
 
 

2019. gada pārskats 

par demonstrējuma ierīkošanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas  

2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma 

“Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros 

īstenojamo projektu “Krūmmelleņu un/ vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas 

tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs” 

Līguma reģistrācijas Nr. LAD 240118/P10 (9.lote) 

Periods 01.01.2019.-31.12.2019. 

 

LIELOGU DZĒRVENES 

 

Demonstrējuma ierīkošanas shēmas iesaistītajos uzņēmumos nozīmīgāko slimību 

ierobežošanai: 

Lielogu dzērvenēm: 

1. Kontrole (bez apstrādes); 

2. Standarta variants: augu aizsardzības līdzekļi (AAL) Signum + Chempion; 

3. BIO variants: bioloģiskais AAL Serenade Aso (sākot no ziedpumpuru parādīšanās līdz 

ogu krāsošanās sākumam) + AAL Prestop + mēslošanas līdzekļi; 

4. Kombinētais variants: AAL Signum + Serenade Aso + mēslošanas līdzekļi; 

5. – 6. Mulčēšana (pēc ogu novākšanas) ar kūdru (standarts) un šķeldu vai mizām (jauns 

variants). 

7. Saimniecībā praktizētais variants 

Šķirnes:  

“Kalna purvs”. Apes nov.: ‘Stevens’ (standarta), ‘Ben Lear’, ‘Lemunyon’ (ir laistīšana). 

“Vilku purvs”, Vecumnieku nov.: ‘Stevens’ (standarta), ‘Ben Lear’, ‘Pilgrim’ (nav laistīšana). 

Lauciņa lielums 1 variantā 3 × 5 m2 = 15 m2, 4 atkārtojumos. 

Kalna purvs: kopā vienai šķirnei 360 m2 (1.-6.var.) + 320 m2 (7.var.) 

Vilku purvs: kopā vienai šķirnei 360 m2 (1.-6.var.) + 640 m2 (7.var.) 

Abi uzņēmumi ir Latvijas Augļkopības asociācijas biedri. 

 

Smidzinājumi abās objekta vietās 2019. gadā uzsākti dzērveņu veģetācijas perioda sākumā, 

atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

Kalna purvā:  

1. var.: Kontrole 

2. var.: Champion 50 WG veģetācijas perioda sākumā + Signum, ziedēšanas laikā (jūnija trešā 

dekāde) 

3. var.: Prestop ziedēšanas laikā (jūnija otrā dekāde) + Dentamet ogu gatavošanās laikā (jūlija 

otrā dekāde); 



4. var.: Serenade Aso,  2 reizes, 1. ziedēšanas sākumā (jūnija pirmā dekāde) un 2. ziedēšanas 

laikā (jūnija otrā dekāde)  + 2 reizes ogu gatavošanās laikā (ziedēšanas beigas/ogu veidošanās 

sākums, jūlija pirmā dekāde), 1. ogu gatavošanās sākums un 2. ogu gatavošanās laikā (jūlija 

pirmās dekādes beidās) + Signum ziedēšanas laikā (jūnija pirmās dekādes beigās). 

5. un 6. var.: mulčēšana (šķelda un kūdra) veģetācijas perioda sākumā 

7. var.: Champion (veģetācijas perioda sākumā) + Dithane (ziedēšanas sākumā) 

Vilku purvā:  
1. var.: Kontrole 

2. var.: Champion 50 WG vegetācijas perioda sākumā + Signum ziedēšanas laikā (2 x, ar 14 

dienu intervālu, jūnija otrā dekāde un jūlija sākums); 

3. var.: Prestop ziedēšanas laikā (jūnija otrā dekāde) + Dentamet ogu ienākšanas laikā (augusta 

sākums); 

4. var.: Serenade Aso 1x ziedēšanas laikā (jūlija pirmā dekāde) + 4x ogu ienākšanās laikā (ar 

10–12 dienu intervālu, jūlija otrā dekāde līdz augusta otrai dekādei) + 2x Signum ziedēšanas 

beigās (jūnija otrā dekāde un jūlija sākums) + Dentamet ogu ienākšanās laikā (augusta sākumā).  

5. var.: noklāta lapu koku mulča (šķelda), vidēji 2 cm biezā kārtā, veģetācijas perioda sākumā  

6.var.: mulčēts ar kūdras un degslānekļa maisījumu, veģetācijas perioda sākumā 

7. var.: mulčēts ar kūdras un degslānekļa maisījumu + Champion (veģetācijas perioda sākumā) 

+ Dithane (ziedēšanas sākumā) 

 

Ražas laikā ogas ievāktas no 0.3 × 0.3 m rāmīša, 4 atkārtojumos katrā variantā (1. att.).  

 

     
 

1. att. Ogu paraugu vākšana. 

 

No iegūtā parauga atlasītas 100 ogas, lai noteiktu ogu puves izplatību uzglabāšanas laikā. 

Ogas uzglabātas vēsā telpā (dzesētvā, +4 ℃) polietilēna maisiņos līdz decembra beigām. 

 

Meteoroloģskie apstākļi 

Gaisa tempertūra un relatīvais gaisa mitrums demonstrējuma objektos reģistrēts 

izmantojot data logerus, kas reģistrēja abus rādītājus ik pa 1 stundai. Pēc tam aprēķināti vidējie 

rādītāji. Pēc iegūtajiem rādītājiem abās demonstrējuma objekta vietās veģetācijas perioda laikā 

2019. gadā bija vērojamas lielas diennakts temperatūras svārstības (1. atb.). 

 Kalna purvā, pirms lielogu dzērveņu ziedēšanas (maija beigās) 3 dienas gaisa 

temperatūra bija virs 35 ºC, ziedēšanas laikā (jūnijs) dažas dienas bija virs 40 ºC (3 dienas), bet 



ziedēšanas beigās un ogu ienākšanās laikā (jūnija beigas – jūlijs) 15 dienas gaisa temperatūra 

bija virs 35 līdz 40 ºC. Pirms ogu vākšanas, septembra sākumā 4 dienas gaisa temperatūra 

pazeminājās zem 0 ºC (-1 līdz -2 ºC), ogu vākšanas laikā, no 22. septembra līdz 14. oktobrim, 

15 dienas gaisa temperatūra bija zem 0 ºC (no -0.5 līdz -6.0 ºC), šajā laikā Kalna purvā stādījums 

tika laistīts. Ogu vākšanas laikā, 25. septembrī bija krusa, kas sabojāja lielu daļu ogu (2. att.).  

 

 
 

2. att. Krusas bojātas lielogu dzērveņu ogas, Kalna purvs. 

 

Vilku purvā dzērveņu ziedēšanas sākumā (30. maijs) maksimālā temperatūra dienā 

sasniedza 30.5 ºC, bet naktī -0.5 ºC, pēc tam ziedēšanas laikā (jūnijs) sekoja 17 dienas ar gaisa 

temperatūru virs 40 ºC (maksimālā reģistrētā temperatūra bija 48.5 ºC), ogu ienākšanās laikā 

jūlijā ar gaisa temperatūru virs 40 ºC bija 2 dienas, augustā 7 dienas, septembra sākumā 1 diena. 

Ogu vākšanas laikā (septembra vidū) 6 dienas gaisa temperatūra noslīdēja zem 0 ºC (-1.5 līdz  

-4.5 ºC), kā rezultātā daļa ogas bija salnas bojātas. Paaugstinātā gaisa temperatūra lielogu 

dzērveņu ziedēšanas un ogu ienākšanās laikā izraisīja ogu bojāšanos, Vilku purvā konstatētas 

apdegušas ogas un bojāti jaunie dzinumi (3. att.), jo nav nodrošināta laistīšana. 

 

    
 

3. att. Fizioloģiski bojājumi uz lielogu dzērveņu ogām meteoroloģisko apstākļu ietekmē  

(augsta gaisa temperatūra un zems relatīvais gaisa mitrums),  

pa kreisi – 2019. gads, pa labi – 2018. gads, Vilku purvs. 

 

 



1. tabula 

Gaisa temperatūra (℃) un relatīvais mitrums (%) Vilku purvā un Kalnu purvā 

2019.gada veģetācijas periodā 

 
Demonstrējuma vieta Vilku purvs, Vecumnieku nov. Kalna purvs, Apes nov. 

Mēnesis Dekāde ℃ Rh, % ℃ Rh, % 

Marts 

I 10.9 57.6 n.d. n.d. 

II 11.1 60.9 n.d. n.d. 

III 7.1 71.2 n.d. n.d. 

Aprīlis 

I 7.0 61.4 n.d. n.d. 

II 8.0 56.0 n.d. n.d. 

III 16.9 45.5 n.d. n.d. 

Maijs 

I 11.0 61.5 n.d. n.d. 

II 17.4 58.7 18.9 49.5 

III 18.3 67.1 16.4 75.8 

Jūnijs 

I* 25.8 52.2 21.9 61.7 

II 26.2 59.0 21.8 72.2 

III 23.6 55.7 19.7 70.7 

Jūlijs 

I 17.7 71.2 15.1 84.6 

II 20.0 66.0 17.9 71.8 

III 23.0 69.3 20.4 75.9 

Augusts 

I 18.4 70.5 16.1 78.8 

II 21.8 68.3 17.5 79.7 

III 21.6 69.2 16.8 80.9 

Septembris 

I 19.3 69.5 15.2 82.4 

II** 12.3 82.0 10.3 85.8 

III 9.5 84.2 7.8 83.0 

Oktobris 

I 7.3 87.6 5.4 89.5 

II 11.5 92.6 10.0 89.8 

III 7.0 93.0 6.3 89.1 

Novembris 

I 5.8 96.8 3.8 96.7 

II 6.4 94.3 5.8 92.6 

III -0.2 88.7 -1.7 87.1 

n.d. – nav datu 

*Lielogu dzērveņu ziedēšana 

** Lielogu dzērveņu ražas vākšana 

 

 

REZULTĀTI 

 

Salīdzinot lielogu dzērveņu ogu ražu pēc dažādām apstrādēm veģetācijas periodā, 

būtiskas atšķirības starp variantiem netika novērotas (2. tab.), izņemot Vilku purvā šķirnei 

‘Pilgrim’ variantā ar mulču raža (pārrēķinot uz tonnām no hektāra) bija divas reizes mazāka 

(2.59 t ha-1) nekā kontroles variantā (13.48 t ha-1). Šī tendence variantā ar mulču novērota abos 

objektos un visām šķirnēm. Tas izskaidrojams ar to, ka noklājot mulču, tā nosedza horizontālos 

dzinumus un virskārtā papildus mitrums veicina horizontalo dzinumu apsakņošanos un jaunu 

dzinumu veidošanos, līdz ar to dzērvenes mazāk veido ģeneratīvos pumpurus. Tikai šķirnei 

‘Stevens’ un ‘LeMunyon’ Kalna purvā un ‘Pilgrim’ Vilku purvā standarta variants uzrādīja 

nedaudz lielāku ražu, salīdzinot ar pārējiem variantiem un kontroli (2. tab.). 

 

 

 



2. tabula 

Lielogu dzērveņu raža (t ha-1) Kalna purvā un Vilku purvā dažādām šķirnēm 

 
Apstrādes variants/ 

šķirne 

Kalna purvs, raža, t ha-1 Vilku purvs, raža, t ha-1 

Stevens LeMunyon BenLear Stevens BenLear Pilgrim 

1. kontrole 10.02 a 7.46 a 9.92 a 11.44 a 12.48 a 13.48 a 

2. standarta variants  13.51 a 16.25 a 9.17 a 8.56 a 7.10 a 13.73 a 

3. BIO variants 9.79 a 15.41 a 14.59 a 9.48 a 7.39 a 8.76 a 

4. kombinētais variants  9.36 a 10.43 a 8.62 a 12.21 a 10.56 a 10.46 a 

5.-6. mulča 4.14 a 9.89 a 7.05 a 7.31 a 4.94 a 2.59 b 

7. saimniecībā 

praktizētais 
8.81 a 8.29 a 13.56 a 8.05 a 13.03 a 13.53 a 

LSD0.05 6.454 9.118 6.083 4.487 5.831 5.012 

Standartnovirze 4.282 6.050 4.036 2.959 3.869 3.325 

P-vērtība 0.1409 0.2523 0.1162 0.1936 0.0533 0.0017 

a, b – rezultāti ar vienādiem burtiem nav būtiski atšķirīgi (p=0.05) 

 

Vienas ogas svars šķirnei ‘Stevens’ un ‘BenLear’ Vilku purvā bija nedaudz lielāks nekā 

Kalnu purvā (3. tab.). Vilku purvā šķirnei ‘Pilgrim’ mulčas variantā bija būtiski zemāka raža, 

bet ogas svars bija būtiski lielāks (3.3 g) salīdzinot ar kontroli (2.2 g). Vilku purvā arī šķirnei 

‘BenLear’ mulčas variantā ogas svars bija būtiski lielāks (2.0 g) nekā nekā citos variantos (1.7-

1.8 g). 

3. tabula  

Lielogu dzērveņu ogas svars (g) Kalna purvā un Vilku purvā dažādām šķirnēm 

 
Apstrādes variants/ 

šķirne 

Kalna purvs, ogas svars, g Vilku purvs, ogas svars, g 

Stevens LeMunyon BenLear Stevens BenLear Pilgrim 

1. kontrole 1.2 a 1.2 a 1.2 a 2.0 a 1.8 b 2.2 b 

2. standarta variants  1.3 a 1.2 a 1.4 a 2.0 a 1.7 b 2.1 b 

3. BIO variants 1.3 a 1.2 a 1.3 a 2.1 a 1.7 b 2.3 b 

4. kombinētais variants  1.3 a 1.2 a 1.4 a 1.7 a 1.7 b 2.6 ab 

5.-6. mulča 1.6 a 1.3 a 1.2 a 2.1 a 2.0 a 3.3 a 

7. saimniecībā 

praktizētais 
1.3 a 1.1 a 1.3 a 1.6 a 1.7 b 2.1 b 

LSD0.05 0.41 0.23 0.18 0.37 0.22 0.69 

Standartnovirze 0.27 0.15 0.12 0.25 0.15 0.46 

P-vērtība 0.5258 0.8555 0.0941 0.0762 0.0384 0.0205 

a, b – rezultāti ar vienādiem burtiem nav būtiski atšķirīgi (p=0.05) 

 

Tā kā 2019. gada vasara bija samērā sausa ar augstu gaisa temperatūru, īpaši dzērveņu 

ziedēšanas laikā, kad parasti ir visaugstākais risks slimību izplatībai, tāpēc ražas laikā fungicīdu 

ietekme uz puves izplatību netika novērota. 

Vidēji ogu puves izplatība uzglabāšanas laikā Kalna purvā ievāktajām lielogu dzērveņu 

šķirnēm bija ievērojami lielāka (33–64% novembrī līdz 83–96% decembrī) nekā Vilku purvā 

(9–12% novembrī līdz 45–56% decembrī). To varēja ietekmēt stādījuma vecums un arī krusas 

bojājumi ražas laikā, kad krusas graudi traumēja ogu mizu (caur ievainojuma vietām puves 

ierosinātāji vieglāk var iekļūt audos, lai izraisītu saslimšanu uzglabāšanas laikā). Vērtējot ogu 

puves izplatību katrai šķirnei pa variantiem, no Kalnu puvā ievāktām ogām, uzglabāšanas laikā 

šķirnei ‘Ben Lear’ bija ievērojami mazāk puves bojātas ogas nekā šķirnēm ‘Stevens’ un 

‘LeMunyon’ (4. att.).  

 



 
4. att. Ogu puves izplatība (%) lielogu dzērveņu šķirnēm uzglabāšanas laikā, Kalna purvs. 

 

Savukārt no Vilku purva ogu puves izplatība visām šķirnēm bija līdzīga – divu mēnešu 

uzglabāšanas laikā ogu puves izplatība, atkarībā no apstrādes varianta un šķirnes, svārstījās no 

5 līdz 30%, bet pēc tam ogu puves izplatība strauji palielinājās no 13 līdz 73% (5. att.). 

 

 
 

5. att. Ogu puves izplatība (%) lielogu dzērveņu šķirnēm uzglabāšanas laikā, Vilku purvs. 

 

Abās audzēšanas vietās būtiski mazāk puvušo ogu bija variantā, kur tika lietota mulča. 

Tas apstiprina zinātnieku novērojumus Ziemeļamerikā, ka, nosedzot vecās augu daļas ar mulčas 

materiālu, samazinās patogēnu izplatība stādījumā (DeMoranville, 1998; Sandler, 2008). Lai 

samazinātu slimību izplatību un apstrāžu skaitu ar fungicīdiem, Ziemeļamerikā iesaka 

stādījumus smilšot ik pēc 2–5 gadiem ar 0.6–2.5 cm smilšu kārtu vai izmantot uzplūdināšanas 

metodi (Strik and Poole, 1995; DeMoranville, 1998; Sandler, 2008), bet Latvijā šīs metodes nav 

iespējams izmantot. Tāpēc kā alternatīvu metodi tika izvēlēta mulča, bet efektivitāte un tās 

pozitīvās vai negatīvās īpašības vēl nepieciešams pētīt arī turpmāk.  
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Salīdzinot rezultātus ar lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem, pēc divu mēnešu 

uzglabāšanas (novembra beigās) ogu puves izplatība Kalna purvā lasītām ogām bija būtiski 

mazāka 2. variantā (standarta variants, lietots Champion 50 WG + Signum ), salīdzinot ar 

kontroles (1. variants) un BIO variantu (3. variants). Iespējams bioloģisko produktu efektivitāti 

2019. gadā ietekmēja augstā gaisa temperatūra stādījumā veģetācijas periodā, kas samazināja 

derīgo organismu aktivitāti.  

Datu matemātiskās apstrādes rezultātā konstatēts, ka Kalnu purvā audzētām ogām pēc 

2 mēnešu uzglabāšanas, ogu puves izplatība bija būtiski (p=0.01) atšķirīga atkarībā no apstrādes 

varianta, šī ietekme uzglabājot ogas ilgāk, netika vairs novērota (p=0.09). Vilku purvā audzētām 

ogām apstrādes varianta ietekme izpaudās pēc ilgstošākas (3 mēnešu) uzglabāšanas (p=0.01) 

(4. tab.). 

4. tabula 

Ogu puves izplatība uzglabāšanas laikā Kalna purvā un Vilku purvā  

atkarībā no ierobežošanas pasākumiem 2019. gadā 

 
Apstrādes variants / ogu puves 

uzskaites datums 

Kalna purvs Vilku purvs 

21.11.2019. 20.12.2019. 21.11.2019. 20.12.2019. 

1. kontrole 58.7 a 93.7 a 16.7a 54.0 ab 

2. standarta variants  41.7bc 81.0 a 8.3a 55.3 ab 

3. BIO variants 65.0a 98.3 a 11.0a 70.3a 

4. kombinētais variants  56.3ab 87.0 a 7.3a 38.7bc 

5.-6. mulča 34.3c 77.3 a 5.3a 22.7c 

7. saimniecībā praktizētais 54.0ab 90.3 a 14.3a 58.3ab 

LSD0.05 15.27 15.42 11.33 22.88 

Standartnovirze 8.39 8.48 6.23 12.58 

P-vērtība 0.01 0.09 0.28 0.01 

a, b, c – rezultāti ar vienādiem burtiem nav būtiski atšķirīgi (p=0.05) 

 

Uzglabāšanas laikā abos purvos no puves bojātām ogām galvenoārt bija izplatīts 

Fusicoccum putrefaciens un Coleophoma empetri (38.7–95.0%), kuri bieži ierosina kompleksu 

saslimšanu, arī puves pazīmes ir līdzīgas – ogas ir mīkstas ar sairušu ogas sastāvu (5. tab.).  

Kalna purvā ogu melnās puves (ier. Allantophomopsis spp.) izplatība bija nedaudz 

lielāka (1.3–4.0%) nekā Vilku purvā (0–1.3%). Dažos gadījumos bija aizdomas uz Diaporthe 

spp. sastopamību. Būtiskas atšķirības starp variantiem netika novērotas. 

5. tabula 

Ogu puves ierosinātāju izplatība uzglabāšanas laikā Kalna purvā un Vilku purvā  

atkarībā no ierobežošanas pasākumiem 2019. gadā 

 

Apstrādes variants / ogu 

puves izplatība 

Kalna purvs Vilku purvs 

Allatophomop

sis spp. 

F.putrefaciens+ 

C. empetri 

Allatophomopsis 

spp. 

F.putrefaciens+ 

C. empetri 

1. kontrole 2.0 a 91.7 a 1.3 a 52.7 a 

2. standarta variants  5.3 a 75.7 a 1.0 a 54.3 a 

3. BIO variants 3.3 a 95.0 a 0.3 a 70.0 a 

4. kombinētais variants  4.0 a 83.0 a 0.0 a 38.7 a 

5.-6. mulča 1.7 a 62.3 a 0.3 a 56.3 a 

7. saimniecībā 

praktizētais 
1.3 a 89.0 a 0.0 a 58.3 a 

LSD0.05 3.1 29.2 1.0 34.4 

Standartnovirze 1.7 16.0 0.5 18.9 

P-vērtība 0.1091 0.2190 0.0656 0.5408 



SECINĀJUMI 

Stādījuma mulčēšana veģetācijas perioda sākumā samazināja ražu, bet ogu svars bija 

būtiski lielāks Kalnu purvā šķirnei ‘BenLear’ un ‘Pilgrim’, savukārt uzglabāšanas laikā visām 

šķirnēm un abos demonstrējuma objektos būtiski samazināja ogu puves izplatību. 

Uzglabāšanas laikā šķirnei ‘Ben Lear’ no Kalnu purva konstatēts ievērojami mazāk 

puves bojātas ogas nekā ‘Stevens’ un ‘LeMunyon’. Jaunākā stādījumā Vilku purvā, būtiskas 

atšķirības starp šķirnēm ogu puvju izplatībā netika novērotas. 

Pēc trīs mēnešu uzglabāšanas Kalna purvā audzētām ogām būtiski mazāka ogu puves 

izplatība konstatēta 2. variantā (standarta) lietojot Champion 50 WG vienu reizi veģetācijas 

perioda sākumā + Signum, ziedēšanas beigās. 
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