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Demonstrējums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses 

un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas 

pasākumiem” ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)



Apakšpasākumā „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju 

izstrādei” (16.2.)

Projekta nosaukums:

Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas

iespējas dažādos Latvijas

reģionos ar inovatīvu vainagu

veidošanas sistēmu.

Projekta realizācijas laiks 01.03.2018.-01.03.2023.

Projektā iesaistītās saimniecības, 

kurās ierīkoti plūmju stādījumi

1. LLU MPS «Vecauce»

2. z/s «Cīrulīši» Talsu rajonā

3. Pašnodarbinātā persona 

Kristīne Kaņepēja Mālpilī
Ražas svētki „Vecauce – 2021”: Raža ekstremālos apstākļos
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Šķirnes:

‘Ance’, 

‘Adelyn’, 

‘Sonora’

‘Viktorija’ 

‘Jubileum’

‘Tegera’

⸙ ⸙

⸙

⸙ Plūmju projektā iesaistīto saimniecību atrašanās vieta

‘Ance’

‘Jubileum’

‘Adelyn’

‘Sonora’‘Viktorija’‘Tegera’
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Projekta mērķis Inovatīvu, zinātniski pamatotu plūmju audzēšanas tehnoloģiju un jaunu,

plašāk nepārbaudītu šķirņu ieviešana dažādos Latvijas reģionos.

Raksta mērķis Iepazīstināt ar Vecaucē sekmīgi iekārtota stādījuma metodiku, kā arī

iegūtajiem pirmajiem rezultātiem.

Kāpēc radās ideja 

veidot šādu projektu?

1. Mums visiem garšo plūmes.

2. Vecaucē vajag jaunu plūmju stādījumu, ko var rādīt

studentiem.

3. Jauno plūmju veidošanas sistēmu būtu nepieciešams

pārbaudīt citviet.

4. Jaunās Latvijas šķirnes ir «jāiedzīvina» plūmju

stādījumos.

5. Salīdzināt plūmju audzēšanas iespējas bioloģiskā un

integrētā dārzā.

Ražas svētki „Vecauce – 2021”: Raža ekstremālos apstākļos
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2018. gadā saimniecībās ierīkoja plūmju stādījumus, balstu sistēmu un žogu.

Neiztikām bez izaicinājumiem…
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Materiāli un metodes

Stādījums ierīkots 2018. gada aprīlī – reljefa paaugstinātā vietā, rindas novietotas Z-D virzienā.

Koki stādīti 3 × 5 m attālumā, astoņos atkārtojumos, 5 koki atkārtojumā.

Izmantotas šķirnes Ance’, ‘Adelyn’, ‘Laine’, ‘Sonora’, ‘Viktorija’, ‘Jubileum’.

Papildus iestādīti 8 Vācijā selekcionētās šķirnes ‘Tegera’ koki.

Izmantots potcelms P.cerasifera.

Ierīkota balstu sistēma ar stieplēm 0.8 m un 1.8 m augstumā, bez laistīšanas.

Vainagu veidošanas sistēma veikta pēc Dārzkopības institūtā izstrādātas metodikas.

Sākoties koku veģetācijai, katru gadu sākot no 2019. gada dots mēslojums NPK 11-11-22 150 kg ha-1.

2019. gada rudenī stādījumā mulčētas apdobes ar lapu koku šķeldu, rindstarpās sēts zālājs.
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Dārza vieta Vecaucē
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Stādījumā veikti augu aizsardzības pasākumi:

69.–75. AAS (augu attīstības stadija) smidzināts insekticīds Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrīns

50 g/L) zāģlapseņu (Hoplocampa flava) un tinēju (Cydia funebrana) ierobežošanai 0.4 L ha-1 un

fungicīds Efektors (ditianons 700 g/kg) lapu sausplankumainības (Wilsonomyces carpophilus)

ierobežošanai pēc pirmo pazīmju konstatēšanas 0.5 kg ha-1;

76.–77. AAS insekticīda Mospilans 20 SC (acetamiprid 200 g/L) smidzinājums pret laputīm (Aphis

sp. e.g. Hyalopterus pruni) 0.25 L ha-1;

75.–78. AAS fungicīda Dithane NT (mankocebs 750 g/kg) lapu sausplankumainības ierobežošanai

pēc pirmo pazīmju konstatēšanas 2 kg ha-1 un insekticīds Karate Zeon tinēju 2. paaudzes

ierobežošanai 0.4 L ha-1.

Jūnija sākumā smidzināts herbicīds Rodeo XL (glifosāts 360 g/L) 4 L ha-1 apdobju sakārtošanai.
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Līdz 2021. gada rudenim vērtēta koku izdzīvošana;

2021. gada pavasarī 20 cm no augsnes virskārtas mērīti stumbra apkārtmēri.

Kokiem aprēķināts stumbra šķērsgriezuma laukums;

2021. gadā uzskaitīta raža, kg no koka.

No 2018. līdz 2021. gadam aktīvās veģetācijas periodos (ar gaisa temperatūru ≥ 10 °C) analizēta:

• nokrišņu summa (mm),

• gaisa temperatūras (°C) summa,

• hidrotermiskais koeficients (HTK).

Gaisa temperatūru summa pa gadiem būtiski neatšķīrās:

2018.gadā 217.3 °C

2019.gadā 218.5 °C

2020. gadā 224.1°C,

2021. gadā 197.5°C.

Nokrišņu apjoms būtiski atšķirīgs:

2018. gadā 140.4mm,

2019.gadā 214.7mm,

2020.gadā 257.7mm,

2021.gadā 255.8mm.

Pēc pētījumu datiem (Evarte-Bundere, Evarts-Bunders, 2012), 

HTC no 0.7-0.4 vērtējams kā ļoti sauss.

To raksturo HTK:

2018. gadā 0.61,

2019.gadā 0.98,

2020.gadā 1.15,

2021.gadā 1.3.
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Vecaucē:

2018./2019. gada ziemošanas periods bija labvēlīgs koku ziemošanai ar zemāko gaisa temperatūru -15.9 °C

janvārī un maksimālo sniega segu 16 cm februārī;

2019./2020. gadā viss ziemošanas periods bija ar vidējo gaisa temperatūru virs 0 °C un bez sniega segas;

2020./2021. gada janvārī un februārī pieturējās stabili zemas gaisa temperatūras līdz -27.7 °C un stabila

sniega sega uz nesasalušas zemes, kas varēja nelabvēlīgi ietekmēt koku ziemošanu.

Stumbru pasargāšanai no saules apdeguma un sala plaisām katru gadu novembrī veica stumbru kaļķošanu.



MālpilsVecauce Strazde
Rezultāti Reljefa, stādu kvalitātes un stādīšanas laika ietekme 

10

Koku skaita izmaiņas stādījumā (starp šķirnēm un starp saimniecībām (p=0.00))

Dārzu vietas Adelyn Laine Jubileum Ance Sonora Viktorija Tegera

Stādīti koki, 

gab.

Auce 40 40 40 40 40 40 8

Mālpils 40 40 40 40 40 40 8

Strazde 40 40 40 40 40 40 8

% bojā gājuši

Auce 0 2,5 2,5 0 0 0 0

Mālpils 10 2,5 2,5 0 0 0 0

Strazde 22,5 27,5 25,0 7,5 7,5 17,5 12,5

% atgriezti/ 

atauguši

Auce 7,5 7,5 7,5 2,5 12,5 7,5 0

Mālpils 0 0 7,5 0 0 0 0

Strazde 0 2,5 10 0 2,5 5 0

% pārstādīti

Auce 0 0 0 0 0 0 0

Mālpils 0 0 0 0 0 0 0

Strazde 22,5 25,0 25,0 7,5 7,5 17,5 12,5
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Vidējais stumbra apkārtmērs (cm) un vidējā raža no koka (kg) 

2021. gadā
(a,b,c norāda uz būtiskām atšķirībām; a norāda lielāko vērtību)

2021. gadā Vecaucē tika novākta pirmā raža. 

Aprēķināta vidējā raža no koka un vidējais stumbra apkārtmērs.
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Secinājumi

1. Izvēloties pareizu augšanas vietu stādījuma ierīkošanai, tiek nodrošināta

koku veselīgāka augšana arī ne tik labvēlīgos augšanas gados. Līdz

ceturtajam augšanas gadam stādījumā Vecaucē ir izdzīvojuši 99% koku.

2. Spēcīgāk auguši koki šķirnēm ‘Sonora’, ‘Jubileum’ un ‘Viktorija’.

3. Ceturtajā augšanas gadā raža iegūta visām šķirnēm, ražojoši visi koki, bet

augstākā raža bija šķirnei ‘Viktorija’, bet zemākā šķirnei ‘Tegera’.
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Paldies  par   uzmanību!

Pateicība:
ZM LAD projekts Sadarbība 16.2. “Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas 

reģionos ar inovatīvu vainagu veidošanas sistēmu” (LAD lēmuma Nr.10.5.3.-11/17/2028) 


