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Situācija Latvijā:

Kopējā dekarētā kultūraugu  
platība 2021: 1 776 811 ha;

No tiem aromātiskie un 
ārstniecības augi: 2169 ha 
(0.12%);

Lielākās platības:

- Nektāraugi 641 ha;

- Kumelīte 357 ha;

- Ķimenes 727 ha

- Dilles 229 ha

Avots: https://www.lad.gov.lv/lv/statistika/platibu-
maksajumi/periods-2004-2016/statistikas-dati-par-
2021-gadu/

Potenciāls savvaļas ārstniecības 
augu komerciālai audzēšanai

Izaicinājumi:

• Daļa sugu nav domesticētas, 
trūkst šķirņu;

• Atšķirīgas sugu bioloģiskās 
īpašības;

• Jāpiemēro audzēšanas 
tehnoloģijas, nav pētījumu;

Iespējas:

• Augošs tirgus;

• Laba tirgus cena;

• Vairāk aktīvo vielu;

• Nepieciešamība pēc 
prognozējamas, kvalitatīvas 
produkcijas (arī bioloģiski);

• Saglabājam savvaļā augošās;



Potenciāls savvaļas ārstniecības 
augu komerciālai audzēšanai: 
bruto segums*

Kultūraugs Bruto segums 2**, 
EUR/ha

Kvieši 493

Rapsis 354

Kumelītes 3510

Dilles (svaigam 
patēriņam)

2302

*http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-
lopkopiba/sagatavoti-bruto-segumi-par-2020-gadu

** bez atbalsta maksājumiem



Inovatīvi risinājumi 
pavasara savvaļas 
ārstniecības un 
aromātisko augu 
audzēšanas tehnoloģijās 
un izmantošanā
ERAF līdzfinansēts 
projekts 
Nr.1.1.1.1/18/A/043

Savvaļas 
populāciju 
ievākšana

Galvenie 
audzēšanas 
riski un 
risinājumi to 
novēršanai

Agrotehniskie 
audzēšanas 
paņēmieni



Savvaļas sugu domesticēšanas
iespēja: divu sugu piemērs

• Pielietojums medicīnā: gremošanas 
traucējumu atvieglošanai; kārpu ārstēšanai, 
ādas problēmu ārstēšanai;

• Satur alkaloīdus (helidonīns, berberīns u.c. 
ar potenciālu antimikrobiālu iedarbību, 
pretvēža iedarbību

Lielā strutene (Chelidonium majus L.)

• Iekaisumu ārstēšana, urīndzenoša, 
gremošanu veicinoša, vielmaiņu 
aktivizējoša;

• Liķieru sastāvdaļa;

• Tējās; 

Efeju sētložņa (Glechoma hederaceae L.)



Skujene

Cēsis

Viļaka

Ainaži

Salacgrīva 

+ 
komercsēklas

Savvaļas populāciju 
ievākšana

Portālā https://dabasdati.lv ziņotās atradnes

Lielā strutene Efeju sētložņa

Ainaži

Viļaka

Sigulda

Amata

Cēsis



SVAIGA SULA: pret kārpām;

TĒJĀ: visām iekšķīgām vainām, 
onkoloģija pa sieviešu līniju, 
veselīga, organisma attīrīšanai, 
ādas attīrīšanai –lieto ārīgi
KOMPRESĒM: svaigas lapas pret 
pampumu, pret sasitumiem, 
pušumiem, locītavu sāpēm

ĒDIENAM: svaigas uzkož: “pa 
lapiņai es viņas garām iedams”; 
salātos “rūgta, es viņu bišķiņ
nomazgā un patur sālsūdenī 
piecas minūtes, četras lapiņas 
pielieku.”

Tradicionālās zināšanas 
(etnobotānikas 
ekspedīcijas)

TĒJĀ:

ir pamēģināta -“palika slikti, 
reiba galva, sirds klapē” 

Efeju sētložņaStrutene



Audzēšanas tehnoloģijas: sēklu 
ievākšana, dīgstpēja

- Sēklas veido maz, grūti 
iegūstamas

- Nepieciešama stratifikācija

Sēklas 

- Viegli iegūstamas, lielā 
apjomā; 

- Nevienmērīgi 
nogatavojas, var daļa 
nokrist zemē

- Dīgst viegli;

- Komerciāli iespējams sēt 
ar sēklām vai audzēt 
stādus;

Efeju sētložņaLielā strutene



Audzēšanas tehnoloģijas: lielu platību 
sēja/stādīšana

- Komercplatības
vairojamas ar auga 

veģetatīvajiem posmiem, 
tos iestrādājot rindiņās  

- Iespējama tiešā sēja 
(nepieciešams precizēt 
optimālos sējas laikus)

- viegli izaudzēt stādus;

Efeju sētložņaLielā strutene



Audzēšanas tehnoloģijas: stādījumu 
kopšana

- Veido «paklāju», nezāles 
ierobežot grūti, daļēji var 
palīdzēt ecēšana;

- Iespējama regulāra 
starprindu kopšana, labi 
nomāc nezāles

Efeju sētložņa
Lielā strutene



Audzēšanas tehnoloģijas: ražas 
novākšana

Efeju sētložņaLielā strutene

Novākšanas reize Augu 
augstums, 

cm

1. reize (25.maijs) 61

2.reize (28.jūnijs) 54

3.reize (4.augusts) 46

4.reize (11.oktobris) 37

Vidējais strutenes augu garums 
dažādās drogu novākšanas reizēs 

(2021)
Vidējais efeju sētložņas augu garums 

dažādās drogu novākšanas reizēs 
(2021)

Novākšanas reize Augu 
augstums, cm

1. reize (21.jūnijs) 19

2.reize (19.jūlijs) 11

Svaigu drogu raža 
vidēji 1.6 t/ha Svaigu drogu raža 

vidēji 3.3 t/ha 



Audzēšanas tehnoloģijas: atšķirības starp 
savvaļā ievāktajām populācijām

▪ Nav būtisku morfoloģisko 
atšķirību;

▪ Atšķiras pēc ķīmiskā 
sastāva;

Efeju sētložņaLielā strutene

▪ Atšķiras pēc antociāna
krāsojuma, smaržas;

▪ Atšķiras pēc attīstības 
ātruma, augu augstuma;

▪ Atšķiras pēc ķīmiskā 
sastāva;



Compound Formula Content, %
1-Octen-3-ol C8H16O 2 -7
β-Ocimene C10H16 5 - 22

D-
Pinocamphone C10H16O 1-13

Eucalyptol C10H18O 6 - 34
Bornyl acetate C12H20O2 2-12

β-Elemene C15H24 7 - 13
γ-Elemene C15H24 1- 8

Elemene isomer C15H24 2 - 11
Germacrene D C15H24 5 – 56
β-Farnesene C15H24 1 - 7

Bicyclogermacr
ene C15H24 1-4

Phytol C20H40O 1-9

GC-MSĒteriskās eļļas daudzums un tās sastāvs efeju 
sētložņas paraugos
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Alkaloīdu daudzums savvaļā 
augušos un kultivētos strutenes 
paraugos

Plants 2021, 10(9), 1971; 
https://doi.org/10.3390/plants10091971 0
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Helidonīns (µg/g) savvaļā augušos un 

kultivētos paraugos (drogas ievāktas 
ziedēšanas fāzē)

Savvaļā, 2019 Kultivēts, 2020



Projektu līdzfinansē no ERAF 
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