinēja prognožu 
sistēma. 

•   2012. gadā izmēģināti 2 mikrobioloģiskie līdzekļi, preparāti: 
Serenāde ASO (Dānija) un Trihodermīns B-Jp (Latvija), un abiem 
novērota pozitīva ietekme uz ogu uzglabāšanās kvalitāti. 



Meteo staciju izvietojums un pieaugošais RIMpro 

prognožu interesentu loks (2006-2012) 

Šobrīd Latvijā darbojas deviņas Lufft meteostacijas.  

Meteo 
stacija 



Ko darām zināšanu pārnesē? 
Izstrādāti un publicēti praktiski ieteikumi 
audzētājiem : 
 40-50 populārzinātniskas publikācijas katru gadu. 

  4 grāmatas un DVD disks 

 INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007 – 2013.gg. projekts 2009. - 
2012., www.fruittechcentre.eu  

http://www.fruittechcentre.eu/


 Sagatavotas informatīvās  lapas, bukleti   un  mājas lapa 
www.fruittechcentre.eu ); 

Apmācības, konsultācijas institūtā, semināri augļkopjiem un 
pārstrādes uzņēmumiem dažādās Latvijas un Lietuvas 
komercsaimniecībās, pieredzes apmaiņas braucieni. 

INTERREG  projekts – zināšanu pārnese 

http://www.fruittechcentre.eu/
http://www.fruittechcentre.eu/
http://www.fruittechcentre.eu/
http://www.fruittechcentre.eu/
http://www.fruittechcentre.eu/


Pašreizējais stāvoklis integrētajā augļu un 
ogu audzēšanā Latvijā 

• Stādījumu kontroli kopš 2009. gada veic VAAD speciālisti; 

• Konsultāciju dienestā vairs nav konsultantu – speciālistu 
augļkopībā; 

• Ikgadēja zināšanu atjaunošana integrētā augļu un ogu 
audzēšanā nenotiek; 

• Lauku dienu vai lokāli organizētu apmācību apmeklēšana ir 
brīvprātīga, nav motivējoša mehānisma; 

• Integrētā audzētāja statusu daudzi audzētāji saglabā “ 
Skolas augļi” programmas prasību dēļ. 



Kultūra 

Rādītāji un to avots 

Platība CSP, 

ha            

Platība LAD, 

ha 

Integrētie 

dārzi, ha 

Augļi un ogas  pavisam 4870 4020 1523 

tai skaitā:  

Ābeles        2400 1899 806 

Zemenes 400 396 33 

Avenes 213 221 88 

Dzērvenes Nav datu 120 52 

Upenes 694 552 162 

Krūmmellenes Nav datu 160 134 

Bumbieres 281 138 114 

Plūmes 182 105 42 

Ķirši 150 105 50 

Jāņogas 100 70 42 

Dārzu platības 2012. gadā, ha 

Kopējais saimniecību skaits, kas audzē augļus integrēti, ir samazinājies 



Kāpēc samazinājums? 

• Subsīdijas bija ļoti vajadzīgas sākuma periodā, 
kamēr dārzi vēl neražoja vai tikai sāka ražot. 

• Saimniecībām ar nelielām dārzu platībām – atbalsta 
summas (vidēji- 270- 390 LVL/ha ) neatbilstība 
formālajām kontroles prasībām; 

• Nav izveidots zīmols, kas liecinātu par produkcijas 
kvalitāti. 

• Nav izveidota konsultāciju sistēma, trūkst kvalificētu 
speciālistu tās izveidei,  līdz ar to trūkst zināšanas. 

 

 



Veiksmīgas augļkopības nozares attīstības 
modelis: 

Augstākā izglītība 
(gatavo augstākā 

līmeņa speciālistus 

un jauno zinātnieku 

paaudzi) - LLU 

Konsultācijas 
(tehnoloģiju 

pārnese, 

atbalsta 

saimniecības)  

Vidējā speciālā 

izglītība (uz praksi 

vērsta-iedod 

pamatzināšanas un 

augstākā līmeņa 

praktiskās zināšanas!)    

 Bulduru DV 

Zinātniskie 

pētījumi – LVAI, 

Pūres DPC, 

LAAPC, LLU LF 

PTF un LUBI 

Ražošana 

(augļu un ogu 

audzēšana, 

pārstrāde) 



Kādi risinājumi? 

• Atbalsts no ZM: 

        - konsultāciju sistēmas izveidei; 

        - atbalsta saimniecību izveidē reģionos; 

 - vidējā līmeņa augļkopības speciālistu sagatavošanā 
(sadarbībā ar IZM); 

        - lietišķo pētījumu turpināšanai. 

• Radīt motivāciju atjaunot un papildināt zināšanas 
(integrētā audzēšana būs visiem; zināšanu atjaunošana – 
kā obligāts nosacījums)!!! 

• Novest informāciju par jaunajiem integrētās audzēšanas 
noteikumiem līdz audzētājiem. 

 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU!!!! 
Lai dārziem laba veselība pēc šī gada ziemas!!!! 


