
Augsnes un augu zinātņu institūts 

Dārzkopības nodaļa 

 

Bakalaura darbu tematika 

agronomiem ar specializācijas virzienu dārzkopība un 

lauksaimniecības uzņēmuma  vadītāji (dārzkopības virziens)  

 

Pētījuma 

virziens 

Bakalaura 

darba 

vadītājs 

Bakalaura darba tematika 
(tematika tiek precizēta saskaņojot ar darba vadītāju) 

Augļkopība 

Docents 

Kaspars 

Kampuss, 

Dr. agr. 

 

 

 

 

 

 

Zelta jāņogu augšana, attīstība un ražas veidošanās 

īpatnību pētījumi. 

Zelta jāņogu augsnes kopšanas, audzēšanas sistēmu 

un krūmu veidošanas paņēmienu salīdzinājums. 

Dažādu augļu koku un ogulāju audzēšana, 

pavairošana, šķirņu izpēte 

Augļu un ogu tirgus izpēte un audzēšanas 

perspektīvas 

Augļaugu ģenētiskie resursi un selekcija 

Asoc. prof., 

Dace Siliņa, 

Dr. agr. 

 

 

Krūmmelleņu, lielogu dzērveņu, brūkleņu 

pavairošana audzēšanas tehnoloģijas, nezāļu 

ierobežošana,  

Dārzaugu (ogulāju) pavairošana, audzēšana 

Doc. Ilze 

Grāvīte, 

Dr. agr. 

Augļaugu audzēšana, šķirņu izpēte 

Augļu dārzu ierīkošana 

Augļaugu audzēšana bioloģiskajā sistēmā 

Augļaugu ģenētiskie resursi un selekcija 

Dārzeņkopība 

 

Netradicionālā 

dārzkopība 

 

Lekt. Irina 

Sivicka, 

Mg.agr. 

Videi draudzīgas un efektīvas tehnoloģijas dārzeņu 

audzēšanā atklātā laukā un segtās platībās 

Garšaugu ģenētisko resursu izpēte 

Pārtikā izmantojamo garšaugu, aromātisko augu 

bioloģiskās daudzveidības un ģenētisko resursu 

izpēte, produktivitātes novērtējums 

Dārzeņu audzēšana atklātā laukā un segtajās 

platībās 

Dārzeņu pavairošana, šķirņu izpēte 

Netradicionālo dārzeņu audzēšana 

 

Dārzeņkopība 

 

Lekt. Imants 

Missa 

Ķiploku audzēšanas tehnoloģijas, produktivitātes 

izvērtējums 

Dārzeņu audzēšana atklātā laukā un segtajās 

platībās 

Dārzeņu pavairošana, šķirņu izpēte 

 



Puķkopība, 

dekoratīvā 

dārzkopība 

Lekt. Daiga 

Sergejeva 

Mg.agr. 

Puķu audzēšana atklātā laukā un segtajās platībās 

Minerālā barošana un substrāts puķu audzēšanā 

Videi draudzīgu bioloģisko preparātu izmantošana 

puķu audzēšanā 

Dekoratīvo augu pavairošana, audzēšana, 

zimcietības izvērtējums 

 

Asoc. prof.. 

Dace Siliņa, 

Dr. agr. 

 

Dekoratīvo augu pavairošana, audzēšana, 

ziemcietības izvērtējums 

Apstādījumu (teritorijas labiekārtošanas) projektu 

izstrāde 

Biškopība 

(arī 

laukkopības 

spec. 

virzienam) 

Vieslekt. Baiba 

Tikuma, 

Mg.agr. 

Biškopības produkcijas iegūšana, bišu rasu 

izmantošana, dravas iekārtošana, nektāraugi, 

biškopības produktu kvalitātes vērtēšana utt. 

 

 

 

Bakalaura darba tēmas, 
kuras var izstrādāt uz Dārzkopības institūta (Dobele, Pūre) bāzes 

vienam vadītājam jābūt no LF, otram vadītājam – no Dārzkopības institūta 
 

 Vispārīgās tēmas: 

 Augļaugu (ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu) audzēšanas tehnoloģiju izpēte 

(mēslošana, vainaga veidošana, stādīšanas sistēmas, šķirņu – potcelmu 

mijiedarbība, augsnes uzturēšana), un/ vai to ekonomiskais un saimnieciskais 

izvērtējums. 

 Augļkopībā audzēto šķirņu daudzveidība, to izvērtēšana. 

 Dārzkopībā sastopamo kaitīgo organismu vērtējums lauka apstākļos. 

 Stādu audzēšanas tehnoloģiju un risinājumu izpēte, ekonomiskais izvērtējums 

((lapainie un koksnainie spraudeņi – apsakņošana, audzēšana, kokaudzētava) – 

piem., ķiršu un plūmju potcelmi, vīnogu pavairošana, augšanas regulatoru 

izmantošana u.c.). 
 

Vadītājs  Tematika 

Valda Laugale, 

Dr.agr. 

Mulčas ietekme uz upeņu augšanu (Pūre) 

Līga Lepse, Dr.agr. Kāpostu/pupu jauktie stādījumi (intercropping)  

Augļaugu un dekoratīvo augu pavairošanas in vitro tehnoloģiju izstrāde 

Inese Drudze, 

Mg.agr. 

Dārza pīlādži (audzēšana, augļu bioķīmiskais sastāvs, glabāšana) Ābolu 

glabāšanās – jaunākās metodes 

Edīte Kaufmane 

Dr.biol. 

Krūmcidoniju šķirņu un hibrīdu apputeksnēšanās izpēte (Dobele, Pūre 

un Madona) 

Sandra Dane, 

Mg.agr. 

Krūmcidoniju šķirņu un hibrīdu apputeksnēšanās izpēte (Dobele, Pūre 

un Madona) 



Dārza pupu ietekme uz augsnes mitruma nodrošinājumu un 

elektrokonduktivitāti salīdzinājumā ar citiem dārzeņiem  

Dārza pupu un kāpostu sakņu sistēmas attīstība dažādos audzēšanas 

apstākļos 

Edgars Rubauskis, 

Dr.agr. 

Vecās ābeļu šķirnes intensīvā dārzā  

Dažādu vainaga veidošanas un dārzu sistēmu ietekme uz ābeļu augšanu 

un ražošanu  

Ražu regulējošo paņēmienu izpētē ābelēm 

Laila Ikase, Dr.biol. Ābeļu un bumbieru labākie apputeksnētāji 

Ilze Grāvīte, Dr.agr. Vācijas selekcionāra V. Hartmana perspektīvo šķirņu un hibrīdu 

vērtējums Latvijas apstākļos. 

Komercaudzēšanai ieteikto un jauno šķirņu (‘Ance’; ‘Adelyn’; ‘Sonora’; 

‘Jubileum’; ‘Viktorija’) augšana un ražošana dažādos vainaga 

veidošanas paņēmienos. 

Komercaudzēšanai ieteikto un jauno šķirņu (‘Ance’; ‘Jubileum’; 

‘Kijevas Vēlā’; ‘Edinburgas Hercogs’; ‘Ave’; ‘Oda’; ‘Lāse’; ‘Stenlijs’; 

‘Aļeinaja’; ‘Zarečnaja Raņņaja’) augšana un ražošana uz maza auguma 

(Vangenheima cveče) potcelma. 

Dažādu Rietumeiropas izcelsmes plūmju potcelmu salīdzināšana. 

Šķirņu un potcelmu kombināciju vērtējums audzējot satuvinātos 

stādīšanas attālumos. 

Valentīna Pole 

Dr.agr. 

Augļaugu (var izvēlēties) mēslošana bioloģiskajā audzēšanā. 

Nevēlamu vielu uzkrāšanās augos dažādās audzēšanas sistēmās 

(konvencionālā, bioloģiskā, integrētā, ekstensīvā, intensīvā) situmnīcas 

un/vai lauka apstākļos. 

Barības elementu (mēslošanas) vajadzība krūmcidonijām (novitāte). 

Barības elementu vajadzības un koncentrācijas aprēķins pilienveida 

laistīšanā (var izvēlēties augu un lauku un/vai siltumnīcu). 

Dzintra Dēķena 

Dr. agr. 

Saldo ķiršu šķirņu un potcelmu salīdzinājums Pūrē. 

 

  
 


