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ZIŅAS PAR AUTORIEM

LĪGA LEPSE

Dr. agr., Dārzkopības institūta vadošā pētniece dārzeņkopībā un bioteh-
noloģijās. Beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Dārzkopības 
zinātnē strādā kopš 1994. gada. Lielu uzmanību savā darbā pievērš ilgt-
spējīgām tehnoloģijām, augsnes ilgtspējas saglabāšanai un auglības 
uzlabošanai. Līdz ar to mācību līdzekļa tapšanā savu ieguldījumu devusi 
augsnes apakšnodaļas tapšanā, aprakstījusi temperatūras nozīmi dārzau-
gu pavairošanā, aprakstījusi arī daļu no dārzeņu veģetatīvās pavairošanas 
jautājumiem, mikroklonālās pavairošanas pamatus.

ANTRA BALODE

Dr.  agr., Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente un Bulduru 
Dārzkopības vidusskolas skolotāja. 40 gadu darba pieredze puķkopībā un 
daiļdārzniecībā. Praktiskās un profesionālās iemaņas apguvusi Latvijas 
Universitātes Botāniskajā dārzā, kā arī Erasmus+ apmaiņas projektos 
Lielbritānijas un Nīderlandes profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmu-
mos. Daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju, kā arī grāmatas 
“Puķkopība: dārza puķes” autore. Mācību līdzeklī izstrādājusi tēmas par 
augu gaismas prasībām, puķu un dekoratīvo kokaugu pavairošanas meto-
dēm, dēstu audzēšanai nepieciešamajiem ekoloģiskajiem faktoriem un 
audzēšanas apstākļiem. Tēmas uzskatāmai apguvei materiāls ir ilustrēts 
ar attēliem no autores fotoarhīva.

INGŪNA GUDRUPA

Mg. biol., Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Tropu un subtropu augu 
laboratorijas eksperte. Dārzkopības jomā strādā kopš 1990. gada, speciali-
zējusies tropu un subtropu augu audzēšanā. Beigusi Latvijas Universitātes 
Bioloģijas fakultāti. Lasa lekcijas kursā “Telpaugu kopšana”, kurā liela nozī-
me pievērsta audzēšanas apstākļu atbilstībai augu vajadzībām to attīstībā 



un pavairošanas procesā. Šajā mācību līdzeklī nodaļā par augu pavairoša-
nu ietekmējošiem faktoriem aprakstījusi gaisa un ūdens nozīmi. Nodaļā 
par ģeneratīvo pavairošanu aprakstījusi sēklu uzbūvi.

MARIJA GAILĪTE

Dārzeņkopības speciāliste, Latvijas profesionālo dārzeņu audzētāju bied-
rības “Latvijas dārznieks” eksperte. Absolvējusi Maskavas Timirjazeva 
Lauksaimniecības universitātes Dārzkopības fakultāti, vairāk nekā 
30  gadus nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu atklātā laukā un segtajās 
platībās. Pārstāv Latvijas augļu un dārzeņu audzētājus Eiropas zemnie-
ku un to kooperatīvu jumta organizācijas Copa/Cogeca darba grupā “Augļi 
un dārzeņi”. Daudzu periodiskās literatūras publikāciju autore latviešu 
un krievu valodā. Profesionālo siltumnīcu speciālistu interneta foruma   
www.greentalk.ru  moderatore. Mācību līdzeklī rakstījusi par substrā-
tu veidiem, gaismas mērvienībām, temperatūras regulēšanas iespējām, 
sēklu saimniecisko iedalījumu, dārzeņu stādu un dēstu audzēšanu, dārze-
ņu potēšanu, sēklu pirmssējas apstrādi un jaunstādiem.

GUNTA KRASTIŅA

Bc. agr., profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe (augļkopība, botānika 
un augu fizioloģija), lektore. Strādā Bulduru Dārzkopības vidusskolā kopš 
1990.  gada. Praktiskās un profesionālās iemaņas dārzkopībā ieguvusi 
Latvijas saimniecībās un ārzemēs. Profesionālās kompetences pilnveides 
nolūkos ir bijusi vairākos Erasmus+ apmaiņas projektos, darbojas Eiropas 
Jauno dārznieku asociācijā. Ir pieredze modulārās profesionālās izglītības 
programmas un kvalifikācijas eksāmenu izstrādē. Šajā mācību līdzeklī 
aprakstījusi sēklas materiāla savākšanu, žāvēšanu, glabāšanu, apstrādi, 
sēklu pirmssējas apstrādi, augļaugu un ogulāju stādu un dēstu audzēša-
nu un augļaugu potēšanu.

http://www.greentalk.ru/


ILZE GRĀVĪTE

Autoru kolektīva koordinatore. Dr.  agr., Dārzkopības institūta vado-
šā pētniece augļkopībā – plūmju selekcija, plūmju, aprikožu, vīnogu 
šķirņu pārbaude, agrotehniskie pētījumi, augu aizsardzība. Beigusi 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Dārzkopības zinātnē strādā 
kopš 1994.  gada. Lielu uzmanību savā darbībā pievērš ilgtspējīgām 
audzēšanas tehnoloģijām, vainagu veidošanas principiem, augļaugu 
pavairošanai, augļaugu kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām. Darba 
pieredze profesiju standartu rakstīšanā, valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas vadīšanā, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas komisi-
jā. Viesdocente Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības 
fakultātes mācību kursos “Augļkopība”, “Dārzkopības produkcijas ražoša-
na”, “Precīzā lauksaimniecība”, “Ģenētika un dārzaugu selekcija”. Grāmatas 
“Plūmes” autore un “Augļkopība” – vairāku nodaļu autore, elektroniskā 
žurnāla “Profesionālā Dārzkopība” redaktore. Līdz ar to grāmatas tapšanā 
savu ieguldījumu devusi materiāla kārtošanā, rediģēšanā, gatavojusi daļu 
no pārbaudes uzdevumiem un jautājumiem.



ANOTĀCIJA

Digitālais mācību līdzeklis (turpmāk DML) “Augu pavairošana” paredzēts lauksaimniecības nozares 
kvalifikāciju struktūrā ietilpstošo Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 2., 3. un 4. līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju “Dārzkopis”, “Stādu audzētājs”, “Dārzkopības tehniķis”, “Parka dārznieks”, kā arī modulāro 
programmu izglītojamajiem un pedagogiem. 

Mācību līdzeklis veidots, balstoties uz lauksaimniecības nozares mācību kursu/moduļu programmu 
saturu, saskaņā ar profesiju standartiem/profesionālās kvalifikācijas prasībām un visām izglītojamo 
mērķgrupām pieejamu izglītības satura apguves mehānismu mūžizglītības kontekstā.

DML par augu pavairošanu ir iekļautas šādas galvenās tēmas: pavairošanu ietekmējošie faktori, kā tos 
regulēt, kombinēt; izklāstītas ģeneratīvās un veģetatīvās augu pavairošanas metodes dārzkopībā, to 
skaitā arī ļoti aktuālā pavairošana ar meristēmām, kas ir nozīmīga augu atveseļošanā. 
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Pēdējos gadu desmitos būtiski mainījušās un pilnveidojušās audzēšanas sistēmas, pieauguši audzē-
šanas apjomi un vietējās produkcijas aprite. Stabilu vietu lauksaimniecības nozarē ieņem dārzkopība. 
Latvijā komerciāli audzēto augļkoku, ogulāju un dārzeņu kultūru platības pēdējo gadu laikā pieaug. 
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem [65] visām augļu un ogu kultūrām ir pozitīvs ienesīgums. Rentabilitāte, 
audzējot augļus un ogas ar videi draudzīgām metodēm, ir ļoti augsta – no 101% līdz 21%. Arī lielākajai 
daļai dārzeņu kultūru ienesīgums ir pozitīvs.

Atsevišķa dārzkopības apakšnozare ir stādu audzēšana. Latvijā komerciālo stādaudzētavu veidošanās 
aizsākusies 18. gadsimtā, kad kokaugu introdukcija un līdz ar to kokaugu sortimenta paplašināšana 
kokaudzētavās sniedzas vairākos simtos taksonu. Jaunais ainaviskais stils līdz ar 19. gadsimtu ienāca 
arī Latvijā parku ierīkošanā. Pie Vidzemes un Kurzemes muižām veidojās gan augļu dārzi, gan aina-
viskie jeb tā dēvētie angļu dārzi. Ainaviskie parki prasīja daudz plašāku augu sastāvu, salīdzinot ar 
regulāra plānojuma dārziem, kokiem, krūmiem un lakstaugiem vajadzēja būt daudzveidīgiem gan 
lieluma, gan formas un nokrāsu ziņā. Pirmo svešzemju augu stādaudzētavu Rīgā dibināja mācīts dārz-
kopis Johans Hermanis Cigra – 1789. gadā. Sekmīgi no 1872. līdz 1886. gadam Latvijā darbojās Vilhelma 
Šoha komerciālā stādaudzētava, uz kuras bāzes ir izveidojies Salaspils Nacionālais botāniskais dārzs.

Komerciālo stādaudzētavu izveidošanos Latvijā sekmēja dendroloģijas, dārzeņkopības un augļkopī-
bas attīstība un pētījumi.

Dārzkopības attīstībā noteicošais faktors ir bijis audzēšanas produktivitātes palielināšana, veicot tās 
modernizāciju un tehnikas izmantošanas iespēju izpēti, rekonstruējot esošās saimniecības un veido-
jot jaunas, kuras orientētas uz vietējo stādu tirgu un eksportu.

Pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc kvalitatīva vietējā ne tikai dekoratīvo augu un 
augļkoku, bet arī dārzeņu stādmateriāla. Dārzkopībā ir ļoti daudz roku darba, ko nevar aizstāt ar robo-
tiem vai darbgaldiem. Tāpēc aktuāls jautājums ir zinošu speciālistu sagatavošana. Lai DML izveidotu 
aktuālu un praktiski noderīgu, darba izstrādei tika piesaistīti gan profesionālo un augstākās izglītības 
iestāžu mācībspēki, gan zinātnieki, gan praktiķi.

IEVADS
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Dārzkopībā materiāls, kas izmantojams, gan skatot nozari horizontāli (dārzeņi, puķes, augļi, dekoratī-
vie augi), gan vertikāli (no arodizglītības līdz koledžas līmenim), ir aktuāls un nepieciešams.

DML “Augu pavairošana” sniedz atbalstu izglītojamajiem profesionālās izglītības satura apguvē un 
pedagogiem izglītības programmu īstenošanā lauksaimniecības nozarē, kā arī pašmācības un mūž-
izglītības interesentiem.

Mācību līdzeklis

• veido izpratni par agroklimatisko un vides faktoru ietekmi, to savstarpējām sakarībām, par to, kā 
saistīt notiekošos procesus augos un augsnē; par sēklu kvalitātes rādītājiem; sēklu pirm apstrādes 
metodēm; stādmateriāla kvalitāti noteicošajiem kritērijiem; augsnes (substrāta), temperatūras, 
gaismas un mitruma kopsakarībām, augu mēslošanas īpatnībām; sējas veidiem, laikiem un sēklu 
iestrādes dziļumu, izsējas normu aprēķiniem; augu pavairošanas metodēm;

• sniedz zināšanas par plānošanas un aprēķināšanas gaitu nepieciešamo stādu, sēklu, dēstu dau-
dzuma noteikšanai ražošanas vajadzībām; par fizioloģisko pamatprocesu norisi augā, tā nozīmi 
kvalitatīva stādmateriāla ieguvē;

• attīsta prasmes pēc auga un augsnes īpašībām izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas 
ģeneratīvo vai veģetatīvo metodi; aprēķināt nepieciešamo substrāta, sēklas materiāla, stādu, 
dēstu daudzumu un optimālo augu blīvumu stādījumā; kopt stādus un nodrošināt optimālus 
augšanas apstākļus atbilstoši augu pavairošanas metodei; spēt novērtēt sēklu kvalitāti, veikt 
augu sēju, izvērtēt sējas kvalitāti, veikt darbus no piķēšanas līdz pārstādīšanai atbilstoši augu 
sakņu sistēmas īpatnībām; spēt izvērtēt augsnes gatavību apstrādei; spēt izvēlēties un lietot pie-
mērotākās stādu pavairošanas tehnoloģijas un režīmus.

Digitālais mācību līdzeklis (DML) ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst:

• PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams lejupielādēt 
un skatīt datorā vai izdrukāt;

• e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir iekļauti 
konspektīvi materiāla kopsavilkumi, animācijas, interaktīvi attēli un uzdevumi, pašpārbaudes 
vingrinājumi u. c. digitālais saturs.
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1.

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Nodaļas mērķis Iepazīt un izprast augu pavairošanu ietekmējošos faktorus, to savstar-
pējo mijiedarbību.

Sasniedzamie rezultāti • Zina ūdens, gaismas, gaisa un temperatūras nozīmi augu pavairo-
šanā un spēj noteikt konkrētai augu sugai piemērotākos apstākļus.

• Zina substrātus, to izmantošanu.

• Atpazīst džādus substrātu veidus, prot sagatavot tos izmantošanai.

• Izprot augsnes īpašību nozīmi augu pavairošanā.

• Izprot visu augu augšanu ietekmējošo faktoru savstarpējo mijiedar-
bību un ietekmi uz kvalitatīva stādmateriāla ieguvi.

• Spēj izvēlēties augu sugai un pavairošanas apstākļiem piemērotu 
substrātu vai augsni.

1.

Augu augšanu ietekmē vairāki savstarpēji saistīti faktori, kuri nevar aizstāt vai kompensēt viens otru. 
Tie visi vienlīdz nozīmīgi ietekmē augu augšanu un attīstību, ir būtiski kvalitatīva stādmateriāla iegūša-
nai. Šie faktori ir augsne un tās substrāti, ūdens, gaisma, gaiss, temperatūra.
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1.1. AUGSNE, AUGSNES SUBSTRĀTI

Uzsākot darbību dārzkopības jomā, jāapzina visi pieejamie resursi. Viens no svarīgākajiem resursiem 
ir augsne. Liela daļa panākumu būs atkarīga no prasmes efektīvi izmantot jūsu rīcībā esošos resursus. 
Tikai veicot vispusīgu augsnes izpēti, ir iespējams izvēlēties ekonomiski izdevīgāko saimniekošanas 
virzienu, kurš prasītu pēc iespējas mazāku resursu ieguldījumu tās ielabošanai. Lai noskaidrotu augs-
nes īpašības, veic kontrolrakumus (skat. 1.1. attēlu).

Parasti rok vidēji dziļus (līdz 1,5 m) kontrolrakumus, kuros tiek atsegti vairāki augsnes slāņi, kas rakstu-
ro tās struktūru, ūdens un gaisa caurlaidību, ietekmē auglību (detalizētāku augsnes slāņu noteikšanas 
aprakstu meklēt “Augsnes diagnostika un apraksts”, LLU [3]). Turpmāk aprakstīti galvenie augsnes 
izvērtēšanas kritēriji, kas būtu jāņem vērā, plānojot dārzkopības izvēlētās produkcijas ražošanu.

1.1. attēls. Augsnes kontrolrakums
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1.1.1. RELJEFS UN AUGSNES STRUKTŪRA

Reljefs. Ja teritorija ir pauguraina, jāizvērtē nogāžu slīpums. No pārlieku slīpām nogāzēm gan barības 
vielas, gan auglīgās augsnes slānis noskalojas ieplakā – notiek erozija (augsnes un iežu noārdīšanās 
un pārvietošana dabisku procesu, piemēram, vēja vai ūdens iedarbības rezultātā). Tas apgrūtina arī 
tehnikas pārvietošanos. Pauguru virsotnēs augošiem stādiem var būt sakņu (potcelmu) ziemcietības 
problēmas, vējam nopūšot sniegu no sakņu kakliņiem.

Turklāt ieplakās krājas ūdens. Tas būtiski apgrūtina audzēšanu – pavasarī aizkavējas lauku apstrāde, 
līdz lauks apžūst, savukārt vēlāk pēc nopietnākiem nokrišņiem krājas ūdens, kas rudenī bieži vien kavē 
stādu nobriešanu un izrakšanu. Šādos gadījumos ieteicams veikt meliorāciju vai pakāpenisku lauku 
planēšanu vairāku gadu periodā.

Ja reljefa zemākās vietās stādi paliek augt pa ziemu, vēsās gaisa masas, kas uzkrājas, var būt par 
iemeslu stādu sala postījumiem. Ja reljefs ir mainīgs, stādu audzēšanai nevajadzētu izmantot tās 
nogāzes, kas vērstas uz rietumiem, ziemeļiem, pat ziemeļaustrumiem. Dienvidrietumu nogāzes savu-
kārt vairāk pakļautas valdošo vēju postošajām darbībām (tiek lauzti potējumi un acojumi, bojāts 
jaunkoku vainaga zarojums), kā arī saules apdegumiem. Gaisa masu plūsmu mainīgā reljefā skatīt  
1.2. attēlā. Augstākā ziemcietība atzīmēta ar 5 ballēm.

1.2. attēls. Gaisa masu plūsma mainīgā reljefā

Aukstais gaiss

Aukstais gaiss Aukstais 
gaiss

Bieži
saules

apdegumi

Vēja
aizsarg-
stādījumi

Ziemcietība
punktos

0
1

2
3

4

5

4,5

55
5

2
1

0
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Struktūra ir augsnes masas dabiskais izkārtojums nodalītās augsnes vienībās – makroagregātos, kuri 
no citiem sev līdzīgiem ir atdalīti ar vājāk saistītām virsmām. Tie ir veidojušies dabiski dažādu augsnes 
procesu rezultātā. Tos vienu no otra atdala poras vai augsnes plaisas. Augsnes struktūru vislabāk 
noteikt tad, kad augsne ir sausa vai viegli mitra. Paņemot rokā augsnes auglīgā slāņa daļu un to viegli 
pakratot vai viegli paberzējot, augsne sadalās struktūrelementos. Ja augsne neveido šīs agregātdaļi-
ņas, tā ir bezstruktūras augsne, kura augu augšanai ir vāji piemērota, jo tajā ir nepiemēroti ūdens un 
gaisa apstākļi, parasti tas netieši liecina arī par zemu trūdvielu saturu. Ja struktūrdaļiņas veidojas, tas 
liecina par zināmu organisko vielu klātbūtni, kas nodrošina augu augšanai labvēlīgus apstākļus. 
Audzēšanai vislabvēlīgākās ir augsnes, kas sastāv no sīkām līdz vidējām 2–4 mm lielām daļiņām. Šāda 
struktūra mēdz būt trūdainai, labi un pareizi sastrādātai augsnei, kāda attēlota 1.3. attēlā. 

1.3. attēls. Augsnes struktūra: pa kreisi – slikti 
sastrādāta, cilaina augsne; pa labi – labi 

sastrādāta, strukturēta augsne

Augsnes struktūru ietekmē māla vai smilts daļiņu savstarpējā attiecība (mehāniskais sastāvs) un orga-
nisko vielu saturs augsnē.

Augsnes pēc granulometriskā (mehāniskā) sastāva iedala māla, smilšmāla, mālsmilts, smilts, kūd-
ras augsnēs (skat. 1.4. attēlu).
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Smilšmāla un mālsmilts augsnes dārzaugu audzēšanai ir vispiemērotākās, jo tās nav ne pārāk sma-
gas, ne vieglas. Arī barības vielas un mitrums tajās saglabājas labāk.

Māla augsnes ir barības vielām visbagātākās, toties vissmagākās un lēni iesilstošas. Lietus laikā un 
laistot to virskārta sablīvējas, veidojas garoza, kur krājas ūdens. Bez papildu pasākumiem tās vai-
rākumam dārzeņu ir mazāk piemērotas, toties izmantojamas daudzgadīgo dārzu ierīkošanai. Šādās 
augsnēs var ierīkot mātesaugu stādījumus potzaru vai spraudeņu ieguvei, izvairoties no tādu kul-
tūraugu audzēšanas, kuriem ir trausla un maiga sakņu sistēma, kas var ciest sausuma vai pārlieku 
liela mitruma apstākļos. Tāpat smagas augsnes nav piemērotas ne agro, ne arī pavisam vēlo kultūru 
audzēšanai, jo bieži vien gan pavasara, gan rudens darbi ir apgrūtināti pārlieku lielā mitruma dēļ, bet 
sausā laikā veidojas nesadrupināma garoza un smagas cilas.

Smilts augsnes ātri iesilst, toties ir barības vielām nabadzīgas un mitrumnesaturīgas. Šādām augsnēm 
nepieciešami speciāli ielabošanas pasākumi (organiskās vielas satura palielināšana), kā arī laistīšana. 
Šādās augsnēs augus labāk mēslot biežāk, bet nelielās devās.

1.4. attēls. Augsnes granulometriskā sastāva 
noteikšanas shēma
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Kūdras augsnes parasti sastopamas palienēs vai nosusinātās platībās. Pārsvarā tās ir skābas, pava-
sarī ilgi vēsas, ar trūdu bagātas, bet, iespējams, ar atsevišķiem barības elementiem nabadzīgas 
augsnes. Mitrums šādās augsnēs turas ilgāk, bet virskārta izžūst ātri. Tas jāievēro pavasarī, sējas laikā, 
kad virskārtā esošās sēklas var nesadīgt mitruma trūkuma dēļ, kaut dziļāk augsne ir diezgan mitra. 
Vairumam kultūraugu šādās augsnēs nepieciešama biežāka kaļķošana, specifiska mēslošana. Kūdras 
augsnes piemērotas rododendru, melleņu, zileņu, dzērveņu un citu purva augsnes mīlošu kultūraugu 
audzēšanai.

1.1.2. AUGSNES REAKCIJA UN TĀS REGULĒŠANAS IESPĒJAS

Reakcija (pH) bieži saukta par augsnes skābumu – ūdeņraža (H+) un hidroksiljonu (OH) savstarpējās 
attiecības augsnes šķidrumā (aktīvā) vai adsorbētā veidā uz augsnes koloidālajām daļiņām (poten-
ciālā), kas tiek izteiktas pH vienībās. Elektrokonduktivitātes un pH līmeņa noteikšanai ērti lietot mobilos 
mērītājus (skat. 1.5. attēlu).

Augsnes reakcijai ir liela nozīme dažādos augsnes bioķīmiskos un bioloģiskos procesos, kuri tieši vai 
netieši ietekmē augu augšanu – paskābināšanās izraisa augsnes adsorbcijas (saistītspējas) kompleksa 
noārdīšanos un pastiprina podzolēšanos jeb izskalošanos. Tas savukārt pasliktina augsnes fizikālās 
īpašības – augsnes struktūra degradējas, tā ātrāk sablīvējas, augsnē veidojas augiem nelabvēlīgs 

1.5. attēls. Elektrokonduktivitātes un pH līmeņa mērītājs
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mitruma un gaisa režīms. Augsnes reakciju nosaka Ca un Mg izskalošanās pakāpe no augsnes minerā-
lās un organiskās daļas, kuru vietā stājas ūdeņraža (H+) un alumīnija (Al +++) joni.

Vairums dārzaugu labi aug, ja augsnes reakcija ir pH (KCl) 5,5–6. Šajā pH diapazonā vairums barības 
elementu tiek netraucēti uzņemti augos. Skābākā reakcijā par pH (KCl) 5,5 atbrīvojas augsnē esošie 
grūti šķīstošos savienojumos saistītie mikroelementi, piemēram, bors un mangāns, kuru relatīvā pār-
bagātība var radīt nopietnus traucējumus augu augšanā un attīstībā. Savukārt, ja pH (KCl) ir virs 7, tiek 
apgrūtināta bora, mangāna un dzelzs uzņemšana, un augiem parādās šo elementu trūkuma pazīmes 
(skat. 1.6. attēlu).

Slāpeklis (N)

Fosfors (P)

Kālijs (K)

Sērs (S)

Kalcijs (Ca)
Magnijs (Mg)
Dzelzs (Fe)

Mangāns (Mn) 

Bors (B)
Varš, cinks (Cu, Zn)

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
pH

1.6. attēls. Barības elementu uzņemšana atkarībā no augsnes pH (KCl) 

Svaigi kaļķotās augsnēs, pieaugot pH līmenim, strauji savairojas baktērijas, to skaitā patogēnas, izrai-
sot bakteriālas izcelsmes kraupja un puvju izplatību.

Augsnes reakcijas korekcija. Balstoties uz augsnes agroķīmisko analīžu rezultātiem, izvērtē augsnes 
reakcijas koriģēšanas nepieciešamību un metodes, mēslojuma veidu, kaļķošanas materiālu izman-
tošanas nepieciešamību, ņemot vērā Ca un Mg attiecību augsnē. Optimāla Ca : Mg attiecība augsnē 
ir 6  : 1. Kaļķošanas materiālu periodiska lietošana ir ieteicama arī tādēļ, ka Latvijas agroklimatisko 
apstākļu ietekmē vidēji gadā izskalojas ap 200  kg  ha-1 Ca un Mg karbonātu, augi ar ražu iznes ap 
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100 kg ha-1, Ca un Mg karbonāti (ap 200 kg ha-1) tiek izmantoti minerālmēslu skābuma neitralizācijai 
augsnē. Līdz ar to gadā ap 500 kg ha-1 kaļķa (CaCO3) būtu jāiestrādā augsnes reakcijas uzturēšanai.

Kaļķošanas materiālos Ca un Mg var būt karbonātu (CaCO3 un MgCO3) veidā, kas ir lēnas iedarbības 
(skābes laukā neitralizē 2–4 gadu laikā), vai arī oksīdu veidā (CaO un MgO), kas ir ātras iedarbības – 
neitralizē skābes jau sezonas laikā. Par iedarbīgākiem tiek uzskatīti kaļķošanas materiāli, kuriem 
daļiņas ir mazākas par 1 mm. Kaļķošanas devas ir atkarīgas no augsnes granulometriskā sastāva un 
pH (skat. 1.1. tabulu).

1.1. tabula
Augsnes reakcijas izmaiņas dažāda granulometriskā sastāva augsnēs

Augsnes 
granulometriskais 

sastāvs

Augsnes reakcijas 
izmaiņas no 1 t ha-1 

CaCO3 pH (KCl) vienībās

Vajadzīgā CaCO3 norma, lai 
mainītu reakciju par 1 pH (KCl) 

vienību, t ha-1

Smilts (S) 0,17–0,19* 0,6–0,5

Mālsmilts (mS) 0,14–0,17 0,7–0,6

Smilšmāls (sM) 0,12–0,14 0,8–0,7

Māls (M) 0,10–0,12 1–0,8

Kūdra (T) 0,12 0,8

*Zemākais rādītājs ir augsnei ar zemu organisko vielu saturu (1%), bet augstākais – augstu (10%)

Organiskām vielām bagātas, trūdainas, kūdrainas augsnes nekaļķo, ja tajās reakcija ir augstāka par 
pH (KCl) 5,5. Šīs augsnes pārkaļķojot, notiek strauja organisko vielu mineralizācija.

Kaļķošanai izmanto dažādus kaļķojamos materiālus: krītu, dolomītmiltus, maltu kaļķakmeni u. c. Ne 
visi augi pacieš svaigi kaļķotu augsni (piemēram, kartupeļi, bietes, ābeļu potcelms M26). Ja kaļķošanas 
norma pārsniedz 6 t ha-1, vēlama dalītā pakāpeniskā kaļķošana. Smilts un kūdras augsnēs īpaši jāpie-
vērš uzmanība Mg nodrošinājumam. Sārmainās augsnēs nepieciešams veikt augsnes ģipšošanu, lai 
paaugstinātu Ca saturu. 
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1. uzdevums. Izmēģiniet! 

Veidojot no augsnes bumbiņas, desiņas u. c., nosakiet, kāds ir augsnes mehāniskais sastāvs. Ilustratīvs 
materiāls augsnes granulometriskā sastāva noteikšanai pievienots 3. pielikumā.

1) Izvēlieties augsni (puķu podā, dārzā, dobē utt.)!

2) Nosakiet savai izvēlētajai augsnei pH ar jums pieejamo metodi!

3) Pamatojiet, kādu barības elementu uzņemšana varētu tikt traucēta jūsu izvēlētajā augsnē!

4) Salīdziniet ar kādu citu augsnes paraugu!

2. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Ko nozīmē augsnes apzīmējumi (M, sM, mS, S)?

Iespējamie atbilžu varianti:

1) M – māls;

2) sM – smilšmāls;

3) mS – mālsmilts;

4) S – smilts.

2. Salieciet augsnes pēc granulometriskā sastāva no smagākās uz vieglāko!

Iespējamie atbilžu varianti:

1) M

2) sM

3) mS

4) S

3. Kuras augsnes iesilst ātrāk? Pamatojiet, kāpēc!

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vieglas smilšmāla;

2) māla;

3) smilts.
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4. Kādas augsnes labāk saglabā mitrumu? Pamatojiet, kāpēc!

Iespējamie atbilžu varianti:

1) viegla mālsmilts;

2) smilts;

3) viegls smilšmāls.

5. Izsakiet savu viedokli, kāpēc māla augsne labāk saglabā mitrumu!

6. Kuras augsnes pavasarī agrāk var apstrādāt? Kas to nosaka?

Iespējamie atbilžu varianti:

1) māla;

2) smilts;

3) smaga mālsmilts.

7. Kādas īpašības nosaka augsnes mitrumietilpību?

1.1.3. ORGANISKO VIELU SATURS AUGSNĒ

Dārzaugiem jo īpaši ir svarīgs augsnes auglīgā slāņa biezums. Auglīgās virskārtas biezumam vaja-
dzētu būt vismaz 20 cm. Tas parasti ir tumšā krāsā. Jo tajā ir vairāk organisko vielu, jo tumšāks tas 
ir. Organiskās vielas ir augsnes frakcija, kas sastāv no augu vai dzīvnieku audiem, kas sadalījušies 
dažādās pakāpēs. Tās var būt saistītas ar augsnes minerālvielām – kalciju, dzelzi, alumīniju – pret noār-
dīšanos izturīgos savienojumos, ko sauc par trūdvielām – humusu. Minerālaugsnēs trūdvielas parasti 
veido 85–90% no augsnes organisko vielu kopējās masas un ir tās fizikālķīmiskā sastāvdaļa. Pārējo 
veido augsnes mikroorganismi, dzīvnieki, to izkārnījumi, nesadalījušās augu un dzīvnieku atliekas.

Organiskajām vielām ir liela ietekme uz augsnes vērtīgākajām bioloģiskajām, fizikālajām un fizikālķī-
miskajām īpašībām. Organiskās vielas satur gandrīz visus makro- un mikroelementus. Tajā ietilpst 
98% no visiem augsnes N krājumiem, 80% S un 60% P, kā arī nozīmīgs daudzums K, Ca, Mg, Fe, mik-
roelementu un auksīnu, kas stimulē augu augšanu un slimībizturību.
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Dārzaugu audzēšanai nepieciešamajam trūda saturam augsnes auglīgajā slānī būtu jābūt vismaz  
2,5–4%. Tā kā daudzviet Latvijā tas ir mazāks par 2%, augsnes auglības celšana ir viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem. To sekmīgi var veikt ar organisko mēslojumu vai zaļmēslojumu, turklāt tas jādara regu-
lāri, augu sekā ieviešot tauriņziežus, ziemājus. Arī ilggadīgie augi uzlabo augsnes fizikālās īpašības, ne 
tikai atstājot augsnē lielāku organiskās vielas masu, bet arī tīri fiziski ar savu sakņu sistēmu uzirdinot 
augsni līdz pat 1 m dziļumam. Tauriņziežu (arī kā starpaugu) iekļaušana augu sekā sekmē atmosfē-
ras slāpekļa piesaisti, fosfora grūti šķīstošo savienojumu šķīdināšanu, mikroorganismu aktivitāti, kas 
kopumā rada organiskās masas un humusa satura palielināšanos, kas savukārt sekmē augsnes agre-
gātdaļiņu veidošanos un no tā izrietoši – visu agrofizikālo īpašību uzlabošanos. Ja humusa saturs ir 
zems, minerālmēsli ātrāk izskalojas. Vienlaikus jāņem vērā – ja trūdvielu saturs ir augstāks, palielinās 
arī minerālmēslu devas.

1.1.4. BARĪBAS ELEMENTI (MAKRO- UN MIKROELEMENTI), AUGSNES FLORA 

UN FAUNA

Augu sastāvā ietilpst gandrīz visi Mendeļejeva periodiskās sistēmas elementi. Dažu elementu koncent-
rācija ir augsta (0,1–10%), tie ir makroelementi – O, H, C, N, P, K, Ca, Mg, S. Savukārt citu elementu 
īpatsvars ir niecīgs (0,01–0,00001%), tie ir mikroelementi – Mn, Zn, Co, Mo, B u. c. Tomēr elementu 
koncentrācija augā nenorāda to ietekmi uz auga attīstību un funkcijām. Auga dzīvības norisēs nozīmīgi 
(biogēnie elementi) ir makroelementi N, P, K, Ca, Mg, S un mikroelementi Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo un B, 
ko augs uzņem no augsnes.

Makroelementi

Slāpeklis (N) augos ir ļoti mobils elements, ko tie spēj uzņemt un izmantot vairākās formās – nitrātos, 
amonija sāļos, slāpekļa organiskajos savienojumos (ūdenī šķīstošās aminoskābes, urīnviela), nitrītos, 
gaisa slāpeklī (izmantojams tauriņziežiem un citiem ar gumiņbaktērijām inficējamiem augiem, kā arī 
augsnē brīvi dzīvojošām baktērijām). Vairums N savienojumu, nonākot augā, veido aminoskābes, kas 
ir olbaltumvielu sintēzes pamatmateriāls. Slāpeklis nepieciešams arī hlorofila sintēzei. Tādēļ, trūkstot 
slāpeklim, augi ir gaišā krāsā (hlorotiski), maza auguma, nīkulīgi. Savukārt, slāpeklim esot pārbagātībā, 
augu lapas kļūst tumši zaļas, sulīgas, augu veģetatīvās daļas lēnāk nobriest, sliktāk glabājas, bieži tas 
pazemina augu ziemotspēju.



2323

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 1.

1.

Slāpekli augiem iespējams nodrošināt, lietojot minerālmēslus, kā arī plašu organisko mēslojumu 
klāstu – gan šķidros, gan cietos. Slāpeklis ietilpst arī daudzu komplekso mēslojumu sastāvā. Par tā 
nodrošinājumu vajadzētu atcerēties, izstrādājot pareizu augu seku un izvēloties zaļmēslojuma augus.

Fosfors (P) augsnē ir zemas mobilitātes elements. Tas augos nokļūst ortofosforskābes sāļu veidā un 
mineralizējoties vai augu eksudātiem šķīdinot organiskajos savienojumos esošo fosforu. Fosfors ir ļoti 
svarīgs barības elements visos augu augšanas un attīstības etapos, īpaši augšanas sākumstadijā un 
sēklu ieriešanās laikā, jo tas ietilpst nukleīnskābēs, kas kopā ar olbaltumvielām ir šūnu kodolu sastāvā, 
kā arī aktīvi piedalās auga dzīvības procesu enerģijas nodrošināšanā. Ja fosfora trūkst, augs ātrāk iziet 
attīstības etapus, nogatavojoties ar samazinātu ražu un nesasniedzot ģenētiski iespējamo potenciālu, 
kā arī vērojama lapu ieritināšanās, tumšāku iesarkani violetu vai brūnganu plankumu (joslu) veido-
šanās. Ja fosfora ir par daudz, samazinās auga augums, apakšējās lapas čokurojas, dzeltē, atmirst, 
nobirst.

Fosfora minerālmēsli ir vieni no plašāk lietotajiem minerālmēsliem. Fosfors ir elements, kas parasti 
nevar papildināties no citiem avotiem kā tikai minerālmēsliem un augsnes fosfātiem, atšķirībā no slā-
pekļa, kura daudzumu papildina ar bioloģiskiem paņēmieniem. Vēl būtiski minēt, ka fosfors dažādās 
auga daļās uzkrājas nevienmērīgi – vairāk tas ir sēklās, mazāk vasā.

Kālijs (K) nodrošina augus ar barības elementiem, veicinot to transportu augā. Kālijs veicina ūdens 
pieplūšanu šūnām, sekmējot vielmaiņas procesus, ogļhidrātu un olbaltumvielu sintēzi, kas savukārt 
ietekmē kvalitatīvas ražas veidošanos un augu salizturību un sausumizturību. Šis katjons augam ir 
vajadzīgs visvairāk no visiem katjoniem. Augā tas ir sastopams brīvu jonu veidā adsorbēts uz olbal-
tumvielu molekulām, nav iesaistīts organiskos savienojumos. Atšķirībā no slāpekļa un fosfora kālijs 
vairāk atrodas auga veģetatīvajos orgānos, tāpēc, augu atliekas atstājot uz lauka, kālija rezerves augs-
nē tik ātri neizsīkst. Kālijs nepieciešams sēklu nobriešanai. Ja kālija trūkst, lapu malās veidojas brūni 
plankumi (lapu centrālā daļā ap dzīslām ir zaļa), lapas forma ir kroplīga, augi ir mazāka auguma. Krasa 
kālija trūkuma gadījumā vecākās lapas atmirst, bet jaunākās saglabājas. Trūkstot kālijam, augi kļūst 
arī sēņu slimību ieņēmīgāki.

Biežāk ar kāliju bagātākas ir smagāka mehāniskā sastāva augsnes, bet viegla augsne (smilts) satur 
mazāk kālija.

Papildus augsnes resursiem augiem kāliju var nodrošināt ar to saturošiem minerālmēsliem. Arī pel-
nos ir liela kālija proporcija attiecībā pret citiem elementiem, bet ar pelnu lietošanu jāuzmanās to 
sārmainās reakcijas dēļ.
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Kalcijs (Ca) ietilpst visās šūnās, jo tas ir šūnapvalku sastāvā. Liela nozīme kalcijam ir sakņu sistēmas 
normālas attīstības un darbības nodrošināšanai. Kalcija trūkums ietekmē jauno orgānu attīstību – 
raksturīga ir augšanas konusa atmiršana (galotnes puve, lapu malas iedegas u. c. traucējumi), jauno 
lapiņu bālēšana un saritināšanās. Kalcija iedarbība un nodrošināšana detalizēti ir aprakstīta augsnes 
reakcijas sadaļā.

Magnijs (Mg) ir nozīmīga hlorofila sastāvdaļa – aptuveni 10% no hlorofila veido Mg. Līdz ar to tas 
ir neatņemama fotosintēzes procesa sastāvdaļa. Magnijs ir iesaistīts fosfora vielmaiņā augā, līdz 
ar to – enerģijas apmaiņas procesos, reproduktīvo orgānu veidošanā, kā arī stimulē sēklu dīgšanu. 
Sēklās magnijs ir līdz pat 10% no kopējā minerālvielu daudzuma. Biežāk Mg trūkst skābās, vieglās  
augsnēs – parādās lapu hloroze, tās sāk bālēt vai sārtoties starp dzīslām, lapu malas ieritinās. Ķīmiskas 
saistīšanās rezultātā viegli šķīstošie fosfora savienojumi, saistoties ar Mg, veido augiem grūti izmanto-
jamu magnija fosfātu.

Sērs (S) ir vairāku aminoskābju sastāvā augos, īpaši koncentrēti sastopams sēklās un lapās, mazāk 
stumbros un saknēs. Galvenokārt augi uzņem sēru sērskābes anjonu veidā, kā arī no organiskajiem 
savienojumiem. Augsnē trūkstot sēram, augi pārstāj augt, to lapas kļūst bālas. Sērs veicina slāpekļa 
izmantošanu augos. Sērs ietilpst vairāku komplekso mēslojumu sastāvā.

Mikroelementi

Mikroelementi piedalās visos fermentu sintēzes procesos, kas nodrošina makroelementu uzņemša-
nu un izmantošanu, kā arī vielmaiņas procesā, būtiski ietekmējot augu augšanu un attīstību. Katram 
mikroelementam ir sava nozīme – tie piedalās vadaudu stiprināšanā, veicina auga slimībizturību un 
ziemcietību, kā arī veic citas funkcijas. Trūkstot kādam no mikroelementiem, augam nav iespējams 
pilnvērtīgi izmantot citus barības elementus.

Pamatojoties uz augsnes analīzi, var aprēķināt, cik un kādus mikroelementus nepieciešams dot, kādu 
augu mēslošanas veidu lietot.

Izvērtējot analīzes rezultātus, jāņem vērā mērvienības: vai analīzē barības elementi ir noteikti elemen-
tos vai to oksīdos, vai daudzumi ir noteikti, rēķinot pēc augsnes apjoma (L m-3) vai pēc svara (kg).

Parasti tiek uzskatīts, ka 1 L augsnes sver 1,5 kg, bet tas atkarīgs no konkrētā lauka augsnes (kūdra ir 
vieglāka, māls – smagāks).
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Elementu un to oksīdu pārrēķinu koeficienti:

K2O × 0,83 = K

K × 1,2 = K2O

P2O5 × 0,44 = P

P × 2,3 = P2O5

MgO × 0,6= Mg

Mg × 1,66 = MgO

CaO × 0,71 = Ca

Ca × 1,4 = CaO

3. uzdevums. Pārbaudiet!

Veiciet barības elementu satura pārrēķinu no viena rādītāja uz otru divu dažādu augsnes analīžu 
gadījumā, pieņemot, ka 1  L augsnes sver 1,5  kg (pievienoti divu analīžu rezultātu paraugi – VAAD 
(1. pielikums) un LUBI (2. pielikums)).

1.1.5. SUBSTRĀTU VEIDI

Substrāts ir augsnes aizstājējs, kurš nodrošina vidi sakņu attīstībai.

Ideālam augu pavairošanas substrātam:

• jābūt bez slimību ierosinātājiem;

• jānodrošina augam optimāla gaisa un ūdens proporcija;

• jābūt vadāmam (jānodrošina iespēja regulēt ūdens un barības elementu daudzumu);

• substrāta blīvumam un ūdens saturam jābūt vienādam visos podos, kasetēs un citos konteineros.
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Izšķir šādus substrātu veidus:

• dabiska augsne;

• organiskie;

• organiskie inertie;

• neorganiskie inertie.

Prasības substrātu kvalitātei noteiktas 2015. gada 1. septembra Ministru kabineta (MK) noteikumos 
Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdz-
niecības noteikumi” [79].

Dabiska augsne nav labākais substrāts augu pavairošanai siltumnīcās, jo parasti ir nezāļu, kaitēkļu 
un slimību ierosinātāju piesārņota. Protams, to var mēģināt ielabot, bet tas prasa daudz pūļu un ne 
vienmēr vainagojas ar labiem rezultātiem. Speciāli apstrādātus (ar tvaiku) augsnes maisījumus augu 
pavairošanai izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Organiskie augsnes aizvietotāji ir maisījumi, kas satur dzīvnieku mēslus, kompostu, pārstrādātas 
dzīvnieku izcelsmes izejvielas vai kūdru un citus komponentus.

Kūdras substrāti. Kūdra, kurā ir iestrādāts kaļķošanas materiāls un minerālmēsli, kā arī ir iespējamas 
sastāvdaļas, kas uzlabo substrāta struktūru un fizikālās īpašības (visbiežāk perlīts vai māla granulas). 
Augu pavairošanā izmanto kā vaļējo kūdru, tā arī kūdras briketes un tabletes (skat. 1.7. attēlu).

1.7. attēls. Kūdras tabletes un briketes
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Pasaulē kūdras krājumi ir ierobežoti, un daudzās valstīs ekologi iebilst pret kūdras izmantošanu dārz-
kopībā. Pilnīgi bez kūdras iztikt nav iespējams, tādēļ izstrādā un izmanto dažādus kūdras un kompostu 
maisījumus. Latvijā kūdras pagaidām pietiek, un mēs varam atļauties tās izmantošanu augu audzē-
šanai. Visbiežāk to izmanto augu pavairošanā. Gan no dabas aizsardzības, gan no finanšu viedokļa 
kūdra jālieto taupīgi. Pati par sevi kūdra nesatur barības vielas, bet tā ir praktiski sterila (pateicoties 
zemai skābuma reakcijai), nesatur arī nezāļu sēklas. Augu substrātiem labāk ir izmantot mazsadalīju-
šos frēzkūdru, nevis zemā purva kūdru, kā to dažkārt dara citās valstīs, ražojot amatieriem paredzētus 
substrātus. Kūdrai ir labas fizikālās īpašības, tā dod iespēju nodrošināt augu saknēm piemērotu gaisa 
un ūdens proporciju. Bagātinot kūdru ar nepieciešamiem barības elementiem, var izveidot piemēro-
tu substrātu gandrīz katram augam (palmām, orhidejām, gurķiem, tomātiem, acālijām, ērikām utt.). 
Mikroorganismu ietekmē siltumā un mitrumā kūdra mineralizējas, tādēļ ar laiku tās ķīmiskās un fizikā-
lās īpašības mainās. Tieši tāpēc bagātinātas kūdras substrātus profesionālajās saimniecībās izmanto 
ne ilgāk kā divus gadus, bet parasti tikai vienu gadu. 

Kūdras frakcijas nozīme. Substrāta piemērotība noteiktu augu audzēšanai ir atkarīga ne tikai no 
skābuma un barības elementu daudzuma. Liela nozīme ir kūdras frakcijai jeb šķiedru lielumam. Purvā 
iegūto kūdru rūpnīcā vispirms izsijā un tikai pēc tam neitralizē skābumu un pievieno mēslojumu. 
0–5 mm un 0–7 mm šķiedru substrāti ir piemēroti sējeņu audzēšanai un pildīšanai ne tikai kastēs un 
ātraudžu kasetēs. To var izmantot arī sīpolpuķu audzēšanai. Savukārt lieliem augiem un konteiner-
augiem ir nepieciešamas rupjākas šķiedras (0–40 mm), tās nodrošina labāku gaisa režīmu saknēm. 
Acālijām, ērikām, hortenzijām labāk izvēlēties 0–10 mm frakcijas kūdru.

Vienam no Latvijā biežāk izmantotajiem kūdras substrātiem, kura frakciju apzīmē ar burtiem uz iepa-
kojuma, piemēram, “Laflora KKS–1”, frakcijas izmērs ir 0–7 mm (skat. 1.8. attēlu).

1.8. attēls. Kūdras substrāts un tā marķējums
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Kūdras substrātu uzglabāšana (pēc ražotāja ieteikumiem). Polietilēna maisos iepildītiem kūdras 
substrātiem minimālo derīguma termiņu nosaka ražotājfirma. Dažādu ražotāju kūdras substrātiem ir 
atšķirīgi derīguma termiņi (biežāk tas ir 6 mēneši). Ieteicams kūdras substrātu uzglabāt šķūnī vai citās 
neapkurinātās telpās (mitrums veicina kūdras mineralizāciju).

Pēc kūdras skābuma neitralizācijas un bagātināšanas ar minerālmēsliem gatavajā substrātā pakāpe-
niski savairojas mikroorganismi un iesākas lēna kūdras mineralizācija. Organisko vielu sadalīšanās 
ātrums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma. Tādēļ nav ieteicams gatavu substrātu ilgstoši uzglabāt 
siltās telpās, piemēram, siltumnīcā. +30 ºC temperatūrā 2–3 nedēļu laikā no 100 g gaissausas kūdras 
substrāta atbrīvojas līdz 60 mg amonija formas slāpekļa. Daļa atbrīvotā amonija slāpekļa paliek iepako-
jumā un tādējādi var palielināt tā kopējo saturu līdz augiem kaitīgam daudzumam (> 60 mg L-1 NH4

-N). 
Nepareizi uzglabājot substrātu polietilēna maisā, pēc izbēršanas no tā var izdalīties arī brīvais gāzvei-
da amonjaks (NH3). Tādēļ ļoti svarīgi ir nodrošināt tādu glabāšanas režīmu, lai, kūdrai tālāk sadaloties, 
neuzkrātos amonija slāpeklis.

Kūdras substrātam nedrīkst piejaukt organiskos mēslus. Tie veicinās kūdras ātrāku sadalīšanos un 
amonija formas slāpekļa uzkrāšanos augiem kaitīgā daudzumā. Pirmajās nedēļās pēc kūdras sajauk-
šanas ar kūtsmēsliem nitrifikācijas baktēriju darbība ir minimāla un notiek pārbagāta amonija formas 
slāpekļa uzkrāšanās substrātā. Amonija forma jau saknēs dod savienojumus ar ogļhidrātiem, izraisot 
to nepietiekamību.

Arī mikrobioloģiskais mēslojums (baktēriju un sēņu preparāti) kūdras substrātam jāpievieno laikus, 
bet tikai neilgi pirms tā izmantošanas (2–4 nedēļas).

Labāk uzglabājas sausa kūdra. Dažas firmas sīkfasējumā piedāvā samērā mitrus kūdras substrātus. 
No ražotājfirmām tos labāk iegādāties neilgi pirms izmantošanas tikai nepieciešamā daudzumā (lai 
nebūtu jāuzglabā). Veikalā, sevišķi lielveikalā, substrāts var tikt nepareizi vai pārāk ilgi uzglabāts, tādēļ 
pirms lietošanas to labāk izbērt no maisa un pārjaukt ar rokām, lai izvēdinātu amonjaku.

Komposti. Dažādas lapu zemes, velēnu zemes un citi komposti ir nepieciešami, ja tā ir vienīgā iespēja 
nodrošināt noteiktām augu sugām piemērotu barības elementu sastāvu substrātā.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā, kur minerālmēslu izmantošana ir liegta, nopietni jāapsver komposta 
sastāvs un tā sterilizēšanas iespējas. To var izdarīt ar tvaiku. Komposta ķīmiskais sastāvs katrreiz ir 
atšķirīgs, tādēļ pirms tā izmantošanas ir nepieciešams veikt agroķīmisko analīzi.
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Vermikomposti jeb sliekkomposti – slieku pārstrādāts organiskais materiāls – nodrošina ļoti labu 
substrāta struktūru, bet arī tā ķīmiskais sastāvs mēdz būt atšķirīgs katrā konkrētā gadījumā. Atsevišķām 
augu sugām vermikomposta sajaukšana ar kūdru var nodrošināt labāku substrātu nekā neuzlabota 
kūdra. Vermikomposta apraksts parasti tiek norādīts uz iepakojuma (skat. 1.9. attēlu).

Organisko substrātu kvalitāte

Gan gatavojot pašiem, gan izmantojot pirkto kompostu vai substrātu, jāņem vērā tā agroķīmiskie 
rādītāji (analīzes rezultāti). Pirktiem kompostiem tie parasti ir norādīti marķējumā, paštaisītiem subs-
trātiem jāveic agroķīmiska analīze. 

Minēsim svarīgākās īpašības 

• Skābuma reakcija (pH). Lielākajai daļai kultūraugu sugu par optimālo uzskata pH  6, jo šādā 
skābumā augam vislabāk ir pieejami visi barības elementi. Ja pH ir 5,5–5,7, augi mazāk cieš no 
bakteriālajām slimībām (pret šīm slimībām nav ķīmisko līdzekļu, bet antibiotikas dārzkopībā nav 
pieļaujamas), savukārt atsevišķām ogulāju (dzērvenes, kultūrmellenes) un dekoratīvo augu (acā-
lijas, ērikas) sugām ir nepieciešams pH 4,5–5. Organiskā substrāta pH nevar būt vienāds visā 
masā, bet labi sajauktā substrātā tā svārstības ir nelielas. Ja uz iesaiņojuma norādīts, ka pH ir 
5,5–7,5, skābuma reakcija nav precīzi noteikta.

1.9. attēls. Vermikomposta iepakojuma paraugs



3030

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 1.

1.

• Kopējā sāļu koncentrācija mūsdienās tiek noteikta pēc augsnes mS cm-1 vai dS m-1. Ļoti bieži 
mērvienību nemaz nepiemin un norāda tikai skaitļus. Krāna ūdens EC (elektrovadītspē-
ja, ang. electroconductivity) mēdz būt 0,8–1,2  mS  cm-1, bet daudzām puķu sugām optimālā 
EC mēdz būt no 0,6–0,8 līdz pat 1,2 mS cm-1. Savukārt ražojošiem gurķiem parasti nodrošina  
EC 2,8–3,5 mS cm-1, tomātiem vēl augstāku. Tādēļ kopējā sāļu koncentrācija substrātā jāvērtē 
pēc audzējamās kultūras vajadzības un substrāts, kura EC ir 1,6–2 mS cm-1, jālieto tikai dārzeņu 
dēstu, nevis puķu audzēšanai.

• Slāpekļa (N) optimālais daudzums katrai sugai ir atšķirīgs, bet tas nedrīkst būt zemāks par 
50 mg L-1. Arī tā svārstības nedrīkst būt lielas, piemēram, 140–160 mg L-1. Plašās robežās, piemē-
ram, 150–250 mg L-1, marķējumā norādīts slāpekļa saturs ir par lielu (tas liecina, ka substrāts ir 
slikti sajaukts). Ir svarīga slāpekļa forma – amonija (NH4+) vai nitrāta (NO3-). Nav vēlams, lai amo-
nija formas slāpekļa būtu daudz (ne vairāk par 5–7% kopējā slāpekļa daudzuma). Amīda (H2N

-) 
formas slāpeklis nav piemērots dēstu un dārzeņu audzēšanai.

• Fosfors oksīda formā (P2O5) var būt 80–120 mg L-1 līmenī. Pārāk augsts fosfora saturs traucē 
dažu mikroelementu uzņemšanu, bet pārāk zems – sakņu un ziedpumpuru attīstību. Tāpat kā 
citi parametri, fosfora saturs nedrīkst būt pārāk svārstīgs.

• Kālijs, tāpat oksīda formā (K2O), augiem ir nepieciešams lielākā daudzumā nekā citi elementi. 
Lielākajai daļai augu sākumā pietiek, ja kālija saturs ir 200–250 mg L-1 līmenī. Marķējumā plašās 
robežās, piemēram, 200–400 mg L-1, norādīts saturs liecina par sliktu substrāta sajaukšanu.

• Barības elementu attiecība ir ne mazāk svarīga par elementu absolūto daudzumu. Lielākajai 
daļai audzējamo sugu aptuveni var ieteikt attiecību N : P : K = 1 : 0,6–0,8 : 1,5–1,7 (piemēram, 
160 : 100–130 : 240–270 mg L-1). Jāņem vērā, ka atsevišķām sugām, galvenokārt puķēm, prasības 
mēdz būt atšķirīgas (skat. 1.10. attēlu).
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• Kalcijs oksīda formā (CaO) atkarībā no substrāta veida tajā var būt dažādā daudzumā. Piemēram, 
kokosšķiedru substrātā pietiek ar 580–600 mg L-1, bet kūdras substrātā var būt līdz 4000 mg L-1.

• Svarīga ir arī kalcija un magnija (Ca : Mg) attiecība. Tai jābūt 4,5–6 : 1, lai šie katjoni nekonkurētu 
savā starpā un abi būtu pieejami augiem.

Bioloģisko kvalitāti nosaka substrāta tīrība no nezāļu sēklām un kaitīgiem organismiem, kā arī piemē-
rotība augu audzēšanai. To pārbauda ar vairākiem jutīgiem augiem – kressalātiem, salātiem, pupiņām 
un aireni. Atkarībā no kompostā esošiem mikroorganismiem tam piemīt spēja pasargāt augus no vai-
rākām slimībām, lielākoties tām, kuras izraisa augsnē mītošie patogēni (piemēram, sēne Rhizoctonia). 
Izmantojot organiskos substrātus, ir ieteicams vispirms bagātināt tos ar derīgiem mikroorganismiem 
(piemēram, Trichoderma, Azotobacter, Streptomyces, Rhizobium, Polyangium), lai novērstu patogēnu 
izplatīšanos un radītu augu saknēm labvēlīgu vidi.

Organiskie inertie substrāti tiek ražoti no organiskajiem materiāliem, bet nepiedalās augu barošanā.

1.10. attēls. Substrāta iepakojuma paraugs
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Kokosšķiedru iegūst no kokosriekstu mizas. No ekoloģijas viedokļa tās ir labākas par kūdru, jo kokos-
palmas var samērā ātri izaudzēt. Arī kokosšķiedrai un sadrupinātiem mizas gabaliņiem (tā sauktajiem 
čipsiem) piemīt labas fizikālās īpašības, tajās nav nezāļu sēklu un kaitēkļu. Substrāta sterilitāte ir atka-
rīga no ražotāja (arī kokospalmām ir savas slimības) – nopietnas firmas substrātu sterilizē ar tvaiku. 
Atšķirībā no kūdras kokosšķiedrai ir neitrāla skābuma reakcija, tādēļ minerālmēsli jālieto pēc atšķirī-
gas shēmas. Kokosšķiedru plaši izmanto puķkopībā, bet tā ir piemērota arī dārzeņu audzēšanai.

Kokospalmas aug okeāna krastos, uzsūc jūras ūdeni, tāpēc satur daudz nātrija, kālija un hlora, tāpēc 
tūlīt pēc ieguves kokosšķiedras substrāts nav piemērots augu audzēšanai. Kokosšķiedru skalo ar kalci-
ja un magnija hlorīdu, lai mazinātu nātrija un kālija saturu, bet pēc tam ar tīru ūdeni, lai izskalotu hloru. 
Galasubstrāta kvalitāte (proti, sāļu saturs) ir atkarīga no ražotāja. Ieteicams pirms lietošanas kokos-
šķiedras substrātu izskalot ar tīru ūdeni, bet tam tik tiešām jābūt tīram! (Latvijā ūdens no urbumiem 
arī mēdz saturēt daudz nātrija). Sevišķi svarīgi tas ir puķu un zemeņu dēstu audzētājiem. Audzējot 
zemenes kokosšķiedras substrātā, nedrīkst lietot mēslojumus ar augstu silīcija saturu, jo tas mēdz 
izraisīt toksikozi.

Pirms augu stādīšanas kokosšķiedras substrātu piesūcina ar speciāli sagatavotu barības šķīdumu. Pēc 
lietošanas šis substrāts ir piemērots kompostēšanai vai augsnes ielabošanai.

Koku mizas substrātus no priežu mizām pēc īpašas tehnoloģijas ražo dažas firmas Anglijā, Itālijā un 
citās valstīs. Tas pēc savām īpašībām praktiski neatšķiras no minerālvates. Tieši tāpēc arī šos orga-
niskos materiālus pieskaita pie inertajiem substrātiem. To priekšrocība ir tas, ka šo substrātu ražo 
no atjaunojamām izejvielām un pēc izmantošanas to var kompostēt un iestrādāt lauka augsnē. Augu 
audzēšana koku mizas substrātā tehnoloģiski maz atšķiras no audzēšanas minerālvatē, bet prasa 
atšķirīgas laistīšanas un mēslošanas stratēģijas. Šo substrātu ražotāji parasti šādas stratēģijas nepie-
dāvā, tāpēc kokšķiedru substrāti ir tik maz izplatīti.

Neorganiskie inertie substrāti tiek ražoti no dažādiem neorganiskiem materiāliem, tie ilgi saglabā 
savu struktūru neatkarīgi no laistīšanas režīma.

Šajā grupā ietilpst minerālvate, perlīts, vermikulīts, keramzīts, granīta šķembas, sintētisko materiālu 
putas un neorganiskie jonapmaiņas substrāti.

Neorganiskie jonapmaiņas substrāti – sveķi, geli vai māla granulas, kas piesūcinātas ar barības 
elementiem. Audzējot šādos substrātos, augus laista ar tīru ūdeni. Parasti šādi substrāti ir lietojami 
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vairākus audzēšanas ciklus, līdz kāds (vai vairāki vienlaikus) no barības elementiem ir iztērēts. Tieši 
augu pavairošanai šādus substrātus izmanto vienīgi pētījumos kosmiskajās stacijās.

Minerālvate pašlaik ir viens no labākajiem substrātiem lielražošanā, to izmanto lielākā daļa lielsaim-
niecību. Minerālvati ražo no bazalta un kaļķakmens, izkausējot tos 1500  °C temperatūrā līdz lavas 
stāvoklim. Šķidro masu izlaiž caur ļoti smalkiem sietiem un centrifugē. Atdziestot veidojas šķiedras. 
Šis process ir ļoti līdzīgs cukura vates ražošanai. Minerālvatē ir 95% poru (jeb gaisa) un tikai 5% cietās 
frakcijas akmens šķiedru veidā. Minerālvate pati barības elementus nesatur, un tās pH ir neitrāls.

Minerālvate atbilst visiem ideāla substrāta nosacījumiem. Vairākas firmas piedāvā dažādām augu 
sugām piemērotākos minerālvates blokus. Savā starpā tie atšķiras galvenokārt pēc šķiedru izvieto-
juma blokā. Dažāds mēdz būt arī bloku lielums un, protams, cena. Latvijā populāri ir Dānijas firmas 
“Grodan” ražotie substrāti, bet tiek izmantoti arī citur, tai skaitā Polijā, ražotie. Šķiedras blokos ir izvie-
totas tik cieši, ka starp tām veidojas kapilāri, tādēļ minerālvate spēj uzturēt mitrumu un ātri novadīt 
to pa visu bloku. Tas palīdz saknēm izmantot substrātu visā pilnībā, jo nav vietu, kur substrāts būtu 
sauss vai pārmēslots. Tādēļ augu saknēm arī nevajag tik daudz substrāta kā audzējot augsnē. Jo lielāka 
kapilaritāte (atsevišķiem ražotājiem un atsevišķām vates markām tā ir atšķirīga), jo labāk vadāms ir 
substrāts. Pateicoties minerālvates labai vadāmībai, ir iespējams augu jebkurā brīdī nodrošināt ar tam 
nepieciešamo ūdens un barības elementu daudzumu. Rezultātā kopējais ūdens un mēslojuma patē-
riņš samazinās vairākas reizes, bet augu augšana tiek stimulēta. Tieši tādēļ audzēšana minerālvatē ir 
videi draudzīga (ne mēslojums, ne ūdens netiek patērēti lieki). Lai nodrošinātu vienmērīgu, auga vaja-
dzībām un laika apstākļiem atbilstošu substrāta mitrumu, visu laistīšanas/mēslošanas procesu vada ar 
datoru pēc audzētāja iestatītas programmas. Lai process būtu precīzāks, tiek ņemti vērā meteostacijas 
(tā ir katrā saimniecībā, kur tiek izmantota minerālvate) dati: gaisa temperatūra un apgaismojums. No 
vides viedokļa galvenā problēma ir izmantotās minerālvates utilizēšana, tādēļ valstīs, kur siltumnīcu 
platības ir lielas (Nīderlandē, Polijā), ir izmantotās vates savākšanas punkti, kuros to atbrīvo no plē-
ves iesaiņojuma, izkaltē un pārstrādā smiltīs (tās izmanto ceļu būvniecībai). Diemžēl šādu savākšanas 
punktu nav katrā valstī. Izmantotu minerālvati var arī kompostēt, pievienojot līdz 30% kompostējamā 
materiāla (sezonas beigās minerālvate ir pilna ar augu saknēm). Taupības nolūkos minerālvati daž-
kārt izmanto divas sezonas pēc kārtas. Dēstu audzēšanai tiek piedāvāti speciāli veidoti minerālvates 
produkti: tā sauktie pirkstiņi jeb korķi, dažāda izmēra kubi un substrāta bloki. Minerālvates substrāta 
kubus skatīt 1.11. attēlā.
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Vermikulīts. Tas sastāv no dažāda lieluma apdedzināta māla granulām un sen tiek izmantots kā 
hidroponikas (augu audzēšanas barības šķīdumā) substrāts. Šodien Latvijā šī materiāla smalkākās 
frakcijas vairāk lieto sēklu apbēršanai pēc sējas. Vermikulīta substrātu skatīt 1.12. attēlā.

1.12. attēls. Vermikulīts

Keramzīts. Viegls, porains materiāls, kuru iegūst, apdedzinot mālu 1200 ºC tuvā temperatūrā. Tā gra-
nulām ir ovāla forma un lielums no 0,1 mm līdz 25 mm. Augu audzēšanai izmanto smalkākas frakcijas 
(4–10 mm). Keramzīts ir inertais materiāls, sterils, ar sākotnēji bāzisku reakciju. Pašlaik keramzītu vai-
rāk izmanto audzētāji amatieri. Pirms lietošanas tas vairākkārt jāskalo ar ūdeni, pēc tam jāpiesūcina 
ar barības šķīdumu. Pēc izmantošanas to var iestrādāt smagā augsnē tās fizikālo īpašību ielabošanai. 
Keramzītu skatīt 1.13. attēlā.

1.11. attēls. Minerālvates substrāta kubi
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Perlīts tiek ražots no vulkāniskas izcelsmes iežiem. Uzsildot līdz 870 ºC, tie uzplīst līdzīgi kukurūzas 
graudiem popkorna gatavošanā un veido sīkus, cietus, vieglus, gaisa pilnus burbulīšus. Perlīta graudi-
ņi var būt ļoti smalki (līdz 1  mm), dārzkopībā kā substrātu izmanto lielākus par 3  mm. Perlītam ir 
neitrāla līdz bāziska reakcija (pH 6,5–8,0), tas praktiski nesatur barības elementus un pēc dažiem para-
metriem atgādina kūdru. Perlītu plaši izmanto spraudeņu apsakņošanai, kā arī piejauc organiskiem 
substrātiem, to skaitā kūdrai. Jau sen perlītu izmanto sēklu stratifikācijai (atmodināšanai no miera 
perioda), kā arī to apbēršanai pēc sējas, lai uzlabotu mitruma apstākļus sēklu zonā. Ārzemēs tīru per-
lītu mēdz izmantot kā minerālvates aizstājēju (abas tehnoloģijas šķiet līdzīgas, bet katrai ir savas 
būtiskas laistīšanas un mēslošanas nianses). Perlītu skatīt 1.14. attēlā.

1.13. attēls. Keramzīts

1.14. attēls. Perlīts
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4. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Sagatavojiet 10 litrus kūdras–perlīta substrāta pelargoniju spraudeņu spraušanai, sajaucot divas 
daļas kūdras substrāta (piem., KKS-1) ar vienu daļu perlīta! Vienmērīgi sajauciet materiālus!

• Aprēķiniet nepieciešamo kūdras substrāta daudzumu (litros)!

• Aprēķiniet nepieciešamo perlīta daudzumu (litros)!

• Cik daudz jūsu izvēlēto podiņu var piepildīt ar sagatavoto substrātu?

2. Piepildiet trīs podiņus, piespiežot substrātu dažādā blīvumā! Iespraudiet pelargoniju spraudeņus! 
Novērojiet, kurā substrāta blīvumā spraudeņi labāk apsakņojas un aug!

3. Izvēlieties augsni (puķu podā, dārzā, dobē utt.)!

• Nosakiet savai izvēlētajai augsnei pH ar jums pieejamo metodi!

• Pamatojiet, kādu barības elementu uzņemšana varētu tikt traucēta jūsu izvēlētajā augsnē!

• Salīdziniet ar kādu citu augsnes paraugu!

4. Paņemiet 100 ml ūdens paraugu (no krāna, dīķa u. c.)!

• Nosakiet ūdens parauga pH ar jums pieejamo metodi! 

• Izvēlieties skābi (piem., galda etiķi, citronskābi u. c.)!

• Pilinot skābi ūdenī, nosakiet, ar kādu skābes daudzumu (pilieni vai ml) to var pazemināt par  
0,5 vienībām!

5. uzdevums. Aprēķiniet!

1. Cik litru substrāta jāsagatavo, lai piepildītu 1000 podiņus, kuru diametrs ir 8  cm un augs tums  
10 cm? 

2. Viena podiņa tilpums ((V) = πR2 × h). Aprēķins: (3,14 × 16) × 10 ~ 500 cm-3. 1000 podiņiem būs nepie-
ciešams aptuveni 500 litru substrāta. Uzdevuma atrisinājums vienkāršotā variantā – piepilda ar 
kūdru vienu podiņu, pārber mērtraukā un tālākos aprēķinus veic pēc izmērītā daudzuma.

6. uzdevums. Pašpārbaudes jautājums!

Kāpēc nedrīkst kaļķot organiskām vielām bagātas, trūdainas, kūdrainas augsnes, ja tajās reakcija ir 
augstāka par pH (KCl) 5,5? Pamatojiet savu atblidi!



3737

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 1.

2.

Iespējamie atbilžu varianti:

1) augsnes pārkaļķojot, notiek straujš barības vielu koncentrācijas pieaugums;

2) augsnes pārkaļķojot, notiek strauja organisko vielu mineralizācija;

3) augsnes pārkaļķojot, nenotiek strauja organisko vielu mineralizācija.

1.2. ŪDENS

Ūdens ir visas dzīvās dabas pamatā. Zemes biosfērā notiek nepārtraukta ūdens cirkulācija. Ūdens 
dabā sastopams gan gaisā, gan augsnē. Ūdenim ir trīs agregātstāvokļi, tas atkarībā no klimatiskajiem 
apstākļiem var būt gan šķidra viela – ūdens, gan gāzveida – tvaiks, gan arī cieta viela – ledus.

1.2.1. ŪDENS AUGSNĒ

Ūdens augsnē piedalās tās struktūras veidošanā, dažādos bioķīmiskos procesos un nodrošina vielu 
apriti starp tajā mītošajiem dzīvajiem organismiem un augu saknēm. Augsnē esošais ūdens un tajā 
izšķīdušās minerālās un organiskās vielas veido augsnes šķīdumu vai šķidro augsnes fāzi. Augsnes 
šķīduma sastāvs un koncentrācija atkarīga no augsnē esošajām vielām, dzīvajiem organismiem, augu 
saknēm un daudziem citiem faktoriem un to mijiedarbības. Ja augsnē ūdens ir pietiekoši, bet tajā ir 
pārlieku liela sāļu koncentrācija, iestājas fizioloģiskais sausums. Tādā gadījumā koncentrēta augsnes 
šķīduma osmotiskais spiediens pārsniedz augu sakņu šūnsulas protoplazmas osmotisko spiedienu. 
Tāpēc notiek augu šūnu atūdeņošanās jeb plazmolīze. Osmoze ir izšķīdušu vielu sūkšanās caur pus-
caurlaidīgu membrānu. Osmoze novērojama, augam uzsūcot ūdeni caur saknēm no augsnes, tāpēc 
ka saknēs sāļu koncentrācija ir augstāka nekā augsnē.

Ūdens molekulas pārvietojas no augu šūnām, kurās ir zemāka sāļu koncentrācija, uz augsni, kurā sāļu 
koncentrācija ir augstāka, tāpēc augi vīst. Ūdens daudzums augsnē ir atkarīgs no tās granulometriskā 
sastāva, augsnes fizikālķīmiskajām un bioķīmiskajām īpašībām. Augsnes auglīgajā slānī, kur atrodas 
augu sakņu sistēma, ūdens pārsvarā nonāk ar nokrišņiem, kā arī paceļoties augšup pa augsnes porām 
no gruntsūdeņiem.

Pie svarīgākajām augsnes hidrofizikālajām īpašībām pieder augsnes ūdenscaurlaidība, kapilaritāte 
jeb ūdens pacelšanās spēja un augsnes mitrumietilpība jeb augsnes mitrums.
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Augsnes mitrumietilpība raksturo augsnes spēju uzņemt un noturēt ūdeni. Kopējais augsnes ūdens 
daudzums no absolūti sausas augsnes svara vai tilpuma ir absolūtais augsnes mitrums. Relatīvais 
mitrums ir kopējais augsnes ūdens daudzums no pilnas ūdensietilpības. Augsnes mitrumu izsaka 
procentos. Vislielākā mitrumietilpība ir augsnēm ar augstu koloidālo daļiņu saturu. Koloīdi ir vissī-
kākās minerālo un organisko vielu daļiņas, kuru vidējais diametrs ir mazāks nekā 0,0002 mm. Tos 
lielā daudzumā satur mālainas, trūdvielām bagātas un kūdrainas augsnes. Sausas zemā purva kūdras 
ūdensietilpība ir 400–900%, savukārt sausas augstā purva kūdras ūdensietilpība ir līdz 1600%. Pārlieku 
liels mitrums arī bieži vien ir auga vīšanas iemesls. Ja visas augsnes poras ir piepildītas ar ūdeni, no 
augsnes tiek pilnībā izspiests gaiss. Auga saknēs vairs nenotiek gaisa apmaiņa, un augā pilnvērtīgi 
nenoris vielmaiņas procesi, sakņu šūnas atmirst, augs vairs nespēj uzsūkt ūdeni un novīst.

Ūdens augsnē var būt gan saistītā, gan brīvā veidā. Cieši jeb ar augsnes daļiņām ķīmiski saistīto 
ūdeni augi nespēj izmantot. Vāji saistītā ūdens molekulas atrodas mijiedarbībā ar brīvajiem lādiņiem 
uz minerālo daļiņu ārējās virsmas. Pati lielākā virsmas aktivitāte ir vissīkākajām minerālo un organisko 
vielu daļiņām. Brīvais ūdens ietilpst galvenokārt smilšainās augsnēs. Brīvais ūdens ir augsnes ūdens, 
kas nav pakļauts molekulāriem spēkiem un var pārvietoties kapilāro spēku un ūdens smaguma spēku 
ietekmē. Tajā ietilpst kapilārais, gravitācijas un gruntsūdens.

Saistītais ūdens ir higroskopiskais un plēvīšu ūdens. Higroskopiskais ūdens izveido uz augsnes cieto 
daļiņu virsmas ļoti plānu ūdens slānīti, ko molekulārie pievilkšanās spēki ļoti cieši piesaista augsnē. 
Plēvīšu ūdens izvietojas uz cieto augsnes daļiņu virsmas virs higroskopiskā ūdens. Arī to saista mole-
kulārie pievilkšanās spēki, bet vājāki nekā higroskopiskajam ūdenim. Trūdvielām nabadzīgās smilts 
un mālsmilts augsnēs ir maz koloīdo daļiņu, un brīvais ūdens aizpilda grunts poras. Ūdens pieejamība 
augiem atkarīga no poru diametra. Jo mazāks poras diametrs, jo vairāk ūdens ir piesaistīts un grūtāk 
augu saknēm to uzņemt. Ūdens lielākajās porās ir viegli pieejams, bet, samazinoties poru diametram, 
augam jāpatērē aizvien vairāk enerģijas, lai iegūtu ūdeni. Auga saknēm nepieejamo saistītā ūdens 
daudzumu augsnē sauc par vīšanas mitrumu vai kritisko augsnes mitrumu (skat. 1.15. attēlu).
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Augsnes ūdenscaurlaidība ir atkarīga no augsnes granulometriskā sastāva – tās struktūras, blīvu-
ma, porainības, trūdvielu daudzuma. Vieglām smilts un mālsmilts augsnēm ūdenscaurlaidība ir lielāka 
nekā blīvām smilšmāla un mālainām augsnēm. Augsnes ūdenscaurlaidība ir augsnes spēja iesūkt un 
filtrēt ūdeni no augšējiem slāņiem uz apakšējiem. Līdz ar to smilšainās augsnēs pēc nokrišņiem ūdens 
neuzkrājas, bet viegli uzsūcas. Lai smilts augsnēs novērstu pārāk lielu ūdenscaurlaidību, tajās jāpalie-
lina trūdvielu daudzums. Ja augsnei ir slikta ūdenscaurlaidība, uz augsnes virsmas vai tās virsējā daļā 
var rasties pārliecīgs mitrums, kas nomāc augsnes mikroorganismu darbību, traucē organisko vielu 
sadalīšanos, pasliktina gaisa un barības vielu režīmu augsnē. Liela nozīme ūdenscaurlaidības uzlabo-
šanā ir pareizai augsnes apstrādei.

Liela nozīme augu apgādē ar ūdeni ir kapilaritātei jeb ūdens pacelšanās spējai pa augsnes porām 
un kapilāriem. Kapilaritāte ir ūdens spēja pārvietoties pa augsnes porām un kapilāriem, ko izrai-
sa šķidruma un augsnes daļiņu molekulāro spēku mijiedarbība. Kapilārais ūdens virsmas spraiguma 
spēku ietekmē spēj pārvietoties dažādos virzienos, un tas samitrina augsni virs gruntsūdens līmeņa. 
Ūdens pacelšanās augstums ir atkarīgs no augsnes granulometriskā sastāva, ūdens temperatūras, 
ūdenī izšķīdušajām minerālvielām un citiem faktoriem. Ja augsnes granulometrisko frakciju izmēri 
ir 2–5 mm robežās (smilts augsnēs), tad pacelšanās augstums ir neliels – tikai 3–4 cm, bet, ja frakciju 
izmēri ir mazāki – 0,02–0,05 mm, tad līdz 200–250 cm. Tas izskaidro, kāpēc ūdens pacelšanās augstums 
mālainās augsnēs ir lielāks nekā irdenās smilts augsnēs.

Gravitācijas ūdens gravitācijas spēku ietekmē brīvi pārvietojas lejup pa augsnes porām, papildinot 
pazemes ūdeņu krājumus. Augšējo pazemes ūdeņu slāni sauc par gruntsūdens līmeni. Var pieņemt, 
ka zem gruntsūdens līmeņa visas augsnes poras ir piesātinātas ar ūdeni.
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Augsnes mitrumu tās virskārtā papildina arī ūdens tvaiki, kas nokļūst augsnē kopā ar gaisu, tam kon-
densējoties. Galvenokārt ūdeni tvaiku veidā augu saknes neuzņem.

Substrāta mitrums, audzējot dēstus konteineros

Dēstu audzēšanai konteineros substrāta struktūra ir viendabīga. Izvēlētā substrāta mitrumietilpība ir 
atkarīga no tā sagatavošanai izmantotajām sastāvdaļām. Gatavojot substrātu spraudeņiem, tam jābūt 
irdenam – gaisa un ūdens caurlaidīgam, ar spēju saglabāt mitrumu. Spraudeņu apsakņošanai par 
substrātu pamatā izmanto kūdru, kura atkarībā no auga ir neitralizēta līdz atbilstošam pH. Lai kūdras 
substrāts būtu irdens, tam pievieno sijātu, skalotu granti, smilti vai perlītu.

Substrāta izžūšanas ātrums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.

• Ārējās vides temperatūras un gaisa mitruma – jo augstāka būs vides temperatūra un zemāks 
gaisa mitrums, jo substrāts žūs straujāk. Savukārt zemākā temperatūrā substrāts ilgāk saglabās 
mitrumu. Šādos apstākļos jāuzmanās ar laistīšanu.

• Substrāta sastāva – jo irdenāks substrāts, jo ātrāk tas žūs. Kūdrai pievienotā smilts vai perlīts 
nesaista tik daudz ūdens molekulu kā kūdra.

• Dēstu sakņu sistēmas lieluma – jo augam būs izveidojusies lielāka sakņu sistēma, jo ūdens patē-
riņš būs lielāks un augsne izžūs straujāk. Kad auga sakņu sistēma ir piepildījusi konteineru, augs 
laikus jāpārstāda.

• Konteinera lieluma un materiāla – dēstu kastītē, kur lielāks substrāta tilpums, tas mitrumu sagla-
bās ilgāk nekā nelielā podiņā vai kasetē. Protams, izvēlētā konteinera lielums būs atkarīgs no 
spraudeņu lieluma un daudzuma. Jāņem arī vērā, ka māla podiņos substrāts žūs ātrāk nekā tāda 
paša tilpuma plastmasas podiņos.

1.2.2. ŪDENS GAISĀ

Ūdens gāzveida stāvoklī gaisā nonāk, iztvaikojot no atklātām ūdenstilpēm un augsnes, kā arī transpi-
rācijas procesā no augiem. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, palielinās gaisa spēja uzņemt ūdens 
tvaiku. Absolūtais gaisa mitrums ir maksimālā ūdens tvaiku koncentrācija gaisā. To nosaka gramos 
uz kubikmetru gaisa. Relatīvais mitrums norāda, cik procentu no maksimālās ūdens tvaiku kon-
centrācijas ir gaisā. Attiecīgi, gaisa temperatūrai pazeminoties, zūd gaisa spēja uzņemt mitrumu un 
rezultātā pieaug relatīvais mitrums. Ikdienā relatīvā gaisa mitruma noteikšanai lieto higrometru.
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Gaisa mitrumam ir būtiska nozīme augu pavairošanā, jo īpaši, pavairojot ar lapainajiem spraudeņiem, 
tam jābūt 97–99% robežās.

Atdziestot gaisam, ūdens tvaiks kondensējas ūdens pilieniņu veidā. Dabā šo ūdens kondensēša-
nos sauc par rasu. Savukārt temperatūru, līdz kurai ir jāatdziest gaisam, lai tajā esošais mitrums 
kļūtu piesātināts un sāktos gaisa mitruma kondensācija (rasas izkrišana), sauc par rasas punktu 
(skat. 1.16. attēlu).

Jo gaisa relatīvais mitrums mazāks, jo vairāk gaisam jāatdziest, lai parādītos rasa, līdz ar to rasas punkts 
būs zemāks. Ja relatīvais mitrums ir 100%, rasas punkts sakrīt ar gaisa temperatūru. Šis process atka-
rīgs arī no gaisa spiediena.

Pamatā augi ūdeni uzņem ar sakņu sistēmu no augsnes, bet ir augu grupa, kurus sauc par epifītiem. 
Šie augi aug, pieķērušies ar gaisa saknēm pie koku stumbriem, zaru žāklēs, pie klintīm un pat elektro-
līniju vadiem. Šie augi dabā sastopami tropu lietusmežos, augstkalnu rajonos, tuksnešos okeānu 
tuvumā, kur veidojas miglas mākoņi un ir palielināts gaisa mitrums. Šiem augiem ir speciāli pielāgoju-
mi, lai pēc iespējas vairāk un īsākā laika posmā varētu uzņemt pietiekami daudz mitruma. Piemēram, 
epifītisko orhideju gaisa saknes klāj specifisku šūnu slānis velamens, kas spēj uztvert mitrumu no 
gaisa (skat. 1.17. attēlu). Tilandsijām uz lapām ir speciāli matiņi, kas spēj no gaisa piesaistīt pietiekami 
daudz ūdens (skat. 1.18. attēlu). Pie epifītiem pieder arī vairākas paparžu sugas, antūrijas, bromēliju 
dzimtas augi, meža kaktusu sugas, kā arī ķērpji, sūnas un aļģes.
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1.16. attēls. Rasas punkta atkarība no gaisa temperatūras un relatīvā mitruma
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Gaisa mitrums siltumnīcā jāpiemēro audzējamā auga prasībām – 35–90%. Piemēram, pavairojot augus 
ar lapainajiem spraudeņiem, ir svarīgi tiem nodrošināt paaugstinātu gaisa mitrumu – ap 90%, jo sakņu 
sistēma, ar ko uzņemt ūdeni no augsnes, tiem vēl nav izveidojusies, tāpēc jācenšas samazināt ūdens 
iztvaikošanu no auga. Lai nodrošinātu paaugstinātu gaisa mitrumu, spraudeņu apsakņošanai izmanto 
speciālas miglas kameras vai arī spraudeņu kastītes nosedz ar plēvi. Augiem ar lielām, gaļīgām lapām 
spraudenim atstāj pēc iespējas mazāk lapu vai lielākajām lapām samazina lapas plātni. Sukulentu 
spraudeņu apsakņošanai nav nepieciešams paaugstināts gaisa mitrums.

7. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kā samazināt ūdens iztvaikošanu lapainajam spraudenim? (ir divas pareizās atbildes)  
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) samazinot lapu virsmu vai noņemot daļu lapu; 

2) apstrādājot ar vasku; 

3) griežot tos vecā mēnesī; 

4) nodrošinot spraudeņiem paaugstinātu gaisa mitrumu; 

1.18. attēls. Epifīti. Tilandsijas (Tillandsia sp.) piestiprinājušās 
ar gaisa saknēm pie koka stumbra

1.17. attēls. Orhideju gaisa saknes. 
Falenopsis (Phalaenopsis hybridum) 
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5) bieži laistot; 

6) cieši tos nosedzot ar plēvi, pēc iespējas mazāk vēdinot.

2. Kāpēc lapainajam spraudenim samazina lapu virsmu? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai būtu vieglāk iespraust; 

2) lai mazinātu ūdens iztvaikošanu; 

3) lai glītāk izskatītos; 

4) tāda tradīcija; 

5) ūdens iztvaikošana jeb transpirācija notiek caur lapu atvārsnītēm, spraudenis nav vēl spējīgs 
uzsūkt ūdeni pietiekošā daudzumā; 

6) lai kastītē varētu saspraust ļoti daudz spraudeņu; lai spraudeņu kastīti būtu vieglāk nosegt ar 
plēvi vai agrotīklu.

1.2.3. ŪDENS AUGOS

Ūdens nodrošina visas dzīvības funkcijas augos. Katra auga dzīvā šūna satur ūdeni. Augā ūdens saturs 
var būt ap 90–98%. Augi savā dzīves laikā patērē ļoti daudz ūdens. 

Lai augs sekmīgi no augsnes uzņemtu barības elementus, tiem jābūt izšķīdušiem ūdenī, jo tikai izšķī-
dušas vielas var iesaistīties dažādos bioķīmiskos procesos. Ūdeni no augsnes augi uzņem ar sakņu 
sistēmu. Visaktīvāk ūdens uzsūkšana no augsnes notiek sakņu uzsūcējzonā (zona ar spurgaliņām) un 
šūnu stiepšanās zonā (skat. 1.19. un 1.20. attēlu).
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Caur saknes šūnām ūdens augos iekļūst osmozes procesā. Kad ūdens nonāk sakņu šūnās, tas rada 
saknes spiedienu. Tas iespiež ūdeni ar tajā izšķīdušajām minerālvielām koksnes vadaudos. Ūdens 
augšup un lejup pa augu pārvietojas galvenokārt pa vadaudiem. Augšupejošā ūdens un minerālvielu 
plūsma noris pa koksnes vadaudiem – trahejām un traheīdām, bet pa lūksnes vadaudiem – sietstob-
riem un pavadītājšūnām – pārvietojas ūdenī izšķīdušās organiskās vielas, kas var pārvietoties gan 
augšup, gan lejup atkarībā no koncentrācijas pakāpes.

Savukārt lapās notiek transpirācija – ūdens iztvaikošana caur atvārsnītēm. Šis process rada transpi-
rācijas sūcējspēku, kas veicina ūdens plūsmas virzīšanos augšup pa vadaudiem uz lapām. Pateicoties 
visiem šiem procesiem, augos notiek ūdens cirkulācija (skat. 1.21. attēlu) un vielu transports.
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1.19. attēls. Saknes primārā uzbūve: 1 – spurgaliņas; 
2 – saknes uzsūcējzona; 3 – šūnu stiepšanās zona;  

4 – šūnu dalīšanās zona; 5 – saknes uzmava

1.20. attēls. Saknes spurgaliņas
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Vidēji viens ozols transpirācijas rezultātā zaudē ap 151 tonnu ūdens gadā [39]. Ūdens daudzumu šūnā 
regulē turgors jeb šūnas iekšējais spiediens.

Transpirācijas intensitāti ietekmē dažādi faktori – temperatūra, augsnes mitrums, relatīvais gaisa mit-
rums, vējš un saule. Jo augstāka temperatūra, jo transpirācijas intensitāte būs augstāka. Transpirāciju 
palielina arī vējš. Ja augsnē augiem pieejamie ūdens resursi ir nepietiekoši un transpirācijā zaudētais 
ūdens daudzums ir lielāks, nekā augs spēj uzņemt ar saknēm, augs vīst.

Ūdens iztvaikošanu no auga samazina kutikula, kas atrodas virs epidermas šūnu kārtas. Ļoti svarīga 
tā ir augiem, kas aug sausos, karstos reģionos. Tāpat ūdens iztvaikošanu samazina uz auga virsmas 
esošie matiņi.

Ūdenim svarīga nozīme ir arī fotosintēzes procesā, kas ir viens no galvenajiem procesiem augā. 
Fotosintēzē no ūdens un oglekļa dioksīda saules enerģijas ietekmē veidojas organiskās vielas, kā arī 
izdalās skābeklis.

Augus pēc ūdens prasības var iedalīt četrās lielās ekoloģiskās grupās.

Mezofīti – vidēji mitru augteņu augi, kas pielāgojušies mērenam augsnes un gaisa mitruma režīmam. 
Šo grupu pārstāv lielākā daļa mežu un pļavu augu un arī kultūraugi (skat. 1.22. attēlu). Tie pacieš arī 
nelielas mitruma svārstības, īslaicīgus sausuma vai lietus periodus.

Ūdens iztvaikošana jeb 
transpirācija notiek 
caur atvārsnītēm auga 
lapās

Augšupejošā ūdens 
plūsma notiek pa 
koksnes vadaudiem

Auga saknes uzņem 
ūdeni no augsnes 
osmozes procesā

1.21. attēls. Ūdens transports augā 
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Higrofīti – mitru augteņu augi, kuriem nepieciešams paaugstināts gaisa un augsnes mitrums 
(skat. 1.23. attēlu), aug ūdenstilpņu krastos. Ēnas higrofīti pamatā ir pamežu augi. Gaismas higrofīti 
aug atklātās mitrās vietās.

Hidrofīti – ūdenī augošie augi. Šeit ietilpst augi, kas aug zem ūdens, un augi, kam virs ūdens pace-
ļas ziedi, lapas (skat. 1.24. attēlu). Šie augi ūdeni uzņem ar visu virsmu. Ūdens plūsma tiek uzturēta 
ar gutācijas palīdzību. Gutācija ir ksilēmas šķidruma pilienu izdalīšanās lapu malu vai galu rajonā. 
Gutācija sastopama vairākiem augiem, bet īpaši bieži šis process novērojams lakstaugiem.

1.22. attēls. Mezofīts. Eiropas kastaņa (Castanea sativa) 

1.23. attēls. Gaismas higrofīts. Pamīšlapu dižmeldrs (Cyperus alternifolius)
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Kserofīti – sausu augteņu augi, kas pielāgojušies ilgstošiem sausuma periodiem. Šiem augiem ir zema 
transpirācijas intensitāte. Kserofītus iedala sklerofītos un sukulentos. Sklerofītiem ir izteikta kutikula 
un matiņi, koksnains stumbrs, sīkas lapas, stingras, piemēram, divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica). 
Sukulento augu grupai ir izteikti ūdens uzkrājējaudi, kas var atrasties gan lapās, gan stumbrā 
(skat. 1.25. attēlu), gan saknēs, piemēram, dažādi laimiņi (Sedum sp.), gan kaktusi.

Šī augu grupa necieš lieku mitrumu, un jāuzmanās no to pārlaistīšanas.

1.24. attēls. Hidrofīts. Ūdensroze (Nymphaea sp.)

1.25. attēls. Sukulents. Mamilārijas (Mammillaria sp.) ūdens uzkrājējaudi atrodas stumbrā
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1.2.4. ŪDENS KVALITĀTE

Laistāmā ūdens kvalitātei ir liela nozīme augu barošanā. Urbuma ūdens, ko dzer cilvēki un dzīvnieki, 
ne vienmēr der augu laistīšanai. Nelielo saimniecību īpašnieki laistīšanai bieži izmanto ūdeni no pašiz-
raktiem dīķiem, kuros uzkrājas pārsvarā nokrišņu ūdens ar nelielu gruntsūdeņu piemaisījumu.

Ezeru, un it sevišķi upju, ūdens var būt piesārņots ar patogēniem mikroorganismiem, tāpat upes ūdenī 
var būt nezināmu ķīmisko vielu piemaisījumi, tāpēc siltumnīcu laistīšanai īsti neder. Lielsaimniecības 
parasti izmanto pazemes ūdeņus no dažāda dziļuma urbumiem.

Svarīgākie ūdens kvalitātes rādītāji:

• kopējā sāļu koncentrācija (elektrovadītspēja, EC – ang. electroconductivity);

• skābuma reakcija (pH);

• tādu elementu, piemēram, nātrija, hlora, bora, alumīnija u. c. saturs, kurus augi uzņem nelielā 
daudzumā un kuru uzkrāšanās sakņu zonā mēdz būt toksiska augiem;

• bikarbonātu (HCO3-) saturs;

• kalcija un magnija saturs.

Terminu skaidrojums

• Kopējā sāļu koncentrācija (EC) – visu sāļu daudzums ūdenī, barības šķīdumā vai substrātā. To 
izsaka milisimensos (mSm cm-2) vai decisimensos (dSm m-2) un mēra ar konduktometriem jeb EC 
mērītājiem. Saīsinājums EC ir cēlies no angļu valodas (electroconductivity) un tulkojumā nozīmē 
elektrovadītspēja.

• Bikarbonāti – ogļskābes (H2CO3) sāļi, pārsvarā tie ir kalcija un magnija sāļi.

Kopējo sāļu koncentrāciju ir pieņemts novērtēt pēc Zonnefelda1 skalas:

• < 0,75 mS cm-1 – ūdens ir labs;

• 0,75–1,5 mS cm-1 – ūdens ir derīgs;

1 Kejs Zonnefelds (Cees Sonneveld) ir holandiešu zinātnieks, kas 20. gadsimta astoņdesmitajos gados ir izpētījis augu mēs-
lošanu, audzējot hidroponikā. Visas barības šķīdumu receptes, kuras izmanto dažādās valstīs, ir balstītas uz viņa pētījumu 
rezultātiem.
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• 1,5–2,25 mS cm-1 – sāļu koncentrācija ir augsta;

• > 2,25 mS cm-1 – sāļu koncentrācija ir ļoti augsta.

Laistīšanai siltumnīcās vislabāk izmantot ūdeni, kura EC < 0,75 mS cm-1. Ja audzētājs ir spiests izman-
tot ūdeni, kura EC 0,75–1,5 mS cm-1, ir svarīgi pareizi izvēlēties substrātu. Šinī gadījumā svarīgākais 
kritērijs ir iespēja izskalot substrātu sāļu uzkrāšanās gadījumā. To ir vieglāk izdarīt inertajos substrā-
tos: minerālvatē, kokosšķiedrā vai perlītā. Kūdru nedrīkst laistīt tik bieži kā inertos substrātus, tāpēc 
palielinās sāļu uzkrāšanās risks. Tomēr kūdrai ir ļoti augsta jonu absorbcijas spēja, tāpēc augi mazāk 
cieš no augstās kopējās sāļu koncentrācijas. Dažkārt kūdrai mēdz pievienot līdz 50% perlīta, lai būtu 
iespējams izskalot liekos sāļus.

Ja ūdenī ir augsta un ļoti augsta sāļu koncentrācija, ir nepieciešams lietot osmotiskos filtrus.

Ūdens kvalitāte regulāri jāpārbauda visā veģetācijas periodā. Gan atklātās ūdenstilpēs – upēs, ezeros, 
dīķos, gan urbumos kopējā sāļu koncentrācija un atsevišķo elementu saturs mēdz mainīties atkarībā 
no laika apstākļiem, it sevišķi no nokrišņu daudzuma. Par vislabāko ūdeni laistīšanai uzskata lietus 
ūdeni, jo tajā praktiski nav sāļu un bikarbonātu, kā arī organisko piemaisījumu. Modernajās siltumnī-
cās ūdeni savāc lietus laikā no siltumnīcas jumta un pa speciālu cauruļu sistēmu novada tam speciāli 
ierīkotos baseinos. Nelielas zemnieku saimniecības mēdz uzkrāt lietus ūdeni dīķos.

Parasti pilnu ūdens analīzi veic laboratorijā pirms sezonas uzsākšanas, turpmāk audzētāji paši kont-
rolē tās pH un EC. Ja šie rādītāji strauji un būtiski mainās, pilna analīze jāveic atkārtoti. Latvijā to ir 
iespējams izdarīt LU Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijā. Tāpat daudzi audzē-
tāji izmanto dažādu ārzemju laboratoriju pakalpojumus. Audzējot inertajos substrātos, pilnu ūdens 
analīzi mēdz veikt biežāk, nekā audzējot kūdrā. Analīžu veikšanas intensitāte ir atkarīga arī no ūdens 
avota.

Latvijā gruntsūdeņos parasti ir augsts bikarbonātu (HCO3-) saturs, tāpēc ūdens pH parasti ir augsts. 

Audzējot augus inertajos substrātos, bikarbonātu saturs nedrīkst pārsniegt 4  mol  L-1 HCO3- (jeb 
244 mg L-1), kā arī to daudzums nedrīkst pārsniegt Ca++ un Mg++ jonu summu. Ciets ūdens laistīšanai 
neder, jo ar to substrātā nonāk un uzkrājas daudz kalcija un magnija, kuri traucē kālija uzņemšanu. 
Ūdenī, kuru paredzēts izmantot barības šķīduma gatavošanai, kalcija un magnija saturam jābūt zemā-
kam, nekā paredzēts pēc šķīduma receptes.
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Lai noregulētu barības šķīduma pH līdz tādam līmenim, kāds ir labvēlīgs visu barības elementu uzņem-
šanai, lieto skābes.

Nelielos apjomos ūdens paskābināšanai izmanto speciālo līdzekli “Vito – ūdens pH regulētājs” (slā-
pekļskābe 10%). Siltumnīcu lielsaimniecības ūdens ielabošanai lieto koncentrēto slāpekļskābi vai 
ortofosforskābi. Skābes un karbonāti reaģē ekvivalentos daudzumos, piemēram, 1 mols skābes reaģē 
ar 1 molu HCO3-. Drošības apsvērumu dēļ skābes lej ūdenī, nevis otrādi!

Piemēram,

HNO3 + HCO3- = H2O + CO2 + NO3-

vai H3PO4 + HCO3- = H2O + CO2 + H2PO4-

Ogļskābā gāze (CO2) izkūp gaisā, paliek ūdens un skābes anjoni, tāpēc pH pazeminās. Skābes dau-
dzumam jābūt tādam, lai varētu kontrolēt gatavā šķīduma buferspēju. Proti, tā pH nedrīkst strauji 
mainīties. Lai nodrošinātu buferspēju, ūdenī jābūt noteiktam brīvo bikarbonātjonu daudzumam. 
Parasti atstāj 1 molu HCO3, bet, ja barības šķīduma gatavošanai izmanto fizioloģiski skābus sāļus, kuri 
izšķīstot papildus paskābina šķīdumu, to kompensācijai jāparedz vēl 1 mols HCO3-, tātad kopā ūdenī 
atstāj 2 molus HCO3-.

Aprēķināto skābes daļu pievieno barības šķīdumu koncentrātiem, lai novērstu nešķīstošu sāļu izguls-
nēšanos. Rezervēto bikarbonātu daudzumu vēlāk neitralizē ar skābi.

Modernajās siltumnīcās tiek ierīkotas lielas ūdens diennakts rezervju tvertnes, kurās arī tiek veikta 
ūdens sagatavošana (skat. 1.26. attēlu). Barības šķīduma gatavošanas iekārta iekļauj A un B tvertnes 
mēslojuma koncentrātiem un C tvertni skābei. Darba šķīduma gatavošanai koncentrātus atšķaida ar 
ūdeni proporcijā 1 : 100 vai 1 : 200.

A tvertnē izšķīdina kalcija sāļus (nitrātu un dažkārt hlorīdu) un citus nitrātus (piemēram, kālija un 
magnija), kā arī daļu mikroelementu. B tvertnē izšķīdina sulfātus un daļu helātu. Ja tiek izmantoti 
polifīdi, arī tos izšķīdina B tvertnē.

Skābes koncentrācija C tvertnē nedrīkst būt augsta, lai novērstu strauju pH pazemināšanos. Par opti-
mālu uzskata izšķīdināt C tvertnē 15 L slāpekļskābes (58%) uz 1000 L ūdens.
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Ja bikarbonātu daudzums ūdenī pārsniedz 4 moli L-1, vispirms atsevišķā tvertnē sagatavo ūdeni, paskā-
binot to līdz pH 6. Lai process norisinātos straujāk, tvertnē ierīko maisītāju un nodrošina atbrīvojušās 
ogļskābās gāzes izvadīšanu.

Cits risinājums ir osmotiskā filtra izmantošana, bet pēc tam bikarbonātu ūdenī vairs nav, un buferspē-
jas nodrošināšanai var lietot speciālus mēslojumus, kuri paaugstina bikarbonātu saturu.

Lielsaimniecībās izmanto datorizētas barības šķīduma gatavošanas iekārtas, kuras nodrošina pareizu 
sūkņu darbību, tātad arī mēslojuma koncentrāta un ūdens proporciju. Šīs iekārtas ir aprīkotas ar EC 
un pH sensoriem, bet vajadzīgos parametrus ievada agronoms. Pēdējos gados tirgū ir parādījušās arī 
mazākas jaudas iekārtas tieši nelielo saimniecību vajadzībām.

Ūdens parasti satur arī kādu nitrāta formas slāpekļa, kālija, sulfātu un fosfātu, bora, dzelzs un citu 
augiem nepieciešamo elementu daudzumu, un tas jāņem vērā, aprēķinot mēslojuma daudzumu 
barības šķīduma gatavošanai. Izņēmums ir dzelzs, kura veido nešķīstošus, augiem nepieejamus savie-
nojumus un aizsprosto pilinātājus. Ja dzelzs saturs ūdenī ir augsts (vairāk par 5 µmol L-1), nepieciešama 
ūdens papildu attīrīšana. Hlora un nātrija saturs nedrīkst pārsniegt 1.2. tabulā norādīto līmeni.

1.26. attēls. Barības šķīduma tvertnes siltumnīcu kompleksā
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1.2. tabula 
Hlora un nātrija limiti laistāmajā ūdenī, audzējot inertajos substrātos

Elementi 
Bez barības šķīduma recirkulācijas Ar barības šķīduma recirkulāciju

mg L-1 µmol L-1 mg L-1 mmol L-1

Cl (hlors) < 70,0 < 3,0 < 12,0 < 0,5

Na (nātrijs) < 100,0 < 3,0 < 25,0 < 0,7

EC (mS cm-1) < 1,0 < 1,0 < 0,8 < 0,8

Laistāmā ūdens kvalitātes novērtējuma kritēriji (robežas), to piemērotība hidroponikai un izmantoša-
nas iespējas norādītas 1.3. tabulā.

1.3. tabula
Laistāmā ūdens kvalitātes novērtējuma kritēriji [12]

EC, mS cm-1
Na vai Cl, 
mmol L-1

Na, ppm 
(mg kg-1)

Cl, ppm 
(mg kg-1)

Piemērotība 
hidroponikai

Izmantošana

< 0,5 < 1,5 < 34 < 53 ++
Piemērots 
visiem augiem

0,5–1,0 1,5–2,5 34–57 53–87 +
Neder, ja 
vajadzīga 
recirkulācija

1,0–1,5 2,5–4,0 57–92 87–142 +/–
Nav piemērots 
sālsjutīgiem 
augiem
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1.4. tabula
Atsevišķiem kultūraugiem maksimāli pieļaujamais nātrija saturs sakņu zonā [12]

Kultūraugs
Maksimāli pieļaujamais Na 

daudzums, mmol L-1

Maksimāli pieļaujamais Na 
daudzums, ppm (mg kg-1)

Tomāti 8 184

Saldās paprikas 6 138

Baklažāni 6 138

Gurķi 6 138

Melones 6 138

Rozes 4 92

Gerberas 4 92

Orhidejas 1 23

Neļķes 4 92

Nātrijs ir sevišķi bīstams augiem, jo tie patērē šo elementu ļoti nelielā daudzumā. Uzkrājoties sakņu 
zonā, tas būtiski traucē citu elementu – kālija, kalcija, magnija, dzelzs, cinka, vara – uzņemšanu, tādējā-
di izraisot ražas zudumus. Hlors lielā daudzumā arī var ievērojami traucēt auga augšanu un samazina 
ražu. Tomēr pēdējie pētījumi liecina, ka nelielā daudzumā hlors veicina tomātu un zemeņu izturību 
pret pelēko puvi. Tiek uzskatīts, ka maksimāli pieļaujamais hlora daudzums sakņu zonā var būt par 
0,2–0,5 mmol L-1 augstāks nekā nātrija daudzums (skat. 1.4. tabula).

8. uzdevums. Aprēķiniet!

Par optimālu uzskata izšķīdināt C tvertnē 15 L slāpekļskābes (58%) uz 1000 L ūdens. Cik litru slāpekļ-
skābes jāpievieno, ja tās koncentrācija ir 62%? 

9. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kādi elementi laistāmajā ūdenī nav vēlami? (ir trīs pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) nātrijs; 

2) hlors; 

3) alumīnijs;

4) zelts;

5) slāpeklis;

6) kālijs.

2. Kāpēc augus nevar mēslot sausā augsnē? (ir piecas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi!

Iespējamie atbilžu varianti:

1) mēslojums palielina kopējo sāļu koncentrāciju, kas apgrūtina auga spēju uzņemt ūdeni un 
barības elementus; 

2) sausā augsnē grūti ierušināt mēslojumu; 

3) putekļi traucē darba veikšanu, mēslojums nešķīst; 

4) augsnes sāļu koncentrācija ir augstāka par sakņu šūnās esošo sāļu koncentrāciju, notiek 
augu šūnu atūdeņošanās jeb plazmolīze; 

5) augiem barības vielas ir neuzņemamā formā; 

6) barības vielu šķīdums pilnībā neizšķīst augsnē; 

7) auga saknes nespēj sausā augsnē uzņemt barības vielas, ja mēslo ar sausu granulēto 
mēslojumu. 

3. Kāpēc augs vīst mitrā augsnē? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) tam trūkst ūdens; 

2) tam trūkst skābekļa; 

3) visas augsnes poras ir piepildītas ar ūdeni, kā rezultātā no augsnes tiek pilnībā izspiests gaiss; 

4) augam ir pārāk spēcīgi attīstīta sakņu sistēma; 

5) augi sastādīti dobē pārāk cieši. 
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4. Kāpēc dzeramais ūdens ne vienmēr der augu laistīšanai? (ir viena pareiza atbilde) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) tas ir dārgs; 

2) ūdenī var būt augiem kaitīgo sāļu piemaisījumi; 

3) ūdenī var būt cilvēka veselībai bīstami mikroorganismi; 

4) ūdenskrānam grūti pievienot laistāmo iekārtu.

5. Kas ir kopējā sāļu koncentrācija? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) visu sāļu daudzums ūdenī, barības šķīdumā vai substrātā; 

2) sāļu daudzums pievienotajā mēslojumā; 

3) sāls daudzums zupā.

6. Ar kādiem paņēmieniem ir iespējams paaugstināt augsnes elektrovadītspēju? (ir divas pareizās 
atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) ierokot alumīnija strēmeles; 

2) aplaistot augsni; 

3) samazinot laistīšanu; 

4) veicot papildmēslošanu.

7. Kādu EC vērtību panāk, izšķīdinot 1 L ūdens 1 g mēslojuma? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) 1 mS/cm; 

2) 2 mS/cm; 

3) tas ir atkarīgs no mēslojuma veida; 

4) tas ir atkarīgs no ūdens sastāva.
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8. Kādā substrātā augi labāk pacieš paaugstinātu sāļu koncentrāciju? (ir viena pareizā atbilde) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) dabiskā augsnē; 

2) minerālvatē; 

3) perlītā; 

4) kokosšķiedrā; 

5) kūdrā.

9. Kuri augi labāk pacieš paaugstinātu nātrija saturu augsnē? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) tomāti; 

2) orhidejas; 

3) neļķes; 

4) rozes.

1.3. GAISMA

Gaisma ir fotosintēzes pamats. Augi fotosintēzei izmanto mazāk nekā 2% Zemi sasniegušās saules 
enerģijas. Fotosintēzes procesā ik gadu uz Zemes rodas apmēram 150 miljardu tonnu organisko vielu 
un 150 miljardu tonnu skābekļa, kā arī augi uzņem apmēram 200 miljardu tonnu oglekļa dioksīda. 
Augu audzēšanā ir svarīgs gaismas spektra sastāvs, lapu virsmas apgaismojums, gaismas intensitāte, 
kopējais gaismas daudzums noteiktā laika periodā un fotoperiodisms.
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1.3.1. GAISMAS MĒRVIENĪBAS

Gaisma ir reizē viela (fotoni) un enerģija, to mēra ar dažādiem mēraparātiem. No izvēlētās mērīšanas 
metodes ir atkarīgas lietotās mērvienības. Gaismas terminu skaidrojums dots 1.5. tabulā.

1.5. tabula
Termini

Jaunais termins Termina skaidrojums

Spektrs
Izstarojuma vai fotonu plūsmas sadalījums pa viļņu garumiem vai ener-
ģijas līmeņiem.

Virsmas 
apgaismojums

Gaismas plūsma, kura krīt uz ķermeņa virsmas laukuma vienību. Pēdējā 
laikā gaismas plūsmas vietā bieži lieto terminu fotosintētisko fotonu 
plūsma (PPF – ang. photosynthetic photon flux). Parasti apgaismojumu 
izsaka luksos (lx), tā mērīšanai izmanto luksmetrus. Dārzkopībā biežāk 
izmanto W m-2 un µmol m-2.

Gaismas stiprums 
jeb apgaismojuma 
intensitāte

Gaismas enerģijas daudzums, kas tiek pārnests noteiktā virzienā noteiktā 
laika posmā. To izsaka W m-2 s-1. Līdzīgs jēdziens ir fotosintētiski aktīvo 
fotonu plūsmas blīvums (PPFD – ang. photosynthetic photon flux density), 
µmol m-2 s-1.

Kopējais gaismas 
daudzums

Noteiktā laika posmā uzkrātais fotosintētiski aktīvās radiācijas (FAR) dau-
dzums, to izsaka J/cm2 dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā. Pēdējā laikā kļuvis 
populārs termins diennakts kopējais gaismas daudzums (DLI  – ang. 
Daily Light Integral) – fotosintētiski aktīvo fotonu daudzums, kurš nonācis 
noteiktā platības vienībā diennakts laikā, to izsaka mol m-2 d-1.

Lielāko daļu dārzeņu un dekoratīvo augu dēstu audzē siltumnīcās, arī ziemas periodā, kad dabiskās 
gaismas pietrūkst un tās daudzums kļūst par limitējošo faktoru.

Spektrs. Visa gaisma, kas nonāk uz augiem atklātā laukā vai siltumnīcā caur tās segumu, var tikt sada-
līta vairākās daļās:

• ultravioletā (UV) radiācija:

• UV-A ar gaismas viļņu garumu 320–400 nm,
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• UV-B – 280–320 nm,

• UV-C – 100–280 nm;

• fotosintētiski aktīvā radiācija (FAR) (PAR – ang. photosynthetic active radiation) – 400–700 nm;

• tuvā infrasarkanā radiācija (NIR – ang. near-infrared radiation) – 800–2500 nm.

Gaismas spektru siltumnīcā ietekmē speciālas plēves, ekrāni, kā arī ēnošanas tīkli un speciālie līdzek-
ļi jumtu balsināšanai. Šo materiālu krāsa absorbē daļu gaismas viļņu. Gaismas spektru ietekmē arī 
izmantojamo spuldžu tehniskās īpašības.

Augiem ir īpaši receptori, kuri uztver gaismas viļņus, sākot no UV-B saules gaismas daļas. Zilās gaismas 
receptori ir fototropīns un citohromi, bet sarkanās un tālās sarkanās gaismas receptori ir fitohromi. 
Gaismas spektra izmaiņas ietekmē pašu augu, tai skaitā dzinumu garumu, sāndzinumu veidošanos, 
kā arī lapu un ziedu krāsu. Piemēram, tālā sarkanā gaisma padara tomātus garākus (augstākus), lapu 
krāsa kļūst gaišāka, nedaudz straujāk veidojas ziedķekari, nedaudz pieaug fotosintēzes intensitāte, 
kā arī augļos nonākušo asimilātu daudzums. Tāpat ir zināms, ka ultravioletā gaisma (īpaši UV-B) vei-
cina sarkano pigmentu (antociānu) veidošanos sarkanlapu salātos, bet vienlaikus padara to garšu 
intensīvāku (vairāk rūgtenu) un palielina flavonoīdu saturu. Lapas kļūst mazākas, bet biezākas. Tāpat 
ultravioletā gaisma mazina dažu patogēnu sporu veidošanos. Gaismu izkliedējošais stikls laiž cauri 
vairāk ultravioleto staru, tāpēc to bieži izvēlas salātu audzētāji.

No visas saules gaismas fotosintētiski aktīvā radiācija (FAR) veido aptuveni 45%.

Audzējot dēstus, ļoti bieži izmanto mākslīgo papildapgaismojumu. Pašlaik pārsvarā lieto nātrija augst-
spiediena spuldzes, mazākā mērā luminiscentās spuldzes, arvien vairāk visā pasaulē tiek izmantotas 
gaismas diožu jeb LED spuldzes.

Kopējais gaismas daudzums. Vidēji kopējais dabiskās gaismas daudzums dienā svārstās  
2,5–40 mol m-2. Optimālais diennakts kopējais gaismas daudzums ir atkarīgs no sugas, piemēram, 
salātiem tas ir 15–20 mol m-2. ASV Perdjū (Purdue) Universitātes speciālisti augus pēc gaismas prasības 
iedala:

• gaismas mazprasīgi (DLI 3–6 mol m-2 d-1);

• gaismas vidēji prasīgi (DLI 6–12 mol m-2 d-1);
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• gaismas prasīgi (DLI 12–18 mol m-2 d-1);

• gaismas ļoti prasīgi (DLI >18 mol m-2 d-1).

(Atsevišķu dekoratīvo augu vidējās diennakts gaismas prasības ir norādītas 4. pielikumā.)

Sākumā tik liels dažādu mērvienību daudzums ļoti mulsina audzētājus, vēlāk pie tā pierod. Ir svarīgi 
atcerēties, ka gaisma ir reizē viela (fotoni) un enerģija. Fotosintētiski aktīvajā radiācijā (FAR) ir tikai daļa 
(aptuveni puse) no kopējā gaismas enerģijas daudzuma. Dažādu gaismas mērvienību pārrēķinu koefi-
cienti ir norādīti 1.6. tabulā.

1.6. tabula
Gaismas mērvienību pārrēķina koeficienti

Gaismas daudzums 
μmol m-2sec-1

FAR 
(W m-2)

Enerģija 
(W m-2)

Apgaismojums 
(lx)

Gaismas daudzums, 
μmol m-2sec-1

1 0,22 0,43 56

FAR (W m-2) 4,6 1 2 260

Enerģija (W m-2) 2,3 0,5 1 130

Apgaismojums (lx) 18 000 4000 8000 1

Gaismas enerģijas intensitāti mēra džoulos (J), nosakot J  cm-2sec-1, šo mērvienību izmanto kopējās 
gaismas enerģijas uzskaitei noteiktā laika posmā – dienā, nedēļā, mēnesī vai pat gadā. Modernās 
siltumnīcas ir aprīkotas ar meteostacijām, kuras mēra saules FAR enerģiju W m-2sec-1. Šos datus arī 
pārrēķina, izmantojot 1.7. tabulu.
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1.7. tabula
Gaismas intensitāte un saules gaismas daudzums

Gaismas 
intensitāte 

W m-2

Kopējais saules gaismas daudzums norādītā laika periodā, J cm-2

1 

minūte 

5 

minūtes 

10 

minūtes

20 

minūtes

30 

minūtes

40 

minūtes

50 

minūtes

60 

minūtes

50 0,3 1,5 3 6 9 12 15 18

100 0,6 3,0 6 12 18 24 30 36

150 0,9 4,5 9 18 27 36 45 54

200 1,2 6,0 12 24 36 48 60 72

250 1,5 7,5 15 30 45 60 75 90

300 1,8 9,0 18 36 54 72 90 108

350 2,1 10,5 21 42 63 84 105 126

400 2.4 12.0 24 48 72 96 120 144

450 2,7 13,5 27 54 81 108 135 162

500 3,0 15,0 30 60 90 120 150 180

550 3,3 16,5 33 66 99 132 165 198

600 3.6 18.0 36 72 108 144 180 216

650 3,9 19,5 39 78 117 156 195 234

700 4,2 21,0 42 84 126 168 210 252

750 4,5 22,5 45 90 135 180 225 270

800 4,8 24,0 48 96 144 192 240 288

850 5,1 25,5 51 102 153 204 255 306

900 5,4 27,0 54 108 162 216 270 324

950 5,7 28,5 57 114 171 228 285 342

1000 6,0 30,0 60 120 180 240 300 360
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Protams, vislabāk ir mērīt gaismu ar speciāliem mēraparātiem, bet bieži vien audzētājam to nav.

Visvienkāršāk mērīt gaismu ir ar luksmetriem, tie mēdz būt iebūvēti fotoaparātos un pat dažos vied-
tālruņos. Jāņem vērā, ka luksmetri (mērvienība luksi – lx) nosaka visu cilvēku acij redzamo gaismas 
spektra daļu, nevis to, kura ir pieejama augiem. Tieši tāpēc gaismas noteikšanai neder arī lūmeni 
(1 lx = 1 lm) (lūmeni ir gaismas spektra daļa, kas redzama cilvēka acij). Tomēr no dārzkopju pieredzes 
ir zināms, ka dārzeņu (salāti, gurķi, tomāti, paprikas un baklažāni) dēstu audzēšanai ziemā ir nepiecie-
šami vismaz 4000 luksu. Salīdzinājumam, ražojošiem augiem ir nepieciešams vairāk par 10 000 luksu, 
modernajās siltumnīcās gurķus audzē virs 22 000 luksu apgaismojumā. Lai pārvērstu apgaismojuma 
luksus citās mērvienībās, izmanto 1.8. tabulas datus.

1.8. tabula
Apgaismojuma pārrēķins

Apgaismojums 
lx

Gaismas intensitāte 
W m-2

Saules radiācijas summa 
J cm-2h-1 

1000 24 8,6

2000 47 16,9

3000 69 24,8

4000 90,1 32,4

5000 110,2 39,6

10 000 196,2 70,6

15 000 258,0 92,9

20 000 295,8 106,2

25 000 313,1 112,7

30 000 350,7 126,2

40 000 454,6 163,6

50 000 551,9 198,7

60 000 642,8 213,4
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Apgaismojums 
lx

Gaismas intensitāte 
W m-2

Saules radiācijas summa 
J cm-2h-1 

70 000 727,1 261,8

80 000 805,5 289,8

90 000 876,3 315,5

100 000 941,1 338,8

Ilgu laiku bija pieņemts mērīt mākslīgās gaismas intensitāti W m-2. Dārzeņu dēstu audzēšanai bieži 
izmanto papildu gaismas intensitāti 100–120 W m-2, bet salātu audzēšanai 80–100 W m-2. Modernajās 
siltumnīcās mēdz lietot nātrija augstspiediena spuldzes, kuru jauda ir 400 W, 600 W un pat 1000 W un 
gaismas intensitāte sasniedz 220–300 W m-2.

Relatīvi nesen dārzkopībā sāka izmantot gaismas diožu spuldzes. Tās dod iespēju lietderīgāk pārvei-
dot elektroenerģiju gaismā tieši fotosintētiski aktīvās radiācijas (FAR) diapazonā. Tāpat, kombinējot 
dažādu krāsu kristālus, ir iespējams piemeklēt katrai sugai optimālu gaismas spektru un pat vadīt 
auga attīstību, piemēram, panākt zemākus un druknākus augus, paātrināt vai aizkavēt ziedēšanu. Ir 
iespējams regulēt dēstu augšanu ar gaismas palīdzību ķīmisko retardantu vietā. Retardanti ir ķīmiskas 
vielas, ko lieto augu augšanas bremzēšanai. Gaismas diožu dēļ dārzkopjiem nācās pārskatīt gaismas 
mērvienības. Katras krāsas kristāli atšķirīgi pārveido elektroenerģiju gaismā, tāpēc W m-2 un luksi vairs 
neko neizsaka. Jāatceras, ka gaismu ir iespējams mērīt arī molos (jo tā vienlaikus ir viela un enerģi-
ja). Visām augiem paredzētajām LED spuldzēm ražotājs nosaka arī gaismas produktivitāti, izsakot to 
µmol cm-2s-1. Šī mērvienība dod iespēju aprēķināt arī kopējo gaismas daudzumu siltumnīcā no vairā-
kiem gaismas avotiem.

Augu audzēšanai ar mākslīgo apgaismojumu ir svarīgi zināt kopējo dienas gaismas daudzumu, cik 
daudz fotonu nonāk uz 1 m2 visā gaismas periodā. Gurķiem un tomātiem gaismas periods ir tā dien-
nakts daļa, kad apgaismojums augu līmenī sasniedz 20–100 lx. (Izmantojot mākslīgo apgaismojumu, 
gaismas periods var būt arī nakts daļa.) Piemēram, audzējot gurķu un tomātu dēstus zem lampām ar 
20 h gaismas periodu un vidēju gaismas intensitāti 255 µmol cm-2s-1, kopējais diennakts gaismas dau-
dzums ir 255 × 20 × 3600 × 1000000 = 18,4 mol m-2.
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Tomātu dēstu audzēšanā tiek rekomendēta fotosintētisko fotonu plūsma 180–220  µmol  m-2  s-1, 
bet gaismas periods ir atkarīgs no augu attīstības stadijas: uzdīgšana – 24 h, pēc piķēšanas – 18 h, 
pēc retināšanas – 16  h. Diennakts kopējais gaismas daudzums (DLI – ang. Daily Light Integral) līdz 
16 mol m-2. Audzējot tomātus pastāvīgā vietā ar papildu apgaismojumu, iesaka fotosintētisko fotonu 
plūsmu 250–300 µmol m-2 s-1 un gaismas periodu 17–18 h, diennakts kopējais gaismas daudzums (DLI) 
18–20 mol m-2. Dažkārt gaismas trūkumu siltumnīcā mēģina kompensēt, pagarinot gaismas periodu, 
bet parasti tas nedod pozitīvu efektu.

Gurķu dēstu audzēšanai ziemas mēnešos periodā no uzdīgšanas līdz izstādīšanai pastāvīgā vietā iesa-
ka fotosintētisko fotonu plūsmu līdz 250  µmol  m-2  s-1, gaismas periodu 20  h un diennakts kopējo 
gaismas daudzumu (DLI) 20 mol m-2.

Kā aprēķināt vajadzīgo spuldžu daudzumu, lai pilnīgi aizstātu dabisko gaismu ar mākslīgu? Praksē 
šāds aprēķins varētu būt vajadzīgs, plānojot augu audzēšanu pilnīgi slēgtā telpā.

Speciālas augstspiediena nātrija spuldzes vidēji ražo no 1 W 5,0 µmol m-2s-1 (1000 lx = 2,35 W FAR).

Saules gaisma uz 1  W  FAR  vidēji 4,6 µmol  m-2s-1 (1000  lx = 3876  W  FAR), apmākušā laikā var būt 
4,3 µmol m-2s-1.

Siltumnīcas seguma gaismas caurlaidība ir atkarīga no materiāla (vislielākā stiklam), vidēji 50–75%. 
Svarīga ir arī siltumnīcas konstrukcija (tās elementi noēno augus), kā arī ēnošanas vai siltuma ekrānu 
materiāls.

No visas saules gaismas FAR ir 45%.

Piemēram, 9. augustā izmērīta dabiskās gaismas intensitāte ir 344 W m-2s-1, tātad gaismas intensitāte 
siltumnīcā ir 344 × 0,7 × 0,45 × 4,6 = 498 µmol m-2s-1.

Lai dabūtu tādu pašu gaismas daudzumu no nātrija spuldzēm, jāpanāk 498/5/2,35 = 42383 ~42000 lx 
apgaismojums. Nepieciešamais spuldžu daudzums ir atkarīgs no to jaudas un tehniskā raksturojuma. 
Nedrīkst aizmirst un jāņem vērā, ka spuldzes izstaro ne tikai gaismu, bet arī siltumu.

Nav korekti tieši pārrēķināt lx uz µmol m-2s-1, jo spuldzes vai gaismas ķermeņa (spuldze kopā ar atsta-
rotāju jeb reflektoru) gaismas plūsmu nosaka tikai lūmenos (lm), 1 lx = 1 lm m-2.
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Lielākajai daļai augu dzīves ciklā svarīga nozīme ir gadalaiku maiņai. Sēklu dīgšana, ziedēšana, pum-
puru aizmešanās un miera perioda pārtraukšana ir augu attīstības posmi, kas parasti notiek noteiktā 
gadalaikā.

Fotoperiodisms ir augu reakcija uz noteiktu diennakts gaismas un tumsas perioda attiecību. Pēc fotope-
rioda augi nosaka sezonas laiku un atbilstoši tam reaģē. Fotoperiodisms ir dienas garuma ietekme uz 
auga dzīvības procesa norisēm, kas saistītas ar augšanu un attīstību, piemēram, stumbra (stublāja) 
posmu augšanas ātrumu un garumu, kambija darbību, lapu formu, gumu, sīpolu un citu rezerves barī-
bas vielu uzkrājējorgānu veidošanos, lapu nomešanu, pumpuru pāreju miera stāvoklī u. c.

Īsās gaismas dienas augi veido ģeneratīvos orgānus, ja gaismas periods ir īsāks par 14 h, garās gais-
mas dienas augi, ja gaismas periods ir virs 16 h. Dažas sugas un šķirnes ģeneratīvos orgānus veido 
neatkarīgi no gaismas perioda garuma, šiem augiem ir neitrāla reakcija uz to. Piemēram, redīsiem un 
spinātiem ir šķirnes, kuras piemērotas audzēšanai tikai pavasarī un rudenī, jo garās gaismas dienas 
apstākļos tās priekšlaicīgi sāk ziedēt. Tāpat redīsiem un spinātiem ir šķirnes, kuras pacieš garo gais-
mas dienu, tāpēc piemērotas audzēšanai vasarā.

Dienas garums ir viens no faktoriem, kuri būtiski ietekmē īsās gaismas dienas zemeņu šķirņu ražu. 
Šīm šķirnēm ziedpumpuri ieriešas, ja gaismas dienas garums ir 10–14 h, un to daudzums ir atkarīgs no 
šķirnes, gaisa temperatūras un nodrošinājuma ar slāpekli šajā periodā. Regulējot vienu vai vairākus 
no šiem faktoriem, ir iespējams iegūt stādus ar prognozējamu ražu un tās atdeves grafiku.

Pēc apgaismojuma ilguma dekoratīvos augus iedala trīs grupās.

1. grupa – īsās dienas augi, kuriem ar fotoperiodisma reakciju saistītie attīstības procesi notiek 
tumsā, tādēļ to normālai attīstībai vajadzīgais tumsas periods ir 12 stundas un pat vairāk. Pie īsās die-
nas augiem pieder acālijas, kallas, krizantēmas, ziemasteres, puansetijas u. c. Gaismas ierobežošanai 
ir nozīme tikai augšanas sākumā, kamēr augi iziet gaismas fāzi. Vēlāk arī šiem augiem nepieciešama 
gaisma, lai būtu labāki attīstības apstākļi. Ilgstoši audzējot, šie augi daļēji piemērojušies mūsu samērā 
garajai dienai. Tomēr tas nenozīmē, ka tie kļuvuši fotoperiodiski neitrāli vai pārveidojušies par garās 
dienas augiem.

2. grupa – garās dienas augi, kuriem ziedpumpuru veidošanai vajadzīgs 16–18 stundu ilgs apgais-
mojums. Pie garās dienas augiem pieder lilijas, neļķes, cinerārijas, īrisi u. c.

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoperiodisms&action=edit&redlink=1


6565

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 1.

3.

3. grupa – neitrālie augi vienādi labi attīstās kā garās, tā īsās dienas apstākļos. Pie neitrāliem augiem 
pieder saulespuķes, rozes u. c.

Lai regulētu optimālus apstākļus garās dienas augiem, ir jānodrošina papildu apgaismojums. Savukārt, 
lai veiksmīgi izaudzētu un uzziedinātu īsās dienas augus, siltumnīcās izmanto melnu, gaismas necaur-
laidīgu pārsegu, to pēc vajadzības uzklājot un noņemot.

10. uzdevums. Aprēķiniet!

Kāds ir kopējais diennakts gaismas daudzums, audzējot gurķus ar 18 h papildu apgaismojumu un 
gaismas intensitāti 220 µmol m-2s-1?

11. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Vai 750 lm LED spuldze ir piemērota diļļu dēstu audzēšanai? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) jā, piemērota; 

2) nē, labāka būtu 1250 lm; 

3) lūmeni neko neizsaka par spuldzes piemērotību augu audzēšanai.

2. Kādā diennakts kopējā gaismas daudzumā ieriešas ziedpumpuri īsās dienas zemeņu šķirnēm? (ir 
viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) 10–14 h; 

2) 8–10 h; 

3) 12–16 h; 

4) 14–16 h.
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3. Kāpēc ne visas redīsu šķirnes ir piemērotas audzēšanai vasarā? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) slikts pieprasījums tirgū; 

2) karstumā redīsi kļūst rūgti; 

3) garš diennakts kopējais gaismas daudzums veicina izziedēšanu.

1.3.2. AUGU PRASĪBAS PĒC GAISMAS

Gaisma augiem ir nepieciešama kā enerģijas avots fotosintēzes procesam. Tikai gaismā notiek foto-
sintēze, kad augi no neorganiskajām vielām – ogļskābās gāzes, ūdens un minerālelementiem – veido 
dažādas organiskās vielas, piemēram, ogļhidrātus, olbaltumvielas, organiskās skābes u. c. savieno-
jumus. Zaļie augi satur hlorofilu un spēj izmantot gaismas avota enerģiju, lai sintezētu un uzkrātu 
organiskās vielas. Gaismas sastāvs, tās intensitāte un ilgums ietekmē atvārsnīšu darbību, hlorofila, 
dažādu fermentu, vitamīnu un citu organisko vielu sintēzi, kam ir tieša un netieša ietekme uz ziedu 
ražas kvalitāti. Gaismas prasību nosaka arī auga attīstības fāze. Augi ir sevišķi jutīgi pret gaismas trūku-
mu augšanas un attīstības sākumā, kad sāk veidoties asni un ir maza asimilācijas virsma, bet sakņu un 
lapu veidošanai jāpatērē daudz organisko un minerālvielu. Tumsā vai vāja apgaismojuma apstākļos 
nenotiek hlorofila sintēze un dīgsti izstīdz, kļūst etiolēti vai iznīkst. Reproduktīvo orgānu veidošanās 
laikā gaismas prasība samazinās, jo daudzi augi nobriest, izmantojot uzkrātās barības vielas. Daudziem 
krāšņumaugiem, piemēram, hiacintēm, tulpēm, narcisēm, rozēm, ceriņiem, kreimenēm u.  c. agrās 
attīstības stadijās ziedaizmetņu veidošanai nav vajadzīgs augstas intensitātes apgaismojums, jo tie 
augšanai izmanto rudenī uzkrātās barības vielas, bet nozīme intensīvam apgaismojumam ir tālākajā 
attīstībā, kad notiek ziedpumpuru veidošanās. Ziedēšanas laikā gaisma nepieciešama visvairāk.

Pēc apgaismojuma intensitātes augus iedala: gaismas prasīgie jeb saulmīļi, ēnas augi jeb ēnmīļi un 
ēncietīgie augi jeb ēncieši. Saulmīļiem vajag stipri augstāku apgaismojuma intensitāti nekā ēnmīļiem. 
Bieži vien pēc auga ārējām pazīmēm var noteikt, vai tas ir ēnmīlis vai saulmīlis. Saulmīļi ir bagātīgi 
ziedoši, lapas ir gaiši vai bāli zaļas, tajās ir daudz mehānisko audu, tāpēc tās ir cietas, klātas ar mati-
ņiem, kā arī epidermas šūnu apvalks ir biezāks nekā ēnmīļiem (ziemasteres, neļķes, jānīši, helēnijas, 
saulesactiņas, īrisi, lavandas, liatres, limonijas, lupīnas, guntiņas, naktssveces, flokši, rudbekijas, laimi-
ņi, veronikas, zeltslotiņas u. c.). Lielākā daļa viengadīgo puķu ir saulmīļi un krāšņi zied saulainā vietā 
(amaranti, celozijas, gomfrenas, portulakas, rudbekijas, salvijas, verbēnas u. c.) (skat. 1.27. attēlu).
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1.27. attēls. Viengadīgās puķes saulainā vietā (celozijas, rudbekijas, verbēnas)

Ēnmīļi labi aug izkliedētas gaismas vietās, ēnā vai daļēji noēnotā vietā zem kokiem. Ēnmīļiem (bergē-
nijas, kumeļpēdas) ir lielas, dekoratīvas, pārsvarā tumši zaļas lapas, tajās ir maz mehānisko audu, 
tāpēc lapas ir mīkstas, bet ziedi nav tik krāšņi kā saulmīļiem (skat. 1.28. attēlu).

Saulmīļu izcelsme ir pļavās un stepēs, kur daudz gaismas, bet ēnmīļi auguši mežos, kur gaismas 
ievērojami mazāk. Pilnīgā ēnā labi aug Eiropas kumeļpēdas, kreimenes, sudrabsveces, ziemziedes 

1.28. attēls. Ligulāriju stādījums pusēnā
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(sniegarozes) un zilās vizbulītes. Pusēnā labi aug bergēnijas, brunneras, ligulārijas, sirdspuķes, prī-
mulas, lakači. Ēncietīgie augi jeb ēncieši vienlīdz labi aug gan saulē, gan paēnā (kazbārži, cekuliņi, 
hostas, saulkrēsliņi, pahisandras). Puķu iedalījumu pēc gaismas intensitātes skatīt 1.9. tabulā.

1.9. tabula
Puķu iedalījums pēc apgaismojuma intensitātes

Saulmīļi Ēnmīļi Ēncieši

Brūnactiņas (Coreopsis) Bergēnijas (Bergenia) Cekuliņi (Ajuga)

Ehinācijas (Echinacea) Brunneras (Brunnera) Cīrulīši (Corydalis)

Helēnijas (Helenium) Kreimenes (Convallaria) Hostas (Hosta)

Laimiņi (Sedum) Kumeļpēdas (Asarum) Kazbārži (Aruncus)

Lavandas (Lavandula) Ligulārijas (Ligularia) Pahisandras (Pachysandra)

Limonijas (Limonium) Mugurenes (Polygonatum)

Lupīnas (Lupinus) Prīmulas (Primula)

Flokši (Phlox) Rodžersijas (Rodgersia)

Neļķes (Dianthus) Sirdspuķes (Dicentra)

Pelašķi (Achillea) Valdšteinijas (Waldsteinia)

Veronikas (Veronica) Vijolītes (Viola) 

Zeltslotiņas (Solidago) Vizbulītes (Hepatica)

Pēc auga ārējām pazīmēm var noteikt, vai augšanas apstākļi (t.  sk. apgaismojums) ir piemēroti. Ja 
lapas vērstas uz augšu, bet ziedi ir sīki un to ir maz, tad augam trūkst apgaismojuma. Turpretī, ja tās 
noliecas uz leju, krāsa kļūst bālāka, nekā raksturīga konkrētajai sugai vai šķirnei, tad apgaismojuma ir 
pārāk daudz un augu nepieciešams noēnot vai novietot citā vietā (telpaugu).

Bieži vien augiem ar tumši zaļām, sulīgām lapām gaismas prasība ir mazāka nekā augiem ar gaiši 
zaļām vai raibām lapām, kuriem nepieciešams labs apgaismojums (izņēmums ir, piemēram, hostas). 
Sliktā apgaismojumā tie var aiziet bojā vai zaudēt dekoratīvās īpašības (izmainās lapu krāsa, nezied).
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Apgaismojuma apstākļi ir saistīti arī ar citiem augu augšanai un attīstībai nozīmīgiem faktoriem – tem-
peratūru un barības vielu daudzumu. Ja gaismas trūkst, tad nepieciešams pazemināt temperatūru, 
samazināt slāpekļa mēslojuma devas, ierobežot laistīšanu un nodrošināt vēdināšanu, ievērot augu 
aizsardzības pasākumus u. c. Siltumnīcās ziemā nepietiekamā apgaismojumā rozes nespēj uzņemt 
kāliju, tāpēc samazinās ziedēšana, ziedi kļūst bāli.

1.4. GAISS

Gaiss ir dažādu gāzu maisījums, kas veido Zemes atmosfēru. Tas ir bezkrāsains, bez garšas un smar-
žas. Gaisa sastāvā ietilpst dažādas gāzveida vielas un to savienojumi (skat. 1.29. attēlu). Galvenās gaisa 
sastāvdaļas: slāpeklis (N2) – 78%, skābeklis (O2) – 20,95%. Gaisā ievērojamā daudzumā ir arī oglekļa 
dioksīds (CO2) – 0,04%, argons (Ar) – 0,93% un ūdens tvaiks (H2O) – 1–4%, mazākos daudzumos arī 
daudzas citas gāzes.

1.13. attēls. Gaisa sastāvs
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1.4.1. SKĀBEKĻA NOZĪME

Augā visi notiekošie procesi ir cieši saistīti – gan elpošana, gan fotosintēze, gan šūnu vielmaiņa, gan 
šūnu dalīšanās un auga orgānu un visa auga attīstība. Elpošanu var uzskatīt par vienu no svarīgā-
kajiem procesiem, kas notiek dzīvo augu šūnās. Elpošana ir reakciju kopums, kuru rezultātā notiek 
organisko vielu pilnīga vai daļēja oksidācija ar gaisa skābekli (O2). Pilnīgas augos esošo ogļhidrātu 
oksidācijas rezultātā rodas oglekļa dioksīds (CO2) un ūdens (H2O), kā arī tiek atbrīvota organisko vielu 
ķīmiskajās saitēs akumulētā enerģija (skat. formulu):

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + enerģija

Nepilnīgas oksidācijas rezultātā augu šūnās var uzkrāties organiskās skābes un citi starpprodukti. 
Vienlaikus ar vienu organisko vielu noārdīšanos turpat šūnās notiek jaunu organisko vielu sintēze.

Svarīgs elpošanas kvantitatīvais rādītājs ir elpošanas intensitāte, kuru raksturo ar izdalītā CO2 dau-
dzumu. Elpošanas koeficients ir izdalītā CO2 attiecība pret patērētā O2 tilpumu laika vienībā. Kā 
redzams, pilnīgas oksidācijas vienādojumā saistītā O2 un izdalītā CO2 daudzumi ir vienādi, tātad elpo-
šanas koeficients ir 1 (CO2 : O2).

Izdalītā CO2 daudzumu izsaka mililitros (mL) vai miligramos (mg), ko pētāmā objekta svara vienība 
(1 g sausnes) izdala laika vienībā (1 stundā vai diennaktī).

Dažādās auga daļās elpošanas intensitāte ir atšķirīga. Visintensīvāk elpo dīgstošas sēklas. Dīgšanas 
laikā elpošanas procesā tās diennaktī zaudē 1–1,2% no sava svara. Intensīvāk elpo tie orgāni un 
audi, kuros ir vairāk dzīvo šūnu. Kopumā augi elpošanas procesā patērē ap 6–10% no pašu sintezē-
tajām vielām. Piemēram, istabas temperatūrā 24 stundu laikā uz 1 g sausnes dīgstošas sēklas izelpo  
60–120 m L-1 CO2, bet pieaugušas lapas tikai 12–24 m L-1 CO2.

Elpošanas intensitāte ir atkarīga gan no auga fizioloģiskā stāvokļa (piemēram, augu miera periodā 
šūnas elpo vāji), gan no auga attīstības stadijas. Auga orgāni, kuru attīstība attiecīgajā laika periodā ir 
visstraujākā, elpo intensīvāk. Elpošanas intensitāte atšķiras arī pieaugušajām lapām ar atšķirīgu ana-
tomisko uzbūvi. Intensīvā apgaismojumā augošo augu lapas elpo intensīvāk nekā ēnā augošo.



7171

1. NODAĻA
PAVAIROŠANU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 1.

4.

Plaukstošiem ziediem elpošanas intensitāte ir tik liela, ka tajos temperatūra ir par vairākiem grādiem 
augstāka nekā ārējā vidē. Pavasarī šo parādību var vērot, kad ap dīgstošiem, strauji augošiem asniem 
un ziedpumpuriem apkārt ir atkusis neliels sniega laukumiņš.

Elpošanas process ir atkarīgs no ārējās vides apstākļiem.

Temperatūra ietekmē ne tikai elpošanas intensitāti, bet arī šūnā esošo reakciju ātrumu, raksturu 
un kvalitāti. Temperatūras robežās 0–40 °C elpošana atbilst van’t Hofa (van’t Hoff) likumam – tem-
peratūrai paaugstinoties par 10 °C, ķīmisko reakciju ātrums divkāršojas. Ziemeļu augi salīdzinājumā 
ar mērenā klimata augiem daudz straujāk reaģē uz zemas temperatūras paaugstināšanos. Optimālā 
elpošanas procesa temperatūra šūnā lielākajai daļai mērenā klimata augu ir 35–40 °C. Augstākā tem-
peratūrā notiek olbaltumvielu koagulācija un šūna iet bojā. Toties ziemojošās augu daļās pat –25 °C 
konstatējama elpošana.

Elpošanu ietekmē arī ūdens režīma izmaiņas augos. Ūdens deficīta izraisītās izmaiņas augos ir atka-
rīgas no to vecuma, attīstības posma, augšanas vides. Ja mezofītam īslaicīgi trūkst ūdens, augs ievīst 
un tā rezultātā paaugstinās elpošanas intensitāte. Ilgstošos sausuma apstākļos šim pašam augam 
elpošanas intensitāte pavājinās. Mitruma, tāpat kā temperatūras, ietekme uz auga elpošanu ir atkarī-
ga no tā vecuma un attīstības stadijas. Jauno lapiņu ievīšana būtiski palielina elpošanas intensitāti, bet 
vecākajās auga daļās elpošanas intensitātes izmaiņas nav tik būtiskas.

Elpošanas intensitāte augu sēklās ar kritisko mitruma daudzumu ir diezgan vāja. Šis kritiskais mitrums 
sēklās ir atkarīgs no rezerves vielām – vai tās ir ogļhidrāti vai eļļas. Ja tās ir ogļhidrāti, tad kritiskais mit-
rums ir 12–14%, ja eļļas, – tad 8–9%. Pat neliels mitruma pieaugums pastiprina elpošanas intensitāti 
vismaz 4–5 reizes un sēkla var aiziet bojā.

Elpošanas procesu ietekmē arī skābekļa un oglekļa dioksīda daudzums apkārtējā vidē. Skābeklis 
nepieciešams elpošanai vairumam organismu. Šos organismus sauc par aerobiem, jo tie spēj eksistēt 
tikai brīvā skābekļa klātbūtnē pretstatā anaerobajiem organismiem. Trūkstot skābeklim, augos noris 
dažādi rūgšanas procesi. Ja rūgšanas procesa galaprodukti augā uzkrājas un netiek oksidēti, augs iet 
bojā.
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1.4.2. OGLEKĻA DIOKSĪDA NOZĪME

Oglekļa dioksīda koncentrācija gaisā ir 0,025–0,04% jeb 250–400 ppm. Kā CO2 koncentrācijas mērvie-
nību lieto ppm (parts per million) – miljonā daļa. CO2 koncentrāciju gaisā nosaka ar gāzu analizatoriem. 
CO2 ir viens no elpošanas galaproduktiem, kas izdalās gaisā. Tā koncentrācija ziemeļu puslodē maksi-
mumu sasniedz maijā, kad augu augšanas un attīstības aktivitāte ir vislielākā.

Gāzu apmaiņa augam notiek caur atvārsnītēm. Atvārsnīšu darbība un regulācija ir atkarīga no komp-
leksas dažādu faktoru iedarbības: gan no iekšējiem – augā, šūnā noritošajiem – procesiem, gan ārējiem 
faktoriem – saule, vējš, gaisa mitrums u. c. Atvārsnīšu uzbūve attēlota 1.30. attēlā.

Arī oglekļa dioksīds ir viens no faktoriem, kas regulē atvārsnīšu darbību un ietekmē to daudzumu uz 
augu lapām. Piemēram, augsts CO2 līmenis apkārtējā vidē veicina jaunu atvārsnīšu veidošanos uz 
jaunajām lapām.

Atvārsnīšu darbība – to atvēršanās vai aizvēršanās – ir atkarīga no CO2 koncentrācijas atvārsnīšu 
slēdzējšūnās. Dienā CO2 aktīvi tiek izmantots fotosintēzē, tā daudzums starpšūnu telpā un arī slē-
dzējšūnās samazinās. Lai nodrošinātu papildu CO2 ieplūdi lapā, atvārsnītes atveras. Naktī, tumsā šūnu 
elpošanas rezultātā lapu audu šūnās veidojas salīdzinoši augsta CO2 koncentrācija, tāpēc atvārsnītes 
paliek aizvērtas.

Oglekļa dioksīds augiem nepieciešams organisko vielu sintēzei. Organiskās vielas veidojas fotosintē-
zes procesā, kas ir pretējs elpošanai. Fotosintēzē iesaistoties neorganiskiem savienojumiem – CO2 un 

Slēdzējšūnas

Atvere
Hloroplasti

Atvērta Aizvērta

1.30. attēls. Atvārsnītes uzbūve
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ūdenim, gaismas iedarbībā, bioķīmisko reakciju rezultātā tiek sintezētas augam nepieciešamās orga-
niskās vielas un atbrīvojas skābeklis, kas caur atvārsnītēm nonāk atmosfērā (skat. formulu):

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

Oglekļa dioksīda koncentrācija atmosfēras zemākajos slāņos – augu līmenī – var būt visai atšķirīga. Tā 
saistīta gan ar augu fotosintēzes intensitātes diennakts izmaiņām, gan organismu elpošanas intensitā-
ti, un jo sevišķi augsnes mikroorganismu darbību. Zema ogļskābās gāzes koncentrācija var ievērojami 
samazināt augu fotosintētisko aktivitāti un līdz ar to arī produktivitāti.

Paaugstinātas oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācijas nozīme siltumnīcās augu produktivitātes 
celšanai

Siltumnīca ir noslēgta telpa, kurā ir iespējams izmainīt CO2 koncentrāciju gaisā. Mērījumos konstatēts, 
ka, paaugstinot CO2 koncentrāciju no 340 ppm līdz 1000 ppm, fotosintēzes produktivitāte palielinās 
aptuveni par 50%. Tas nodrošina produktīvāku fotosintēzi. Lielākajai daļai augu vislielākā fotosintēzes 
produktivitāte ir, ja CO2 ir 1000–1300 ppm. Tomātiem, gurķiem, paprikai, salātiem ieteicamā CO2 kon-
centrācija ir 800–1000  ppm, puķu kultūrām – 500–800  ppm. Paaugstināta CO2 koncentrācija gaisā 
uzlabo kultūraugu kvalitāti un ražu. Augu augšanas ātrums atkarībā no CO2 koncentrācijas paaugsti-
nāšanās skatāms 1.31. attēlā.

1.31. attēls. Augu augšanas ātrums atkarībā no CO2 koncentrācijas paaugstināšanās
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No grafika var secināt, ka, paaugstinot CO2 koncentrāciju virs 1300 ppm, augu augšana var tikt brem-
zēta. Ja CO2 koncentrācija sasniedz 2000 ppm, augiem tā jau ir toksiska.

Lai augi spētu lietderīgi izmantot CO2, tie ir jānodrošina arī ar atbilstošu gaismas, ūdens un barības 
vielu daudzumu. Kā piemērs par augu attīstību dažādā CO2 koncentrācijā 1.32. attēlā parādīta vignas 
pupu sējeņu (Vigna unguiculata) attīstība.

CO2 koncentrāciju siltumnīcās var palielināt, lietojot dažādas iekārtas – CO2 ģeneratorus (skat. 
1.33. attēlu), šķidrā CO2 tvertnes ar izsmidzinātājiem (skat. 1.34. un 1.35. attēlu).

1.32. attēls. Vignas pupu sējeņu (Vigna unguiculata) attīstība dažādā CO2 koncentrācijā

1.33. attēls. CO2 ģenerators 1.34. attēls. Šķidrā CO2 tvertne
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Siltumnīcā ir grūti panākt pat CO2 1600 ppm, jo tas izkūp gaisā caur spraugām un logiem. Tomēr sva-
rīgi ievērot, lai siltumnīcā CO2 koncentrācija nepārsniedz 2000 ppm, kas rada nevēlamu ietekmi uz 
cilvēka veselību. CO2 koncentrācijas paaugstināšanās virs 5000 ppm rada cilvēka veselībai neatgrieze-
niskas sekas un pat nāvi!

1.5. TEMPERATŪRA

Temperatūra ir viens no galvenajiem parametriem, kas nosaka augu augšanu, bet ne vienīgais. 
Temperatūra ir karstuma vai aukstuma intensitātes mērs, ko izsaka grādos. Latvijā galvenokārt izman-
to Celsija grādu skalu, bet literatūrā bieži ir sastopamas arī Fārenheita un Kelvina skalas. 0 °C atbilst 
32 °F. Pārrēķinam ir izmantojamas šādas formulas:

T(°F) = T(°C) × 1,8 + 32

T(°C) = 0,55 (T(°F) – 32)

T(°C) = T(K) – 273,15

T(K) = T(°C) + 273,15

Par augu veģetatīvās augšanas sākumu uzskata brīdi, kad gaisa vidējā temperatūra pārsniedz +5 °C. 
Latvijas apstākļos tas parasti notiek aprīlī.

1.35. attēls. CO2 padeve siltumnīcās
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Augu audzēšanā ir svarīgs jēdziens – aktīvo temperatūru summa. Izmantojot ilgtermiņa fenoloģiskos 
un meteoroloģiskos novērojumus, ir iespējams aprēķināt katrai augu sugai raksturīgu bāzes tempe-
ratūru (temperatūra, kurā augos aktivizējas fizioloģiskie procesi) un aktīvo temperatūru summu (ATS), 
kas ir nepieciešams noteiktu attīstības stadiju sasniegšanai. ATS tiek iegūta, saskaitot kopā katras die-
nas vidējo temperatūru °C grādos, kas pārsniedz bāzes temperatūru. Bāzes temperatūra ir atkarīga 
no sugas, bet vidēji tiek pieņemts, ka tā ir +10 grādi °C. Piemēram, ja diennakts vidējā temperatūra ir 
15 grādi, tai dienā tiek uzkrāta aktīvā temperatūra 5 grādi (15 grādi – 10 grādi = +5 °C).

12. uzdevums. Izmēģiniet!

Atrodiet tīmekļa vietnē temperatūru pārrēķina kalkulatoru un veiciet pārrēķinu (piemēram,  
https://www.almanac.com/content/temperature-conversion)!

13. uzdevums. Aprēķiniet!

1. Cik grādu ir Celsija skalā, ja Fārenheita skalā ir +60 grādu?

2. Cik grādu ir Celsija skalā, ja Fārenheita skalā ir 0 grādu?

3. Cik grādu ir Celsija skalā, ja Fārenheita skalā ir –30 grādu?

1.5.1. AUGSNES TEMPERATŪRA

Augsnes temperatūra ietekmē ne vien kultūraugu dīgšanu, augšanu, nobriešanu un ziemošanu, bet 
arī augsnes mikroorganismu darbību. Pazeminoties temperatūrai, augsnē strauji palēninās nitrifikā-
cijas procesi, kas apstājas zem +5 °C. Optimālā temperatūrā 25–30 °C nitrifikācijas procesā dienā no 
1 grama augsnes izdalās 4,8 μg N. Savukārt amonifikācijai, kas notiek pirms nitrifikācijas organiskās 
vielas sadalīšanās procesā augsnē, optimālā temperatūra ir +50 °C.

Augsnes temperatūra ir arī tā, kas nosaka augu spēju uzņemt barības vielas. Optimālā barības vielu 
uzņemšana mērenā klimata augiem notiek augsnes temperatūrā starp 20 un 30  °C. Barības vielu 
uzņemšanas spēja tiešā veidā ir saistīta ar sakņu apjomu, kas ir atkarīgs no augsnes temperatūras. 
Ārpus konkrētās sugas temperatūras optimuma saknes aug un attīstās vāji, tādējādi to masa ir maza, 
un potenciālā spēja uzņemt barības vielas arī attiecīgi samazinās.

https://www.almanac.com/content/temperature-conversion
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Ilgstoši atrodoties nepiemērotā temperatūrā, ir traucēti arī auga bioķīmiskie procesi.

Pazeminātā temperatūrā mazinās ne vien citokinīnu, aminoskābju un dažu vitamīnu sintēze un 
transports augā, bet arī ogļhidrātu plūsma uz saknēm ir palēnināta, tādējādi kavējot sakņu augšanu, 
elpošanu un eksudātu izdalīšanu rizosfērā. Savukārt eksudātu samazināta izdalīšanās traucē augu 
sakņu spēju šķīdināt grūti šķīstošos savienojumus augsnē, tādējādi ierobežojot barības vielu nodroši-
nājumu sakņu zonā. 

Pārlieku augstā augsnes temperatūrā augu saknēm ir traucēta ogļhidrātu piegāde no virszemes orgā-
niem, kas palēnina to augšanu.

Augsnes temperatūru lielā mērā ietekmē augsnes īpašības – tās sastāvs, agregātdaļiņu lielums, opti-
mālas attiecības augsnes cietajai daļai, ūdenim un gaisam augsnē (2 : 1 : 1). Šādā augsnes struktūrā ir 
pietiekoši daudz gaisa un ūdens, lai augsne ātri iesiltu un nodrošinātu optimālus apstākļus mikroor-
ganismu un sakņu darbībai.

1.5.2. GAISA TEMPERATŪRA

Temperatūra augā tieši ietekmē fotosintēzes aktivitāti, elpošanu, transpirāciju un līdz ar to arī ūdens 
absorbciju un barības vielu transportu. Temperatūras palielināšanās izraisa šo procesu intensitāti. 
Ne vienmēr procesu intensifikācija ir vēlama – piemēram, pārlieka transpirācija veicina augu vīša-
nu un palēnina asimilācijas procesus augā. Temperatūras izmaiņu galējiem ekstrēmiem parasti ir 
īslaicīga ietekme uz auga augšanu un attīstību, bet reizēm tās var radīt ilgstošas vai pat neatgrie-
zeniskas sekas. Piemēram, asimilācijas procesi augā uz temperatūras izmaiņām reaģē momentāni, 
kamēr ziedu indukcija notiek ilgstošā noteiktas temperatūras režīma ietekmē. Vairumam augu tem-
peratūras diapazons, kurā tie vislabāk funkcionē, ir starp +15 un +37 °C, tomēr optimāli tas ir katrai 
sugai specifiski. Piemēram, ķirbjaugi ir ļoti siltumprasīgi (optimālā dīgšanas temperatūra ir starp 22 
un 25 °C), bet redīsi dīgst 15–17 °C. Starp augu un atmosfēras temperatūru ir neliela starpība. Tas 
ir iespējams tādēļ, ka augi ar transpirācijas palīdzību spēj pazemināt iekšējo temperatūru. Šo spēju 
ietekmē ne vien temperatūra, bet arī gaisma un gaisa relatīvais mitrums. Ļoti spēcīgā apgaismojumā 
augi iekšēji uzsilst. Tā novēršanai augi uzsāk pastiprinātu transpirāciju caur atvārsnītēm, lai pazemi-
nātu iekšējo temperatūru. Lai augos sekmīgi notiktu visi bioķīmiskie procesi, starpībai starp dienas un 
nakts temperatūru apkārtējā vidē jābūt 2–5 °C (aukstāks naktī). Augu spēju reaģēt uz dienas un nakts 
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temperatūras starpību sauc par termoperiodismu. Ja nakts temperatūra ir augstāka par dienas tem-
peratūru, palēninās augu stiepšanās garumā, jo palēninās cukuru transports uz intensīvi augošajām 
auga daļām un tiek kavēta giberelīna (augšanu veicinoša augu hormona) sintēze. Šī augu īpašība ir 
izteikta intensīvas augšanas periodā – dēstu audzēšanas laikā, ko var izmantot augu (dēstu) auguma 
samazināšanai.

Augiem ir dažādas temperatūras prasības atkarībā no to attīstības stadijas:

• sēklu dīgšana, augu jarovizācija;

• augu nobriešana;

• miera periods.

Piemēram, selerijām un Ķīnas kāpostiem pazemināta temperatūra dēstu audzēšanas laikā veicina 
turpmāko izziedēšanu, bet ziedkāposti neveido galviņas (arī tad, ja ir krasas temperatūras svārstības). 
Ja pieļauj krasas temperatūras svārstības vai pārlieku zemas temperatūras substrātā, tiek traucēta 
pareiza barības vielu uzņemšana. Visbiežāk nobloķējas fosfora un kālija uzņemšana. 1.36. attēlā uzska-
tāmi var redzēt tomātu dēstu atšķirības, ja ir dažāds fosfora nodrošinājums.

Vairumam dēstu pirms izstādīšanas nepieciešama norūdīšana, īpaši laukā audzējamiem augiem. 
Apmēram nedēļu pirms stādīšanas temperatūru pazemina, pastiprināti vēdinot siltumnīcu vai lecekti. 
Jāatceras, ka reizē ar temperatūras maiņu dēsti pakāpeniski jāpieradina arī pie saules radiācijas, lai 

1.36. attēls. Fosfora nepietiekamība tomātu dēstiem (attēla labajā pusē) 
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pēc izstādīšanas tie neapdegtu. Šim nolūkam var izmantot agrotīklu. Norūdīšanos veicina arī kālija 
papildmēslojums pirms stādīšanas, paaugstinot šūnsulas koncentrāciju un auga izturību pret stresu. 
Nenorūdīti kāpostu dēsti apsalst jau –2, –3 °C, bet norūdīti pacieš līdz –5 °C.

1.5.3. TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS IESPĒJAS

Optimālo temperatūru dēstiem vislabāk var nodrošināt, audzējot tos siltumnīcā. Vairākās valstīs, pie-
mēram, Holandē, Beļģijā, Vācijā, Somijā, Polijā u. c , ar dārzeņu un dekoratīvo augu dēstu audzēšanu 
nodarbojas specializētās siltumnīcu saimniecības. Šeit tiek izmantotas augsto tehnoloģiju siltumnīcas, 
kurās ir iespējams nodrošināt katrai sugai optimālu temperatūru.

Sēklu dīgšanai parasti ir nepieciešama augstāka temperatūra nekā dēstu audzēšanai, tāpēc ierīko 
speciālas diedzēšanas kameras. Tās var būt relatīvi lielas telpas, kā arī konteineri, kuros apsētas kase-
tes ievieto uz speciāliem ratiņiem vai, sakraujot vienu otrai virsū, uz paliktņiem, un pat pavisam 
vienkāršas telpas, kur mikroklimatu nodrošina ar gaisa kondicionieri (kameru variantus skatīt no 1.37. 
līdz 1.40. attēlam).

Diedzēšanas kameru piemēri

1.37. attēls. Salātu diedzēšanas kamera saimniecībā “Grüne Fee”
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1.38. attēls. Konteinerveida diedzēšanas kamera SIA “Rītausma” 

1.39. attēls. Paštaisīta diedzēšanas kamera 

1.40. attēls. No diedzēšanas kameras izvestas kasetes pirms izvietošanas siltumnīcā
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Ja ir nepieciešams izdiedzēt nelielu sēklu partiju, mēdz lietot speciālus elektriskos sildpaklājus ar regu-
lējamu temperatūru. Tāpat nelielās saimniecībās sēklu diedzēšanai var ierīkot nelielas lecektis, kurās 
vajadzīgo siltumu nodrošina ar lampām (skat. 1.41. attēlu).

Audzējot dēstus uz galdiem (parasti tie ir bīdāmi, jo tas dod iespēju racionālāk izmantot platību), zem 
tiem novieto apsildes caurules (skat. 1.42. attēlu), kurās cirkulē karsts ūdens.

Nereti dēstus izvieto uz betonētas grīdas, tas dod iespēju mehanizēt darbus. Šajā gadījumā apsildes 
caurules ir ierīkotas zem grīdas (skat. 1.43. attēlu). Papildus tam apsildes caurules mēdz izvietot arī 
40–50 cm augstu virs dēstiem (skat. 1.44. attēlu), tas ļauj uzsildīt gaisu tikai augu tuvumā, nevis visu 
gaisa apjomu siltumnīcā.

1.41. attēls. Paštaisīta sēklu diedzēšanas lecekts

1.42. attēls. Apsildes caurules zem bīdāmiem galdiem
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Lai nodrošinātu augu saknēm labākus mitruma un temperatūras apstākļus, kasetes mēdz izvietot 
apmēram 10 cm virs grīdas. Gaisa sprauga zem tām novērš pārmērīgu mitruma uzkrāšanos substrātā, 
tāpēc tas labāk iesilst. Siltumnīcas gaiss parasti ir siltāks par grīdu, arī tāpēc substrāts labāk iesilst. 
Gaisa spraugu var nodrošināt ar vairākiem paņēmieniem, kas skatāmi no 1.45. līdz 1.49. attēlam.

1.45. attēls. Kasetes var novietot uz plastmasas podiem

1.43. attēls. Salātu dēsti uz betona grīdas 1.44. attēls. Apsildes caurules virs dēstu kasetēm
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1.46. attēls. Kasetes var novietot uz caurulēm, bambusa vai koka latām

1.47. attēls. Kasetes var novietot arī uz koka paletēm, šo paņēmienu biežāk izmanto,  
pašiem audzējot dēstus saimniecībā

1.48. attēls. Firmas “Syngenta” kasetes ar 
kājiņām

1.49. attēls. Arī šādi paštaisīti galdi no 
gāzbetona blokiem un putuplasta plātnēm 

palīdz nodrošināt augiem piemērotu 
substrāta temperatūru
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Vienkāršas konstrukcijas siltumnīcās dēstus parasti audzē uz galdiem. Paaugstināt gaisa temperatūru 
šādos apstākļos palīdz papildu lecektis, kuras ierīko virs galdiem. Ja dēstus izvieto uz grīdas (parasti uz 
putuplasta plātnēm vai koka paliktņiem), arī tad virs tiem var uztaisīt vienkāršas lecektis. Šādas lecek-
tis var segt gan ar plēvi, gan ar vienu vai vairākām agrotīkla kārtām (skat. 1.50. attēlu).

Spožā pavasara saulē gaiss siltumnīcā strauji iesilst. Pazemināt temperatūru palīdz ēnošanas ekrāni 
(skat. 1.51. attēlu), tie ir sevišķi noderīgi, ja ārā gaisa temperatūra ir zema. Ja āra apstākļi atļauj, gaisa 
temperatūru var pazemināt ar vēdināšanu, atverot siltumnīcas vēdlogus. Dēstu norūdīšanai moder-
najās siltumnīcās mēdz ierīkot tā sauktos kabrioleta jumtus (skat. 1.52. attēlu), kurus var atvērt pilnībā. 
Šādi jumti ir paredzēti tieši dēstu norūdīšanai, nevis audzēšanai. Tos mēdz izmantot, audzējot dekora-
tīvo augu stādus apstādījumiem.

1.50. attēls. Vienkāršās lecektis temperatūras nodrošināšanai

1.51. attēls. Ēnošanas ekrāni dēstu audzētavā 1.52. attēls. Kabrioleta jumts
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Izlīdzināt gaisa temperatūru un mitrumu visā siltumnīcas telpā palīdz ventilatori. Apkures sistēmu un 
ventilatoru darbību parasti vada ar relatīvi vienkāršu automātisko sistēmu (skat. 1.53. attēlu).

Salīdzinoši vienkārša automātiska mikroklimata vadība ir Somijā, kur katra pults nodrošina mikrokli-
mata apstākļus attiecīgā siltumnīcas nodalījumā (skat. 1.54. attēlu).

1.53. attēls. Ventilators un ēnošanas ekrāns Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību siltumnīcā

1.54. attēls. Siltumnīcas mikroklimata vadīšana Somijā un vēdināšanas vadības panelis
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Substrāta temperatūru ietekmējošie papildfaktori

Substrāta temperatūru podos un kasetēs ietekmē ne tikai siltumnīcas gaisa temperatūra vai zem 
galda vai grīdas izvietotu cauruļu siltums, bet arī poda vai kasetes krāsa. Melnās kasetes un podi 
iesilst visātrāk, tāpēc ir ieteicami apstākļos, kad audzētājam ir svarīgi strauji iesildīt substrātu. Baltās 
krāsas kasetes labāk atstaro gaismu, tāpēc ir ieteicamas ziemā un agri pavasarī, kad trūkst dabiskās 
gaismas. Vienlaikus jāatceras, ka substrāts baltajās kasetēs un podos iesilst ilgāk. Vācijā 1998. gadā 
veiktos pētījumos tika konstatēts, ka 8 cm diametra podos kūdras substrāta temperatūra bija atšķirīga 
pat melnajos un brūnajos podos, bet baltajos bija par 2 ºC zemāka nekā melnajos.

Substrāta temperatūras nodrošināšanai ir svarīgs arī kasetes vai kastes materiāls. Vissiltākās ir 
putuplasta kasetes. Audzējot kāpostu dēstus, tās var novietot pat uz sasalušas zemes. Plānsienu kase-
tes praktiski nesaglabā siltumu, tāpēc substrāta temperatūra tajās vairāk atkarīga no apkārtējā gaisa 
temperatūras. Stādu audzētāji nelielās saimniecībās mēdz izmantot putuplasta kastes podu izvietoša-
nai (skat. 1.55. attēlu), lai nodrošinātu augstāku substrāta temperatūru.

Substrāta mitrums. Jo mitrāks substrāts, jo zemāka tā temperatūra. Dēstus laista ar vismaz 20 °C 
siltu ūdeni tieši tāpēc, lai novērstu straujas substrāta temperatūras izmaiņas. Ziemā un agri pavasarī 
labāk laistīt ar 25 °C siltu ūdeni. Svarīgi, lai substrāta mitrums būtu vienāds visos vienas partijas podos 
vai kasešu ligzdās. Ja mitrums būs nevienmērīgs, sakņu zonā būs gan atšķirīga temperatūra, gan gaisa 
un ūdens saturs, rezultātā veidosies ļoti nevienādi augi. Dārzeņu sēklu dīgtspēja atkarībā no tempe-
ratūras skatāma 5. pielikumā. 

1.55. attēls. Putuplasta kastes nodrošina augstāku substrāta temperatūru podos
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Lībiga minimuma likums 

Visiem barības elementiem, kā arī citiem augšanas faktoriem jābūt līdzsvarā, jo kultūraugu augšanas 
intensitāte atkarīga no tā faktora, kurš augiem ir pieejams vismazākā mērā (skat. 1.56. attēlu).

Apmierinošu augu augšanu un attīstību var panākt tikai tad, ja konkrētās sugas augi nodrošināti ar 
visiem iepriekšminētajiem augšanas faktoriem optimālā to savstarpējā attiecībā. Augu augšanas 
intensitāte būs atkarīga no tā augšanas faktora, kurš augiem ir pieejams vismazākā mērā (Lībiga mini-
muma likums).

14. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi! Pamatojiet savu atbildi!

1. Kurā situācijā stādu audzēšanā labāk izmantot melnās krāsas kasetes vai podus? 

2. Kuros apstākļos stādu audzēšanā labāk izmantot baltās krāsas kasetes vai podus?

3. Kurā situācijā stādu audzēšanā labāk izmantot putuplasta kasetes vai podus?

1.56. attēls. Lībiga minimuma likums
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ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA

Nodaļas mērķis Iepazīt un izprast ģeneratīvo orgānu uzbūvi, sēklu veidošanās proce-
sus un to izmantošanu augu pavairošanā.

Sasniedzamie rezultāti • Zina sēklu iedalījumu, to īpašības un nozīmi augu pavairošanā.

• Zina augu ģeneratīvās pavairošanas tehnoloģijas.

• Zina un izprot sēklu audzēšanas un ieguves veidus, to apstrādi un 
glabāšanu.

• Zina un prot izvēlēties sēklu pirmssējas apstrādes veidus.

• Spēj atpazīt dažādu sugu sēklas.

• Prot noteikt sēklu dzīvotspēju un dīgtspēju.

• Prot iesēt sēklas un izaudzēt augus.

2.

Ģeneratīvā pavairošana ir augu pavairošana ar sēklām. Iegūtie augi satur abu vecākaugu ģenētiskās 
un vizuālās pazīmes. Iegūtie augi nav vientipiski. Šo pavairošanas veidu izmanto arī augu selekcijā. 
Salīdzinājumā ar veģetatīvo pavairošanu šis ir drošāks veids, kā iegūt vīrusbrīvu materiālu.
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2.1. SĒKLAS UZBŪVE UN VEIDI

Sēkla ir augstāko augu (kokaugu, lakstaugu) vairošanās orgāns. Tā atšķiras pēc uzbūves, izskata, lielu-
ma un ir raksturīga ģintij un sugai. Sēklām ir atšķirīga augšana un attīstība, dzīvotspējas saglabāšanās 
ilgums un dīgtspēja.

2.1.1. SĒKLU BOTĀNISKAIS IEDALĪJUMS

Augu valstī izdala vairākas apakšvalstis, no kurām lielākā un saimnieciski nozīmīgākā ir sēklaugu 
apakšvalsts. Šiem augiem raksturīga ģeneratīvā vairošanās ar sēklām. Pavairojot augus ar sēklām, ir 
iespēja iegūt jaunus augus, kā arī radīt jaunas šķirnes vai hibrīdus.

Šķirne ir kādas augu sugas īpaši selekcionēta grupa, kas ar vēlamām 
īpašībām, produktivitāti u.  tml. atšķiras no citām tās pašas sugas 
augu grupām.

Ģenētiski identiski ir F1 hibrīdi. Ar sēklām pavairotiem augiem ir 
mazāka iespējamība būt inficētiem ar kaitīgajiem organismiem. 
F1 hibrīds tiek radīts kontrolētas pavairošanas rezultātā, krustojot 
divus vecākaugus, kas izvēlēti to īpaši labās kvalitātes (ziedēšanas 
spara, slimību izturības, vienādā auguma, ražas daudzuma u. c. īpa-
šību) dēļ, līnijas.

Par sēklu bieži sauc veģetatīvi 
pavairotu materiālu, kas 
botāniski nav sēkla – kartupeļi, 
ķiploku gaisa sīpoliņi, sīksīpoli 
u. c.

IEVĒRO
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Sēklas attīstītības ceļš sākas ar apputeksnēšanos ziedā, kad putekšņi, nokļūstot uz drīksnas, sāk dīgt. 
Putekšņa dīgļstobram ieaugot sēklaizmetnī, no tā atbrīvojas divi spermiji jeb vīrišķās dzimumšūnas. 
Viens spermijs apaugļo olšūnu, un no tās attīstās sēklas dīglis, savukārt otrs spermijs apaugļo dīgļso-
mas sekundāro kodolu, un no tās attīstās endosperma jeb barības vielas. Zieda uzbūvi skatīt 2.1. attēlā.

Sēklas attīstās no apaugļota sēklaizmetņa. Augļaugiem sēklas atrodas augļos, tām ir dažāda forma, 
krāsa un lielums. No sēklas labvēlīgos apstākļos izaug jauns augs. Sēkla sastāv no sēklapvalka, dīgļa 
un sēklas barības vielas, kas satur olbaltumvielas, taukvielas un ogļhidrātus.

Sēklapvalks – apņem sēklu no ārpuses, pasargā to no nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem un regu-
lē sēklas uzbriešanu.

Dīglis – galvenā sēklas daļa, kas ir jaunā auga aizmetnis.

Rezerves barības vielas – nepieciešamas, lai dīglis varētu attīstīties, kamēr sēkla atrodas augsnē.

Sēklas dīglim izšķir vairākas daļas – dīgļsakni, dīgļstumbru, dīgļpumpuru un dīgļlapas.

Dīgļsakne – nākamās saknes aizmetnis. Sēklai dīgstot, tā attīstās pirmā, pārplēš sēklapvalku un nostip-
rinās augsnē.

Dīgļstumbrs – nākamā stumbra aizmetnis. No dīgļpumpura attīstās auga vasa (zari, lapas, ziedi).

Dīgļlapu skaits dažādu augu sēklām ir atšķirīgs – viena vai divas, un tā ir raksturīga auga pazīme, kas 

Vainaglapa

Drīksna
Irbulis

Sēklotne

Sēklaizmetnis

Ziedgultne

Kauslapa

Putekšņlapa

2.1. attēls. Zieda uzbūve
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saistīta ar daudzām citām pazīmēm (sakņu, lapu un ziedu atšķirībām). Augļaugiem ir tikai divas dīgļla-
pas, tās ir lielas un biezas (skat. 2.2. attēlu). Dārzeņu un dekoratīvo augu vidū ir gan viendīgļlapji, gan 
divdīgļlapji. Barības vielas, kas ir uzkrātas dīgļlapās, tiek izmantotas jaunā auga attīstībai. Kad sēklas 
rezerves barības vielas tiek iztērētas, jaunais augs pats sāk ražot sev barības vielas.

Sēklaugu apakšvalsts iedalās vairākos nodalījumos, no kuriem plašāk zināmie un dabā izplatītākie ir 
segsēkļi un kailsēkļi.

Kailsēkļi ir senāki augi, kuriem nav ziedu un neveidojas augļi. Šiem augiem ir vīrišķie un sievišķie čie-
kuri. Sievišķajiem čiekuriem ap centrālo asi ir izkārtotas sedzējzvīņas un sēklzvīņas. Katras sēklzvīņas 
žāklē atrodas divi kaili sēklaizmetņi. Sēklaizmetņi sastāv no sēklaizmetņa apvalka, nucela, endosper-
mas un diviem arhegonijiem, kuros katrā attīstās pa olšūnai. Vīrišķajos čiekuros attīstās putekšņi, kas 
satur vīrišķās dzimumšūnas spermijus.

Šo augu appute notiek ar vēja palīdzību, kad putekšņi no vīrišķajiem čiekuriem tiek aiznesti uz sieviš-
ķajiem. Uz sievišķajiem čiekuriem putekšņi var saglabāties līdz nākamajam gadam (skat. 2.3. attēlu). 
Tad tajos sākas apaugļošanās un sēklas attīstības process. Atšķirībā no segsēkļiem kailsēkļiem nav 
divkāršās apaugļošanās. Kailsēkļu sēklās endosperma veidojas no neapaugļotas šūnas, un to sauc 
par primāro endospermu. Skuju kokiem raksturīgi, ka uz tiem vienlaicīgi ir redzami jaunie čiekuri, 
gadu vecie čiekuri, kuros notiek apaugļošanās un sēklu attīstība, kā arī vecie čiekuri, kuriem jau sēklas 
izbirušas.

2.2. attēls. Viendīgļapji (bumbuļainā komelīna) un divdīgļapji (plūme) dīgļlapu stadijā 
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Skuju kokiem ir dažāds dīgļlapu skaits. Piemēram, priedēm ir 3–15, araukārijām 2–4, cipresēm – 2–6 
dīgļlapas.

Pie kailsēkļiem pieder skuju koki – priedes, egles, kadiķi, cipreses, īves u. c.

Segsēkļi ir viena no daudzveidīgākajām un lielākajām augu grupām. Pie segsēkļiem pieder visi ziedau-
gi. Raksturīgākā auga pazīme ir zieds, kura galvenā funkcija ir nodrošināt auga ģeneratīvo pavairošanu 
(skat. 2.4. un 2.5. attēlu). Sēklas ir ietvertas auglī, kas nodrošina sēklu labāku nobriešanu, aizsardzību 
un izplatīšanos.

2.3. attēls. Parastās priedes (Pinus sylvestris) vīrišķie čiekuri ar putekšņiem

2.4. attēls. Gurķa sievišķais (ar auglenīcu) zieds 2.5. attēls. Plūmes zieds ar drīksnu un 
putekšņlapām
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Sēklu forma un krāsa dažādiem augiem var būt ļoti atšķirīga. Vissīkākās sēklas ir grūti saskatāmas 
(izskatās kā putekļi). Šādas sēklas ir orhidejām, begonijām, petūnijām u. c. Lielākās sēklas var būt pat 
vairākus kilogramus smagas, piemēram, palmu dzimtas pārstāvjiem.

Augu sēklu izplatīšanās veidi

Autohorija – augs pats aktīvi izplata sēklas. Šiem augiem augļapvalka vai sēklapvalka audos izveido-
jies īpašs mehānisms, kas sēklas izsviež pēc iespējas tālāk no vecākauga (piem., šāvējgurķi, spriganes).

Alohorija – augs pats neizplata sēklas. Sēklām ir specifiski pielāgojumi (lidspārni, lidmatiņi, āķīši, līm-
vielas u. c.), lai tās varētu izplatīties tālāk no mātesauga ar dažādu aģentu palīdzību.

• Anemohorija – sēklas izplata vējš. Šiem augiem ir izveidojušies pielāgojumi, piemēram, lidma-
tiņi, lidspārniņi, kā rezultātā vējš tās var aiznest ļoti tālu. Šīs sēklas ir vieglas (egles, priedes, 
asklēpijas).

• Hidrohorija – augu sēklas izplatās pa ūdeni. Lai varētu peldēt, tām ir gaisa rezervuāri, izturībai – 
ciets apvalks un vaska kārtiņa (ezerrieksts, melnalksnis).

• Zoohorija – augļus un sēklas izplata dzīvnieki. Šīm sēklām ir dažādi āķīši, līmvielas, lai tās var 
ieķerties dzīvnieku vilnā. Augļi ir dzīvnieku barība, kā rezultātā sēklas caur barības vadu nonāk 
vidē (ancīši, bitenes, madaras; sulīgi augļi – avenes, zemenes; sausie augļi – zīles, kastaņi).

• Antropohorija – augļus un sēklas izplata cilvēks apzināti vai neapzināti. Tie ir gan kultūraugi, gan 
augi, kas pārgājuši savvaļā.

Pēc botāniskā iedalījuma izšķir viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklas. To atšķirības aprakstītas 
2.1. tabulā, skatāmas 2.6. attēlā.

2.1. tabula
Viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklu galvenās atšķirības

Viendīgļlapju sēkla Divdīgļlapju sēkla

Viena dīgļlapa Divas dīgļlapas

Dīgļsakne atmirst, tās vietā veidojas vairākas 
adventīvās saknes. Raksturīga bārkšsakne.

Dīgļsakne turpina augt un attīstīties. Raksturīga 
mietsakne.



9494

2. NODAĻA
ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA 2.

1.

Viendīgļlapju sēkla Divdīgļlapju sēkla

Sēklā ir endosperma. Tā kalpo kā barības rezer-
ves vielas dīgšanas procesā.

Endosperma var būt un var nebūt. Barības vie-
las uzkrājas dīgļlapās.

Graudzāles, grīšļi, palmas, sīpolpuķes, ārumi, 
orhidejas u. c.

Sēklas, kurām nav endospermas – pupiņas, 
zirņi, ķirbi, āboliņš u. c.

Sēklas ar endospermu – lini, kaņepes, griķi, 
rīcins u. c.

Sēklu dīgšanas veidi

Kad sēkla uzņem ūdeni, tā piebriest, tajā notiek dažādi bioķīmiskie procesi un sēkla sāk dīgt. Vispirms 
no sēklas augsnē attīstās dīgļsakne, kas nostiprina augu augsnē, pēc tam virszemē parādās dīgļlapas. 
No dīgļpumpura tālāk attīstās nākamās īstās lapas, un augs sāk augt garumā. Lai dīglis varētu uzsākt 
attīstību, tas vispirms izmanto sēklā uzkrātās barības vielas. Vēlāk, lapām parādoties virs augsnes, 
augs jau pats var sākt fotosintezēt, tādējādi sevi apgādāt ar barības vielām.

Atkarībā no sēklas dīgšanas procesa izšķir virszemes dīgšanu un apakšzemes dīgšanu.

Virszemes (epigeiskai) dīgšanai raksturīgi, ka sākumā virs augsnes parādās hipokotils, kas izskatās kā 
cilpiņa. Dīglim attīstoties, tas iztaisnojas un paceļ virs zemes dīgļlapas.

Viendīgļlapju sēkla

sēklapvalks

barības vielas

dīgļlapas

dīgļpumpurs

dīgļsakne

sēklapvalks

barības vielas

dīgļlapa

dīgļpumpurs

dīgļsakne

Divdīgļlapju sēkla

dīgļstumbrs

dīgļstumbrs

2.6. attēls. Viendīgļapju un divdīgļlapju sēklas uzbūve
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Šādi dīgst pupas, ķirbji, gurķi, saulespuķes u. c.

Apakšzemes (hipogeiskai) dīgšanai raksturīgi, ka dīgļlapas paliek zem zemes, garumā aug epikotils. 
Kamēr tas ir augsnē, tas ir saliecies, lai netraumētu dīgļpumpuru. Virszemē epikotils iztaisnojas. Šāds 
dīgšanas veids raksturīgs zirņiem.

Dīgšanas atšķirības pupām un zirņiem skatāmas 2.7. attēlā.

1. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Sagatavojiet substrātu, iepildiet to podiņā vai kastītē!

• Iesējiet dažas pupu un zirņu sēklas!

• Novērojiet un salīdziniet, kā dīgst pupa un kā zirnis!

2. Sagatavojiet substrātu, iepildiet to podiņā vai kastītē!

• Izvēlieties kādu no viendīgļlapjiem (piem., kukurūzu, sīpolu, kaķu zāli, graudaugus) un divdīgļlap-
jiem (piem., gurķus, redīsus, saulespuķes)!

• Iesējiet pa dažām sēklām no viena un otra veida sēklām!

• Novērojiet un salīdziniet, kā dīgst viendīgļlapji un divdīgļlapji!

2.7. attēls. Pupas un zirņa dīgšanas īpatnības



9696

2. NODAĻA
ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA 2.

1.

2. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi

1. Kas ir sēkla? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sēkla ir augļa viducī; 

2) augstāko augu vairošanās un izplatīšanās orgāns; 

3) auga rezerves barības vielu bāze; 

4) veģetatīvās vairošanās orgāns.

2. Kāda ir sēklas uzbūve? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sēklapvalks, dīglis, barības vielas dīgļlapās vai endosperma; 

2) sēklapvalks, dīgļsakne, dīgļlapas, endosperma; 

3) dīglis, dīgļpumpurs, sēklapvalks.

3. Kādas ir viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklu atšķirības? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) dīgļlapu skaits – viendīgļlapjiem viena, divdīgļlapjiem divas, viendīgļlapjiem barības vielas 
atrodas endospermā, divdīgļlapjiem – dīgļlapās; 

2) dīgļlapu skaits – viendīgļlapjiem viena, divdīgļlapjiem divas, viendīgļlapjiem barības vielas 
atrodas endospermā un dīgļlapās, divdīgļlapjiem – dīgļlapās; 

3) dīgļlapu skaits – viendīgļlapjiem viena, divdīgļlapjiem divas, viendīgļlapjiem barības vielas 
atrodas dīgļlapās, divdīgļlapjiem – endospermā.

4. Kāda ir kailsēkļu un segsēkļu galvenā atšķirība? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) segsēkļiem ziedi un sēklas ir ietvertas auglī, bet kailsēkļiem nav ziedu un neveidojas augļi; 

2) segsēkļi vairojas ar sēklām, kailsēkļi ar sporām; 

3) segsēkļiem auglī ir vairākas sēklas, kailsēkļiem tikai viena.
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5. Kādi ir divi galvenie sēklu izplatīšanās veidi, sēklu pielāgojumi? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) autohorija un alohorija; 

2) anemohorija un autohorija; 

3) zoohorija un antropohorija.

6. Kādi ir sēklu dīgšanas veidi? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) virszemes (epigeiska) dīgšana un apakšzemes (hipogeiska) dīgšana; 

2) dīgšana ar divām dīgļlapām un trim dīgļlapām; 

3) dīgšana ar dīgļsakni un bez dīgļsaknes.

2.1.2. SĒKLU SAIMNIECISKAIS IEDALĪJUMS

Pavairošana ar sēklām tiek plaši izmantota lauksaimniecībā un dārzkopībā. No sēklu kvalitātes ir atka-
rīga augu vienmērīga augšana un attīstība, to veselība, ražas iznākums un kvalitāte.

Latvijā dārzeņu sēklu kvalitāti, sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus nosaka attiecīgi MK notei-
kumi. Mācību līdzekļa tapšanas brīdī spēkā bija MK noteikumi Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un 
sēklu tirdzniecības noteikumi” [80]. Jāņem vērā, ka MK noteikumi mēdz tikt grozīti un papildināti, tāpēc 
regulāri jāseko to aktuālajām prasībām. Šo informāciju var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta 
tīmekļvietnē sadaļā “Normatīvie akti” [81].

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.  592 dārzeņu (un citu kultūraugu) sēklām ir šādas kategorijas (to 
skaidrojums dots 2.2. tabulā):

• izlases sēklas (IS);

• pirmsbāzes sēklas (PB);

• bāzes sēklas (B);

• sertificētas sēklas (C);

• standartsēklas (ST).
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2.2. tabula
Sēklu kategorijas

Termins Skaidrojums

Izlases sēklas 
(IS)

Sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norā-
dīto ciklu, un nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. 
Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturē-
šanas shēmu. 

Pirmsbāzes 
sēklas (PB)

Izaudzētas tieši no izlases sēklām (IS) selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzrau-
dzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi.

Paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai.

Visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienes-
ta uzraudzībā.

Bāzes sēklas (B)

Iegūtas no pirmsbāzes sēklām vai tieši no izlases sēklām.

Audzētas selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpie-
ņemto šķirnes uzturēšanas praksi.

Paredzētas sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai.

Visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienes-
ta uzraudzībā.

Sertificētas sēk-
las (C)

Iegūtas tieši no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja, vai, ja 
nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no pirmsbāzes vai izlases 
kategorijas sēklām).

Paredzētas dārzeņu ražošanai.

Visā audzēšanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

Standartsēklas 
(ST)

Atbilst šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām.

Paredzētas dārzeņu ražošanai.

Pakļautas dienesta pēcpārbaudei.

Līnijas
Augi, kuri iegūti no viena noteiktā mātesauga sēklām un turpmāk tiek pavairo-
ti, apputeksnējot vienas līnijas augus. Selekcijā parasti izmanto mātesauga un 
tēvauga līnijas.
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Visām sēklu kategorijām ir noteiktas savas kvalitātes prasības, tās ir izklāstītas MK noteikumu pieliku-
mos, to ievērošanu kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

No praktiskā viedokļa ir svarīgi, ka izlases un pirmsbāzes sēklas tiek izmantotas dārzeņu selekcijā, 
atlasot perspektīvas, selekcionāra mērķiem atbilstošas līnijas un pavairojot tās tieši selekcijas nolūkos. 
Līnija – īpaši selekcionētu identisku indivīdu grupa, kas atšķiras no citiem tās pašas sugas augiem ar 
unikālām ārējām pazīmēm, ražību, izturību un genotipu. Līnijas izmanto galvenokārt selekcijā un sēklu 
ieguvē.

Bāzes sēklas tiek izmantotas sertificēto vai standartsēklu audzēšanai.

Brīvās apputes šķirnes un hibrīdi

Savukārt sertificētas un standartsēklas izmanto dārzeņu ražošanā. Prasības sertificētajām sēklām un 
standartsēklām ir vienādas. Ar ko šīs sēklas atšķiras?

Izšķir brīvās apputes (OP – ang. open pollinated) un hibrīdās (F1 vai H ang. hybrid) sēklas. Hibrīdu 
sēklu marķējumā lieto simbolus F1 vai H (pirms vai pēc nosaukuma), lai atšķirtu no brīvās apputes 
šķirnēm. Brīvās apputes sēklas iegūst, vienkārši ievācot sēklas no augiem bāzes sēklu laukā. Pašlaik 
šādas sēklas izmanto amatieru vajadzībām un dārzeņu bioloģiskajā audzēšanā, kā arī selekcijā. Lai 
nodrošinātu šo sēklu kvalitāti, tās sertificē. Sertifikācijas procesā tiek izmantoti precīzi šķirņu apraks-
ti saskaņā ar starptautiskajiem protokoliem. Brīvas apputes šķirņu augi ir viendabīgi pēc izskata un 
saimnieciskajām īpašībām, bet to genotipi, kaut arī ir līdzīgi, tomēr atšķiras. Genotips ir indivīdam 
raksturīga gēnu kombinācija.

Hibrīdus iegūst no pavairotām vecākaugu līnijām. Mātes un tēva līniju augus iesēj vai izstāda 
noteiktā proporcijā, piemēram, gurķiem tā ir 4–5  : 1 (4–5 mātes līnijas augi uz 1 tēva līnijas augu). 
Apputeksnēšanu veic ar kukaiņiem – kamenēm, bitēm vai noteiktu sugu mušām – vai ar rokām. 
Apputeksnēšana ar rokām prasa daudz darba, bet nodrošina augstāku hibridizācijas pakāpi un kvali-
tatīvo sēklu iznākumu. Tos kultūraugus, kurus galvenokārt apputeksnē vējš, audzē atklātā laukā, bet 
arī ievērojot noteiktu mātesaugu un tēvaugu proporciju. Hibrīdiem visi augi ģenētiski ir praktiski vie-
nādi, tiem ir augstāka raža un ražas kvalitāte. Tāpat tie atšķiras ar augstāku izturību pret noteiktiem 
patogēniem un kaitēkļiem. Mātes un tēva līnijas ir selekcijas firmas intelektuālais īpašums un netiek 
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izpausts, tāpēc šo sēklu ražošanu nav iespējams sertificēt. Hibrīdiem ir tikai standartsēklas, kontro-
lējošās institūcijas (Latvijā tas ir Valsts augu aizsardzības dienests) pārbauda tikai sēklu audzēšanas 
procesu un veic sēklu pēcpārbaudi.

Šodien visām vadošām dārzeņu selekcijas firmām ir filiāles vairākās valstīs visā pasaulē, kur arī tiek 
veikta selekcija un izveidoto hibrīdu pārbaude. Sēklu pavairošana parasti tiek veikta valstīs ar piemē-
rotu klimatu (atklātā lauka sēklaudzēšanā) vai lētu kvalificēto darbaspēku (siltumnīcām paredzētajiem 
hibrīdiem). Izmantojot sēklu audzēšanu abās zemeslodes puslodēs, selekcijas firmas iegūst divas 
sēklu ražas vienā kalendārajā gadā. Hibrīdu sēklkopība prasa ļoti rūpīgu uzskaiti visā sēklaudzēšanas 
procesā. Selekcijas siltumnīcās regulāri veic revīziju, liekie augi tiek izrauti, katram auglim ir pielikta 
etiķete ar unikālo numuru (skat. 2.8. attēlu).

Kolekcionāra sēklas

Latvijā ir diezgan daudz dārzeņu audzētāju, kuri aizraujas ar daudz dažādu šķirņu audzēšanu un salī-
dzināšanu. Tas ir interesants, ļoti radošs darbs. Daļu šo šķirņu viņi pavairo paši un piedāvā citiem 
domubiedriem. Parasti šo pašaudzēto sēklu daudzums nav tik liels, lai varētu veikt šķirnes un 
sēklu sertificēšanu, tāpēc MK noteikumi Nr. 592 izdala tās atsevišķā kategorijā – kolekcionāra sēk-
las. Kolekcionāram, kas izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas, jāreģistrējas Kultūraugu 

2.8. attēls. Firmas “Bejo Zaden” selekcijas siltumnīca vasaras beigās
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uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā. Valsts augu aizsardzī-
bas dienests kontrolē fitosanitāro prasību ievērošanu, lai novērstu infekciju izplatīšanos ar sēklām. 
Kolekcionāra sēklu kvalitāti dienests nekontrolē, bet sēklu marķējumā jābūt arī audzētāja kontaktin-
formācijai. Par šo sēklu šķirnes tīrību un sējkvalitāti atbild to audzētājs.

Dārzeņu sēklu veidi

Latvijā profesionālo sēklu tirgū tiek piedāvātas sējai gatavas dārzeņu sēklas. Selekcijas firmas sagatavo 
tās un apstrādā pirms iesaiņošanas un nosūtīšanas izplatītājiem. Nekāda pirmssējas papildapstrāde 
šīm sēklām nav vajadzīga. Audzētājam atliek izvēlēties un laikus pasūtīt tieši viņam piemērotu sēklu 
veidu no vienas vai otras firmas piedāvājuma.

Izšķir vairākus sēklu veidus.

• Parastās sēklas – netiek pakļautas speciālajām apstrādēm. Tās atkarībā no produkta tiek pār-
dotas pēc svara un/vai skaita, atbilst ES sēklu standartu prasībām.

• Precīzās jeb kalibrētās sēklas – piemīt izlīdzināti lielumi un augsta dīgtspēja, tās tiek pārdotas 
pēc skaita, marķējumā norādot arī 1000 sēklu masu, kas ir jāņem vērā, noregulējot pneimatisko 
sējmašīnu pirms sējas.

• Diedzētās sēklas – diedzēšana ir speciāla dīgšanas procesu veicināšana, lai panāktu straujāku 
un izlīdzinātāku uzdīgšanu pēc izsējas. Sēklas tiek atmodinātas no miera perioda, bet sēklapvalki 
paliek veseli, neskarti, kas ļauj veikt šo sēklu papildu apstrādi. Diedzētās sēklas tiek pārdotas pēc 
skaita.

• Dražētās sēklas – dražēšana ir sēklu pārklāšana ar speciālo materiālu, lai uzlabotu to lieluma un 
formas viendabību un piemērotību sējai. Piemēram, burkānu vai salātu sēklas ir garenas formas, 
tāpēc tās grūti precīzi iesēt ar parastām sējmašīnām, dražēšana padara tās apaļas un vieglāk 
iesējamas. Parasti dražēšanai izmanto mālu, kuram var būt vai nebūt pievienotas papildvielas 
(kodnes vai mikroelementi). Dražētās sēklas tiek pārdotas pēc skaita.

• Ar plēvi pārklātās sēklas – pārklātas ar plānu, parasti krāsotu plēvīti. Oriģinālā sēklas forma 
paliek nemainīga. Var tikt pievienotas papildvielas (kodnes). Ja tās tiek apstrādātas ar insekticīdu, 
parasti atšķiras pēc krāsu koda. Ar plēvi pārklātās sēklas tiek pārdotas pēc skaita.

• Kodinātās sēklas – izvēlētais augu aizsardzības produkts (kodne) tiek piestiprināts pie sēklas 
tā, lai neveidojas putekļi. Var tikt pievienota krāsa. Lielākoties sēklas apstrādā ar fungicīdiem 
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(līdzekļiem pret sēņu izraisītām slimībām), atsevišķu sugu (burkānu, kāpostu un sīpolu) un šķirņu 
sēklas papildus apstrādā ar insekticīdiem (līdzekļiem pret kaitēkļiem). Dažas firmas mēdz piedā-
vāt arī ar mikrobioloģiskiem līdzekļiem kodinātās sēklas.

• B-Mox sēklas – tehnoloģiju B-Mox pavisam nesen ir radījusi firma “Bejo”, tā apvieno iediedzēšanu 
ar inovatīvo sēklu pārklājumu un vēl vairāk veicina dīgtspēju smagos (nelabvēlīgos) apstākļos. 
Šādi apstrādātas sēklas straujāk un vienmērīgāk dīgst, jauni augi ātrāk attīstās un veido spēcī-
gākas saknes, kas palīdz augam pārvarēt stresu arī turpmāk veģetācijas laikā. Rezultātā veidojas 
augstāka un kvalitatīvāka raža. Šīs tehnoloģijas efektivitāte vairāku gadu laikā tika pārbaudīta 
vairākās valstīs, tostarp Latvijā. B-Mox apstrādi lieto burkānu un sakņu pētersīļu sēklām.

Dažādi apstrādātu sēklu veidus skatīt 2.9. attēlā.

Sēklas bioloģiskai audzēšanai

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 [82] par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu prasībām bioloģiskajā audzēšanā drīkst izmantot tikai bioloģiski audzētas sēklas, bet, ja 
tādas nav pieejamas, nekodinātas parastās. Lielākā daļa atklātā lauka dārzeņu ir divgadīgi augi, un ir 
ļoti grūti iegūt to sēklas, strādājot pēc bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Lai šādas sēklas atbrī-
votu no iespējamas infekcijas klātbūtnes, tās apstrādā ar karstu ūdeni (skat. 2.10. attēlu). 

2.9. attēls. Dažādi apstrādātas sēklas
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To veic ar speciālo iekārtu, kurai ir datorizēta vadība, kas nodrošina precīzu apstrādes režīma ievēroša-
nu. Pēc tam sēklas atkal izžāvē un iesaiņo. Šādu apstrādi veic tieši pirms sēklu nosūtīšanas izplatītājiem.

Uz sēklu pakām norādāmā informācija

MK noteikumi Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” nosaka, kādai infor-
mācijai jābūt norādītai sēklu paku marķējumā:

1. atsaucei uz Eiropas Savienības tiesību aktiem (var lietot “ES tiesību akti”);

2. saiņotāja (fiziskas vai juridiskas personas) vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un adresei;

3. tirdzniecības gadam, kad veikta aizzīmogošana, vai pēdējam dīgtspējas pārbaudes datumam (var 
norādīt tirdzniecības gada beigas);

4. sugas nosaukumam latviešu un latīņu valodā – suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā 
formā) latīņu burtiem bez atsaucēm uz autoriem);

5. šķirnes nosaukumam;

2.10. attēls. Iekārta sēklu apstrādei ar karsto ūdeni
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6. kategorijai (standartsēklām var lietot burtus “ST”, sertificētām sēklām – “C” vai “Z”);

7. standartsēklām – saiņotāja piešķirtajam atsauces numuram;

8. sertificētām sēklām – oficiāli piešķirtajam sēklu partijas numuram;

9. deklarētajai sēklu neto vai bruto masai vai sēklu skaitam iesaiņojumā, izņemot mazos iepakoju-
mus līdz 500 g (praksē arī mazākiem iepakojumiem saiņotāji norāda sēklu skaitu vai masu);

10. ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas 
cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un 
kopējo masu.

Atsevišķo dārzeņu selekcijas firmu darbības virzieni

Eiropā un pasaulē dārzeņu selekcijā visvairāk un vissekmīgāk strādā Nīderlandes selekcijas fir-
mas. Tāpat ar dārzeņu selekcijas darbu sekmīgi nodarbojas vairāku Āzijas valstu – Japānas,  
Dienvidkorejas  – un citu valstu firmas. Lielākā daļa no tām ir specializējušās noteiktu sugu selekcijā, 
bet dažas piedāvā visai plašu sugu un hibrīdu klāstu. Pēdējos gados ir vērojama tendence lielākiem 
ķīmijas rūpniecības koncerniem iegādāties arī selekcijas, tostarp dārzeņu, firmas. Tā rezultātā īpašnie-
ki mainās, bet sēklu firmas vārds un zīmols tiek lietoti vēl ilgi un tikai pakāpeniski to nomaina ar jaunu 
zīmolu.

Dažu pazīstamāko selekcijas firmu darbības virzieni

Praksē ķiploku gaisa sīpoliņus 
bieži sauc par sēklu, kas nav 
pareizi – tā nav botāniska 
sēkla.

IEVĒRO

“Bejo Zaden”. Specializējas atklātā lauka dārzeņu selekcijā: burkā-
ni, kāpostaugi, galda bietes, fenhelis, cigoriņi, salāti. Pasaulē pirmie 
izveidoja kartupeļu hibrīdu komerciālai audzēšanai no sēklām. 
Vadošā firma dārzeņu selekcijā bioloģiskajai audzēšanai.

“De Groot en Slot”. Eiropā vadošā firma sīpolu selekcijā. Pasaulē 
pirmie 2004. gadā radīja ķiploku šķirnes audzēšanai no botāniska-
jām sēklām, diemžēl tās nav piemērotas Latvijas apstākļiem. 
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“Rijk Zwaan”. Specializējas atklātā lauka un siltumnīcu dārzeņu selekcijā. Sevišķi spēcīga salātu, 
konservu gurķu, burkānu, ziedkāpostu, kā arī siltumnīcu gurķu, tomātu un papriku selekcijā, arī audzē-
šanai ar papildapgaismojumu. Veic arī bioloģiskajai audzēšanai piemērotu dārzeņu šķirņu un hibrīdu 
selekciju.

“Enza Zaden”. Specializējas siltumnīcu dārzeņu hibrīdu un šķirņu radīšanā. Galvenās kultūras: gurķi, 
tomāti, paprikas, salāti un garšaugi, tostarp audzēšanai hidroponikā. Nodarbojas arī ar šķirņu un hib-
rīdu veidošanu bioloģiskajai lauksaimniecībai.

“Syngenta”. Specializējas atklāta lauka un siltumnīcu dārzeņu, kā arī puķu selekcijā. Galvenās atklātā 
lauka kultūras ir kāpostaugi (to skaitā pret krustziežu sakņu augoņiem izturīgie), sīpoli un burkāni, 
spināti, salāti. Ir radījusi daudz tomātu un papriku hibrīdu audzēšanai siltumnīcās, tostarp tomātu 
potcelmu hibrīdus.

“Seminis”. Specializējas atklātā lauka un siltumnīcu dārzeņu selekcijā. Savas attīstības gaitā ir apvie-
nojusi zem viena zīmola vairākas selekcijas firmas no visas pasaules, tāpēc spēj piedāvāt ļoti plašu 
kultūraugu un hibrīdu klāstu audzēšanai dažādās klimatiskajās zonās. Šīs firmas hibrīdu sēklaudzēša-
na notiek arī Latvijā.

“Limagrin Group”. Vairāku firmu apvienība, to skaitā “Vilmorin”, “Hazera” un citas. Specializējas galve-
nokārt atklātā lauka dārzeņu (burkānu, sīpolu, galviņkāpostu un citu) selekcijā.

“Takii Seed”. Ļoti plašs augļu, lapu un sakņu dārzeņu šķirņu un hibrīdu piedāvājums. Nodarbojas arī 
ar gurķu, tomātu, baklažānu, meloņu un arbūzu potcelmu selekciju, veic ļoti plašu puķu sugu selekciju.

“Sakata Seed”. Arī ļoti plašs dārzeņu un puķu sugu piedāvājums. Veido arī ķirbjaugu potcelmus.

“Axia Vegetable Seeds”. Relatīvi jauna firma, specializējas tomātu selekcijā audzēšanai modernajās 
siltumnīcās.

“Thomson&Morgan”. Viena no nedaudzām firmām, kura specializējas dārzeņu un puķu selekcijā 
amatieru lietošanai. Ļoti plašs sugu un šķirņu klāsts, tai skaitā ļoti neparastas šķirnes. Pasaulē pirmie 
izveidoja lapu un rožkāpostu hibrīdu, tā sauktās kaletes.

“Bingenheimer Saatgut”. Specializējusies plaša klāsta bioloģisko sēklu audzēšanā.
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3. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Cik šobrīd Latvijā ir reģistrēto sēklu kolekcionāru? (pareizā atbilde jāatrod pašam)

2. Kādai informācijai jābūt uz kolekcionāra sēklu paciņas? (ir iespējama viena pareizā atbilde) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) “Kolekcionāra šķirne”; 

2) “Sēklu kvalitāte nav pārbaudīta oficiālā laboratorijā”; 

3) sugas un šķirnes nosaukums; 

4) sēklu svars vai daudzums; 

5) audzētāja kontaktinformācija; 

6) sēklu ieguves gads; 

7) viss iepriekšminētais.

3. Kur ir jāreģistrējas sēklu kolekcionāram? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) PVD; 

2) VAAD; 

3) EDS; 

4) CSSD; 

5) VISC.
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2.2. SĒKLAS MATERIĀLA SAVĀKŠANA, ŽĀVĒŠANA, 
GLABĀŠANA, APSTRĀDE

Sēklas kvalitāti būtiski ietekmē tās izaudzēšanas, ievākšanas, žāvēšanas, glabāšanas apstākļi un tālākā 
apstrāde. Sēklu audzēšana, ievākšana un sagatavošana dažādām sugām ir atšķirīga.

Gandrīz visi kokaugi dzīves laikā vairākkārt ražo sēklas, kas nodrošina to izplatīšanos. Sēklu ražo-
šanu kokaugi sāk tikai noteiktā laikā pēc sadīgšanas. Laika periodu līdz sēklu ražošanai sauc par 
juvenālo posmu, un tas dažādiem kokaugiem atšķiras, piemēram, krūmiem 2–5 gadi, kokiem 10–20,  
pat 40–50 gadi (ozoliem, eglēm, dažām priedēm).

Augu dzīves ciklu iedala piecos posmos.

1. Sēklas dīgšana.

2. Dīgstu veidošanās līdz pirmo īsto lapu izveidošanai.

3. Veģetatīvā augšana, kad izveidojas koksnains stumbrs, skeletzaru asis un zarojums.

4. Reprodukcija, kad kokaugs zied, ražo sēklas un sasniedz maksimālos stumbra un zarojuma izmē-
rus. (Reprodukcija – process, kurā organisms rada sev līdzīgus pēcnācējus. Vairošanās nodrošina 
sugas pēctecību.)

5. Novecošanās un atmiršana, kad veģetatīvā augšana pavājinās, izbeidzas un ģeneratīvā pavairoša-
nās notiek arvien retāk, līdz kokaugs iet bojā.

Kokaugiem ģeneratīvo pavairošanu izmanto sēklaudžu potcelmu un sugu pavairošanai, kā arī jaunu 
šķirņu veidošanai. Ar sēklām pavairo lielāko daļu skuju un lapu kokaugu sugu, kuras mūsu klimatiskajos 
apstākļos dod labu sēklu ražu. Kokaugu pavairošana ar sēklām, kas iegūtas no vietējiem mātesaugiem, 
veicina piemērotāko un izturīgāko augu saglabāšanu. Pavairojot ar sēklām, introducētajiem augiem 
palielinās ziemcietība, un tam ir liela nozīme augu aklimatizācijā. Augu selekcijā, pavairojot ar sēklām, 
izskaldās dažādi īpatņi, kurus tālāk pavairo veģetatīvi.



108108

2. NODAĻA
ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA 2.

2.

Kokaugu sēklu ražošanas intensitāte katru gadu nav vienāda. Vairumam kokaugu sugu ziedpumpuri 
veidojas gadu līdz divus gadus pirms sēklu ražas. Ziedpumpuru veidošanos stipri ietekmē kārtējā gada 
klimatiskie apstākļi, bet ziedēšanu, sēklu attīstību un nogatavošanos – nākamā gada. Daži kokaugi, pie-
mēram, burvjulazdas (Hamamelis), zied vēlu rudenī, sēklas nogatavojas nākamajā veģetācijas periodā, 
bet līdz uzdīgšanai paiet vēl gads. Pēc bagātīgas sēklu ražas kokam barības vielu rezerves jāuzkrāj 
2–5 gadus, dažreiz līdz 8 gadiem. Šie dažādie faktori nosaka kokaugu sēklu ražas periodiskumu.

Segsēkļu sēklas parasti atrodas augļos. Augļiem ir dažādi evolūcijā izveidojušies mehānismi, kas 
pasargā sēklas un sekmē to izplatīšanos. Daudzu kokaugu (bērzu, kļavu, ošu, egļu, priežu) sēklām ir 
spārni, un tās izplatās ar vēju. Sulīgie augļi (pīlādžiem, vilkābelēm, plūškokiem, smiltsērkšķiem, irbe-
nēm, īvēm), nokļūstot dzīvnieku un putnu gremošanas traktā, veicina sēklu izplatīšanu plašākā areālā.

Sēklas materiāla savākšana

Kokaugu sausie un sulīgie augļi jāievāc, tiklīdz tie ir nogatavojušies. Pirms sēšanas vai uzglabāšanas 
sēklas atdala no augļiem. Kokaugu augļi attīstās un nogatavojas dažādos periodos. Vairāku to sugu 
sēklas ļoti ātri izbirst, tāpēc nedrīkst nokavēt vākšanas termiņus, it īpaši, ja sēklas ir sīkas, piemēram, 
skuju kokaugiem – pacipresēm (Chamaecyparis), lapeglēm (Larix), tūjām (Thuja), lapu kokaugiem  –  
bērziem (Betula), vītoliem, kārkliem (Salix), tamariksiem (Tamarix). Piemēram, baltā vītola (Salix alba) 
sēklas nogatavojas maija beigās vai jūnija sākumā. Tās ir ļoti sīkas, un tajās nav rezerves barības vielu. 
Sēklas ātri zaudē dīgtspēju, tāpēc tās sēj uzreiz pēc ievākšanas.

Sēklu dīgtspējas saglabāšanas ilgums ir atkarīgs no kokaugu ģints un sugas dīgšanas īpatnībām un 
uzglabāšanas apstākļiem, piemēram, baltegļu (Abies) sēklas dīgtspēju zaudē pēc gada. Ātri pēc ievāk-
šanas dīgtspēja zūd bērziem (Betula), gobām (Ulmus), melnalkšņiem (Alnus glutinosa) un dažām kļavu 
sugām – sudrabkļavai (Acer saccharinum) un sarkanajai kļavai (Acer rubrum). Sēklas šīm sugām nav 
ilgstoši glabājamas, tās nedrīkst iekaltēt, tāpēc sēj uzreiz pēc ievākšanas vai arī līdz sēšanai uzglabā 
+3–+5 °C temperatūrā. Gobai un vīksnai ir ļoti sīkas sēklas ar caurspīdīgu plēvveida spārniņu, un bieži 
vien vairāk nekā puse sēklu ir tukšas. Sausā un siltā vietā sēklas ātri zaudē dīgtspēju, jo tām nav endo-
spermas, tāpēc tās sēj uzreiz pēc ievākšanas.

Dažiem kokaugiem sēklu nogatavošanās turpinās novāktos augļos, piemēram, eglēm (Picea) šo īpašī-
bu var izmantot sēklu nogatavināšanā – agrāk novāktos parastās egles (Picea abies) čiekurus uzglabā 
kūdrā līdz pilnīgai sēklu gatavībai. Rupjās sēklas var savākt, kad tās ar augļiem nobirst zemē – zirgkas-
taņām (Aesculus), valriekstiem (Juglans), ozoliem (Quercus).
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Sēklas no augļiem, kaltējot 35 °C temperatūrā, atdala šādiem kokaugiem:

• skuju kokaugiem – balteglēm (Abies), lapeglēm (Larix), eglēm (Picea), priedēm (Pinus), hemlok-
eglēm (Tsuga), tūjām (Thuja); 

• lapu kokaugiem – ceriņiem (Syringa), alkšņiem (Alnus), spirejām (Spiraea), karagānām (Caragana), 
robīnijām (Robinia).

Sulīgā augļa mīkstums ir jāatdala, jo tas satur vielas, kas kavē sēklu dīgšanu, piemēram, pīlādžiem 
(Sorbus), aronijām (Aronia), plūškokiem (Sambucus), smiltsērkšķiem (Hippophae). Augļu mīkstuma atda-
līšanai ir dažādi paņēmieni – saspiež, sastampā, mērcē siltā ūdenī vairākas dienas, skalo un izberž caur 
sietu.

Sēklu žāvēšana

Ja iztīrītas sēklas līdz izsēšanai vai stratifikācijai paredzēts uzglabāt, tās žāvē +20  °C temperatūrā, 
novieto plānā 0,5–2 cm kārtiņā, vislabāk uz sietiem, kurus izvieto 1 m vienu virs otra.

Sēklu šķirošana

Sēklas šķiro pēc rupjuma, un to raksturo garums, platums un biezums, piemēram, sudrabegles zil-
gano formu (Picea pungens f. glauca) iegūst no lielākajām sēklām (2–3  mm garas), tās šķirojot pēc 
izmēriem – I, II grupa, 1,5 mm un sīkākas sēklas neizmanto, jo no tādām sēklām iegūtie sējeņi ir ar 
zaļām skujām. Jo sēkla ir lielāka, jo tajā ir vairāk barības vielu un iespēja iegūt veselīgu dīgstu ir lielāka 
nekā sīkajām sēklām, piemēram, osim (Fraxinus) ir dažāda izmēra sēklas, un rudenī vējš pirmās norauj 
tukšās, slimās un kaitēkļu bojātās, bet gatavās sēklas pakāpeniski nokrīt līdz pavasarim.

Sēklu uzglabāšana

Atbilstošā laikā ievāktas un izžāvētas kokaugu sēklas saglabā dīgtspēju vairākus gadus. Ja sēklas sēj 
dažas dienas pēc ievākšanas un iztīrīšanas, tad tās glabā 18–20 °C temperatūrā. Ilgākai glabāšanai 
(gadu un vairāk) sēklas tur vēsumā (2–7 °C) un tumsā. Augļos var glabāt filadelfus (Philadelphus), spire-
jas (Spiraea), deicijas (Deutzia), fizokarpus (Physocarpus), forsītijas (Forsythia) un ceriņus (Syringa). Skuju 
koku čiekurus ar sēklām var uzglabāt 2–3 gadus.
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Īslaicīgai glabāšanai sēklas uzglabā papīra vai auduma maisos, piemēram, egļu un priežu čiekurus, bet 
ilgākai glabāšanai – noslēdzamos traukos. Priežu, egļu, lapegļu un citu skuju koku sēklas izžāvē līdz 
5–7% mitrumam, ievieto hermētiski slēgtā stikla, metāla vai cita materiāla traukā un uzglabā telpā, 
kurā gaisa mitrums ir 50–60%, 5–7 °C temperatūrā.

Apšu (Populus), vīksnu, gobu (Ulmus) sēklas dīgtspēju zaudē ātri, un tās līdz nākamajam pavasarim 
jāglabā hermētiski noslēgtā traukā ledusskapī.

Bērzu (Betula) un alkšņu (Alnus) sēklas līdz nākamajam pavasarim glabā vēsā, sausā telpā hermētiski 
noslēgtā traukā, bet, ja tās glabā ilgāku laiku, tad jānodrošina pazemināta temperatūra (2–4 °C).

Liepu (Tilia), ošu (Fraxinus), kļavu (Acer) sēklas izžāvē līdz 8–12% mitrumam un līdz stratificēšanai 
glabā vēsā (2–4 °C temperatūrā) telpā, sabērtas koka kastēs 5–10 cm biezā kārtā. Ilgākai glabāšanai 
nepieciešams hermētiski noslēgts trauks un vēsa telpa (2–5 °C temperatūra).

Ozolzīlēs (Quercus) un zirgkastaņos (Aesculus) mitrumam jābūt 60–70%, glabāšanas temperatūrai – 
–2–+4 °C (augstākā temperatūrā tie sāk dīgt). Šīs sēklas glabā kaudzēs, apbērtas ar augsni vai ieraktas 
tranšejās, bet labāk – ledusskapī, pagrabā vai citā vēsā telpā, ievietotas kastēs vai hermētiski noslēgtos 
traukos.

Rododendru (Rhododendron) sēklas uzglabājot ilgāku laiku, to dīgtspēja samazinās, piemēram, brīv-
dabas rododendru sugu sēklas ilgstoši uzglabājot 18–20 °C temperatūrā, tās strauji zaudē dīgtspēju 
un pēc sešiem gadiem vairs nedīgst. Savukārt vēsā (+4 °C) temperatūrā tās pat pēc sešiem gadiem 
saglabā labu dīgtspēju.

Puķu sēklu uzglabāšana ir atkarīga no iesaiņojuma (fasējuma). Ļoti sīkas sēklas ir petūnijām (Petunia), 
lobēlijām (Lobelia), begonijām (Begonia), un sēklu firmas tās iesaiņo granulētas (lobēlijām vienā gra-
nulā ir 5–9  sēklas). Hermētiski noslēgtas sēklas saglabā dīgtspēju ilgāk nekā vaļējas, un tās glabā 
5–10 °C temperatūrā, piemēram, Ķīnas asteres (Callistephus chinensis) sēklu dīgtspēja ir viens gads, bet  
va kuuma fasējumā 3–4 gadi.
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4. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Ievāciet kliņģerītes, kreses vai samtenes sēklas! 

2. Attīriet no piemaisījumiem! Sapildiet paciņās! 

3. Pierakstiet nosaukumu un ievākšanas datumu! Iesējiet pavasarī! Novērojiet, kā dīgst! 

4. Salīdziniet ar veikalā pirktajām sēklām!

5. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Novērojiet dabā, kuru kokaugu sēklas izplatās ar vēju. Kā sauc šo sēklu izplatīšanās veidus?

2. Kādos apstākļos var žāvēt dažādu augu sēklas? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) izber uz sietiem vai drānas 2–3 cm slānī un žāvēšanas procesā regulāri pārjauc; 

2) izklāj saulainā un vējainā vietā; 

3) izber kastē un noliek glabāties;

4) sēklas nav īpaši jāžāvē.

3. Kuru kokaugu sēklas izplatās ar vēju? (ir piecas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) bērzu; 

2) kastaņu; 

3) kļavu; 

4) ābeļu; 

5) ošu; 

6) egļu; 

7) priežu.

4. Kuru kokaugu sēklas ir iekļautas sulīgā auglī? (ir septiņas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) pīlādžu; 

2) lazdu; 

3) aroniju; 

4) vilkābeļu; 

5) liepu; 

6) plūškoku; 

7) smiltsērkšķu; 

8) irbeņu; 

9) ošu; 

10) īvju.

5. Kuru kokaugu un puķu sēklas ātri zaudē dīgtspēju? (ir četras pareizās atbildes) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) apšu; 

2) samteņu; 

3) vīksnu; 

4) gobu; 

5) saulespuķu; 

6) Ķīnas asteru.

Augļaugi vairojas divējādi: veģetatīvi – ar atsevišķām auga daļām – un ģeneratīvi – ar sēklām. Augļaugus 
vairāk pavairo veģetatīvi, bet ģeneratīvo pavairošanu izmanto jaunu šķirņu veidošanai un kokaudzēta-
vās sēklaudžu potcelmu izaudzēšanai. Sēkleņkokiem un kauleņkokiem galvenā pavairošanas metode 
ir potēšana (acošana vasarā vai potēšana ziemā), tādēļ stādu audzēšana un pavairošana sākas ar 
potcelmu izaudzēšanu.
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Lai izaudzētu kvalitatīvus sēklaudžu potcelmus, augļus sēklu iegūšanai vāc no pārbaudītiem ciltsko-
kiem, pareizi ievāc, žāvē un uzglabā sēklas, veic sēklu stratifikāciju, sēju un dīgstu audzēšanu.

Parasti sēklām pēc nogatavošanās iestājas miera periods un tās uzreiz nedīgst. Bez speciālas saga-
tavošanas jeb stratifikācijas izsētas sēklas nedīgst vai sadīgst tikai pēc vairākiem mēnešiem un dīgst 
ļoti gausi, turpmākā augšanas laikā augam ir traucēta attīstība. Sēklas dīgšanu kavē sugai neatbilstoši 
vides apstākļi (sals, sausums) vai nepilnīgi attīstījies sēklas dīglis.

Augļu savākšana

Sēklu iegūšanai augļus vāc no labi attīstītiem un veselīgiem ciltsaugiem jeb mātesaugiem, kuru daļas 
vai audi turpmāk tiek izmantoti augu pavairošanā. Ierīkojot stādaudzētavas, sēklu iegūšanai vajadzī-
gos ciltsaugus (Kazraušu bumbieres, Kaukāza plūmes, smaržīgos ķiršus, parastos pīlādžus, zemenes, 
avenes, ogulājus, aronijas, rozes, lazdas, riekstkokus) audzē atsevišķi no ražojošiem stādījumiem. 
Ciltsdārzos parasti neplāno augļu ražu. No šiem kokiem novāc pilnīgi ienākušos normāla lieluma aug-
ļus. Sīku un negatavu augļu sēklām ir vāja dīgtspēja, ir daudz tukšo un neattīstīto sēklu. Arī agrīno un 
ļoti vēlo šķirņu augļiem ir daudz tukšo vai bojāto sēklu. Augļus savāc vai nu kastēs, vai saber atsevišķi 
nojumē, kamēr sēklas ir pilnīgi ienākušās. Izplatītāko augļkoku sēklaudžu potcelmu raksturojumu ska-
tīt 2.3. tabulā.

2.3. tabula
Augļaugu šķirnes un sugas, kuru sēklas izmanto augļaugu potcelmu audzēšanā

Kultūra Suga, šķirne Potcelma raksturojums

Ābeles  
(Malus 
domestica)

‘Antonovka’ Kokaudzētavās visbiežāk izmantojamais potcelms

+ sēklas labi dīgst;

+ laba saderība ar lielāko daļu šķirņu;

+ laba sakņu ziemcietība un izturība kailsalā;

+ dīgstus audzē ar piķēšanu

‘Borovinka’ + augsta dzīvotspēja;

+ spēcīga sakņu sistēma, potcelmus var audzēt bez 
piķēšanas
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Kultūra Suga, šķirne Potcelma raksturojums

Ābeles  
(Malus 
domestica)

‘Svītrainais anīss’ + augsta dzīvotspēja;

+ spēcīga sakņu sistēma, potcelmus var audzēt bez 
piķēšanas;

+ potcelmi kvalitatīvi, izlīdzināti augumā

Bumbieres 
(Pyrus 
communis)

Parastā bumbiere Kokaudzētavās visbiežāk izmantojamais potcelms

+ laba ziemcietība un slimībizturība;

+ ziemcietīga un noturīga sakņu sistēma;

+ laba saderība ar šķirnēm;

– uzpotētās šķirnes koks ir spēcīga auguma

Kazraušu bumbiere Kokaudzētavās visbiežāk izmantojamais potcelms

+ laba ziemcietība un slimībizturība;

+ ziemcietīga un noturīga sakņu sistēma;

+ laba saderība ar šķirnēm;

– uzpotētās šķirnes koks ir spēcīga auguma;

– dziļa un spēcīga sakņu sistēma, kas jutīga uz paaugsti-
nātu gruntsūdeni

Īstā cidonija

(Cydonia oblonga)

+ uzpotētās šķirnes veido mazu augumu;

+ lielāki un garšīgāki augļi;

– vājāka ziemcietība un slimībizturība;

– bieži novērojama potcelma un šķirnes nesaderība

Ķirši – saldie 
un skābie

Smaržīgais ķirsis

(Prunus mahaleb jeb

Cerasus mahaleb)

Populārākais ķiršu potcelms gan Latvijā, gan ārvalstīs

+ sēklām laba dīdzība, ātraudzīgs;

+ izturīgs pret slimībām un kaitēkļiem;

+ laba saderība ar šķirnēm;

+ laba sakņu salcietība;

– potētie šķirnes koki ir jutīgi pret augstu gruntsūdens 
līmeni
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Kultūra Suga, šķirne Potcelma raksturojums

Ķirši – saldie 
un skābie

Skābais ķirsis 

(Prunus cerasus)

– grūti noturēt saldo ķiršu spēcīgos vainagus;

– lielāka iespēja saslimt ar ķiršu lapbiri

Saldie ķirši

Saldais ķirsis

(Prunus avium)

+ laba saderība ar šķirnēm;

+ izturīgs pret slimībām un kaitēkļiem;

– uzpotētās šķirnes koks ir ļoti liela auguma;

– potētie šķirnes koki ir jutīgi pret augstu gruntsūdens 
līmeni;

– vājāka ziemcietība un sausumizturība

Plūmes

Kaukāza plūme 

(Prunus cerasifera)

Kokaudzētavās visbiežāk izmantojamais potcelms

+ sēklām laba dīdzība;

+ laba saderība ar lielāko daļu šķirņu (izņemot 
renklodes);

+ spēcīga un plaša sakņu sistēma, saknēm laba 
sausumizturība;

– veido daudz stumbra atvašu

Nr. 20651 Dobelē izdalīts sēklaudzis

+ nedaudz samazina uzpotētās šķirnes koka augumu;

+ augsta salcietība;

+ bārkšaina sakņu sistēma;

– mazāk pārbaudīts

‘Wangenheim’s 
Zwetshe’

Izdalīts no mājas plūmju grupas

+ samazina uzpotētās šķirnes koka augumu;

+ veicina ātrāku ražas sākumu;

+ lielāki un skaistāki augļi;

+ dārzā neveido sakņu atvases;

– mazāk pārbaudīts
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Kultūra Suga, šķirne Potcelma raksturojums

Pīlādži
Parastais pīlādzis

(Sorbus aucuparia)

+ sader ar Ņeževinas un Morāvijas šķirņu grupām

Aprikozes
Parastā aprikoze

(Prunus armeniaca)

+ laba sēklu dīdzība;

+ laba saderība ar šķirnēm;

+ neveido sakņu atvases;

+ labvēlīgi ietekmē šķirnes ražību;

+ piemērots akmeņainām augsnēm;

– nav piemērots smagām, mitrām māla augsnēm;

– uzpotētās šķirnes koks ir liela auguma;

– vāja ziemcietība saknēm, sevišķi jutīgs sakņu kakliņš;

– vāja ziemcietība stumbram;

– Latvijas apstākļos sakņu kakliņš bieži izsūt

Mājas plūme 
(Prunus domestica)

+/– lēnāk aug, veidojot vājāka auguma koku;

– nav pārbaudīta saderība ar šķirnēm

Persiki

Parastais persiks

(Prunus persica)

+ laba sēklu dīdzība;

+ laba saderība ar šķirnēm;

+ neveido sakņu atvases;

+ labvēlīgi ietekmē šķirnes ražību;

– nav piemērots smagām, mitrām māla augsnēm;

– uzpotētās šķirnes koks ir liela auguma;

– vāja ziemcietība, sevišķi jutīgs sakņu kakliņš

Kaukāza plūme

(Prunus cerasifera)

+ laba saderība ar šķirnēm;

– uzpotētās šķirnes koks ir liela auguma;

– kavē dzinumu nobriešanu, tie bieži ziemās apsalst

Ērkšķu plūme

(Prunus spinosa)

+ laba salcietība;

+ laba saderība ar šķirnēm
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Kultūra Suga, šķirne Potcelma raksturojums

Riekstkoki

Karaliskais riekst-
koks jeb grieķu 
valrieksts

(Juglans regia)

Sēklaudži sāk ražot pēc 8–10 gadiem.

Potēšana un acošana – tikai telpās, jo potējumi jātur 
siltumā

Lazdas 
Parastā lazda

(Corylus avellana)
80% iegūto sējeņu saglabā mātesauga īpašības

Aronijas
Parastais pīlādzis

(Sorbus aucuparia)
– iespējama nesaderība

Sēklu iegūšana

No savāktajiem augļiem un ogām ievāc sēklas, attīrot no mīkstuma. Kauleņkoku augļus ber kastēs vai 
speciāli sagatavotās vietās un pūdē, pēc tam mīkstuma paliekas mērcē un noskalo ūdenī. Īsto cidoniju 
(Cydonia oblonga) sēklām apkārt ir pektīnvielu apvalks, tas jānoārda raudzējot, lai sēklas spētu dīgt.

Izmantojot augļu masu vai sulu uzturam, sēklas atdala, kamēr augļi ir svaigi. Augļus sasmalcina sama-
ļot, saspiežot vai sastampājot. Nelielam daudzumam sēklu lielākos augļus sagriež. Augļus sasmalcinot, 
sēklas nedrīkst mehāniski bojāt (skat. 2.11. attēlu). Pārstrādājot augļus nedrīkst karsēt, ilgi mērcēt, 
lietot ķīmiskas vielas vai ļaut augļiem sakarst.

2.11. attēls. Sēklu iegūšanai augļus sasmalcina vai sagriež
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Kad augļi sasmalcināti vai saspiesti, masu izspiež, atdalot sulu. No paliekām sēklas atdala, skalojot un 
daudzreiz laižot caur attiecīga izmēra sietiem. 2.4. tabulā dots aptuvenais augļu daudzums, kas nepie-
ciešams, lai iegūtu 1 kg sēklu.

2.4. tabula
1 kg sēklu iegūšanai nepieciešamais augļu daudzums

Suga Augļu daudzums, kg

Ābeļu šķirne ‘Antonovka’ 100–150

Parastā bumbiere (Pyrus communis) 150–200

Smaržīgais ķirsis (Prunus mahaleb) 8–15

Saldais ķirsis (Prunus avium) 10–12

Kaukāza plūme (Prunus cerasifera) 10–12

Aprikoze (Prunus armeniaca) 6–30

Persiks (Prunus persica) 15–35

Kad sēklas ir ievāktas, tās skalo ar ūdeni. Skalošana palīdz atbrīvoties no augļa mīkstuma paliekām, kā 
arī no tukšajām, neattīstītajām sēklām (skat. 2.12. attēlu). Skalošanu atkārto vairākkārt, kamēr viss 
liekais ir noskalots.

Dzīvās un kvalitatīvās sēklas nogrimst trauka dibenā (skat. 2.13. attēlu).

2.12. attēls. Kaukāza plūmes augļi – sabērti kastēs augļu mīkstuma pūdēšanai (pa kreisi); ar 
vairākkārtēju skalošanu augļa mīkstumu atdala no sēklām (pa labi) 
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Sausās sēklas (piemēram, rieksti) nav jāskalo.

Sēklu žāvēšana

No augļiem tikko izņemto sēklu mitrums ir 20–22%, pēc skalošanas – 40–50%, tāpēc tās ir jāžā-
vē. Mitras sēklas ātri sakarst un pelē, tām zūd dīgtspēja. Sēklas vislabāk uzglabājas, ja to mitrums  
ir 15–24%. Sēklas žāvē sausā, labi vēdināmā telpā vai nojumē, vai žāvējamos skapjos. Tās var izbērt uz 
sietiem vai drānas 2–3 cm slānī, žāvēšanas procesā regulāri pārjaucot. Labos apstākļos sēklas izžūst 
4–5 dienās. Nelielu sēklu daudzumu var izžāvēt arī istabā, izberot uz papīra vai sieta. 

2.13. attēls. Sēklu kvalitātes noteikšanai sēklas skalo, dzīvās, kvalitatīvās sēklas  
nogrimst trauka dibenā

Sēklas, kurām ir ilgs stratifikācijas laiks (kauleņkokiem), var nežāvēt, 
bet vēlu rudenī pēc skalošanas uzreiz stratificēt (skat. 2.14. attēlu).

2.14. attēls. Kauleņkoku sēklu žāvēšana pēc skalošanas

Sēklu žāvēšanas laikā 
temperatūra nedrīkst 
pārsniegt +40 ºC. Sēklas 
nedrīkst žāvēt tiešos saules 
staros.

IEVĒRO
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Sēklu uzglabāšana

Sēkleņkoki mēdz ražot periodiski. Savvaļas augļkoki – ik pēc 2–3 gadiem. Tādēļ šo augu sēklām ir jāvei-
do uzkrājumi un tās jāuzglabā ilgāku laiku. Sēklām jānodrošina kvalitatīva uzglabāšana.

1. Uzglabāt var tikai sausas sēklas. Sēkleņkoku sēklām pieļaujamais mitrums ir 14–16%, kauleņkoku 
sēklām 18–24%. Ja sēklas ir mitrākas, tās ir jāizžāvē.

2. Uzglabāšanas telpām ir jābūt sausām – relatīvais gaisa mitums nedrīkst pārsniegt 50–60%. Sēklas 
var uzglabāt audekla maisos, stikla traukos, metāla kārbās. Regulāri jāpārbauda sēklas kvalitāte – 
tās izber, pārbauda mitrumu, pārjauc un izvēdina. Šādi uzglabātām sēklām dīgtspēja saglabājas 
2–3 gadus.

3. Ja sēklas ir uzglabātas ilgāku laiku, tām pirms stratifikācijas nosaka kvalitāti (skat. 2.15. attēlu). 

Attēlā pa kreisi – nekvalitatīvas, vecas sēklas; attēlā pa labi – kvalitatīvas sēklas, pēc sasmalcināšanas 
uz papīra redzams eļļas traipiņš.

6. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Ievāciet un izžāvējiet ābolu, bumbieru vai Kaukāza plūmju sēklas! 

2. Salīdziniet ābolu, ķiršu un riekstu augļus, izlobiet to sēklas, novērojiet atšķirības!

2.15. attēls. Ābeļu sēklu kvalitātes noteikšana
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7. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi! Dodiet savu atbildes variantu, pamatojiet to!

1. Kādos apstākļos var žāvēt dažādu augu sēklas?

2. Kādi barības elementi sēklu ieriešanās laikā ietekmē sēklu kvalitāti?

2.3. SĒKLU DĪGTSPĒJA UN DZĪVOTSPĒJA

Sēklu saimnieciskās īpašības lielā mērā raksturo tās dīgtspēja un dzīvotspēja. Šie sēklu kvalitātes rādī-
tāji ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu izsējas normu (sēklu daudzumu uz platības vienību).

Sēklu dīgtspēja rāda, kāds daudzums sēklu laboratorijas apstākļos noteiktā laikā spēj sadīgt. To izsa-
ka dīgstošo sēklu īpatsvars (%) no pārbaudīto sēklu skaita.

Sēklu lauka dīdzība rāda, kāds daudzums sēklu noteiktā laikā spēj sadīgt lauka apstākļos. Arī to izsa-
ka dīgstošo sēklu īpatsvars (%) no laukā izsēto sēklu skaita.

Sēklu dzīvotspēja ir dzīvo sēklu skaits no kopējā sēklu skaita. Arī to izsaka procentos no kopējā pār-
baudīto sēklu skaita.

2.3.1. SĒKLU DĪGTSPĒJAS NOTEIKŠANA

Sēklu dīgtspēju izsaka procentos – sadīgušo sēklu skaitu attiecinot pret kopējo. No sēklas materiāla 
noskaita 100 veselas sēklas un liek traukā uz samitrinātas drānas vai filtrpapīra. Trauku ar sēklām 
7–10 dienas tur siltā vietā (+20 °C temperatūrā), regulāri rasina, lai nepieļautu sēklu iekaltēšanu vai 
izžūšanu, taču tās nedrīkst atrasties ūdenī. Precīzu dīgtspējas noteikšanu veic laboratorijas apstākļos. 
Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē [83] ir pieejams apraksts “Parasti lietotās dīgtspējas 
noteikšanas metodes”, kurā aprakstīts, kā laboratoriski nosaka dīgtspēju puķu un citu augu sēklām.

Mājas apstākļos ievāktu puķu sēklu dīgtspēja atšķiras no rūpnieciski sagatavotu sēklu dīgtspējas, jo 
dīgtspēju nosaka gan sēklas materiāla kvalitāte, tās ievācot, gan uzglabāšanas apstākļi.
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Sēklu dīgtspējas ilgums atšķiras dažādiem augiem:

• kokaugiem 5–20 gadi;

• puķēm 1–4 gadi.

Kokaugiem sēklu dīgtspēja vēsā telpā (2–5 °C) saglabājas dažus gadus, bet ilgākai glabāšanai sēk-
las novieto speciālā noliktavā, arī sasaldētas līdz –10, –20 °C. Piemēram, pareizi glabātas egļu sēklas 
nezaudē dīgtspēju 10 gadus un vēl ilgāk.

Puķu sēklu dīgtspējas ilgums dažādām ģintīm ir atšķirīgs. 2.5.  tabulā (par viengadīgām puķēm) un 
2.6.  tabulā (par ziemcietēm) norādīts sēklu dīgtspējas ilgums gados vaļējām sēklām, bez speciāla 
iesaiņojuma.

2.5. tabula 
Viengadīgo puķu sēklu dīgtspējas ilgums gados

Puķu nosaukums
Ilgums, gadi

Latviski Latīniski

Agerāti Ageratum 3

Asteres Callistephus 1

Begonijas Begonia 3–4

Kliņģerītes Calendula 1–5

Kosmejas Cosmos 2–3

Kreses Tropaeolum 4

Lauvmutītes Antirrhinum 3–4

Lavateras Lavatera 3–5

Magones Papaver 3

Nigellas Nigella 2–3

Petūnijas Petunia 2–4
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Puķu nosaukums
Ilgums, gadi

Latviski Latīniski

Salmenes Helichrysum 3

Samtenes Tagetes 4

Saulespuķes Helianthus 2–4

2.6. tabula
Ziemciešu sēklu dīgtspējas ilgums gados

Puķu nosaukums
Ilgums, gadi

Latviski Latīniski

Alpīnā zilpodze Eryngium alpinum 1 (sēj uzreiz pēc ievākšanas)

Melnā ziemziede Helleborus niger 1 (sēj uzreiz pēc ievākšanas)

Himalaju magone Mecanopsis betonicifolia 1 (sēj uzreiz pēc ievākšanas)

Austrumu magone Papaver orientale 1 (sēj uzreiz pēc ievākšanas)

Ķekarainā 
sudrabsvece

Cimicifuga racemosa
1 (sēklām ātri zūd dīgtspēja, tāpēc tās jāgla-
bā ledusskapī un jāizsēj ne vēlāk kā nākamajā 
pavasarī)

Dārza delfīnijas Delphinium × cultorum
1 (sēklām ātri zūd dīgtspēja, tāpēc tās jāgla-
bā ledusskapī un jāizsēj ne vēlāk kā nākamajā 
pavasarī)

Daudzlapu lupīna Lupinus polyphyllus 1–3

Vilnainā sārmene Stachys byzantina 2–3

Purpursarkanā 
ehinācija

Echinacea purpurea
1–7 (labāk sēt svaigas sēklas, ja uzglabā ledus-
skapī, tad dīgstspēju saglabā 7 gadus)

Alpu ēdelveiss Leontopodium alpinum 3–5

Dižā pulkstenīte Campanula persicifolia 3–5
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Puķu nosaukums
Ilgums, gadi

Latviski Latīniski

Parastā ozolīte Aquilegia vulgaris 3–5

Rudbekija Rudbeckia laciniata 3–5

Vārpu liatre Liatris spicata 3–5

Vainagveida guntiņa Lychnis coronaria 3–4

Skaistā gailardija Gaillardia pulchella 3–5

Dvīņu monarda Monarda didyma 3

Sēklu dīgtspēja dažādām puķēm stipri atšķiras, piemēram, kokveida heliotropam (Heliotropium 
arborescens) un ilgziedīgajām leduspuķēm (Begonija × semperflorens) tā ir 30%, bet mitrums 10–12%, 
lauvmutītēm (Antirrhinum) – 50%, bet samtenēm (Tagetes) mitrums 8%, dīgtspēja – 70 – 90%.

Sēklu dīgtspēju nosaka stratificētām augļkoku sēklām, kurām beidzies pēcbriedes periods. Sēklas attī-
ra no substrāta, ņem trīs paraugus pa 100 sēklām katrā un liek uz filtrpapīra diedzēt (tāpat kā dārzeņu 
un graudaugu sēklas). Sēklu diedzēšanai izmanto filtrpapīru ar pietiekamu ūdens uzsūktspēju, ievieto 
traukā ar vāciņu, tad sēklas vienmērīgi izplata pa visu filtrpapīru, lai tās nesaskaras. Sēklu dīgtspēju 
izsaka procentos, kas norāda dīgstus izveidojušo sēklu proporciju paraugā. Par nedzīvām tiek uzskatī-
tas sēklas, kas uzņem ūdeni, bet neuzrāda nekādas sēklas attīstības pazīmes. Sēklu kvalitāte ir augsta, 
ja dīgtspēja ir 90%.

2.3.2. SĒKLU DZĪVOTSPĒJAS NOTEIKŠANA 

Sēklu dzīvotspēja – dzīvo sēklu skaits no kopējā sēklu skaita procentos. Tas ir svarīgi augļkoku stādu 
audzēšanā, jo ir jāveido sēklas materiāla uzkrāšana. Ne katru gadu augļkokiem ir garantējama raža. 
Tas var izraisīt potcelmu trūkumu, tāpēc sēklas materiāls ir jāuzglabā ilgāk nekā gadu. Pa šo laiku sēk-
las materiālam var samazināties dzīvotspēja.
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Pētījumos ir pierādīts, ka pareizi uzglabātas sēklas dīgtspēju saglabā 6–8 gadus un no tām izaug spē-
cīgi sēklaudži. Tomēr, ja sēklas tiek uzglabātas vairākus gadus, tām pirms stratifikācijas ieteicams 
pārbaudīt dzīvotspēju.

Svaigas sēklas atkarībā no ģints un sugas ir spožas vai matētas, tām ir svaiga smarža. Svaigas sēklas 
kožot salūst gabaliņos un, sasitot uz balta papīra, atstāj eļļas traipu.

Bojātas sēklas ir appelējušas, ar pelējumam raksturīgu smaržu; pēc garšas tās ir rūgtas, kožot vai 
sasitot sadrūp miltveida masā.

Dzīvo sēklu daudzuma aptuvenai noteikšanai sēklas ieber glāzē ar ūdeni un rūpīgi samaisa, lai ap 
tām nebūtu gaisa pūslīšu. Ja pēc dažām stundām ap sēklām atkal parādās gaisa burbulīši, tas nozīmē, 
ka sēklas ir dzīvas un elpo. Par sēklu var spriest pēc sēklas uzkrājējaudu un dīgļa krāsas. Ja pēc sēkl-
apvalka noņemšanas var redzēt, ka dīglis un uzkrājējaudi ir balti – tad sēkla ir dzīva; bet, ja šīs daļas ir 
dzeltenas vai pat brūnas, tad sēkla ir bojāta.

Dzīvo sēklu daudzuma precīzai noteikšanai sēklas krāso ar krāsvielām, kas nokrāso vai nu dzīvās, vai 
nedzīvās daļas. Kauleņkoku kauliņus uzmanīgi sadauza, sēklas izņem un ieber traukā ar ūdeni, mērcē 
24 stundas 22–24 °C temperatūrā. Izmirkušajām sēklām ar skalpeli, sākot no resnākā gala (kur nav 
dīgļa), atdala gan tumšo apvalku, gan gaišo plāno apvalku, neievainojot sēklu. Lai noteiktu dzīvo sēklu 
daudzumu, krāsošanai ņem trīs sēklu paraugus pa 100 sēklām katrā. Sēklas ievieto Petri trauciņos un 
aplej ar krāsvielas šķīdumu. Krāsošanai var lietot 1% tetrazola (trifeniltetrazola hlorīda) šķīdumu, kurš 
krāso dzīvās sēklu daļas, vai 0,2% indigokarmīna šķīdumu, kurš krāso nedzīvās daļas. Sēklas audos 
tetrazols mijiedarbojas ar reducēšanās procesiem un hidrogenēšanās rezultātā dzīvos audos veido 
sarkanu stabilu savienojumu – trifenilformazānu. Šādi ir iespējams atšķirt sarkani iekrāsotas dzīvās 
sēklas daļas no bezkrāsainām nedzīvām daļām. Pēc divām stundām šķīdumu nolej un sēklas mazgā 
tīrā ūdenī, lai noskalotu krāsvielu. Ja krāsošanai lietots tetrazola šķīdums, sēklu dzīvās daļas krāsojas 
sarkanas, šādas sēklas der gan stratifikācijai, gan sēšanai bez skalošanas. Sēklu daļas vai sēklas, kas 
nav iekrāsojušās, ir nedzīvas, tās sēšanai neder. Ja krāsošanai izmantots indigokarmīns – zili sārtas 
krāsojas nedzīvās daļas, sēklu dzīvās daļas nekrāsojas.

Dārzeņu un puķu sēklu kvalitāti, to skaitā dīgtspēju un dzīvotspēju, kontrolē Valsts augu aizsardzības 
dienests.
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8. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Piepildiet kastīti vai trauciņu ar substrātu, iesējiet noteiktu skaitu izvēlēto sēklu!

• Nodrošiniet sēklu dīgšanai nepieciešamos apstākļus!

• Pēc sadīgšanas saskaitiet dīgstus, aprēķiniet, kāda ir sēklu dīgtspēja! 

2. Iesējiet gurķu sēklas stāvus vai guļus 2 un 4 cm dziļumā, salīdziniet dīgšanas ātrumu!

9. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kas nosaka sēklu dīgtspēju un dzīvotspēju dažādām augu sugām? (ir divas pareizās atbildes) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sēklas brieduma pakāpe novākšanas laikā; 

2) sēklas iestrādes dziļums; 

3) sēklas uzglabāšanas apstākļi; 

4) sēklas pirmssējas apstrāde; 

5) agroklimatiskie apstākļi dīgšanas laikā.

2. Aprēķiniet dīgtspēju, ja no 25 sēklām sadīgst 17!

2.4. SĒKLU PIRMSSĒJAS APSTRĀDE

Sēklu veiksmīgai dīgšanai nepieciešams veikt sēklu pirmssējas apstrādi. Tās veids un apstākļi ir atka-
rīgs no audzējamo augu sugas.
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2.4.1. DEKORATĪVIE KOKAUGI, KRŪMI UN PUĶES

Dažu augu sēklas tūlīt pēc ievākšanas nedīgst, piemēram, irbenes (Viburnum), kizils (Cornus mas) u. c. 
Tām raksturīgs miera jeb pēcbriedes periods, kura laikā sēklas dīglis (embrijs) nobriest. Miera perioda 
pārtraukšanai dārzkopji izmanto dažādas metodes:

• stratifikāciju;

• skarifikāciju;

• sēklu mērcēšanu.

Sēklu stratifikācija (lat. stratum – ‘segums, slānis’ un facere – ‘darīt’) ir kontrolēts process, ar kuru 
nodrošina sēklu pēcbriedes perioda norisi, kuru ietekmē trīs galvenie faktori: temperatūra, mitrums 
un gaiss. Sēklas stratificē, sajaucot tās ar substrātu, piemēram, mitru kūdras un grants maisījumu, un 
uzglabā sugai specifiskā temperatūras režīmā, visbiežāk vēsā vietā – pagrabā (0+5 °C temperatūrā). 
Kokaugu sēklas, piemēram, ciedru priedes, ošu, liepu, kļavu, dižskābaržu, rožu, vilkābeļu un lazdu, 
izsējot bez šādas sagatavošanas, sāk dīgt tikai pēc vairākiem mēnešiem un dīgst lēni un nevienmērīgi. 
Stratifikācijas ilgums dažādiem kokaugiem ir atšķirīgs (30–240 dienas), piemēram, balteglei (Abies) sēk-
las ienākas pavasarī, pirms sēšanas tās stratificē trīs nedēļas 3–5 °C temperatūrā, dīgsti parādās pēc 
30 dienām, audzē 10–15 °C temperatūrā. Sējeņus pārstāda otrajā gadā.

Pēc stratifikācijas ilguma izšķir vairākas sēklu grupas:

1. ar ļoti garu stratifikāciju (10–18 mēn.) – kadiķi (Juniperus), īves (Taxus), vilkābeles (Crataegus), irbe-
nes (Viburnum), grimoņi (Cornus), burvju lazdas (Hamamelis);

2. ar garu stratifikāciju (7–9 mēn.) – oši (Fraxinus), liepas (Tilia), ciedrupriedes (Pinus cembra), skābar-
ži (Carpinus), suņu rozes (Rosa canina);

3. ar vidēji garu stratifikāciju (4–6  mēn.) – Tatārijas kļavas (Acer  tataricum), lauku kļavas (Acer   
campestre), plūškoki (Sambucus), mandeles (Amygdalus), aronijas (Aronia), zalktenes (Daphne), 
henomeles (Chaenomeles), korintes (Amelanchier), lazdas (Corylus), mežvīni (Parthenocissus), mež-
vīteņi (Clematis), parūkkoki (Cotinus), klintenes (Cotoneaster), segliņi (Eonymus), dižskābarži (Fagus), 
valrieksti (Juglans), ievas (Padus), ozoli (Quercus), etiķkoki (Rhus), pīlādži (Sorbus);
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4. ar īsu stratifikāciju (1–3  mēn.) – baltegles (Abies), lapegles (Larix), pacipreses (Chamaecyparis), 
parastās kļavas (Acer  platanoides), kalnu kļavas (Acer  pseudoplatanus), smiltsērkšķi (Hippophae), 
sausserži (Lonicera), korintes (Amelanchier), atragenes (Atragene), bārbeles (Berberis), mahonijas 
(Mahonia), ceriņi (Syringa);

5. ar ļoti īsu stratifikāciju (7–10 dienas) – egles (Picea), duglāzijas (Pseudotsuga).

Aukstā stratifikācija – sēklas mērcē 24 stundas aukstā (sniega) ūdenī, pēc tam tās ievieto polietilēna 
maisā, kurā ir samitrināts smilts un kūdras maisījums vienādās daļās. Sēklas glabā 1–5 °C temperatūrā 
1–3 mēnešus, līdz tās sāk dīgt. Šo paņēmienu izmanto kokaugiem ar ļoti garu stratifikāciju, lai saīsinātu 
sēklu miera periodu, piemēram, vilkābeles sēklas pēc ievākšanas tūlīt jāstratificē, sajaucot ar kūdras 
un sijātas smilts maisījumu kastītēs, kas jānovieto vienmērīgā temperatūrā (2–5 °C) labi vēdinātā telpā. 
Stratifikācijas ilgums ir 10 mēneši, tāpēc tās ieteicams stratificēt līdz nākamajam rudenim un tad izsēt.

Rupjās sēklas (kastaņus, valriekstus, ozolzīles) pēc ievākšanas var sēt podā, apberot ar apmēram 3 cm 
biezu kūdras kārtu, un novietot aukstajā stratifikācijā. 2.16.  attēlā redzamas puķu podā ievietotas 
ozol zīles pirms novietošanas aukstajā stratifikācijā.

2.16. attēls. Stratifikācijai sagatavotas ozolzīles
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Pēc aukstās stratifikācijas sēklas vienmērīgi sadīgst podā (skat. 2.17. attēlu). Kad sējeņiem izveidoju-
šies divi vai vairāk lapu pāri, tos pārstāda pa vienam dziļākā podā un audzē līdz stādīšanai uz lauka 
(skat. 2.18. attēlu).

Silto stratifikāciju izmanto kokaugu sēklām, kam ir ciets sēklapvalks – aristolohijām (Aristolochia), 
kadiķiem (Juniperus), irbenēm (Viburnum), vilkābelēm (Crataegus), klintenēm (Cotoneaster), segli-
ņiem (Euonymus), liepām (Tilia). Sēklas ievieto polietilēna maisā, kurā ir samitrināts smilts un kūdras 
maisījums vienādās daļās. Sākumā tās glabā 20–25 °C temperatūrā 1–2 mēnešus, pēc tam aukstā stra-
tifikācijā 4–5 °C temperatūrā 5 mēnešus. Pēc stratifikācijas sēklas sēj kastītēs vai uz lauka. Izmantojot 
šo kombinēto metodi, saīsinās sēklu miera periods un dīgtspēja palielinās par 30–40% salīdzināju-
mā ar nestratificētām sēklām. Piemēram, aktinīdiju, ošu, liepu, segliņu, klinteņu un vilkābeļu sēklām 
vēlama mainīga temperatūra – sākumā 20–25 °C (siltais periods) 1–2 mēnešus, bet pēc tam 4–5 °C 
(aukstais periods) 5 mēnešus.

Dažu ziemciešu sēklas uzdīgst tikai pēc dzesēšanas jeb vēsā temperatūras režīmā (0–5 °C). Dabiskos 
apstākļos tās aug kalnainos apvidos, kur to sēklas dīgst pēc sala iedarbības, kā arī dīgšanu veicina 
sniega kušanas mitrums. Sēklas sēj rudenī pirms augsnes sasalšanas laukā vai kastēs. Sēšanai izvēlas 
lauku ar viegli ūdenscaurlaidīgu augsni. Ziemciešu sēklas sēj dobēs izveidotās vagās. Iesētajām sēklām 
uzber 0,5–1 cm biezu kūdras vai smilts kārtu, lai nodrošinātu vienmērīgu sadīgšanu pavasarī. Ja sēklas 
nav iesētas rudenī, tad tās sēj februārī kastēs, kuras ierok sniegā līdz pavasarim, radot tām dabiskus 
pārziemošanas apstākļus zem sniega kārtas. Piemēram, dienziežu sēklām pirms sējas nepieciešama 

2.17. attēls. Sadīguši ozolu sējeņi pēc aukstās 
stratifikācijas

2.18. attēls. Podā pa vienam izstādīti ozolu 
sējeņi
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dzesēšana, vismaz 4–6 nedēļas tās jāglabā +5 °C temperatūrā. Var uzglabāt zemākā +2 °C temperatūrā 
ne mazāk par 3 nedēļām vai arī ziemas mēnešos turēt 10–12 °C temperatūrā. Sēj pēc aukstuma perio-
da iziešanas ziemā vai agri pavasarī kastītēs, podos vai pavasarī tieši augsnē.

Ātri dīgstošu ziemciešu sēklām stratifikācija nav nepieciešama. Sēklas sēj februārī, martā kastēs vai arī 
pavasarī dobē. Sēklas sadīgst trīs nedēļās 15–18 °C temperatūrā.

Kad sējeņiem ir izveidojušās divas līdz trīs īstās lapas, tos pārpiķē 10 cm diametra podos. Audzē sil-
tumnīcā, līdz beigušās pavasara salnas, pēc tam podus vai kastes iznes laukā. Sējeņus audzē podos 
vai arī izstāda dobēs 8–10 cm citu no cita. Vasaras beigās stādus izstāda paliekošā vietā, stādīšanas 
attālumi ir atkarīgi no sugas vai šķirnes īpatnībām. Rudenī pirms sala iestāšanās jaunos stādījumus 
mulčē ar kūdru apmēram 3 cm biezā slānī.

2.7. tabulā uzskaitītas ziemcietes, kuru sēklām nepieciešama vēsā stratifikācija un kurām stratifikācija 
nav nepieiešama, jo tās ātri dīgst.

2.7. tabula
Ziemciešu sēklu dīgšanas apstākļi

Sēklām nepieciešama stratifikācija  
0–+5 °C temperatūrā

Sēklas ātri dīgst, stratifikācija nav 
nepieciešama

Rāceņu kurpīte – Aconitum napellus Vīgriežu pelašķis – Achillea filipendulina

Mīkstais raskrēsliņš – Alchemilla mollis Parastais pelašķis – Achillea millefolium

Meža vizbulis – Anemone sylvestris Jaunanglijas ziemastere – Aster novae–angliae

Lielā zvaigznīte – Astrantia major Jaunbeļģijas ziemastere – Aster novi–belgii

Sirdslapu bergēnija – Bergenia cordifolia Karpatu pulkstenīte – Campanula carpatica

Biezlapu bergēnija – Bergenia crassifolia Dižā pulkstenīte – Campanula persicifolia

Liellapu brunnera – Brunnera macrophylla Dzirkstelīte – Dianthus deltoides

Dārza delfīnija – Delphinium × cultorum Purpursarkanā ehinācija – Echinacea purpurea

Lielziedu delfīnija –Delphinium grandiflorum Lielsakņu gandrene – Geranium macrorrhizum

Lauztā sirds – Dicentra spectabilis Asinssārtā gandrene – Geranium sanguineum
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Sēklām nepieciešama stratifikācija  
0–+5 °C temperatūrā

Sēklas ātri dīgst, stratifikācija nav 
nepieciešama

Daudzkrāsu eiforbija – Euphorbia polychroma Skarainā ģipsene – Gypsophila paniculata

Alpīnā zilpodze – Eryngium alpinum Ložņu ģipsene – Gypsophila repens

Bezstumbra genciāna – Gentiana acaulis Rudens helēnija – Helenium autumnale

Melnā ziemziede – Helleborus niger Zilā vizbulīte – Hepatica nobilis

Hibrīdā dienziede – Hemerocallis × hybrida Sīkziedu heihēra – Heuchera micrantha

Skarainais floksis – Phlox paniculata Asinssarkanā heihēra – Heuchera sanguinea

Parastā silpurene – Pulsatilla vulgaris Hibrīdā heihēra – Heuchera × hybrida

Zobainā prīmula – Primula denticulata Alpu ēdelveiss – Leontopodium alpinum

Dižā prīmula – Primula elatior Milzu pīpene – Leucanthemum maximum

Gaiļbiksīte – Primula veris Daudzlapu lupīna – Lupinus polyphyllus

Ķīnas saulpurene – Trollius chinensis Sarkanā guntiņa – Lychnis chalcedonica

Eiropas saulpurene – Trollius europaeus Austrumu magone – Papaver orientale

Smaržīgā vijolīte – Viola odorata Kanādas zeltslotiņa – Solidago canadensis

Sēklu skarifikācija (lat. scarificare ‘skrāpēt, iegriezt’) – sēklapvalku mehāniska vai ķīmiska ievainošana 
vai to blīvuma samazināšana. Sēklas skarificē, lai paātrinātu ūdens uzsūkšanos, veicinātu bioķīmiskos 
procesus sēklās un to ātrāku sadīgšanu. Tā nepieciešama sēklām ar cietu, ūdens necaurlaidīgu sēklap-
valku – robīnijām (Robinia), karaganām (Caragana), vilkābelēm (Crataegus). Mehāniskai skarifikācijai 
lieto speciālas mašīnas vai sēklas apstrādā ar rupju smilšpapīru vai metāla skaidām. Kokveida peonijai 
(Paeonia delavayi var. lutea) ir daudzsēklu augļi – someņi. Kad sēklas nogatavojas, somenis atveras 
(skat. 2.19. attēlu). Kokveida peonijas sēklas ir lielas, ar cietu sēklapvalku (skat. 2.20. attēlu).
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Lielās sēklas, piemēram, ozoliem (Quercus) un kokveida peonijai (Paeonia delavayi var. lutea), ievaino ar 
asu nazi vai noņem nelielu sēklapvalka daļu, lai gaiss un mitrums iekļūtu sēklā. Mazas sēklas ar cietiem 
sēklapvalkiem, piemēram, priedēm (Pinus), ieber traukā, kura sienas izklātas ar smilšpapīru, un stipri 
sakrata.

Sēklu mērcēšana

Siltā ūdenī 1–2 diennaktis mērcē, piemēram, zirgkastaņu (Aesculus), kamēliju (Camelia), karagānu 
(Caragana), forsītiju (Forsythia), slotzaru (Cytisus), lupīnu (Lupinus), robīniju (Robinia), koluteju (Colutea), 
gledīčiju (Gleditsia), fizokarpu (Physocarpus), veigelu (Weigela) sēklas (var izmantot termosu). Tas pada-
ra cietos sēklapvalkus mīkstākus un ļauj sēklās iekļūt ūdenim, kas sekmē to dīgšanu. Ir sēklas, kuras 
siltā ūdenī (+40 °C temperatūrā) var mērcēt 30 minūtes, – rozes (Rosa), vilkābeles (Crataegus), klintenes 
(Cotoneaster), irbenes (Viburnum).

Barbotēšana – sēklu mērcēšana ūdenī, kas bagātināts ar gaisu. To mēdz lietot tādu sēklu atmodinā-
šanai, kas ir bagātas ar ēteriskajām eļļām, piemēram, diļļu, pētersīļu, sīpolu.

Mērcēšanu 1% kālija permanganāta (KMnO4) šķīdumā lieto sēklām, kurām ir biezs sēklapvalks, 
piemēram, tauriņziežu dzimtas augiem: karagānas (Caragana), zeltlietus (Laburnum). Sēklas mērcē 
8–24 stundas.

Ķīmiski sēklapvalka blīvumu samazina, sēklas mērcējot skābju vai sārmu šķīdumā. Robīnijas un vilk-
ābeles sēklas koncentrētas sērskābes šķīdumā tur 20–30 minūtes, klintenes sēklas 30–40 minūtes, 

2.19. attēls. Kokveida peonijas (Paeonia delavayi var. 
lutea) sēklu someņi

2.20. attēls. Kokveida peonijas (Paeonia 
delavayi var. lutea) sēklas
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liepas sēklas līdz 10 minūtēm. Lai sēklas labāk uzsūktu ūdeni, 1 litram ūdens var pievienot 2–4 pilienus 
dimetilsulfoksīda (DSO). Pēc ķīmiskās skarifikācijas sēklas vairākas reizes skalo tekošā ūdenī un tad 
izsēj. Metodi izmanto rūpnieciskajā sēklu ražošanā, ievērojot īpašus drošības noteikumus!

10. uzdevums. Izmēģiniet!

Novērojiet, pēc cik dienām uzdīgst veselā sēkla, pēc cik dienām – skarificētā (iegrieztā) sēkla!

• Paņemiet sēklas no diviem avokado!

• Piepildiet divus podiņus ar substrātu!

• Vienai no avokado sēklām iegrieziet mizā vismaz 2 cm garu griezumu! Griežot avokado, esiet 
piesardzīgs!

• Vienā podiņā iesējiet veselu avokado sēklu, otrā podiņā iesējiet sēklu ar iegriezto mizu!

• Izdariet secinājumus!

11. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kāpēc dažu kokaugu sēklām izmanto stratifikāciju? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai sēklām nodrošinātu miera jeb pēcbriedes periodu, kura laikā sēklas dīglis (embrijs) 
nobriest; 

2) lai sēklas labāk izskatās; 

3) tā ir pieņemts.

2. Kuru ziemciešu sēklām nepieciešama stratifikācija? (ir septiņas pareizās atbildes. Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) dienziedēm; 

2) lobēlijām; 

3) rudzupuķēm; 

4) bergēnijām; 
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5) delfīnijām; 

6) zilpodzēm; 

7) sniegrozēm; 

8) kliņģerītēm; 

9) prīmulām; 

10) saulpurenēm.

3. Kāpēc sēklām izmanto stratifikāciju? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai nodrošinātu sēklu pēcbriedes perioda norisi; 

2) lai uzlabotu sēklu dīdzību; 

3) lai mehāniski bojātu sēklapvalku.

4. Kādus stratifikācijas veidus varat nosaukt?

5. Kāpēc sēklām izmanto skarifikāciju? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai nodrošinātu sēklu pēcbriedes perioda norisi; 

2) lai uzlabotu sēklu dīdzību; 

3) lai mehāniski bojātu sēklapvalku.

2.4.2. AUGĻAUGI

Pavasarī izsētas, normāli attīstītas augļkoku sēklas nedīgst. Dīgtspēju tās iegūst tikai pēc tam, kad ir 
izgājušas pēcbriedes periodu pazeminātā temperatūrā (–2–+10 °C). Sēkleņkokiem ir īsāks pēcbriedes 
periods, kauleņkokiem – garāks. Audzējot potcelmus, ir ļoti svarīgi, lai sēklas pēcbriedes periodu izietu 
pilnīgi. Pēcbriedi izejot nepilnīgi, sēklas dīgst vāji, dīgsti attīstās vārgi, jo tiem nav notikušas kvalitatīvās 
pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai dīgsts varētu augt. Nereti sējeņi sasniedz tikai 10–12 cm garumu, 
ap galotnes pumpuru izveido kuplu lapu rozeti un pārtrauc augšanu. Šādi potcelmi izaug nekvalitatīvi.
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Dabā sēklu pēcbriede notiek tikai tad, kad auglis ar sēklām nonāk mitrā augsnē. Tā kā dabas apstākļi 
ir mainīgi un sasalušā augsnē pēcbriede nenotiek, dārzniekam ir jānodrošina sēklu pēcbriede. Lai 
varētu nodrošināt kvalitatīvu potcelmu izaudzēšanu, stādaudzētavās sēklas stratificē – to pēcbriedei 
rada kontrolējamus apstākļus (tur speciālā substrātā un sugai specifiskā temperatūras režīmā) 
(skat. 2.21. attēlu).

Stratifikācijas laiks dažādām augļaugu sugām un šķirnēm ir atšķirīgs (skat. 2.8. tabulā).

2.8. tabula
Augļaugu sēklu stratifikācijas / pēcbriedes režīms

Kultūra Suga, šķirne Temperatūra Ilgums, dienas

Ābeles

‘Antonovka’

+3 °C–+8 °C 
(optimāli +5 °C)

75–90

‘Borovinka’ 60–90

‘Svītrainais anīss’ 60–90

Bumbieres

Parastā bumbiere
(Pyrus communis)

90–120

Kazraušu bumbiere 90–120

Īstā cidonija
(Cydonia oblonga)

70–100

2.21. attēls. Sēklu stratifikācija – sajaukšana ar mitru substrātu
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Kultūra Suga, šķirne Temperatūra Ilgums, dienas

Ķirši – saldie un 
skābie

Smaržīgais ķirsis
(Prunus mahaleb)

+5 °C 90–100

Saldie ķirši
Saldais ķirsis
(Prunus avium)

+5 °C–+7 °C

100

Plūmes

Kaukāza plūme
(Prunus cerasifera)

120–150

Nr. 20651 120–150

‘Wangenheim’s Zwetshe’ 120–150

Pīlādži
Parastais pīlādzis
(Sorbus aucuparia)

150

Aprikozes
Parastā aprikoze
(Prunus armeniaca)

100–120

Persiki
Parastais persiks
(Prunus persica)

60–100

Riekstkoks jeb 
valrieksts

Karaliskais riekstkoks jeb valrieksts
(Juglans regia)

60–120
Pirms sēšanas 
nedrīkst iekaltēt

Lazda
Parastā lazda
(Corylus avellana)

+4 °C–+5 °C 120–150 

Sēklas sajauc ar mitru kūdru, kas nodrošina labu mitrumu un gaisa režīmu. Sēkleņkoku sēklām ņem 
1 daļu sēklu un 2 daļas substrāta; kauleņkoku sēklām – 1 daļu sēklu un 3–4 daļas substrāta. Skāba 
kūdra pasargā sēklas no pūšanas un stimulē pēcbriedes periodu. Ja sēklas ir uzglabātas ilgāku laiku, 
tās pirms stratifikācijas mērcē ūdenī 12–24 stundas (labāk izmantot lietus ūdeni).

Substrātu ar sēklām pilda kastēs vai maisos un uzglabā 2–8  °C temperatūrā. Substrātu regulāri 
pārjauc – 1–2 reizes mēnesī – un nepieciešamības gadījumā mitrina.

Glabāšanas laikā sēklas sargā no grauzējiem (kastei uzliekot vāku vai smalka pinuma režģi u. c.).
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Nav pieļaujama pelējuma veidošanās uz substrāta, tas pazeminās sēklu dīdzību. Sēklu stratifikāciju 
uzsāk ar aprēķinu, lai tā beigtos, kad pavasarī sēklas būs iespējams izsēt dobēs. Ja potcelmus audzē 
ar piķēšanu, Latvijas apstākļos sēklas var izsēt apmēram aprīļa vidū, ja potcelmus audzē bez piķēša-
nas – tad tikai aprīļa beigās. Sēšanas laiks ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem, katru pavasari tas ir 
mainīgs. Pavasarī sēklas pārbauda biežāk, jo nepareizos stratifikācijas apstākļos (augsta temperatūra, 
ilgs stratifikācijas periods) sēklas sāk dīgt jeb izknist. Saknitušas sēklas skatāmas 2.22. attēlā.

2.22. attēls. Saknitušas plūmju sēklas

Ja sēklām tievajā galā parādās balts dīgļsaknes galiņš, bet vēl nav iespējama sēšana, sēklas jāliek paze-
minātā temperatūrā (ap 0 °C): ievieto vēsā pagrabā, izliek sniegā, uz ledus u. c. Izsējot sadīgušas sēklas, 
potcelmiem veidojas saknes ar līkumu vai cilpu, kas neder acošanai.

Kauleņkoku un riekstaugu sēklām ir garāks stratifikācijas periods nekā sēkleņkoku sēklām. Ļoti bieži 
gadās, ka pavasarī izsētas kauleņkoku un riekstaugu sēklas nedīgst vai dīgst vāji un atlikušās sadīgst 
tikai nākamajā gadā. Augi no nestratificēta sēklas materiāla ir augumā vājāki, ar sliktāk attīstītu sakņu 
sistēmu. Kauleņkokiem sēklas ir iespējams sēt rudenī uzreiz pēc mīksto audu noskalošanas. Jāņem 
vērā, ka rudenī sētās sēklas pavasarī dīgst vienīgi tad, ja sniegs ir uzkritis uz nesasalušas augsnes un 
temperatūra augsnē ziemas mēnešos nav noslīdējusi zem –2 °C, jo zemākā temperatūrā stratifikācija 
nenotiek. Šajā gadījumā dobes rudenī mulčē ar kūdru. Šādi stratifikācija noris dabiskos apstākļos, un 
nav jāuztraucas par sēklu priekšlaicīgu dīgšanu.

No sēklu pareizas stratifikācijas ir atkarīgs iegūto potcelmu daudzums un kvalitāte. Labvēlīgos apstāk-
ļos standartam atbilstoši potcelmi izaug vienā gadā.
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2.4.3. DĀRZEŅI

Ja dārzeņu sēklas ir iegādātas no specializētas profesionālu sēklu tirgotājfirmas, tām nekāda papildu 
pirmssējas apstrāde nav vajadzīga. Gluži pretēji – tā var mazināt dīgtspēju. Dažkārt sēklas var šķirot 
pēc dažādiem parametriem (skat. 2.23., 2.24. un 2.25. attēlu).

2.25. attēls. Sēklu dīgtspējas demonstrējums2.24. attēls. Sēklas šķiro arī pēc krāsas – augšā 
negatavas sēklas, lejā gatavas

2.23. attēls. Selekcijas firmas šķiro sēklas pat pēc hlorofila satura – jo tā ir mazāk, jo gatavāka sēkla
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Ja sēklas ir iegūtas saimniecībā (piemēram, bioloģiski audzējot), tās vispirms jāšķiro pēc masas, 
iegremdējot sālsūdenī (7–10% NaCl). Visas sēklas, kuras uzpeld, izlej kopā ar šķīdumu, bet nogrimu-
šās noskalo ar tīru ūdeni un izžāvē 20–23 °C temperatūrā līdz 10–14% mitrumam atkarībā no sugas 
(skat. MK noteikumi Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”). Sugām ar 
lielākām sēklām – ķirbjaugiem, nakteņu dzimtas augiem, pākšaugiem – izžāvētas sēklas pāršķiro ar 
rokām, izmantojot speciālu adatu vai zobu bakstāmo, atlasot visas vizuāli nederīgas sēklas – defor-
mētas, kaitēkļu bojātas, neraksturīgā krāsā. Lielražošanā sēklu tirgotāji šo operāciju veic mehanizēti 
ar speciāli konstruētām mašīnām. Pirms sējas būtu vēlama sēklu kalibrēšana pēc izmēra, jo tā dod 
iespēju nodrošināt precīzu izsēju un panākt vienmērīgu uzdīgšanu, bet pašu audzētās sēklas kalibrēt 
ar rokām ir grūti. Šim darbam ir nepieciešami speciāli sieti un vibrējošie galdi, kuri mazas saimniecības 
apstākļos ir pārāk dārgi.

Sēklu dezinfekcija. Šo darbu pašaudzētām sēklām veic tieši pirms sējas, jo mitrums veicina sēklu 
dīgšanu. Ļoti bieži dezinfekcijai izmanto kālija permanganātu (KMnO4), bet šim līdzeklim ir grūti noteikt 
optimālu koncentrāciju. Sīkākām sēklām arī 1 g 10 L-1 ūdens var būt par daudz, jo pārmērīgs mangāna 
daudzums uz sēklas apvalka var būt toksisks dīgļsaknei. Mazāk bīstams, bet tikpat efektīvs līdzek-
lis ir 5% ūdeņraža pārskābe. Sēklas iegremdē tās šķīdumā uz 15 minūtēm, izņem un apžāvē, lai tās 
būtu pietiekami sausas sējas veikšanai. Sējot ar rokām, sēklas var būt nedaudz mitrākas nekā sējot 
ar sējmašīnu. Ja starp apstrādi un sēju gaidāms ilgāks laiks (vairākas dienas), sēklas jāizžāvē līdz MK 
noteikumos Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” katrai sugai noteik-
tam mitrumam. Dažām sugām mitras sēklas siltumā sāk dīgt 2–3 dienu laikā atkarībā no temperatūras, 
bet, sējot šādas – saasnojušas – sēklas, tiek traumēta dīgļsakne un augs vairs neattīstās. Ir firmas, kas 
sēklas dezinficē ar karstu ūdeni (skat. 2.26. attēlu).
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2.26. attēls. Iekārta sēklu dezinfekcijai karstā ūdenī

Sēklu termiskā apstrāde pēc A. Vovka metodes tiek veikta, lai atbrīvotu sēklas no iespējamas gurķu 
mozaīkas vīrusa (CMV) infekcijas. Pret citām vīrusu infekcijām šī metode nav efektīva. Sausas ķirbjaugu 
sēklas novieto termostatā 50–52 °C temperatūrā uz 72 h (trīs diennaktis), pēc tam strauji paceļ tempe-
ratūru līdz 78–80 °C un tur sēklas vēl 24 h. Visefektīvāk izmantot divus termostatus un strauji pārvietot 
sēklas no viena otrā. Pakāpeniska temperatūras paaugstināšana nenodrošina vēlamo efektu.

Tomātu sēklas silda 50–52 °C temperatūrā 48 h, tad 78–80 °C vēl 96 h (četras diennaktis). Ir ļoti svarīgi 
nodrošināt precīzu temperatūras režīmu, jo paaugstināta temperatūra var negatīvi ietekmēt sēklu 
dīgtspēju. Apstrādes laikā sēklu kārta nedrīkst pārsniegt 1 cm.

Termisko apstrādi neveic selekcijas firmu ražotajām sēklām, jo tās jau ir pilnīgi sagatavotas sējai.

Tomātu sēklu apstrāde ar skābi. Pašaudzētas tomātu sēklas ar 20% sālsskābes (HCl) šķīdumu 
apstrādā pret vīrusu un bakteriālo infekciju. Sēklas marles vai audekla maisiņos iegremdē sālsskā-
bes šķīdumā uz 30 minūtēm, pēc tam nospiež šķīdumu un skalo ar tīru tekošu ūdeni 10–15 minūtes. 
Jāņem vērā, ka arī skalošanas ūdens var būt infekcijas avots, tāpēc drošāk izmantot destilēto ūdeni. 
Pēc tam sēklas izžāvē līdz 11% mitrumam.
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Inokulēšana ar derīgiem mikroorganismiem. Pākšaugu sēklas mēdz apstrādāt (inokulēt) ar sugai 
specifiskiem gumiņbaktēriju preparātiem, lai veicinātu to savairošanos uz augu saknēm (skat. 
2.27. attēlu).

Piemēram, celms, kas ir piemērots zirņiem un pupām, ir mazāk efektīvs citiem pākšaugiem. Apstrādi 
veic tieši pirms sējas, stingri ievērojot instrukcijas norādes. Svarīgi, lai mikrobioloģiskie preparāti būtu 
svaigi un pareizi glabāti – tos bojā tieši saules stari, mitrums un nepiemērota temperatūra.

12. uzdevums. Aprēķiniet!

Kurā laikā ir jāuzsāk sēklu stratifikācija ābelēm (plūmēm, bumbierēm), ja plānotais sējas laiks ir aprīļa 
beigas?

13. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Ar ko atšķiras krāsotas un nekrāsotas gurķu sēklas? (ir trīs pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) nekrāsotas gurķu sēklas nav ķīmiski apstrādātas; 

2) krāsotās sēklas ir apstrādātas ar fungicīdu; 

3) ar krāsu; 

2.27. attēls. Rhizobium baktēriju izveidoti gumiņi uz cūku pupu saknēm
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4) ar garšu; 

5) ar smaržu.

2. Kāpēc krāso dažādu dārzeņu sēklas? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai vieglāk ieraudzīt; 

2) lai atbaidītu skudras; 

3) lai iezīmētu veiktu ķīmisko apstrādi; 

4) lai sēšanas darbs būtu jautrāks; 

5) lai labāk izskatītos.

2.5. STĀDU UN DĒSTU AUDZĒŠANA SILTUMNĪCĀ UN 
ATKLĀTĀ LAUKĀ

Stādu un dēstu audzēšanas tehnoloģijas ir atkarīgas no sugas un audzēšanas mērķa. Siltumprasīgos 
augus parasti audzē siltumnīcā, aukstumizturīgos – vairāk audzē atklātā laukā. Bieži vien siltumnī-
cās audzē augus ar garu veģetācijas periodu. Dažkārt audzēšanu uzsāk siltumnīcā un turpina atklātā 
laukā.

2.5.1. KOKAUGI UN KRŪMI 

Stādu un dēstu audzēšana atklātā laukā un siltumnīcā

Kokaugu sēklas laukā vai siltumnīcā iespējams sēt visu gadu. 

Rudenī (oktobra beigās, novembra sākumā) sēj nestratificētas sēklas, tās nosedz ar kūdru, piemē-
ram, ošlapu kļavas (Acer negundo), krastu kļavas (Acer ginalla), ogu ābeles (Malus baccata), zirgkastaņas 
(Aesculus), ozolus (Quercus). Rudenī izsēj arī ilgi stratificētās sēklas – suņu rozes (Rosa canina), vilkābe-
les (Crataegus), klintenes (Cotoneaster).
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Pavasarī sēj to kokaugu sēklas, kuras nav jāstratificē vai īsu laiku jāstratificē, piemēram, parasto kļavu 
(Acer platanoides), kalnu kļavu (Acer pseudoplatanus).

Vasarā (tūlīt pēc sēklu ievākšanas) sēj tās sēklas, kuras īsu laiku saglabā dīgtspēju, piemēram, gobu, 
vīksnu (Ulmus), sudraba kļavu (Acer saccharinum), sarkano kļavu (Acer rubrum), bērzu (Betula), vītolu 
(Salix), apšu (Populus).

Sēklu iestrādes dziļums atkarībā no sēklas lieluma

Rupjas sēklas – 0–5 cm dziļi (zeltlietu (Laburnum)).

Ļoti lielas sēklas – 5–8  cm dziļi (zirgkastaņu (Aesculus), ozolu (Quercus), riekstkoku jeb valriekstu 
(Juglans)).

Lielas sēklas – 3–4 cm dziļi (kļavu (Acer), liepu (Tilia), ķiršu (Cerasus)).

Vidējas sēklas – 1–3 cm (skuju koku – baltegļu (Abies), lapegļu (Larix), egļu (Picea), priežu (Pinus); lapu 
koku – ligustru (Ligustrum), mahoniju (Mahonia), rožu (Rosa), vilkābeļu (Crataegus), karaganu (Caragana)).

Sīkas sēklas – 0,5–1,0 cm (pīlādžu (Sorbus), sniegogu (Symphoricarpus), bārbeļu (Berberis)).

Ļoti sīkas sēklas 0,5  cm (bērzu (Betula), vītolu (Salix), apšu (Populus), alkšņu (Alnus), rododendru 
(Rhododendron)).

Sējumu biezība atkarīga no kokaugu sugu sējeņu ātraudzības.

Lēnaudzīgiem skuju koku sugu sējeņiem, kas pirmajā veģetācijas periodā veido nelielu pieaugumu, 
attīstās maza skuju virsma, sējumu biezība var būt liela (600–700 gab. m-2), piemēram, dažādu sugu 
baltegles.

Ātraudzīgu koku sugu sējeņi pirmajā veģetācijas periodā sasniedz 0,3–1,2 m lielu pieaugumu, veido-
jas liela lapu virsma – sējumu biezība ir 30–70 sējeņu uz 1 m sējvadziņas, piemēram, apses, melnalkšņi, 
kārpainie bērzi.
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Cieto lapu kokiem – saulmīļu koku sugu sējeņiem, kas pirmajā veģetācijas periodā sasniedz 0,3–0,7 m 
augstumu, optimālā sējumu biezība ir 15–40 sējeņu uz 1 m sējvadziņas, piemēram, ozoli, Pensilvānijas 
oši, parastās kļavas.

Ātraudzīgu skuju koku sugu sējumos, kuros sējeņu vidējais pieaugums rudenī ir 20–30 cm, veido-
jas biezi skujots stumbrs, sējumu biezība ir 80–100 sējeņu uz 1 m sējvadziņas, piemēram, Eiropas un 
Sukačeva lapegles.

2.5.2. AUGĻAUGI

Sēkleņkoku un kauleņkoku sēklaudžu potcelmus audzē ar piķēšanu, bet kauleņkoku potcelmus var 
audzēt arī bez piķēšanas. Lai izaudzētu kvalitatīvus potcelmus, tiem ir jānodrošina rūpīga kopšana. 
Kvalitatīvu potcelmu raksturo labi attīstīta, sazarota sakņu sistēma, sakņu kakla diametrs 5–7  mm 
(zīmuļa diametrs) un veselīga virszemes daļa. Šādi potcelmi nākamā gadā ir derīgi acošanai 
(skat. 2.28. attēlu).

2.28. attēls. Kvalitatīvi ābeles ‘Antonovka’ sēklaudžu potcelmi
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Sēja un potcelmu audzēšana

Latvijas apstākļos labākais sēšanas laiks ir agrs pavasaris (aprīļa vidus), tāpēc sēšanai paredzētās dobes 
sagatavo jau rudenī. Izsēj stratificētas un pēcbriedes periodu izgājušas sēklas. Ja potcelmu audzēšanai 
izmanto dīgstu piķēšanas metodi, sēklas var izsēt daudz agrāk, tiklīdz laika apstākļi atļauj.

Potcelmu dīgstu audzēšana ar piķēšanu ir darbietilpīgs process, bet tam ir daudz priekšrocību:

1. sēklas var izsēt agri pavasarī, nav jāgaida augsnes apžūšana; rudenī sagatavotās dobēs sēklas var 
izsēt laicīgi – tiklīdz beidzas sals un ir nokusis sniegs;

2. sēklu izsēšanai nevajag lielu platību, pietiek ar nelielu dobi – uz 1 m2 var izsēt 250–300 g ābeļu 
sēklu;

3. kamēr sēklas dīgst, var rūpīgi sagatavot dobes dīgstu piķēšanai;

4. vienkopus dobē izsētas sēklas ir vieglāk apkopt, laistīt un nosargāt no putniem;

5. piķējot var izbrāķēt vāji attīstījušos un nekvalitatīvos dīgstus;

6. pēc piķēšanas dīgsti saņem noteiktu kopšanu un attīstās vienmērīgi;

7. piķējot dīgstiem attīstās kupla bārkšsakņu sistēma, jo pirms piķēšanas to saīsina.

Piķēšanai paredzētās sēklas izsēj ar rokām dobē kopā ar substrātu izkliedsējā, biezība – uz 1  cm2 

viena sēkla. Pēc sēklu izsējas dobes papildus pārkaisa ar kūdru – sēkleņkokiem 3–5 cm, kauleņkokiem 
4–6 cm biezumā. Aizsardzībai no putniem dobes apsedz ar tīklu vai zariem. Sēklas var sēt arī rindās, 
sagatavotās vadziņās, attālums dobē 12–15 cm; uz 1 cm vadziņas izsēj piecas sēklas.

Izsējas normu aprēķina, pieņemot, ka sēkleņkoku sēklām dīgstspēja ir 60–75%, kauleņkoku  
sēklām – 30–35%. Dīgstu audzēšanas periodu var paātrināt, pirmās sēklas izsējot sagatavotās lecektīs, 
pārējās – vēlāk uz lauka. Šādi var pagarināt piķēšanas periodu un saplānot darbus.
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Pēc sēklu izsēšanas jārūpējas par augsnes mitrumu, nepieciešamības gadījumā jālaista, sausā un 
vējainā pavasarī substrāts ātri izžūst. Līdz pirmo īsto lapiņu attīstībai sējumi ir jāsargā no putniem 
(skat. 2.29. attēlu).

Dīgstus piķē, kad ir pilnībā attīstījušās pirmās īstās lapas, jau iepriekš rūpīgi sagatavotās dobēs 
(skat. 2.30. attēlu). Augsnei jābūt labi sagatavotai un uzirdinātai, ja nepieciešams, arī salaistītai. Rindu 
attālums dobē ir vidēji 20 cm. Dīgstu attālumi rindā sēkleņkokiem 8–10 cm, kauleņkokiem – 4–5 cm. 
Kauleņkoku dīgstus piķē satuvinātos attālumos, lai samazinātu stumbra lejas daļas sazarošanos.

2.29. attēls. No putniem sargāti sadīguši sēklaudžu potcelmi pirms izpiķēšanas

2.30. attēls. Dīgstu piķēšana dobēs
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Pirms piķēšanas dīgļsaknes saīsina par trešdaļu, lai sakne sazarotos (ābelēm neļauj veidoties mietsak-
nei); dīgstus liek slīpi podiņos vai kastēs, aplaista. Ja ir silts, vējains un saulains laiks, dīgtus noēno vai 
novieto ēnā.

Dīgstu piķēšanai ir jāievēro pareiza piķēšanas tehnika. Ar piķējamo kociņu izveidotā bedrītē brīvi ievie-
to dīgstu līdz dīgļlapām, nesaliecot saknes un augsni vienmērīgi piespiežot. Pareizi iepiķēts dīgsts 
augsnē turas stingri. Pēc piķēšanas dobes aplaista. Ja naktī gaidāmas salnas, dobes ieteicams nosegt 
ar agrotīklu (skat. 2.31. attēlu).

Audzējot potcelmu dīgstus bez piķēšanas, darbus ir iespējams mehanizēt. Ar rokām sēj tikai tad, 
ja potcelmus audzē nelielā daudzumā. Sēkleņkoku sēklas sēj 3–4 cm, kauleņkoku – 1,5–2 cm attālu-
mā. Pēc izsēšanas dobes papildus pārkaisa ar kūdru – sēkleņkokiem 3–5 cm, kauleņkokiem 4–6 cm 
biezumā. Sēšanas dziļumu aprēķina, pieņemot, ka augsnes kārtai jābūt 3–5 reizes biezākai par sēklas 
lielumu.

Jāņem vērā, ka visas dīgtspējīgās sēklas var arī neuzdīgt, daļu dīgstu iznīcina slimības, kaitēkļi un putni. 
Līdz sējumu sadīgšanai regulāri jāuzirdina augsnes garoza, sējumi jāsargā no putniem. Audzējot bez 
piķēšanas, sarežģīti ir veikt dīgļsaknes saīsināšanu. Labu sakņu sistēmu veido kauleņkoki. Sakņu 
atgriešanu veic ar speciālu kaplim līdzīgu nazi, kas augsnē par trešdaļu saīsina sakni (skat. 2.32. attēlu).

2.31. attēls. Līdz dīgļlapām iepiķēts dīgsts
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2.32. attēls. Lai mazinātu mietsaknes veidošanos, saknes saīsina

Piķējumu kopšanā ir jāseko augu attīstībai. Intensīvākā kopšana parasti ir maijā un jūnijā. Ap pot-
celmiem augsne ir jāirdina, sausā laikā jālaista. Apmēram divas nedēļas pēc piķēšanas potcelmi ir 
jāmēslo ar slāpekļa mēslojumu (N) – 3 g m-2 N tīrvielā, otro reizi (pēc nepieciešamības) vēl pēc divām 
nedēļām. Lai neaizkavētu sēklaudžu nobriešanu, N saturošos mēslojumus nedod vēlāk par jūnija bei-
gām. Pareizi kopti potcelmi līdz rudenim sasniedz standartam atbilstošu augumu (skat. 2.33. attēlu). 
Potcelmus rok ārā septembra beigās – oktobrī, kad tie ir nobrieduši un lapas sāk dzeltēt. Ja lapas nav 
nobirušas, pirms izrakšanas potcelmus atlapo. Potcelmi noteikti ir jāizrok rudenī, tad tos sašķiro un 
pierok vai nu uz lauka, vai pagrabā. Rudenī izraktiem potcelmiem barības vielas ir vienmērīgi visās 
auga daļās – galvenokārt sakņu un dzinumu galotnēs. Tas pavasarī nodrošina ātru iesakņošanos. Ja 
potcelmus izrok un sagatavo stādīšanai tikai pavasarī, apgriežot saknes un dzinumus, tiem zūd daudz 
rezerves barības vielas – tie lēnāk iesakņojas un nīkuļo vai pat neieaug.
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2.33. attēls. Piķētie sēklaudži vasaras beigās

Pēc izrakšanas potcelmus šķiro:

1. šķira – sakņu kakla diametrs sēkleņkokiem ir ap 7 mm, kauleņkokiem 6 mm, kupla sakņu sistēma ar 
bārkšsaknēm, ar labi attīstītu, veselīgu virszemes daļu;

2. šķira – sakņu kakla diametrs sēkleņkokiem ir ap 5–7 mm, kauleņkokiem 4–6 mm, kupla sakņu sistē-
ma ar bārkšsaknēm, ar labi attīstītu, veselīgu virszemes daļu;

Nestandarts – nav pietiekams sakņu kakla diametrs, vāji attīstītas sānsaknes, virszemes daļa ir vāji 
attīstīta vai ar bojājumu pazīmēm. Tādus potcelmus atstāda un audzē vēl vienu gadu vai brāķē.

Rūpīgi skatās, vai uz saknēm nav bakteriālā sakņu vēža pazīmes (tumori) (skat. 2.34. attēlu).

2.34. attēls. Sakņu bakteriālā vēža izraisīti audu sabiezējumi – tumori
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Sašķirotos potcelmus sakārto saiņos, nolīdzinot pēc sakņu kakliem, saīsina stipri garās saknes. Ja stā-
dus paredzēts audzēt konteineros, sakni īsina atbilstoši konteinera izmēram.

Sašķirotos potcelmus glabā stādu glabātuvēs (dzesētavās) vai pierok īpaši sagatavotā pierakuma laukā. 
To ierīko paaugstinātā vietā, augsnei jābūt irdenai un labi sastrādātai. Nav pieļaujamas nezāles, augu 
atliekas, lai nepievilinātu grauzējus. Veicot pierakumu, potcelmus novieto slīpi (30–40 grādu slīpumā), 
sakni novieto 25–30 cm dziļi. Galotnes novieto dienvidu virzienā. Pareizi pieraktiem potcelmiem divas 
trešdaļas stumbra atrodas zem augsnes, bet saknes sedz apmēram 15 cm bieza augsnes kārta.

Potcelmus glabājot dzesētavā, tos ievieto kastēs vai maisos ar mitru substrātu vai skaidām. Visu glabā-
šanās laiku jānodrošina atbilstošs mikroklimats: gaisa mitrums 80–85%, temperatūra 0–4 °C. Šādi tiek 
uzglabāti potcelmi ziemas potēšanai.

Sēkleņkoku un kauleņkoku stādu audzēšana kokaudzētavā

Ierīkojot kokaudzētavu, uzmanība ir jāpievērš:

• reljefam – neder zemas vietas ieplakās, jo var apsalt jaunie dzinumi, ziemeļu nogāzēs augsne 
iesilst lēnāk un kavējas augu attīstība;

• augsnei – vēlamas labi iekultivētas mālsmilts augsnes;

• vēja aizsargstādījumiem atklātās vietās – vējš var noliekt un nolauzt acojumus; aizsargstādīju-
mos var stādīt sugu un šķirņu ciltskokus;

• kokaudzētavas grāmatai – kurā pieraksta iestādītos potcelmus, uzacotās šķirnes, pieauguma 
procentus u. c. informāciju.

Stādu audzēšanai ierīko kokaudzētavas laukus. Potcelmus stāda un aco pirmajā kokaudzētavas 
laukā.

Otrais kokaudzētavas lauks

Nākamā gada pavasarī lauku, kurā aug uzacotie potcelmi, sauc par otro kokaudzētavas lauku.

No uzacotā pumpura izaugušo dzinumu sauc par viengadīgo acotni. Šobrīd kokaudzētavās lielākā 
daļa stādu tiek realizēta kā viengadīgie acotņi – tie ir bez sānzariem, vieglāk transportējami un iestādīti 
labāk iesakņojas. Viengadīgos acotņus dārzā katrs dārznieks var veidot pēc saviem ieskatiem.
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Galvenie kopšanas darbi otrajā kokaudzētavas laukā

• Tikko nokusis sniegs, nogriež potcelmu augšējo daļu līdz uzacotajam pumpuram, lai veicinātu tā 
spēcīgāku augšanu. Griezumu veic slīpi, 0,5 cm virs pumpura, lai tas neiekalstu. Griezuma virsmu 
nosmērē ar potvasku. Sēkleņkokiem droši var griezt līdz pumpuram, kauleņkokiem kokaudzēta-
vās potcelma augšējo daļu mēdz nogriezt, atstājot virs uzacotā pumpura 10–15 cm celmiņu. Pie 
celmiņa piesien pumpura dzinumu, lai tas aug taisni. Celmiņu izgriež jūlijā.

• Veic potcelma atvašu izlaušanu – lai veicinātu uzacotā pumpura spēcīgāku augšanu.

• Ja šķirnes dzinums veidojas līks, to piesien pie mietiņa vai arī pagatavo speciālus atbalstus.

• Ja dzinumi aug vāji, dot slāpekļa papildmēslojumu agri pavasarī.

• Rudenī stādus pirms izrakšanas atlapo.

Augļkoku stādu kvalitātes prasības

Stādiem jābūt:

• nobriedušiem;

• bez lieliem pumpuru zudumiem;

• ar daļēji vai pilnīgi aizaugušām zaru un potcelmu griezumu rētām;

• kailsakņu stādiem jābūt atlapotiem; bez mehāniskiem mizas un sakņu bojājumiem;

• bez potcelma dzinumiem.

Trešais kokaudzētavas lauks

Dažas kokaudzētavās sēkleņkoku stādus audzē vēl vienu gadu, ar izveidotu vainagu.

Galvenie kopšanas darbi trešajā kokaudzētavas laukā

• Pavasarī acotņiem veic galotnes saīsināšanu – iegriešanu vainagā apmēram 1–1,10 m augstumā, 
lai veicinātu sānpumpuru plaukšanu.

• Stumbra daļā 0,6–0,8 m augstumā no zemes nobrauka visus pumpurus.
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• Vasarā izgriež konkurences zarus, ieveido zarus ar platiem atzarošanās leņķiem (zarus atliec ar 
veļas knaģiem).

• Rudenī stādi ir jau ar izveidotu vainagu.

14. uzdevums. Izmēģiniet!

Novērojiet uzdīgšanas ilgumu un sējeņu kvalitāti!

• Iepildiet substrātu divos podiņos!

• Iesējiet ābolu sēklas vienā podiņā 2 cm dziļumā, otrā podiņā 5 cm dziļumā!

• Izdariet secinājumus!

15. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Uzskaitiet pazīmes, kas raksturo labu augļkoka potcelmu! Pamatojiet savu atbildi!

2. Cik cm dziļumā sēsiet ābeles, plūmes, persikus, valriekstus? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) 2–3 sēklu diametra dziļumā; 

2) lai augsne apsedz sēklas virspusi; 

3) lāpstas dziļumā.

2.5.3. PUĶU DĒSTU AUDZĒŠANA

Sēklu sagatavošana sējai. Rupjās sēklas (kliņģerītes, kreses) pirms sējas kalibrē ar sietu, atdalot sīkās 
sēklas un piemaisījumus. Sēklas ar cietiem apvalkiem (puķuzirņus) var mērcēt siltā ūdenī 40–45 °C 
temperatūrā 24 stundas. Kvalitatīvas, kodinātas sēklas sēj uzreiz bez mērcēšanas.

Sējumu kastīšu sagatavošana. Sēšanai var izmantot koka dēlīšu kastītes (60 × 30 × 8 cm), plastmasas 
kastes, podus, kasetes vai presētos kūdras podus. Kastēs pilda sagatavotu, mitru un iesilušu substrātu 
vai dārza augsni, atstājot 1 cm no augšas. 2.35. attēlā redzams, kā substrātu nolīdzina un ar koka dēlīti 
pieblīvē.
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2.35. attēls. Sējumu kastītē substrātu nolīdzina un ar koka dēlīti pieblīvē

Sēklu sēja. Rupjākās sēklas (samtenes, puķuzirņus) sēj rindsējā, smalkākās – izkliedsējā. Rupjākām 
sēklām caur sietu 2–3 sēklu biezumā uzsijā substrātu, kam pievienota smilts. Substrātu ar dēlī-
ti nolīdzina, pieblīvē, apsmidzina ar ūdeni caur smalku lejkannas sietiņu. Smalkās sēklas (petūnijas, 
lobēlijas, begonijas) substrātā neiestrādā, bet pieblīvē ar dēlīti un apsmidzina ar ūdeni, uzliek kastītei 
stiklu vai plēvi un novieto diedzēšanai. Katrai puķu sugai pieliek etiķeti ar auga nosaukumu un sējas 
datumu. Pārsvarā viengadīgo puķu sēklas diedzē 18–20 °C temperatūrā tumsā, taču ir sēklas, kurām 
nepieciešama gaisma. Piemēram, dziedzerainajai nemēzijai (Nemesia strumosa) sēklas ir ļoti sīkas, pēc 
sēšanas tās viegli iespiež augsnē, augsni neuzber. Sēklas 20 ºC temperatūrā sadīgst 7–12 dienu laikā. 
Zemajai lobēlijai (Lobelia erinus) sēklas ir ļoti sīkas, jādiedzē gaismā, pēc sēšanas viegli iespiež augsnē, 
18 °C temperatūrā sadīgst 10–14 dienu laikā. Vallera spriganes (Impatiens walleriana) sēklas neapklāj 
ar substrātu, jo dīgšanai vajadzīga gaisma. Vienas no sīkākajām sēklām ir ilgziedīgajai begonijai jeb 
leduspuķei (Begonia × semperflorens), audzējot dēstus, sēj decembrī, janvārī siltumnīcā kastēs, jādiedzē 
gaismā, pēc sēšanas augsni neuzber, sēklas viegli iespiež augsnē. Sēklas var sajaukt ar smiltīm, tad tās 
labāk izkliedēsies. Pēc iesēšanas kastei uzliek stiklu, lai uzturētu vienmērīgu mitrumu. Sēklas 22–24 °C 
temperatūrā sadīgst 10–12 dienu laikā. Ziemas mēnešos sējeņus papildus apgaismo, jo dīgs tošām 
begonijām gaisma ir nepieciešama 16 stundas, bet augšanas periodā – vismaz 14 stundas diennaktī. 
Pēc sēklu izdīgšanas stiklu noņem un temperatūru samazina līdz 16–20 °С.

Sēklu sēšanai tieši kasetēs, podos ir zināmas priekšrocības – nav jāpārpiķē. Tas svarīgi augiem ar miet-
sakni (piemēram, plīvurpuķēm). Sējot rupjas sēklas tieši kasetēs vai tieši podos (piemēram, lupīnas, 
kobejas, kreses, puķupupas), izlaiž vienu piķēšanas posmu. Šādas sējas nosacījumi: sēklām jābūt ar 
labu dīgtspēju, jānodrošina optimāli dīgšanas apstākļi. Skatīt sadaļā par dārzeņu sēju.
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Pārsvarā visām viengadīgo puķu sēklām, tiklīdz parādās dīgsti, kastītes novieto gaismā un par dažiem 
grādiem zemākā temperatūrā nekā dīgšanas laikā.

2.36. attēlā redzama smalkāko sēklu izkliedsēja. 2.37. attēlā redzami sadīguši sējeņi izkliedsējā.

2.36. attēls. Sēklu sēšana kastītē izkliedsējā

2.37. attēls. Sadīguši plaukšķenes (Silene otites) sējeņi izkliedsējā
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Sējeņu piķēšana. Sējeņus piķē, kad izveidojušās dīgļlapas un pirmais īsto lapu pāris. Kastes piepilda 
ar substrātu, gar malām piespiež, lai kūdra neatlec un neveido spraugas, un aplaista. Ar marķieri vai 
dēlīti substrātā iezīmē rindiņas. Sējeņus izņem no kastītes, garās saknes saīsina par trešdaļu. Ar piķē-
jamo kociņu izveido bedrīti paredzētajā vietā kastē vai podā un, turot sējeni aiz dīgļlapām, iestāda, 
substrātu piespiež saknēm un aplaista. 2.38. attēlā redzams, kā veic piķēšanu. Augam jābūt tā iestā-
dītam, lai tas stingri turas substrātā. Pārsvarā viengadīgo puķu dēstus piķē vienreiz, taču atsevišķām 
puķēm dēsti ir ļoti sīki un aug lēni, piemēram, begonijām dēstus piķē kastē 2–3 cm attālumā citu no 
cita, kad izveidojušās 3–4 lapiņas. 2.39. attēlā redzami izpiķēti begoniju dēsti. Vēlāk augus pārpodo 
(iestāda podos). 2.40. attēlā parādīti atkārtoti izpiķēti begoniju dēsti podos. Lobēlijām ir ļoti sīki sējeņi, 
tāpēc tos piķē pa 5–7 kopā. 2.41. attēlā redzami izpiķēti lobēliju dēsti. Ja kastē piķē dažādu puķu dēs-
tus, tad tos izvieto rindās un pieliek etiķeti. 2.42. attēlā redzamas kastē izpiķētas dažādas viengadīgās 
puķes, kas atdalītas ar etiķeti.

2.38. attēls. Dēsta stādīšanai podā izmanto piķējamo kociņu



156156

2. NODAĻA
ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA 2.

5.

2.39. attēls. Kastē izpiķēti mazi begoniju dēsti

2.40. attēls. Atkārtoti izpiķēti begoniju dēsti podos
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2.42. attēls. Kastē izpiķētas dažādas viengadīgās puķes: kreisajā pusē – petūnijas (divas rindas), vidū – 
skaistnātres (divas rindas), labajā pusē – spilgtās salvijas (divas rindas)

2.41. attēls. Pa vairākiem kopā izpiķēti lobēliju dēsti
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Izvēloties sējeņu turpmākās audzēšanas tehnoloģiju, jāņem vērā, ka atkarībā no izvēlētā audzēša-
nas konteinera tilpuma ir iespējams ietekmēt turpmāko auga augšanu un attīstību. Lielāks substrāta 
daudzums veicina auga veģetatīvo augšanu. Ierobežojot substrāta tilpumu, augam tiek sekmēta ģene-
ratīvā attīstība.

Priekšrocības, sējeņus piķējot kasetēs:

• tiek racionāli izmantotas siltumnīcas telpas, jo augi aizņem mazāku platību;

• katram augam tiek nodrošināti vienādi gaismas apstākļi un substrāta daudzums;

• augi straujāk aug;

• tiek patērēts mazāk substrāta salīdzinājumā ar podiem un kastēm;

• fiziski vieglāk pārnēsāt ir kasetes nekā kastītes vai podus;

• netiek traumēta augu sakņu sistēma, tos pārstādot;

• kasetes ir vieglāk dezinficēt nekā koka kastītes.

Trūkumi, sējeņus piķējot kasetēs:

• biežāk jālaista;

• pēc noteikta laika (atkarībā no sugas un laika apstākļiem) sējeņi no kasetēm jāpārpodo.

Priekšrocības, sējeņus piķējot podos:

• atkrīt audzēšanas posms kasetēs;

• augiem augot, ir iespējams tos podos izvietot attālāk vienu no otra;

• mazāk žūst salīdzinājumā ar kasetēm;

• pārstādot augus, saknes cieš mazāk, nekā audzējot kastītēs.

Trūkumi, sējeņus piķējot podos:

• aizņem vairāk vietas;

• nepieciešams vairāk substrāta;

• ilgāk aug.
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Dēstu kopšana. Pēc piķēšanas dēstus rasina, noēno un novieto vēsākā temperatūrā (15  °C tem-
peratūrā) nekā dīgšanas laikā, lai tie labāk iesakņotos. Tos regulāri laista, vienu reizi nedēļā dod 
papildmēslojumu – pārmaiņus 0,1% komplekso mēslojumu un 0,1% kalcija nitrāta šķīdumu. Pirms 
izstādīšanas dārzā dēstus norūda – pa dienu iznes laukā, bet pa nakti ienes siltumnīcā, atkārto dažas 
dienas. Audzējot lielākos apjomos, dēstu norūdīšanu veic, intensīvi vēdinot siltumnīcu.

Viengadīgo puķu iedalījums pēc veģetācijas perioda garuma

Visām viengadīgajām puķēm ir kopīga īpašība – tās iziet pilnu attīstības ciklu vienā veģetācijas perio-
dā: no sēklas izaug, uzzied un nogatavina sēklas. Viengadīgās puķes pēc veģetācijas perioda garuma 
iedala trīs grupās – īss, vidēji garš un garš. 2.9. tabulā sagrupētas viengadīgās puķes pēc veģetācijas 
perioda garuma. Veģetācijas perioda garums ir laiks no sēklas dīgšanas līdz gatavam stādam.

2.9. tabula
Viengadīgo puķu veģetācijas perioda garums (no sēklas līdz stādam)

Īss veģetācijas periods
Vidēji garš veģetācijas 

periods
Garš veģetācijas periods

Ārstniecības kliņģerīte 
(Calendula officinalis) 

Haustona agerāts 
(Ageratum haustonianum)

Ilgziedīgā begonija
(Begonia × semperflorens)

Zilā rudzupuķe 
(Centaurea cyanus) 

Lielā lauvmutīte 
(Antirrhinum majus) 

Dzeloņainā kleome
(Cleome spinosa)

Ķīļveida krizantēma 
(Chrysanthemum carinatum)

Ķīnas astere 
(Callistephus chinensis) 

Bārberes diascija
(Diascia barberae) 

Nagainā klarkija
(Clarkia unguiculata)

Sekstainā celozija
(Celosia argentea var. cristata) 

Sudrabainā dihondra
(Dichondra argentea)

Trejkrāsu tītenis
(Convolvulus tricolor)

Spalvu celozija
(Celosia argentea var. plumosa)

Kokveida heliotrops 
(Heliotropium arborescens)

Krāsu brūnactiņa 
(Coreopsis tinctoria)

Spilgtā gazānija 
(Gazania rigens)

Vallera sprigane
(Impatiens walleriana)

Divplūksnu kosmeja 
(Cosmos bipinnatus)

Lodveida gomfrēna 
(Gomphrena globosa) 

Zemā lobēlija 
(Lobelia erinus)
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Īss veģetācijas periods
Vidēji garš veģetācijas 

periods
Garš veģetācijas periods

Kalifornijas ešolcija 
(Eschscholzia californica)

Seglapu salmene 
(Helichrysum bracteatum) 

Krāšņā lobēlija
(Lobelia speciosa)

Lielziedu godēcija
(Godetia grandiflora)

Balzamīņu sprigane
(Impatiens balsamina)

Miltainā salvija
(Salvia farinacea)

Gleznā ģipsene
(Gypsophila elegans)

Slotiņu vasareglīte
(Kochia scoparia) 

Izplestā salvija
(Salvia patens)

Vasaras saulgrieze 
(Helianthus annuus)

Jomotā limonija
(Limonium sinuatum)

Spilgtā salvija 
(Salvia splendens)

Rūgtā ibēre
(Iberis amara)

Jūrmalas lobulārija 
(Lobularia maritima) 

Dienvidamerikas verbēna
(Verbena bonariensis)

Čemuru ibēre
(Iberis umbellata)

Parastā lefkoja 
(Matthiola incana) 

Kanādas verbēna
(Verbena canadensis)

Olveida zaķaste
(Lagurus ovatus)

Spārnotā puķutabaka 
(Nicotiana alata)

Hibrīdā verbēna
(Verbena × hybrida)

Smaržīgais puķuzirnis
(Lathyrus odoratus)

Hibrīdā petūnija  
(Petunia × hybrida) 

Skarbā verbēna
(Verbena rigida)

Divragainā matiola 
(Matthiola bicornis)

Lielziedu portulaka 
(Portulaca grandiflora) 

Damaskas nigella 
(Nigella damascena)

Parastais rīcins
(Ricinus communis)

Zīda magone
(Papaver rhoeas)

Pūkainā rudbekija 
(Rudbeckia hirta)

Smaržīgā rezēda 
(Reseda odorata)

Sudrablapu krustaine
(Senecio cineraria)

Zaļziedu salvija
(Salvia viridis)

Augstā samtene
(Tagetes erecta)



161161

2. NODAĻA
ĢENERATĪVĀ PAVAIROŠANA 2.

5.

Īss veģetācijas periods
Vidēji garš veģetācijas 

periods
Garš veģetācijas periods

Zvaigžņotā skabioza 
(Scabiosa stellata)

Zemā samtene
(Tagetes patula)

Lielā krese 
(Tropaeolum majus)

Gleznā cinnija
(Zinnia elegans)

Īss veģetācijas periods – sēj dobē paliekošā vietā, tiklīdz augsne ir pietiekami iesilusi, parasti aprīļa 
beigās, maija sākumā, uzzied jūnija beigās vai jūlijā, sēklas nogatavojas augusta beigās, septembrī. 
2.43. attēlā redzama kliņģerīte, kas ir populāra viengadīgā puķe sēšanai paliekošā vietā.

Vidēji garš veģetācijas periods – sēj martā, aprīlī, audzē dēstus, pēc pavasara salnām izstāda dobēs, 
balkona kastēs, apstādījumos. 2.44.  attēlā redzami Haustona agerāta dēsti podos un 2.45.  attēlā 
Haustona agerāta ziedi.

2.43. attēls. Ārstniecības kliņģerīte (Calendula officinalis)
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2.44. attēls. Haustona agerāta dēsti podos

2.45. attēls. Haustona agerāta ziedi
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Garš veģetācijas periods – sēj decembrī, janvārī, februārī, audzē dēstus, pēc pavasara salnām izstāda 
dobēs, balkona kastēs, apstādījumos. Uzzied jūnijā, jūlijā un augustā, sēklas nogatavojas septembrī, 
oktobrī, vai arī tās nespēj nogatavoties.

Ļoti garš veģetācijas periods ir ilgziedīgajai begonijai jeb leduspuķei, tāpēc sēklas sēj decembrī, janvārī 
un audzē ar dēstu. 2.46. attēlā redzami ilgziedīgo begoniju dēsti.

No sēklām audzētu viengadīgo puķu audzēšanas apstākļi apkopoti 2.10. tabulā.

2.10. tabula
No sēklām audzētu viengadīgo puķu audzēšanas apstākļi

Ģints nosaukums
Sēšanas 

laiks 
(mēneši)

Sēšanas/
audzēšanas 

veids

Dīgšanas/dēstu 
audzēšanas 

temperatūra (°C) 

Sēklu 
dīgšanas 

laiks (dienas)

Agerāti (Ageratum) II–III dēstiem 18–21/16 6–14

Amaranti (Amaranthus) III–IV dēstiem 15–18/12–15 6–14

Lauvmutītes 
(Antirrhinum) 

II–IV dēstiem*
15–23/15/, 
vēlāk 8–15

10–14

Ilgziedīgā bego-
nija (Begonia × 
semperflorens) 

XII–I dēstiem* 22–24/18–20 10–14

2.46. attēls. Ilgziedīgo begoniju jeb leduspuķu dēsti
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Ģints nosaukums
Sēšanas 

laiks 
(mēneši)

Sēšanas/
audzēšanas 

veids

Dīgšanas/dēstu 
audzēšanas 

temperatūra (°C) 

Sēklu 
dīgšanas 

laiks (dienas)

Kliņģerīte (Calendula) III–VI dobē 15–20/8–12 10–14

Asteres (Callistephus) III–IV dēstiem 10–15/12–15 7–14

Celozijas (Celosia) II–III dēstiem 20/14–18 7–14

Rudzupuķes 
(Centaurea cyanus)

IV–V dobē 15–20/10–14 10–14

Klarkijas (Clarkia) III–IV/V dēstiem/dobē 15–20 8–14

Kleomes (Cleome) II–III dēstiem 18/15 14–20

Kosmejas (Cosmos) IV–V dobē 15–18 12–14

Ešolcijas (Eschscholzia) IV–V dobē 15–22 10–14

Gazānijas (Gazania) III dēstiem 18/16 7–14

Ģipsenes (Gypsophila) VI–V dobē 15–20/14–18 12–20

Saulespuķes 
(Helianthus)

IV–V dobē 16–18/15–18 7–14

Seglapu salme-
ne (Helichrysum 
bracteatum)

III–IV dēstiem 18/12–16 10–20

Kokveida heliotrops 
(Heliotropium 
arborescens) 

II dēstiem*
18/13–15, 
vēlāk 8–10

14–20

Vallera sprigane, 
balzamīne (Impatiens 
walleriana)

I–III dēstiem* 20–25/12–16 14–20

Puķuzirņi (Lathyrus) IV dēstiem/dobē 15/8–10 14

Limonijas (Limonium) IV dēstiem 18–20/12–15 7–14
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Ģints nosaukums
Sēšanas 

laiks 
(mēneši)

Sēšanas/
audzēšanas 

veids

Dīgšanas/dēstu 
audzēšanas 

temperatūra (°C) 

Sēklu 
dīgšanas 

laiks (dienas)

Lobēlijas (Lobelia) II–III dēstiem* 18/12 7–14

Lobulārijas (Lobularia) IV–V dēstiem/dobē 16–18/12 8–14

Nemēzijas (Nemesia) III–IV dēstiem* 12/8 14–20

Puķutabaka (Nicotiana) III–IV dēstiem 18/12–16 14–20

Magones (Papaver) IV–V dobē 15–20/8 14–20

Petūnijas (Petunia) II dēstiem
18–20/15–17/
12–16

14–20

Rīcins (Ricinus) III–IV dēstiem 20/12–14 14–20

Pūkainā rudbekija 
(Rudbeckia hirta) 

II–IV dēstiem 16/16 14–20

Miltainā salvija (Salvia 
farinacea)

I–III dēstiem* 18/10–14 12–20

Spilgtā salvija (Salvia 
splendens)

I–III dēstiem* 22/12–16 7–14

Krustaines (Senecio) III dēstiem* 18/10–12 7–14

Samtenes (Tagetes) III–V dēstiem 18/12–16 7–14

Kreses (Tropaeolum) IV–V dēstiem/dobē 15/10–12 14–20

Verbēnas (Verbena) I–II dēstiem* 18–20/10–16 20–30

Cinnijas (Zinnia) III–IV dēstiem 20/16–18 10–14

*Sēklas diedzē gaismā, nepārklājot ar substrātu.

Divgadīgās puķes pirmajā gadā izveido lapu rozeti un uzkrāj barības rezerves, bet otrajā gadā uzzied 
un nogatavina sēklas. Divgadīgo puķu ir mazāk nekā viengadīgo, un tās pārsvarā uzzied pavasarī – 
lielziedu atraitnītes (Viola  ×  wittrockiana), ilggadīgā mārpuķīte (Bellis perennis), meža neaizmirstule 
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(Myosotis sylvatica), bet dažas arī vasarā čemuru jeb studentu neļķe (Dianthus barbatus), parastā kārš-
roze (Alcea rosea), purpursarkanā uzpirkstīte (Digitalis purpurea). 

No sēklām audzētu divgadīgo puķu audzēšanas apstākļi doti 2.11. tabulā.

2.11. tabula
No sēklām audzētu divgadīgo puķu audzēšanas apstākļi

Nosaukums
Sējas laiks 
(mēneši)

Sēšanas 
veids

Dīgšanas 
temperatūra (°C) 

Dīgšanas laiks 
(dienas)

Kāršrozes (Alcea) V–VII dēstiem 20–25 15–30

Ilggadīgā mārpuķīte 
(Bellis perennis)

VI–VII dobē 18 10–14

Čemuru neļķe 
(Dianthus barbatus) 

VI dobē 15 12–14

Purpursarkanā 
uzpirkstīte (Digitalis 
purpurea)

V–VI dobē 15 14–18

Meža neaizmirstule 
(Myosotis sylvatica)

VIII–IX dēstiem* 15–20 14–21

Kailstublāja magone 
(Papaver nudicaule) 

VI–VII dobē 18 10–14

Lielziedu atraitnīte 
(Viola × wittrockiana) 

VII dēstiem 16 14–18

*Sēklas diedzē gaismā, nepārklājot ar substrātu.

Viengadīgo un divgadīgo puķu audzēšana

Viengadīgajām un divgadīgajām puķēm piemērota saulaina vieta, vidēji smaga, irdena, trūdvielām 
bagāta augsne, kuras reakcija pH KCl 6,5–7,0. Augsni sastrādā pirms sēšanas vai stādīšanas 25–30 cm 
dziļi. Tā nedrīkst būt sablīvēta, tāpēc to uzrok. Vienlaikus iestrādā komplekso mēslojumu atkarībā no 
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augsnes un augu sugas. Pirms stādīšanas augsni salej un ļauj ūdenim iesūkties. Regulārus stādījumus, 
ornamentu zīmējumus atzīmē ar auklu, mietiņiem vai smiltīm.

Tiešā sēja un stādīšana lauka apstākļos:

• sēklas sēj 0,5–1,5 cm dziļi (atkarībā no sēklas lieluma) vadziņā vai arī izkaisa dobē;

• pēc iesēšanas vadziņas aizrauš ar grābekli, viegli piespiežot, un sējumus viegli apsmidzina ar 
ūdeni;

• puķu dēstiem stādīšanas attālumu izvēlas atbilstoši auga augstumam un cera platumam;

• dēstus ieteicams stādīt apmākušās dienās. Ja stāda saulainā laikā, tad labāk pievakarē, lai tie 
neizkalstu karstā saulē. Pēc stādīšanas augus aplaista.

No sēklām audzētu divgadīgo puķu audzēšanas apstākļi:

• sēj no maija līdz septembrim siltumnīcā kastēs vai dēstu dobē, dīgst 8–20 dienas;

• var sēt tieši dobē jūlijā, augustā;

• laukā izstāda 2–3 mēnešus vecus augus 20 × 25 cm attālumā citu no cita; 

• agri sētās zied jau rudenī, vēlu sētās – nākamajā gadā no aprīļa līdz oktobrim.

Pavairojot ziemcietes ģeneratīvi – ar sēklām –, tās var strauji savairot, jo lielākajai daļai ziemciešu 
dēsti izaug piecus vai sešus mēnešus pēc iesēšanas. Ziemciešu ģeneratīvā pavairošana nav tik izplatīta 
kā veģetatīvā. Ar sēklām pavairo tās ziemciešu sugas un šķirnes, kas dod vecākiem līdzīgus pēcnācē-
jus. Pavairošanu ar sēklām maz izmanto arī tāpēc, ka sēklas nedīgst tik vienmērīgi kā viengadīgajām 
puķēm un paiet ilgāks laiks no sēklu iesēšanas līdz dīgļlapas attīstībai (20–30 dienas un ilgāk). Sēklas 
ievāc, tiklīdz pogaļas sāk atvērties. Lielāko daļu ziemciešu sēj uzreiz pēc sēklu novākšanas, jo tās ļoti 
ātri zaudē dīgtspēju, piemēram, sudrabsveces (Cimicifuga). Ja tās sēj nākamajā gadā, tad no iesētajām 
sēklām sadīgst apmēram puse. Sēklas sēj kastēs vieglā smilts augsnē un novieto ēnainā, no vējiem 
pasargātā vietā. Peoniju (Paeonia) sēklas sēj augsnē vai kastītē uzreiz pēc ievākšanas – septembrī. 
Ja sēklas ir iesētas kastītē, to tur istabas temperatūrā 2–3 mēnešus, tad nedēļu nodrošina zemāku 
temperatūru (2–4 °C), pēc tam šo ciklu atkārto vairākkārt līdz sēšanai. Visu laiku jāseko līdzi, lai sēklu 
kastītes neiekalst. Sēklas dīgst ilgi, dīgtspēja ir zema. Augs uzzied pēc 4–6 gadiem.
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16. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi! 

1. Kuru puķu sēklas diedzē gaismā? (ir piecas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) smalkās sēklas; 

2) rozes; 

3) naktsvijoles; 

4) petūnijas; 

5) lobēlijas; 

6) begonijas; 

7) nemēzijas; 

8) smaržīgo puķu sēklas; 

9) puķuzirņus.

2. Ko nozīmē dēstu norūdīšana? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vienu dienu pa dienu iznes laukā, bet pa nakti ienes siltumnīcā; 

2) augus nēsā ārā un iekšā atkārtoti nedēļu; 

3) augus pakāpeniski pieradina lauka apstākļiem.

3. Nosauciet viengadīgās puķes, kuras var sēt tieši dobē paliekošā vietā! (ir deviņas pareizās atbildes) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) kliņģerītes; 

2) petūnijas; 

3) begonijas; 

4) rudzupuķes; 

5) kosmejas; 
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6) ešolcijas; 

7) ģipsenes; 

8) agerātus; 

9) saulgriezes; 

10) ibēres; 

11) dālijas; 

12) magones; 

13) kreses.

4. Kura no minētajām viengadīgajām puķēm ir ar īsu veģetācijas periodu? (ir viena pareizā atbilde) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) kliņģerītes; 

2) petūnijas; 

3) begonijas.

5. Nosauciet viengadīgās puķes ar vidēji garu veģetācijas periodu! (ir piecas pareizās atbildes) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) agerāti; 

2) mangoldi; 

3) ziedkāposti; 

4) lauvmutītes; 

5) asteres; 

6) rudzupuķes; 

7) gazānijas; 

8) cinnijas.
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6. Kurā laikā sēj viengadīgās puķes ar garu veģetācijas periodu? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) decembrī, janvārī, februārī; 

2) februārī aprīlī, maijā.

7. Kuras ir populārākās divgadīgās puķes? (ir piecas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) atraitnītes; 

2) agerāti; 

3) mārpuķītes; 

4) neaizmirstules; 

5) dālijas; 

6) studentu neļķes; 

7) parastās kāršrozes; 

8) flokši.

2.5.4. DĀRZEŅU DĒSTU AUDZĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Lielākā daļa dārzeņu tiek audzēta no dēsta. Daļa dārzeņkopju audzē dēstus samērā vienkārši – kastī-
tēs vai dobēs, bet arvien biežāk arī mazās un vidēja lieluma saimniecībās tiek izmantoti mūsdienīgie 
dēstu audzēšanas paņēmieni un tehnoloģijas.

Kur audzēt? Siltumnīcu kultūru dēstus (gurķus, tomātus, paprikas, baklažānus, melones, agrīnos 
ziedkāpostus, Pekinas kāpostus, salātus) audzē apkurināmās stikla vai plēves siltumnīcās, bet lauka 
kultūras atkarībā no paredzētā izstādīšanas laika audzē vairāk vai mazāk apkurināmās siltumnīcās 
(puravus, agros galviņu un ziedkāpostus, lauka gurķus un tomātus, salātus), lecektīs un plēves tune-
ļos (parasti kāpostaugus) un pat atklātā laukā (galviņu un ziedkāpostus vēlākai stādīšanai, Pekinas 
kāpostus).
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Audzēt ar tiešo sēju vai ar piķēšanu? Tradicionāli liela daļa siltumnīcu kultūru – tomāti, paprikas, 
bieži arī gurķi – tiek audzēti ar piķēšanu. Šim nolūkam sēklas vispirms sēj kastītēs (labāk 4–5 cm attā-
lās rindiņās, nevis izkliedsējā), diedzē īpašos apstākļos (paaugstinātā temperatūrā un gaisa mitrumā) 
speciālās telpās vai tieši siltumnīcās un, kad sējeņi sasniedz pietiekamu lielumu (jābūt ar pilnīgi atvēr-
tām dīgļlapām), tos piķē – pārstāda kastītēs, dobēs vai kasetēs katrai sugai optimālos attālumos. Ar 
piķēšanu mēdz audzēt arī lauka dārzeņu dēstus: visas kāpostu kultūras (pārsvarā gan agros galviņu un 
ziedkāpostus), salātus, sīpolus, lapu, sakņu un kātu selerijas, garšaugus. Piķēšana ļauj ietaupīt siltumu 
(apkures izmaksas) siltumnīcu dēstu audzēšanā un dod iespēju racionālāk izmantot siltumnīcu platī-
bu, ja sēklām ir pazemināta dīgtspēja, kā arī gadījumos, kad precīzā sēja nav iespējama. Taču piķēšana 
prasa papildu darbu, un daļa augu (gurķi un citi ķirbjaugi) to slikti pacieš. Jo augstāka ir vienas sēkliņas 
cena, jo biežāk izmanto piķēšanu.

Ar tiešo sēju kasetēs vai podiņos audzē visus kāpostus, gurķus un citus ķirbjaugus, no dražētām sēk-
lām – salātus un selerijas.

Tiešā sēja ļauj ietaupīt laiku un darbu, bet prasa lielākas siltumnīcu platības, kā arī izvirza augstas pra-
sības sēklu kvalitātei (dīgtspēja, dīgšanas spars, kalibrs, krāsa, gluda virsma utt.). Audzēšana ar tiešo 
sēju kastītēs vai dobēs nereti prasa sējeņu retināšanu, tāpēc pieaug sēklu patēriņš. Mūsdienās tā ir 
izplatīta tikai amatieru vidū.

Sējeņu pārpodošanu daudzi dārzeņu dēstu audzētāji bieži izmanto piķēšanas vietā. Proti, tomātu, 
papriku, baklažānu sēklas vispirms sēj kasetēs, bet, kad augiem ir izveidojušās 2–4  īstās lapas un 
tās saskaras viena ar otru, tos pārstāda podā, netraumējot sakņu sistēmu. Salīdzinājumā ar klasisko 
piķēšanu šis paņēmiens ievērojami paaugstina darba ražīgumu un kvalitāti, nodrošinot labāku augu 
veselību.

Dēsti ar vaļējo sakņu sistēmu tiek audzēti kastītēs vai dobēs. Šādi daži audzētāji mēdz audzēt dār-
zeņu dēstus realizācijai tirgū, kā arī daļu galviņkāpostu (bieži arī puravus). Šis audzēšanas paņēmiens 
izmaksā vislētāk, bet augu sakņu sistēma cieš pārstādīšanas, un īpaši transportēšanas, laikā, tāpēc 
dēsti ar vaļējo sakņu sistēmu sliktāk ieaugas pastāvīgā vietā. Tāpat pieaug kūdras substrāta patēriņš 
uz vienu augu, arī dēstu kastīšu pārcilāšana ir fiziski smaga. Audzējot kāpostu dēstus ar vaļējām sak-
nēm, pieaug nekvalitatīvo (neizaugušo, slimo, ar savainotām saknēm un lapām) dēstu skaits, kā arī 
darba patēriņš dēstu izņemšanai. Izstādot šādus dēstus laukā, ir nepieciešama tā saucamā iesakņo-
šanas laistīšana (papildu aprīkojums stādāmajām mašīnām un izdevumi ūdens piegādei). Visizdevīgāk 
šādu dēstu audzēšanas paņēmienu ir izmantot saimniecībās, kurās kāpostu dēsti tiek audzēti netālu 
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no lauka un tiek izstādīti vidēji smagā augsnē ar labu mitruma nodrošinājumu. Transportēt dēstus ar 
vaļējām saknēm ir lētāk, jo tiek pārvadāts lielāks dēstu skaits. To izstādīšanai izmanto diezgan vien-
kāršas mašīnas, bet augu biezība ir ļoti atkarīga no stādītāju prasmes (praktiski nav iespējams panākt 
katrai šķirnei optimālo augu biezību, katrs strādnieks stāda pēc ieraduma).

Dēsti kūdras kubiņos. Latvijā šāds dēstu audzēšanas paņēmiens tiek izmantots jau vairāk nekā 
četrdesmit gadus. Kubiņu izgatavošanai tiek izmantotas speciālas preses. Pietiekami mitrs kūdras 
substrāts (bez kūtsmēsliem un citām “līmvielām”) tiek presēts dažāda lieluma kubos: salātiem, pura-
viem, kāpostiem, kukurūzai parasti izmanto 4 × 4 cm un pat 3 × 3 cm lielus kubiņus, kabačiem un 
ķirbjiem – 5 × 5 cm līdz 8 × 8 cm. Šādos kubos ir iespējams audzēt arī gurķu un tomātu dēstus audzē-
šanai siltumnīcā (kubos 10 × 10 cm), bet to kvalitāte iznāk zemāka, nekā audzējot plastmasas podos 
(10 cm). Savukārt salātu un seleriju dēstiem kūdras kubi ir labāki par kasetēm, jo, izstādot augsnē, 
nodrošina 1–2 cm gaisa spraugu starp augsnes virsmu un lapu rozetes pamatni.

Sēj ar rokām, ar mehānisko vai ar pneimatisko sējmašīnu. Ja nepieciešams, sējeņus iespējams arī piķēt 
kubiņos. Gatavos kubiņus ievieto kastītēs vai liek tieši uz līdzenas grīdas, kas ir apsegta ar plēvi (ja nav 
betonēta), lai dēstu saknes neieaug gruntī un netiek traumētas pārstādīšanas laikā. Apsētie kubiņi 
parasti netiek apbērti ne ar kādu materiālu, bet apsegti ar caurspīdīgu polietilēna plēvi. Pēc dīgstu 
parādīšanās plēvi noņem. Audzējot dēstus kubiņos, laistīšana ir vajadzīga samērā reti, jo tie labi uztur 
mitrumu. Kubiņus ir iespējams izgatavot arī iepriekš – 3–4 nedēļas pirms sējas. Tas ļauj labāk saplānot 
pavasara darbus. Kubiņos audzētos dēstus var stādīt gandrīz ar visām Latvijā izmantojamām stādā-
majām mašīnām. Ja dēsti ir aplaistīti pirms izstādīšanas, apsakņošanas laistīšana nav nepieciešama, 
bet ieteicama.

Dēsti ātraudžu kasetēs. Visbiežāk šādi audzē kāpostu, puravu, sīpolu, seleriju, salātu, kā arī lauka 
gurķu dēstus.

Kasetes mēdz būt ļoti dažādas. Tomātu sējeņu audzēšanai minerālvatē izmanto speciālas putuplasta 
kasetes, daudzi zemnieki strādā ar firmas “Vefi” kasetēm, dažās saimniecībās vēl joprojām izmanto 
somu firmas “Lännen” kasetes (šī firma vairs nepastāv), bet vispopulārākās Latvijā pašlaik ir vācu firmas 
“Pöppelmann TEKU” kasetes. Kasetes atšķiras pēc materiāla, no kura ir izgatavotas (cietais polietilēns, 
dažādas citas plastmasas, putuplasts), pēc sieniņu biezuma (mēdz būt plānsienu un biezsienu kase-
tes), pēc krāsas – baltās labāk atstaro gaismu, melnās nodrošina augstāku substrāta temperatūru, pēc 
ligzdu lieluma (no 1,5 × 1,5 cm līdz 8 cm diametra vai sieniņas garuma) un formas (kvadrāta vai apaļas). 
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Ligzdas sieniņas iekšpusē var būt gludas vai rievotas, to pamatne var būt vairāk vai mazāk atvērta. 
Kasetes atšķiras arī pēc garantētā kalpošanas ilguma un cenas.

Metodes priekšrocības:

• ļauj ietaupīt kūdru;

• dod iespēju racionāli izmantot siltumnīcas platību un telpu;

• samazina dēstu audzēšanas laiku par 10–14 dienām;

• nodrošina visiem augiem praktiski vienādus apstākļus;

• nodrošina maksimāli stādīšanai piemērotu, vienādu dēstu iznākumu (200–2500 augi no 1 m2 
atkarībā no ligzdas izmēra);

• atvieglo dēstu izņemšanu;

• paātrina (par 1–2 nedēļām) dēstu iesakņošanās laiku pēc izstādīšanas laukā;

• ļauj izmantot automātiskās vai pusautomātiskās stādāmās mašīnas, kas nodrošina optimālu 
augu biezību laukā un neprasa augsti kvalificētu darbaspēku.

Izstādot kasešu dēstus, apsakņošanas laistīšana nav nepieciešama, bet ir vēlama. Dēstu transportēša-
nai līdz laukam izmanto speciālas daudzstāvu piekabes vai paliktņus.

Kasetes pilda ar bagātinātu kūdras substrātu. Nelielu daudzumu pilda ar rokām; ja kasešu skaits ir 
vairāki tūkstoši – ar speciālu automatizēto līniju. Substrātu ber irdeni, nepieblīvē, seko, lai kasetes 
vidū un stūros kūdras daudzums būtu vienāds. Pēc sapildīšanas substrātu samitrina (ja kasetes pilda 
ar rokām, substrātu samitrina iepriekš, bet tas traucē tās piepildīt vienmērīgi). Substrāts nedrīkst būt 
pārmitrs. Sēj ar rokām, ar rokas sējmašīnām vai ar speciālām pneimatiskām sējmašīnām. Pirms sējas 
ir vēlams izveidot bedrītes katrā ligzdā, to dara ar rokām vai ar speciālu rulli.

Apsētās kasetes apber ar perlītu vai vermikulītu, lai nodrošinātu sēklām optimālu mitruma režīmu 
(smiltis var būt inficētas, bet izsijātā kūdra veido garozu), apsedz ar caurspīdīgu plēvi. Kasetes novieto 
uz paliktņiem vai uz koka līstēm (vismaz 5 cm biezumā). Starp kasetes pamatni un grīdu obligāti jābūt 
5–10 cm lielai gaisa spraugai. Tā nodrošina straujāku substrāta iesilšanu (grīda ilgi mēdz būt auksta, 
bet gaiss ir silts), tāpēc sēklas ātri sadīgst. Tāpat gaisa sprauga novērš sakņu iekļūšanu augsnē un 
nodrošina liekā mitruma novadīšanu pēc laistīšanas.
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Dēstu izņemšanai no kasetēm ir paredzētas speciālas dēstu izņemšanas kasetes, bet parasti izaugušo 
dēstu izņemšana, ja ir optimāls substrāta mitrums, lielas grūtības nesagādā. Kasešu dēstus var stādīt 
praktiski ar visām stādāmajām mašīnām. Kasešu un dēstu izņemšanas kasetes skatāmas 
2.47. attēlā.

“Paperpot” (‘papīra pods’) metode. Šī ir viena no vecākajām dēstu audzēšanas metodēm, kura deva 
iespēju izmantot dēstu audzēšanas un stādīšanas tehniku. Papīra lentes rūpnieciski salīmē savā starpā 
tā, lai, pavelkot lentes malas platumā, veidotos sešstūri. Šādas izplestas lentes nostiprina plastmasas 
kastē, piepilda ar kūdru un tālāk izmanto tāpat kā ātraudžu kasetes. Pēdējā laikā dažas firmas piedāvā 
šādu “paperpot” lentēs audzēto salātu vai seleriju dēstu automātisko stādīšanu ar speciāli konstruē-
tām mašīnām.

Dēstu audzēšana plastmasas podos vairāk tiek izmantota siltumnīcu kultūru audzēšanai. Podi mēdz 
būt brūnā vai melnā krāsā (arī divkrāsaini), kā arī balti ar apdruku, to diametri ir 5–14 cm un lielāki 
(dekoratīvajām kultūrām). Gurķiem vairāk piemēroti ir mazāki (8–10 cm) podi, tomātiem un paprikām – 
12 cm lieli podi. Plastmasas podi ir izmantojami vairākus gadus, mēdz būt arī vienreiz izmantojamie 
tieši dēstu tirdzniecībai. Salātu un garšaugu audzēšanai hidroponikā izmanto 5 cm podus ar sprau-
gām sienās un pamatnē.

Galvenā podu izmantošanas priekšrocība, salīdzinot ar kasetēm, ir iespēja retināt dēstus un optimāli 
izmantot siltumnīcas platību. Sākumā podus izvieto cieši vienu pie otra, bet, kad augu lapas sakļaujas, 
pārliek tā, lai starp augiem būtu 15–20 cm.

Ja dēsti ir gari un jau gāžas, bet tie vēl jāaudzē ilgāku laiku, izmanto speciālus bambusa balstus.

Podos audzētos dēstus parasti izstāda ar rokām.

2.47. attēls. Dēstu kasetes un speciālās dēstu izņemšanas kasetes
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Noplēšamo plastmasas podiņu bloki paredzēti komerciālai garšaugu un puķu dēstu ražošanai. 
Šādi podiņi parasti ir četrkantaini, savienoti kasetēs pa 6–12 gabaliem vienā. Izmēri mēdz būt dažādi 
(4 × 4 cm–8,5 × 8,5 cm). Dēstu audzēšana notiek tāpat kā kasetēs, bet realizācijas laikā katru podiņu var 
atdalīt. Protams, šādi podiņi ir vienreiz izmantojami. Dārzeņkopībā tos izmanto zaļumu audzēšanai un 
dēstu realizācijai tirgū.

Presētās kūdras (kūdras-celulozes) podiņi tiek ražoti vairākās valstīs (Baltkrievijā, Krievijā, Somijā, 
Ķīnā un citur), bet Latvijā ir vairāk populāri amatieru vidū. Teorētiski tie ir sterili, un tā ir viņu galvenā 
priekšrocība. Praksē, nepareizi uzglabāti, tie dažkārt inficējas ar dažādiem pelējumiem. Podiņi tiek 
piepildīti ar bagātinātu kūdru (var izmantot arī uzbriedināmās kūdras tabletes), un tālāk visa dēstu 
audzēšana noris kā parasti. Dēsti tiek izstādīti ar visu podiņu, kad saknes parādās tā ārpusē, tāpēc 
dēstu izņemšanas laikā saknes praktiski netiek traumētas. Atkrīt tukšo podiņu savākšana un dezin-
ficēšana pēc stādīšanas, toties katru gadu jārēķinās ar izmaksām to iegādei. Pēc formas un izmēra 
presētās kūdras podiņi mēdz būt dažādi – lielākus, apaļus izmanto gurķu un tomātu dēstiem, bet 
mazākus, četrkantainus, līdzīgus kasetēm – kāpostu, salātu, sīpolu dēstu audzēšanai. Dēstus izstāda 
ar rokām.

Dēstu audzēšanas paņēmienu salīdzinājums skatāms 2.12. tabulā.

2.12. tabula
Dēstu audzēšanas paņēmienu salīdzinājums 

Dēstu audzēšanas 
paņēmiens

Kūdras 
patēriņš, 

l m-2

Sēklu 
patēriņš, 
gab. m-2

Kūdras apjoms 
vienam 

augam, cm-3

Stādāmo dēstu 
iznākums, 

gab. m-2

Kāpostu kultūras, salāti, puravi, selerijas

Kastītēs ar vaļējo sakņu 
sistēmu, kūdras kārta 5 cm 

50 400 125 300–350

Kūdras kubos 
3 × 3 × 4 cm

32,4 900 36 750–800

Kasetēs JP 3050/72 25,5 510 50 Ap 450

Kasetēs JP 3040/54 28,6 520 55 Ap 450

Kasetēs BP 3153/144 T 32,8 864 38 Ap 800
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Dēstu audzēšanas 
paņēmiens

Kūdras 
patēriņš, 

l m-2

Sēklu 
patēriņš, 
gab. m-2

Kūdras apjoms 
vienam 

augam, cm-3

Stādāmo dēstu 
iznākums, 

gab. m-2

Kasetēs VP 160 17 680 25 Ap 600

Tomāti, gurķi, paprikas

Kastītēs ar vaļējo sakņu 
sistēmu, kūdras kārta 
10 cm (tomāti)

100 100 1000 60–75

Noplēšamie podiņi 
PL 3040/20

37,6 188 200 180

Laistīšana un papildmēslošana dēstu audzēšanas laikā. Atkarībā no audzējamo dēstu skaita un 
izmantojamās platības dēstus laista ar lejkannām, šļūtenēm, lietus tipa laistīšanas sistēmām (stie-
ņiem). Dēsti plānsienu kasetēs dažkārt jālaista vairākas reizes dienā, un šis ir vislielākais trūkums 
kasešu tehnoloģijā. Papildmēslošanu var veikt, izmantojot lejkannas vai dažāda tipa smidzinātājus 
(mēslošana caur lapām). Barības šķīdumu parasti sagatavo kādā tvertnē, bet vairākas firmas piedāvā 
koncentrētā mēslojuma dozatorus, kas ļauj pievienot laistāmajam ūdenim nepieciešamo mēslojuma 
koncentrāta daudzumu.

Viens no labākajiem laistīšanas/mēslošanas risinājumiem ir uzpludināšanas metode.

Daži ieteikumi

• Pavasarī dēstiem siltumnīcās bieži ir par karstu. Svarīgi, lai vēdināšanas lūkas (vēdlogi) atrastos 
augu līmenī (augstuma atzīme 0–40 cm), nevis 1,5–2,0 m augstu. Ja vēdināšana tiek nodrošināta 
tikai uz atvērto durvju (sānu) rēķina, jāatceras, ka caurvējš starp pretējām durvīm rodas tikai tad, 
ja attālums starp tām ir mazāks par 30 m. Temperatūru siltumnīcā var samazināt, nobalsinot 
jumtu (arī plēves jumtu) no ārpuses ar krītu vai speciāliem balsināšanas līdzekļiem. Modernajās 
siltumnīcās izmanto speciālus ēnošanas ekrānus.

• Laistot dēstus, īpaši kasetēs, jāpārliecinās, ka tiek samitrināts viss sakņu kamols, nevis tikai 
kūdras virskārta. Virspusīgi laistītiem dēstiem nepareizi attīstās sakņu sistēma, kā arī ātri veido-
jas melnkāja. Vislabāk dēstus ir laistīt tā, lai liekais ūdens iztecētu no drenāžas caurumiem, tas 
nodrošina visām ligzdām vienādu ūdens devu.
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• Lai dēsti būtu veselīgi, tie profilaktiski jāapstrādā ar reģistrētu fungicīdu jau pirms piķēšanas vai 
uzreiz pēc tās un atkārtoti, pasliktinoties mikroklimata apstākļiem. Līdzīgu efektu var panākt ar 
mikrobioloģiskiem mēslošanas līdzekļiem. Tos pievieno kūdras vai kokosšķiedras substrātam 
2–3 nedēļas pirms sējas/piķēšanas. Arvien biežāk Latvijā tiek reģistrēti arī mikrobioloģiskie augu 
aizsardzības līdzekļi, tie jālieto saskaņā ar instrukciju. Lai ar kādu preparātu jūs strādātu, labāku 
efektu dod profilaktiskās apstrādes, nevis seku likvidēšana.

• Laukam paredzēti dēsti pirms izstādīšanas jānorūda – 2–3 dienu laikā jāpatur ārā, tikai uz nakti 
piesedzot ar agrotīklu pret salnām. Pirms izstādīšanas dēsti profilaktiski jāapstrādā ar kādu 
reģistrētu sistēmas iedarbības insekticīdu pret kāpostu vai sīpolu (puravi, sīpoli) mušu.

Dēstu audzēšana minerālvatē. Tomātus un paprikas sēj speciāli veidotos minerālvates “pirkstiņos” – 
25 mm augstos un 20 mm diametra cilindros. Vienā cilindra galā ir izveidota iedobe sēklai. Atkarībā no 
markas iedobe var būt seklāka vai dziļāka. “Pirkstiņus” izvieto putuplasta kasetēs un pilnībā piesūcina 
ar barības šķīdumu. Tā sastāvs ir atkarīgs no kultūrauga sugas – EC 1,1–1,5 mS cm-1 un pH 5,1–5,2 
(sākumā minerālvatei ir nedaudz bāziska reakcija). Lai piesūcinātu, kasetes ar “pirkstiņiem” pilnībā 
iegremdē vannā ar barības šķīdumu. Sēklas sēj pa vienai iedobēs, virsū uzkaisa 3–5 mm vermikulīta. 
Sējumu apsedz ar plēvi un novieto diedzēšanas kamerā (ja tāda ir) vai siltumnīcā uz galdiem. Pēc 
50% asnu parādīšanās plēvi noņem. Turpmāk laista ar šķīdumu, kura EC ir ap 2 mS cm-1 un pH 5,5. 
Vajadzību pēc laistīšanas nosaka pēc ārējo augu novīšanas. Ja gaisa temperatūra neatbilst apgaismo-
jumam, tomāti strauji izstīdz. Tāpēc dažkārt tos izņem no kasetes, apgriež minerālvates cilindru otrādi 
(augam veidojot cilpu) un ieliek atpakaļ atverē. Tiek uzskatīts, ka, šādi audzējot, augam attīstās spēcī-
gāka sakņu sistēma, kaut gan šis paņēmiens prasa papildu darbu. Ja tomātus ir paredzēts potēt, šādu 
paņēmienu nelieto. Kad augiem ir izveidojušās pirmās īstās lapas, tos pārstāda kubos. Parasti kubu 
izmēri ir 10 × 10 × 6,5–10 cm (augstums ir atkarīgs no markas, to izvēlas pēc audzējamā kultūrauga un 
hibrīda). Arvien biežāk izmanto dubultos kubus diviem augiem. Arī kubus vispirms pilnīgi piesūcina 
ar dēstu audzēšanai paredzēto barības šķīdumu. “Pirkstiņus” vienkārši ievieto tiem paredzētajos cau-
rumos kubos. Vienā kubā var būt viens vai divi caurumi. Kubus izvieto uz galda apmēram 10–15 cm 
attālumā vienu no otra. 

Gurķus sēj tieši piesūcinātos kubos pa vienai sēklai katrā caurumā un apber ar vermikulītu, tad apsedz 
ar plēvi. To noņem, parādoties asniem. Kubus sākumā novieto uz galdiem cieši vienu pie otra, vēlāk 
retina – pārliek lielākos attālumos vienu no otra.

Kubu apakšpusē ir izveidotas rievas drenāžas nodrošināšanai. Izvietojot kubus uz galdiem, jāseko, lai 
visiem kubiem rievas būtu vienā virzienā uz galda zemāko vietu (uz sāniem vai galu atkarībā no galda 
konstrukcijas).
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Turpmāk laista, ievērojot kuba masas izmaiņas. Piemēram, pilnīgi piesūcināts 10 × 10 × 6,5 cm kubs 
sver ap 580 g. Pirmā laistīšanā jāveic, kad tā masa pazemināsies līdz 300–350 g. Lai precīzāk noteiktu 
kārtējās laistīšanas brīdi, nosver vairākus kubus no dažādām vietām un aprēķina to vidēji svērto masu. 
Vienreizēja laistīšanas deva ir 150–200 mL uz kubu. Laista ar barības šķīdumu, kura pH ir 5,5, bet EC 
pakāpeniski palielina par 0,2 mS cm-1 vienā reizē. Barības šķīduma koncentrācija ir atkarīga no kultūr-
auga (tomātiem tā var būt augstāka, gurķiem zemāka), augu stāvokļa un izvirzītā mērķa. Aptuveni 
tomātu kubā jābūt EC līdz 4 mS cm-1, vēlāk, kad augus pārvieto siltumnīcā, pat 6–8 mS cm-1. Gurķiem 
EC kubā jābūt 2,6–3,2 mS cm-1. Jaunus augus laista reti, bet, jo lielāki tie kļūst, jo biežāk jālaista.

Dārzeņu dēstu audzēšana (to skaitā sēklu pasūtīšana) jāplāno laikus, jo sējas laiks ir atkarīgs no plāno-
tā izstādīšanas laika un turpmākās audzēšanas vietas – atklātā laukā vai siltumnīcā (skat. 2.13. tabulu).

2.13. tabula
Optimālais sējas laiks dārzeņu dēstiem Latvijā, audzējot bez papildapgaismojuma

Kultūra Sējas laiks
Dēstu audzēšanas 

periods, dienas
Izstādīšanas vieta un laiks

Gurķi
Aprīļa beigas 20–25 Neapsildāmā siltumnīcā, maija vidū

Maija otrā puse 15–20 Atklātā laukā, jūnija sākumā

Tomāti Marta vidus 45–50
Neapsildāmā siltumnīcā, maija 
sākumā vai vidū

Paprikas Marta sākums 50–55
Neapsildāmā siltumnīcā, maija 
sākumā vai vidū

Baklažāni Marta sākums 50–55
Neapsildāmā siltumnīcā, maija 
sākumā vai vidū

Melones Aprīļa vidus 28–30 Neapsildāmā siltumnīcā, maija vidū

Arbūzi Aprīļa vidus 25–30 Neapsildāmā siltumnīcā, maija vidū

Kabači Maija sākums 15–20
Atklātā laukā, maija beigās, jūnija 
sākumā

Ķirbji Maija sākums 15–20 Atklātā laukā, jūnija sākumā
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Kultūra Sējas laiks
Dēstu audzēšanas 

periods, dienas
Izstādīšanas vieta un laiks

Galviņkāposti, 
agrie

Marta sākums 55–60
Atklātā laukā, aprīļa beigās, maija 
sākumā

Galviņkāposti, 
vidējie 
(skābēšanai)

Aprīļa vidus un 
beigas

40–45
Atklātā laukā, maija beigās, jūnija 
sākumā

Galviņkāposti, 
vēlie 
(uzglabāšanai)

Marta beigas, 
aprīļa sākums

40–45
Atklātā laukā, no maija sākuma līdz 
vidum

Ziedkāposti, 
agrie

Marta sākums 55–60 Atklātā laukā, maija sākumā

Ziedkāposti 
vasaras ražai

No marta līdz 
maija beigām

55–35 (jo agrāk sēj, 
jo ilgāk aug)

Atklātā laukā, maijā, jūnijā

Ziedkāposti 
rudens ražai

Maijs, jūnijs 30–40 Atklātā laukā, jūnijā, jūlijā

Brokoļi vasa-
ras ražai

No marta līdz 
maija beigām

55–35 (jo agrāk sēj, 
jo ilgāk aug)

Atklātā laukā, maijā, jūnijā

Brokoļi rudens 
ražai

Maijs, jūnijs 30–40 Atklātā laukā, jūnijā, jūlijā

Rožkāposti Marta sākums 55–60
Atklātā laukā, aprīļa beigās, maija 
sākumā

Sakņu selerijas Marta sākums 55–60 Atklātā laukā, aprīļa beigās, maijā

Puravi Marta sākums 55–60 Atklātā laukā, aprīļa beigās, maijā

Salāti
No februāra 
beigām

25–35
Neapsildāmā siltumnīcā, no aprīļa 
sākuma; atklātā laukā, no maija līdz 
augustam
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Kultūra Sējas laiks
Dēstu audzēšanas 

periods, dienas
Izstādīšanas vieta un laiks

Kolrābji
No marta 
sākuma

35–40
Neapsildāmā siltumnīcā, aprīlī; 
atklātā laukā, no maija līdz jūlija 
beigām

Pupiņas Aprīlis, maijs 20–25
Neapsildāmā siltumnīcā, maijā; 
atklātā laukā, jūnija sākumā

Sīpoli Marta sākums 45–60
Atklātā laukā, aprīļa vidū līdz maija 
vidum

Sējas un dīgšanas apstākļi. Sēklu straujai masveida dīgšanai ir nepieciešams nodrošināt optimālu 
substrāta temperatūru. Dažādām sugām tā ir atšķirīga. Ja lielaugļu tomātiem ir nepieciešami 25–26 °C, 
tad salāti karstumu necieš. Savukārt sējas dziļums ir atkarīgs no sēklas lieluma. Parasti uzskata, ka 
optimālais sējas dziļums ir līdz 5  sēklas lielumiem. Gareno sēklu – salātu, gurķu, pupiņu – lielumu 
novērtē pēc to diametra. Dabā sēklas biežāk izbirst uz augsnes virskārtas guļus, nevis ieduras zemē 
stāvus, tāpēc, arī sējot ar rokām, sēklas izliek, nevis iedur. Sējot ar sējmašīnu, sēklas tāpat nokrīt guļus.

Šis ieteikums ir saistīts ar nepieciešamību nodrošināt sēklas ar pietiekamu mitrumu to uzbriešanai un 
uzdīgšanai. Jo dziļāk, jo ilgāk saglabājas mitrums. No otras puses – jo dziļāk, jo tumšāk, bet gaisma vei-
cina sēklu dīgšanu, dažas sugas tumsā pat vispār nedīgst vai dīgst ļoti slikti un ilgi. Tieši tādēļ ļoti sīkas 
sēklas, piemēram, selerijas, izsēj tieši uz substrāta virsmas un vispār ne ar ko neapber. Rupjākas sēk-
las tomēr vajadzētu apbērt ar perlītu, vermikulītu vai izkarsētām smiltīm vai granti. Dažādiem augiem 
optimālie sējas un uzdīgšanas apstākļi ir norādīti tabulā.

Neatkarīgi no tā, vai sēklas tiek apbērtas vai ne, sējumu kasetes un kastītes apsedz ar polietilēna plēvi, 
aizlokot malas, lai saglabātu substrāta un gaisa mitrumu (skat. 2.48. attēlu).
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2.48. attēls. Sējumu kasetes apsedz ar plēvi mitruma saglabāšanai

Vismaz vienā kastē, kasetē vai podā ievieto termometru substrāta temperatūras kontrolei. Līdzko 
parādās dīgsti, plēvi noņem un apsmidzina ar tīru ūdeni, lai novērstu strauju gaisa mitruma pazeminā-
šanos. Kasetes, kastes vai kubus ar dīgstiem novieto pietiekami gaišā vietā un nodrošina nepieciešamo 
gaisa temperatūru. Lai sējeņi nestīdzētu, ir vēlams uz 2–3 dienām pazemināt gaisa temperatūru par 
2–3 grādiem salīdzinājumā ar dēstu audzēšanai optimālo temperatūru.

Audzējot dēstus ar papildapgaismojumu, mainās tikai sējas laiks (tas tiek pieskaņots plānotajam izstā-
dīšanas termiņam), bet dziļums un temperatūras apstākļi ir tādi paši. Jāņem vērā, ka arī lampas izstaro 
siltumu, tāpēc temperatūras kontrole ir sevišķi svarīga. Ziemas mēnešos lampas ieslēdz tūlīt pēc plē-
ves noņemšanas un gaismo nepārtraukti trīs diennaktis, vienlaikus pazeminot gaisa temperatūru, lai 
novērstu sējeņu izstīdzēšanu. Turpmāk lampas ieslēdz uz 18 h, 16 h vai 14 h atkarībā no audzēšanas 
perioda un dabiskā apgaismojuma. Dārzeņu dēstiem optimālie sējas un dēstu audzēšanas apstākļi 
skatāmi 2.14. tabulā.

2.14. tabula
Dārzeņu dēstiem optimālie sējas un dēstu audzēšanas apstākļi

Kultūra
Sējas 

dziļums, cm

Dīgšanai 
optimālā 
substrāta 

temperatūra, °C

Dienu 
skaits līdz 
uzdīgšanai

Optimālā gaisa 
temperatūra 
audzēšanas 
periodā, °C

Gurķi 1–2 25 3–4 24–26

Tomāti, ķiršu 0,5–1 22–24 5–7 22–24
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Kultūra
Sējas 

dziļums, cm

Dīgšanai 
optimālā 
substrāta 

temperatūra, °C

Dienu 
skaits līdz 
uzdīgšanai

Optimālā gaisa 
temperatūra 
audzēšanas 
periodā, °C

Tomāti, vidēja 
lieluma (augļi 
90–120 g)

0,5–1 24–25 7–10 22–24

Lielaugļu tomāti 0,5–1 26–28 7–10 22–24

Paprikas 0,5–1 26–28 10–12 24–26

Baklažāni 0,5–1 24–26 10–12 24–26

Melones 1–2 28–30 5–7 24–26

Arbūzi 1–2 28–30 5–7 24–26

Puravi 0,5–1 22–24 5–10 22–24

Sīpoli 0,5–1 20 5–10 20–22

Selerijas
Neapber, dīgst 
gaismā

18–20 7–10 18–20

Galviņkāposti 0,5–1 22–24 5–7 18–20

Ziedkāposti 0,5–1 16–18 5–7 20–22

Brokoļi 0,5–1 16–18 5–7 18–20

Kabači 1–2 28–30 5–7 20–22

Ķirbji 1–2 28–30 5–7 22–24

Salāti 0,5 15–16 5–7 18–20

Pupiņas 2–3 26–28 5–7 24–26

Kolrābji 0,5–1 22–24 3–7 20–22

Kādam jābūt dēstam? Pārauguši dēsti slikti ieaugas un rezultātā dod zemāku ražu, nekā tiek cerēts. 
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Labāk ir izstādīt nedaudz jaunāku dēstu nekā izstīdzējušu. Dīgļlapām jānokrīt pašām dabiskā ceļā, tās 
nav vēlams noraut, jo caur brūcēm augā var nonākt infekcija (piemēram, sakņu kakliņa puves, ātrās 
un lēnās vītes ierosinātāji).

Gurķa dēstam pietiek ar trim īstajām lapām, to var audzēt līdz piecām īstajām lapām (AS  15) 
(skat. 2.49. attēlu), bet tad tas vairs nestāv, sāk gāzties, tam veidojas ūsas, kas pieķeras citiem augiem, 
un pat ziedi.

Tomātam jābūt stāvam, druknam (stublāja diametrs 8–10 mm), ar 7–9 lapām. Pirmais ziedķekars var 
būt izveidojies, bet zemo tehnoloģiju siltumnīcās labāk, ja tas vēl nezied. Izstādot ziedošus tomātus, 
pirmais ķekars bieži vien nobirst, dažkārt tiek pazaudēts arī otrais ķekars.

Paprikas un baklažāna dēstiem arī jābūt stāviem, ar 5–7 lapām.

Kabaču, ķirbju, meloņu un arbūzu labākajiem dēstiem ir trīs īstās lapas, nedaudz palieliem – piecas. Arī 
šie augi sliktāk ieaugas, ja ir izauguši par lielu.

Purava dēstam jābūt ap 8  mm diametrā (zīmuļa resnums) resnam un 15–20  cm augstam (skat. 
2.50.  attēlu). Ja auga lapas ir par garu, to galus var nogriezt (īsināt) divas nedēļas pirms plānotās 
izstādīšanas.

2.49. attēls. Stādīšanai gatavi gurķu dēsti
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Arī selerijām pāris nedēļu pirms izstādīšanas var saīsināt lapas, atstājot līdz 10–12 cm.

Visiem kāpostaugiem jābūt ar 5–6 ne pārāk lielām īstajām lapām un 3–4 mm resnu stublāju. Norūdītu 
kāpostu dēstu var brīvi aptīt ap pirkstu (burtiski), un tā stublājs paliks nebojāts. Ja dēsts lūst, tas nozī-
mē, ka jāsamazina laistīšana un vēl pāris dienu kasetes jāpatur atklātā laukā.

17. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Salīdziniet dīgšanas ātrumu!

• Piepildiet divus podiņus ar substrātu!

• Iesējiet gurķu sēklas stāvus vai guļus 2 un 4 cm dziļumā!

2. Novērojiet atšķirības sēšanas procesā un dīgšanas ātrumā!

• Piepildiet ar substrātu vienu kaseti!

• Iesējiet pusi kasetes parastās, otru pusi dražētās salātu sēklas! 

18. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kāpēc starp kaseti un grīdu nepieciešama gaisa sprauga? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu 
atbildi! 

2.50. attēls. Puravu dēsti ar īsinātām lapām
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) nodrošina vienmērīgu mitrumu visās ligzdās;

2) novērš sakņu izkļūšanu caur drenāžas caurumu; 

3) paātrina substrāta iesilšanu kasetē; 

4) mazina inficēšanas risku ar augsnes patogēniem; 

5) viss iepriekšminētais.

2. Ko nozīmē podu dēstu retināšana? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vājāko augu izraušana no podiem; 

2) vājāko augu izņemšana ar visu podu; 

3) podu pārlikšana lielākā attālumā vienu no otra.

3. Kāpēc ir vajadzīga podu dēstu retināšana? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai nodrošinātu strādniekus ar darbu; 

2) lai veicinātu pieprasījumu pēc podiem; 

3) lai uzlabotu gaismas apstākļus un novērstu augu stīdzēšanu.
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VEĢETATĪVĀ PAVAIROŠANA

Nodaļas mērķis Iepazīt un izprast veģetatīvo orgānu uzbūvi, to veidošanās un attīstības 
procesus un izmantošanu augu pavairošanā.

Sasniedzamie rezultāti • Zina un izprot dārzaugu veģetatīvās pavairošanas veidus, to izman-
tošanu augu pavairošanā.

• Zina vasas uzbūvi, tās elementu īpašības un nozīmi augu pavairošanā.

• Atpazīst dažādus augu pavairošanā izmantojamus veģetatīvos orgā-
nus dažādās attīstības fāzēs.

• Spēj izvēlēties augu sugai piemērotāko veģetatīvās pavairošanas 
metodi.

• Spēj izvēlēties atbilstošajai veģetatīvās pavairošanas metodei un 
sugai piemērotāko laiku.

• Spēj pavairot augus veģetatīvi.

• Spēj kopt veģetatīvi pavairotos augus.

3.

Augļaugi un dekoratīvie augi vairojas divējādi: veģetatīvi – ar atsevišķām auga veģetatīvajām daļām – 
un ģeneratīvi – ar sēklām.

Pavairojot veģetatīvi, jaunie augi izaug no mātesauga veģetatīvajām daļām – saknēm, stumbra, lapām, 
vasas pārveidnēm vai audiem. Veģetatīvi pavairotie īpatņi vairumā gadījumu saglabā visas mātesauga 
īpašības. Pavairojot veģetatīvi – ar spraudeņiem, noliekšņiem, stīgām, sakņu atvasēm, aprausumiem, 
potējot un acojot un citām metodēm –, augi sāk ražot ātrāk, nekā pavairojot ar sēklām.
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Pavairojamo materiālu iegūst no mātesaugiem, kurus audzē nodalīti no ražojošā stādījuma. Mātesaugi 
ir augi, kuru veģetatīvās daļas tiek izmantotas augu pavairošanā. No šiem augiem ir iespējams iegūt 
kvalitatīvu pavairošanas izejmateriālu, veicot atbilstošus agrotehnoloģiskos pasākumus.

Mātesaugu izvēles galvenie nosacījumi:

• Stāda atbilstība šķirnei – ir jābūt 100% šķirnes tīrībai, ko pārbaudīt var tikai ražojošiem augiem. 
Tādēļ jau laikus ir jāzina pavairojamās šķirnes apraksts.

• Auga veselīgums – mātesaugiem ir jābūt labi koptiem, mēslotiem, bez augu kaitēkļu un slimību 
bojājumiem. Stādus nav ieteicams ievākt no ražojošiem stādījumiem, jo tad tie jau var būt infi-
cēti ar kaitīgiem organismiem (kaitēkļiem, slimībām, vīrusiem). Izmantojot ražojošus stādījumus 
stādu ieguvei, tiek novājināti mātesaugi, samazinās augu ražība un stādu kvalitāte.

Atkarībā no augu bioloģiskajām īpatnībām lieto vairākus veģetatīvās pavairošanas veidus.
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3.1. AUGU PAVAIROŠANA APSAKŅOJOT

Pavairošana apsakņojot ir viena no senākajām veģetatīvās pavairošanas metodēm. Dažādās auga 
daļas atšķiras pēc spējas veidot saknes, sakņu veidošanās ilguma un intensitātes. Svarīgi ir izvēlēties 
pareizo apsakņošanas laiku atkarībā no augu sugas un izmantotās auga daļas. Būtiski ir izvēlēties un 
nodrošināt sakņu veidošanai optimālus apstākļus.

Apsakņošanai izmanto viengadīgus zarus (spraudeņus, noliekšņus), saknes, lapas, pumpurus, atvases, 
lapu rozetes u. c. augu veģetatīvos orgānus.

3.1.1. SPRAUDEŅI (KOKSNAINIE, LAPAINIE, SAKŅU, PUMPURU, STĪGU)

Spraudeņi ir veģetatīvā auga daļa, kuru nogriež no mātesauga un apsakņo piemērotos apstākļos. 
Vislabāk apsakņojas jaunākas auga daļas.

Augļaugu pavairošana ar spraudeņiem

Pavairojot stādus, izmanto koksnainos un lapainos (zālveida) spraudeņus, dažām kultūrām ir nepiecie-
šama apstrāde ar apsakņošanos veicinošām vielām – auksīniem. Biežāk izmantotie ir indolilsviestskābe 
(ISS) un indoliletiķskābe (IES). Vasu galos šo augu hormonu visvairāk ir veģetācijas perioda beigās, tāpēc 
šajā laikā visbiežāk gatavo koksnainos spraudeņus. Sakņošanās stimulēšanai lieto sagatavotu šķīdu-
mu koncentrācijā līdz 1%, spraudeņiem mērcējot tikai apakšējos galus 1–3 cm dziļi līdz 12 stundām.

Koksnainos spraudeņus gatavo no labi nobriedušiem viengadīgiem dzinumiem. Upenēm un vīnogām 
griež spēcīgu dzinumu, ko izmanto vairāku spraudeņu gatavošanai. Šo sugu spraudenim nav vajadzīgs 
galotnes pumpurs. Upenēm tas pat nav ieteicams, jo galotnes daļā vairāk koncentrēti ziedpumpuri 
krūma specifiskās uzbūves dēļ (skat. 3.1. attēlu). Tiem izziedot, tiek kavēta apsakņošanās. Jāņogām 
un ērkšķogām griež īsus viengadīgos dzinumus, kas aptuveni jau ir vajadzīgajā garumā (spraudenim 
nepieciešams galotnes pumpurs). Tādējādi no viena krūma var iegūt lielu skaitu spraudeņu.
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3.1. attēls. Ogu krūma uzbūve, tā sadalījums zonās

Upeņu spraudeņus griež rudenī pēc lapu nobiršanas un turpina līdz salam, var griezt arī pavasarī līdz 
pumpuru plaukšanai, bet rudenī grieztie spraudeņi apsakņojas labāk. Spraudeņa garums ir 12–15 cm – 
apakšējā daļā griež slīpi zem pumpura, to netraumējot, augšējā daļā slīpi 0,5 cm virs pumpura, lai tas 
neiekalst.

Jāņogu un zelta jāņogu spraudeņus griež augusta beigās un septembrī (apm. no 20.  augusta līdz 
10. septembrim), ja nepieciešams – zariem noplūc lapas. Spraudenim izvēlas 12–15 cm garu dzinu-
mu ar galotnes pumpuru un griež tā, lai apakšējā daļā būtu 3–4 mm divgadīgās koksnes, jo tā sekmē 
sakņu aizmetņu veidošanos. Jāņogu spraudeņu labākai apsakņošanai nepieciešams izmantot apsak-
ņošanās stimulatorus.

Ērkšķogu spraudeņiem izmanto 15–18 cm garus labi nobriedušus viengadīgos dzinumus, kurus no 
pamatzara atplēš ar nelielu divgadīgās koksnes pēdiņu. Nenobriedusī galotne spraudenim obligāti jāno-
griež. Arī ērkšķogām ir svarīgi ievērot spraudeņu griešanas laiku – no 20. augusta līdz 10. septembrim.

Sagatavotos spraudeņus pēc iespējas ātrāk sprauž dobēs (attālumi atkarīgi no kopšanas tehnoloģijas, 
biežāk sprauž 0,1 × 0,1 m attālumā). Dobes iepriekš sagatavo, tām jābūt dziļi un irdeni sastrādātām 
un ar augstu organiskās vielas saturu. Spraudeņus var spraust vertikāli vai arī slīpi (līdz 45°). Spraužot 
slīpi, tiek sekmēta sakņu veidošanās un aktivizējas abi augšējie pumpuri.
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Spraudeni sprauž augsnē līdz augšējam pumpuram, augsni stipri piespiežot (skat. 3.2.  attēlu). Pēc 
spraudeņu iespraušanas tos aplaista, lai ūdens pieskalo augsni pie spraudeņa. Pavasarī dobes pār-
bauda un nepieciešamības gadījumā sasprauž atpakaļ sala izcilātos spraudeņus. Sākoties pumpuru 
plaukšanai, spēcīgā saulē esošās dobes noēno.

Rudenī grieztos spraudeņus var sasiet saišķos, ievietot mitrās skaidās vai kūdrā, novietot vēsā pagra-
bā vai stādu glabātavā (optimālā temperatūra glabātavā 1–3 °C), nodrošinot zem spraudeņiem 2–3 cm 
biezu mitras kūdras vai skaidu kārtu. Kūdru ieber arī starp spraudeņiem. Ja pagrabs ir auksts, sprau-
deņi glabājas labi. Siltā pagrabā tie, intensīvi elpojot, izlieto barības vielu rezerves un slikti iesakņojas. 
Pavasarī spraudeņu lejasdaļā ir izveidojies kalluss (nediferencētu šūnu masa) (skat. 3.3.  attēlu). 
Spraudeņus bez kallusa brāķē. Kvalitatīvo spraudeņu spraušana notiek agri pavasarī, līdzīgi kā apraks-
tīts iepriekš.

3.2. attēls. Koksnaino spraudeņu spraušana (pa kreisi). Iespraustam spraudenim  
virs augsnes atstāj vienu pumpuru (pa labi)

3.3. attēls. Koksnainie spraudeņi ar izveidojušos kallusu pavasarī
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Labi pārziemo arī uz lauka pierakti spraudeņi, kam pierakumā veidojas sakņu aizmetņi. Iestājoties 
salam, dobes piesedz ar kūdru vai kādu citu materiālu. Pavasarī spraudeņus šķiro un sprauž dobēs.

Labos apstākļos līdz rudenim izaug viens vai divi spēcīgi dzinumi (skat. 3.4. attēlu). Nākamā gada pava-
sarī tos saīsina, atstājot 3–4 pumpurus, no kuriem līdz rudenim izaug spēcīgi pamatzari.

Kvalitatīvs krūmogulāju stāds ir viengadīgs vai divgadīgs, labi sazarots ar 3–5 dzinumiem, spēcīgām, 
bārkšainām saknēm, ar daudz pumpuriem uz sakņu kakleņa (skat. 3.5.  attēlu). Sakņu kaklenis ir 
veģetatīvi pavairota auga daļa, kurā veidojas augšējās saknes un apakšējie dzinumi. Vāji attīstītos stā-
dus brāķē. Pareizi veidotam stādam rudenī pēc tā izrakšanas dzinumus saīsina, atstājot trešdaļu no 
dzinuma garuma. Tas sekmēs barības vielu saglabāšanos jaunajā stādā. Jāņogu jaunajiem dzinumiem 
mizas lobīšanās ir sugas īpatnība.

3.4. attēls. Spraudenim atstātais pumpurs vasarā attīsta veselīgu dzinumu

3.5. attēls. Divgadīgs krūmmelleņu stāds
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Smiltsērkšķiem labāk apsakņojas spraudeņi, kas griezti no jauniem augiem. Spraudeņu garums vidēji 
ir 15 cm. Pirms sakņošanas spraudeņus apmēram 10 dienas visā garumā izmērcē tekošā ūdenī vai arī 
traukā ūdeni bieži maina. Ūdens izskalo sakņošanos aizkavējošas vielas, un tad var iztikt bez ķīmis-
kajiem stimulatoriem. Smiltsērkšķi apsakņojas lēni, tāpēc dobes jāmulčē un jāuztur mitrums. Tikai 
tad, kad jaunie dzinumi ir jau paaugušies 5–10 cm garumā, smiltsērkšķu spraudeņiem ir izveidojušās 
saknes.

Vīnogām spraudeņus griež rudenī pēc pirmajām salnām. Spraudeņiem der dzinumi, kas ir labi pārkoks-
nējušies. Zaļie, nenobriedušie dzinumi glabāšanās laikā sapelēs un pavasarī neapsakņosies. Rudenī 
sagrieztajiem zariem nobrauka lapas un vītes, sagarina pusmetru garus zarus un glabā līdz pavasarim 
vēsā pagrabā, ietītus polietilēna plēvē vai ierušinātus mitrās sūnās vai smiltīs.

Vīnogām var gatavot vienpumpura vai divpumpuru spraudeņus. Griežot spraudeņus, ar šķērēm 
nedaudz saskrāpē mizu, nesabojājot pumpurus, lai veicinātu sakņu aizmetņu veidošanos.

Vienpumpura spraudenim izmanto tikai vienu pumpuru – augšpusē griež taisni 2–3  cm virs pum-
pura, apakšpusē griež slīpi 3–5  cm zem pumpura. Februāra beigās sagrieztos spraudeņus sprauž 
dēstu kastītēs vai apsildāmos plauktos. Kastēs trešdaļu tilpuma aizpilda ar neitralizētu kūdru, pa virsu 
uzber 2 cm biezu grants vai smilšu kārtu. Spraudeņus sprauž tik dziļi, līdz pumpurs ir nedaudz zem 
grants slāņa. Kastei pāri liek stiklu, regulāri rasina. Vēlamais siltuma režīms substrātā ir 25–30 °C, gaisa 
temperatūra var būt apmēram par 5 °C zemāka. Kad spraudeņi iesakņojušies, tos izstāda podiņos sil-
tumnīcā. Atklātā laukā tos var stādīt tikai pēc salnām. Līdz rudenim izaug stāds, kuru izrok un novieto 
ziemošanas vietā vēsā pagrabā.

Divpumpuru spraudeni augšpusē griež taisni 0,5–1 cm virs pumpura, apakšpusē – zem pumpura slīpi. 
Sagrieztos spraudeņus sien buntītēs un to apakšējo daļu apmēram 2–3 cm iemērc augšanas stimu-
latorā 12–24 stundas. Pēc tam spraudeņu buntes ar apakšējo daļu griež uz augšu, vertikāli, un apber 
ar skuju koku šķeldu. Virspusē 1–2 cm uzber kūdras slāni, kuru regulāri rasina. Lai vieglāk noturētu 
substrāta mitrumu, to var apklāt ar plēvi. Spraudeņiem apmēram pēc trim nedēļām veidojas kalluss. 
Pirms spraudeņu spraušanas tos sašķiro – ar kallusu un bez kallusa. Spraudeņus bez kallusa brāķē. 
Spraudeņus var izstādīt dārzā dobēs, podiņos vai uz plauktiem zem plēves seguma. Audzējot plauk-
tos, spraudeņu sakņu sistēma veidojas spēcīgāka. Dārzā vai podiņos stādītiem spraudeņiem pirmajos 
mēnešos no pumpura attīstās spēcīgs dzinums ar lielām zaļām lapām, bet sakņu sistēma ir diezgan 
vāja, tāpēc stādi ir jāpārziemina. Arī divpumpuru spraudeņus rudenī izrok un novieto vēsā pagrabā. 
Pavasarī (pēc salnām!) stāds būs pietiekami spēcīgs stādīšanai paliekošā vietā.
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No dekoratīvajiem augiem ar koksnainiem spraudeņiem pavairo aktinīdijas (Actinidia), grimoņus 
(Cornus), vītolus (Salix), forsītijas (Forsythia), hortenzijas (Hydrangea), klinšrozītes (Potentilla), bukšus 
(Buxus), fizokarpus (Physocarpus), deicijas (Deutzia), filadelfus (Philadelphus), spirejas (Spiraea), snieg-
ogas (Symphoricarpos), veigelas (Weigela). Spraudeņus gatavo vēlu rudenī vai ziemas sākumā. Lapas 
saīsina līdz apmēram 5  cm. 3.6.  attēlā parādītas saīsinātas irbeņlapu fizokarpa šķirnes ‘Diabolo’ 
(Physocarpus opulifolius) lapas. Spraudeņus griež no labi nobriedušiem dzinumiem, 10–20 cm garus, 
augšpusē griež slīpi 0,5–1 cm virs pumpura, apakšpusē – taisni zem pumpura, un nogriež apakšējās 
lapas (skat. 3.7. attēlu). Sagriezto spraudeņu apakšējo daļu (apmēram 1–3 cm) ievieto augšanas stimu-
latorā. Pēc tam spraudeņus sprauž substrātā 5–8 cm citu no cita, apklāj ar plēvi, lai uzturētu mitrumu. 
Spraudeņus sprauž dēstu kastītē vai arī 15 cm diametra podā (skat. 3.8. attēlu). Spraudeņi apsakņojas 
lēni – vispirms 3–4 nedēļas sakņo siltumā 16–20 °C, lai izveidojas kalluss, pēc tam novieto vēsā (+4°C) 
vietā. 3.9. attēlā parādīti koksnainie spraudeņi, sasieti buntē un sagatavoti pārziemināšanai vēsā vietā. 
Pavasarī apsakņotos spraudeņus izstāda podā pa vienam un audzē līdz rudenim uz lauka. Stādus pa 
ziemu novieto vēsā vietā. Atklātā laukā paliekošā vietā tos stāda pēc pavasara salnām.

3.6. attēls. Irbeņlapu fizokarpa šķirnes ‘Diabolo’ (Physocarpus opulifolius) lapainais spraudenis

3.7. attēls. Dažādu kokaugu lapainie un koksnainie spraudeņi (tūja, buksis, klinšrozīte, goba, 
grimonis, forsītija, segliņš, pundurbērzs, fizokarps)
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3.8. attēls. Dažādu kokaugu spraudeņi podā

3.9. attēls. Koksnainie spraudeņi sagatavoti pārziemināšanai vēsā vietā

Lapainos (zālveida) spraudeņus izmanto augļaugiem, kas nesakņojas ar koksnainajiem spraude-
ņiem. To apsakņošanai ir nepieciešami speciāli apstākļi – ar miglas iekārtām aprīkotas lecektis vai 
plēves tuneļi.

Lapainos spraudeņus parasti gatavo jūnija vidū un beigās. Griež dzinumu galotnes, līdzko tās sāk 
nedaudz nobriest. Mīksti un nenobrieduši spraudeņi ir ieņēmīgāki pret infekcijām un ātri pūst, bet 
pārkoksnējušies – neveido saknes. Dzinuma brieduma pakāpi nosaka, liecot dzinuma galotni – ja tā 
ir mīksta un liecas, spraudeņus gatavot ir par agru. Optimālā brieduma pakāpe lapaino spraudeņu 
sagatavošanai ir brīdis, kad galotne ir pietiekami stingra, bet vēl nelūst. Spraudeņu gatavošanas laikā 
svarīgi ir samazināt mitruma zudumus zariem, no kuriem tos gatavo. Spraudenim zaudējot mitrumu, 
apsakņošanās rezultāti pasliktinās. Saulainā laikā spraudeņus griež agri no rīta, ja laiks ir apmācies – 
var griezt visu dienu.
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No sagrieztajiem dzinumiem darina 4–8 cm garus spraudeņus atkarībā no posmu garuma. Darbam 
izmanto asu nazi vai dārznieka šķēres! Ja augam ir pretējas lapas, spraudeni gatavo ar diviem lapu 
pāriem. Ja augam ir pamīšus izvietotas lapas, spraudeni gatavo ar divām vai trim pieaugušām lapām. 
Spraudeņa apakšējo daļu griež dažus milimetrus zem apakšējā lapas mezgla, nogriežot apakšējo lapu 
(skat. 3.10. attēlu). Augšējo daļu griež 0,5–1 cm virs augšējās lapas. Augiem, kuriem lapas ir sulīgas, ar 
lielām plātnēm, lapas plātni samazina uz pusi.

Sagatavotos spraudeņus ilgi neglabā! Līdz spraušanai tos glabā, aprasinot un apklājot ar plēvi vai 
mitru audumu. Nav ieteicams spraudeņus likt ūdenī, jo caur griezuma vietu izskalojas barības vielas 
un samazinās sakņu veidošanās.

Spraudeņus sprauž iepriekš sagatavotā substrātā – kūdras un smilšu vai vermikulīta maisījumā (attie-
cībā 1 : 1), diezgan blīvi, bet tā, lai to lapas nesaskartos. Svarīgi, lai pirmais lapu mezgls atrastos augsnē. 
Pēc iestādīšanas spraudeņus uzmanīgi salaista. Spraudeņiem augstu gaisa mitrumu (95–100%) nodro-
šina ar regulāru rasināšanu vai speciālām mākslīgās miglas iekārtām (svarīgi to nodrošināt pirmajās 
nedēļās) (skat. 3.11. attēlu). Gaisa temperatūra ir vēlama 20–24 °C, augsnes temperatūrai jābūt par 
2–3  °C augstākai. Saulainās dienās jāveic ēnošana. Pēc 15–20 dienām spraudeņi ir apsakņojušies, 
gaisa mitrumu pakāpeniski samazina. Līdz rudenim izaug labas kvalitātes stādi.

3.10. attēls. Lapaino spraudeņu gatavošana dārzā (jūnijā)
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No dekoratīvajiem augiem ar zālveida (lapainiem) spraudeņiem pavairo – arābes (Arabis), flokšus 
(Phlox), mārtiņrozes (Chrysanthemum), helēnijas (Helenium), laimiņus (Sedum), ziemasteres (Aster), kap-
mirtes (Vinca), efejas (Hedera), pelargonijas (Pelargonium), fuksijas (Fuchsia). Pavairo no aprīļa sākuma 
līdz jūnija vidum, kamēr dzinumi vēl nav pārkoksnējušies. No siltumnīcā augošiem mātesaugiem 
spraudeņus var iegūt jau agrā pavasarī. Mātesaugu iestāda podā vai kastē un audzē, līdz dzinumi 
izmantojami spraudeņiem (apmēram 10–15 cm gari). Spraudeņus ņem no veseliem augiem, izmanto 
dzinumu galotnītes vai dzinumu posmus ar diviem lapu pāriem, to garums ir 3–5 cm. Spraudenim 
apakšējās lapas pilnīgi atdala, bet augšējās saīsina par trešdaļu vai pusi (skat. 3.12. attēlu).

3.11. attēls. Gaisa mitrumu nodrošina ar plēves tuneļiem

3.12. attēls. Zālveida spraudeņa sagatavošana
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Sagatavotos spraudeņus uzreiz sprauž dēstu kastēs vai kasetēs. Substrātam izmanto kūdras un smilts 
maisījumu attiecībā 1 : 1. Sprauž slīpi 1,5–2 cm dziļumā (skat. 3.13. attēlu) un 4–5 cm attālumā citu no 
cita tā, lai to lapas nesaskartos. Substrātu uztur vienmērīgi mitru, izmantojot balto plēves pārsegu, 
sakņošanās laikā vēdina, lai neveidojas liekais ūdens kondensāts. Gaisa temperatūra ir vēlama  
20–22 °C. Spraudeņi apsakņojas apmēram pēc 40–60 dienām. Tad katru spraudeni pārstāda podā 
(6 cm diametrā) kūdras substrātā un audzē siltumnīcā vai uz lauka. Rudenī pēc augsnes virskārtas 
sasalšanas podus ar spraudeņiem nosedz ar egļu zariem vai kūdru. Paliekošā vietā spraudeņus izstā-
da nākamajā pavasarī. Puķu spraudeņus iespējams spraust arī kasetēs, tad augam izveidojas kompakta 
sakņu sistēma un pārpodojot tā netiek traumēta.

Tūjas (Thuja) un kadiķus (Juniperus) visbiežāk pavairo ar lapainiem spraudeņiem. Spraudeņus ņem no 
jauniem dzinumiem, kur spraudeņa pēda sanāk no iepriekšējā gada dzinuma, bet galotne no esošās 
veģetācijas sezonas.

Viens no nedaudzajiem dārzeņiem, ko pavairo galvenokārt veģetatīvi ar spraudeņiem (dzinumu 
nogriežņiem – tā sauktajiem slīpiem), ir batātes (Ipomea batatas). Gumus agri pavasarī iestāda siltum-
nīcā augsnē vai konteineros. Kad izaug dzinumi, tos sagriež gabalos ar divām lapām katrā un iestāda 
kasetēs vai podos. Parasti tos stāda ieslīpi, noņemot zemāko lapu, bet pēdējie pētījumi liecina, ka hori-
zontāli iestādītie spraudeņi labāk un ātrāk apsakņojas un vēlāk labāk pacieš pārstādīšanu.

3.13. attēls. Zālveida spraudeņus stāda slīpi
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Dažkārt ar spraudeņiem pavairo tomātus un paprikas, kā arī selekcijas procesā – sarkanos un baltos 
galviņkāpostus. 

Pavairojot augus veģetatīvi, pieaug vīrusu un bakteriālo infekciju izplatīšanās risks, tāpēc dārzeņu 
audzēšanā šo metodi izmanto samērā reti. To dara, pavairojot partenokarpus (bezsēklu) paprikas 
hibrīdus zemāku izmaksu dēļ. Tomātus pavairo veģetatīvi, ja ir nepieciešams strauji atjaunot stādīju-
mu, kad kāda iemesla dēļ daļa augu gājuši bojā. Audzējot tomātu dēstus no sēklām, ir nepieciešamas  
35–60 dienas, savukārt, pavairojot ar spraudeņiem, stādīšanai gatavu augu var iegūt 15 dienu laikā. 
Tāpat, audzējot no sēklas, pirmais ziedķekars veidojas virs 7.–12. lapas, savukārt augiem no spraude-
ņiem pirmais ķekars mēdz veidoties jau virs 3.–4. lapas, tātad arī ražas vākšana sākas ātrāk.

Tomātiem spraudeņus (pazares) ievāc no ražojošiem augiem to kopšanas laikā. Ir svarīgi atšķirot vie-
nāda garuma pazares, tām jābūt 10–15 cm garām. Labi apsakņojas pazares gan no auga galotnes, gan 
no lejas daļas. Izlīdzinātu stādu iegūšanai labāk visu partiju ņemt no vienāda augstuma (no galotnes 
vai lejas daļas). Tomātu pazarēm noņem zemākās lapas, pēc tam iesprauž stāvus samitrinātā substrā-
tā 4–5 cm dziļi. Tomātus labāk apsakņot podiņos, bet var izmantot arī kastītes.

Papriku pavairošanai vispirms izaudzē mātesaugus, no tiem ievāc spraudeņus – 7–10 cm garus sān-
zarus, kurus iesprauž pa vienam stāvus 8–10 cm diametra podos labi samitrinātā substrātā 4–5 cm 
dziļi. Ir svarīgi izkniebt ziedpumpurus, lai tie nekonkurētu ar sakņu attīstību. 

Gan paprikām, gan tomātiem var izmantot bagātinātas kūdras substrātu, kokosšķiedru vai minerālvati. 
Visu partiju apsedz ar agrotīklu. To var uzklāt tieši uz augiem, bet labāk izveidot lecekti. Vēlams uzturēt 
20–22 °C temperatūru, bet tas ne vienmēr ir iespējams. Ja augi zem seguma apvīst, tos apsmidzina ar 
tīru ūdeni gaisa mitruma paaugstināšanai. Tomāti un paprikas apsakņojas relatīvi ātri. Labākai sakņu 
sistēmas attīstībai ir svarīgi, lai substrāta mitrums periodiski svārstītos, tomēr augi nedrīkst novīst. 
Kad augiem sāk veidoties jaunas lapas, agrotīklu noņem, vēl 2–3 dienas liek stādiem pierast pie siltum-
nīcas apstākļiem, pēc tam izstāda pastāvīgā vietā.

Galviņkāpostus ar spraudeņiem pavairo, lai paātrinātu šo procesu. Mātesaugiem nogriež galviņu, bet 
pašus augus atstāj augt tālāk. Pēc 2–3 nedēļām uz kacena veidojas mazas sānu galviņas, to skaits variē 
atkarībā no šķirnes. Kad galviņu diametrs sasniedz 3–4 cm, tās nogriež un novieto uz mitra substrāta 
(skat. 3.14. attēlu), parasti izmanto minerālvati fitosanitāro apsvērumu dēļ. Kāposti viegli veido saknes, 
šo procesu vairāk ietekmē mitrums nekā gaisa temperatūra. Saknes mēdz veidoties jau 8–10  °C 
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temperatūrā, bet parasti siltumnīcā uztur 16–20°C. Kad sakņu sistēma ir pietiekami attīstījusies, augus 
stāda pastāvīgā vietā.

Sakņu spraudeņu gatavošanu veic rudens periodā. Izmanto galvenokārt aveņu un dažu ziemciešu 
pavairošanai. Rudenī aveņu saknes izrok un sagriež 5–10 cm garos spraudeņos, sakņu diametram jābūt 
1,5–2,0 mm. Saknes var uzglabāt pagrabā 0–2 °C mitrā kūdrā (saknes nedrīkst iekaltēt). Stāda rudenī 
vai pavasarī sagatavotā trūdvielām bagātā augsnē 70–80 cm attālās vagās 5–8 cm dziļi. Veģetācijas 
periodā dobes laista un irdina. Atbilstošas kvalitātes stādi izaug līdz rudenim.

Pavairo ziemcietes, kurām ir mietsakne vai sulīga, paresnināta sakne, piemēram, lauzto sirdi (Dicentra 
spectabilis), austrumu magoni (Papaver orientale), ķekaru sudrabsveci (Cimicifuga racemosa), purpur-
sarkano ehināciju (Echinacea purpurea), alpīno zilpodzi (Eryngium alpinum).

Šīs ziemcietes grūti pavairojamas ar ceru dalīšanu, tāpēc tās pavairo ar sakņu spraudeņiem gan 
pavasarī, gan rudenī. Mātesaugu izrok un notīra no augsnes. Pavairošanai izmanto 0,2–5 cm resnus 
sakneņus, tos sagriež 5–7 cm garos gabalos, kurus izvieto dobē vai kastēs un nosedz ar 1–2 cm biezu 
augsnes kārtu. Uz saknēm esošie adventīvie pumpuri veido jaunus dzinumus. Substrātam jābūt mit-
ram, nevis slapjam. Pēc vairāku dzinumu parādīšanās augus mēslo ar vājas koncentrācijas šķīstošo 
mēslojumu. Paliekošā vietā spraudeņus izstāda nākamajā pavasarī. Šis ir izplatīts ziemciešu pavairo-
šanas paņēmiens Nīderlandē. 3.15., 3.16. un 3.17. attēlā parādīta pavairošana ar sakņu spraudeņiem.

3.14. attēls. Apsakņots kāposta spraudenis
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3.17. attēls. Sakņu spraudeņu izstādīšana uz lauka

3.16. attēls. Sakņu spraudeņi ar jauniem dzinumiem

3.15. attēls. Sakņu spraudeņu sagatavošana pavairošanai
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Ar sakņu spraudeņiem var pavairot dažus dekoratīvos kokaugus – zirgkastaņas (Aesculus), arālijas 
(Aralia), klerodendrus (Clerodendrum). Rudenī izrok jaunu augu, notīra no tā saknēm augsni vai arī atrok 
tikai daļu no kokauga saknēm. Cieši pie sakņu kakla nogriež jaunās saknes (5 mm diametrā) un uzgla-
bā mitrā drānā vai polietilēna maisiņā līdz spraudeņu gatavošanai. No vienas saknes var pagatavot 
vairākus 5–15 cm garus spraudeņus. Tos sprauž pa vairākiem 15 cm diametra podā 5 cm attālumā citu 
no cita. Substrātu piespiež tā, lai spraudeņu gali būtu apmēram 0,5–1 cm virs substrāta. Spraudeņus 
aplaista un pēc tam nelaista līdz tam brīdim, kad sāk attīstīties dzinumi. Tiklīdz spraudeņi apsakņojas, 
tos izstāda podā pa vienam. Veģetācijas laikā vienu vai divas reizes mēnesī papildus mēslo ar šķīstošo 
mēslojumu. Pa ziemu novieto vēsā vietā. Uz lauka izstāda nākamajā pavasarī.

Mārrutkus pavairo ar viengadīgo sakņu spraudeņiem. Mārrutkus novāc oktobra beigās, novembrī un 
ievieto pagrabā vai aukstuma kamerā, kur uztur temperatūru no 0 °C līdz 4–6 °C. Stādmateriālu iegūst 
sakņu tīrīšanas procesā, atlasot 15–20 cm garas saknes 8–10 mm diametrā. Zemāko galu nogriež slīpi, 
augšējo – taisni, lai stādīšanas laikā nesajauktu saknes virzienu. Sīkās sānsaknītes notrauc ar auduma 
cimdu. Saknes sasien saišķos pēc skaita vai svara un uzglabā līdz stādīšanai temperatūrā tuvu 0 °C un 
relatīvā gaisa mitrumā 90–95%. Saišķu pārbēršana ar krītu mazina puves attīstību uzglabāšanas laikā.

Ar bumbuļiem pavairo topinambūrus (Helianthus tuberosus). Tos novāc līdzīgi kartupeļiem, atlasa 
lielākus, šķirnei raksturīgus bumbuļus. Lai apžūtu brūces, nodrošina ārstēšanas periodu 14–16  °C 
temperatūrā (līdzīgi kartupeļiem), tad atdzesē līdz 0–2 °C un uzglabā aukstuma kamerā relatīvā gaisa 
mitrumā 95–98%. Jāņem vērā, ka topinambūri slikti glabājas.

3.1.2. PAVAIROŠANA AR ŠĶIRTŅIEM

Ar stīgu rozetēm pavairo zemenes. Tas ir visplašāk izmantotais zemeņu pavairošanas veids. Uz zeme-
ņu stīgām (vasas pārveidnēm) attīstās mezgli ar pumpuru un sakņu aizmetņiem. No pumpura 
izveidojas augšanas konuss un lapu rozete, bet zem augšanas konusa no sakņu aizmetņiem – saknes. 
Uz vienas stīgas cits aiz cita pakāpeniski attīstās vairāki stādi (skat. 3.18. attēlu). Pavairošanai visbiežāk 
izmanto pirmos divus, retāk trīs stādus, jo tie ir labāk attīstīti – tiem ir spēcīgāka sakņu sistēma, līdz ar 
to augi labāk iesakņojas, un tiem pirmajā audzēšanas gadā veidojas lielāks skaits ziednešu 
(skat. 3.19. attēlu). Visi iegūtie stādi neatkarīgi no tā, cik tālu tie attīstās uz stīgas no mātesauga, pēc 
iedzimtām īpašībām būs līdzīgi mātesaugam, atšķirīgs būs tikai stāda lielums. Apsakņotos stādus 
atkarībā no konkrētā gada meteoroloģiskajiem un kopšanas apstākļiem uz lauka parasti sāk iegūt 
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jūlija beigās–augusta sākumā. Jo vēlāk ņem stādus, jo tie ir labāk apsakņojušies, taču, ja vēlas stādīt tai 
pašā gadā, tad jāņem vērā, ka vēlu stādītie stādi sliktāk ieaugsies un ziemā var tikt bojāti. Stādīšanai tai 
pašā gadā stādus vēlams norakt ne vēlāk kā septembra pirmajā dekādē. Ja stādus paredzēts glabāt 
aukstumā un stādīt ziemā segtajās platībās vai pavasarī, tad tos norok vēlu rudenī miera perioda laikā. 
Stādu apsakņošanās laikā ir nepieciešams mitrums, tāpēc stādījums sausā laikā ir jālaista.

3.18. attēls. Mātesaugs ar stīgām 

3.19. attēls. Zemeņu stādu dažādas attīstības pakāpes 
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Zemeņu stādiem jābūt viengadīgiem, spēcīgiem, ar 5 cm garām saknēm baltā vai gaiši brūnā krāsā, 
trīs labi attīstītām lapām, labi attīstītu galotnes pumpuru un pēc iespējas lielāku sakņu kakliņa  
diametru (> 10 mm).

Atkarībā no audzēšanas veida stādi var būt dažādi:

• Kailsakņu stādi – tie ir lētāki, tos ir vieglāk izaudzēt. Pēc izrakšanas, lai neiežūtu saknes, tie pēc 
iespējas ātrāk jāiestāda. Ja nav iespējams iestādīt uzreiz, sagatavotos augus dažas dienas var 
uzglabāt vēsā telpā, iepriekš samitrinot vai arī pierokot augsnē.

• Konteinerstādi – apsakņoti un audzēti podiņos, kasetēs vai kūdras briketēs (skat. 3.20. attēlu). 
Stādus neizstādītus var glabāt ilgāku laiku, regulāri laistot. Šie stādi ieaugas labāk, jo netiek trau-
mēta sakņu sistēma.

Lai saglabātu mātesaugu tīrību un nodrošinātu kvalitatīvu stādu iegūšanu, katru gadu veic lauka 
apskati un iznīcina cerus, kas ir bojāti. 

Komercražošanā izmanto sertificētu un standarta (CAC) kategoriju stādus, saskaņā ar 2017. gada 
7.  februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla 
atbilstības kritēriju un aprites noteikumi” [84].

3.20. attēls. Kasetēs izaudzēti stādi 
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Ar stīgām pavairo arī Amerikas lielogu dzērvenes. Dzērveņu stīgas sagriež 15–25 cm garos posmos, 
stāda tik dziļi, lai virs augsnes paliktu apmēram 2–3 cm. Laukam jābūt labi salaistītam. Stīgas iesak-
ņojas jau pēc dažām nedēļām. Lielās platībās stīgas iefrēzē augsnes virskārtā. Dzērvenes ir iespējams 
pavairot arī ar spraudeņiem kasetēs.

Sakņu atvases dod patsakņu augļkoki (plūmes, ķirši), plūškoki, no ogu krūmiem – avenes un kazenes.

Plūmju un ķiršu stādu audzēšanai izraugās viengadīgas sakņu atvases, kuras rudenī vai agri pavasa-
rī atdala no mātesauga sānsaknes un iestāda dobēs, kur tie divos trijos gados izaug par spēcīgiem 
stādiem.

Avenēm un kazenēm apakšzemes daļa ir saknenis un piesaknes. Uz sakneņa augšējās daļas pie stumb-
ra pamatnes atrodas divi snaudošie pumpuri, kas nākamajā gadā plaukst un veido jaunus stumbrus 
(skat. 3.21. attēlu).

Piesaknes izvietojas sekli un izplatās galvenokārt līmeniski augsnes augšējā kārtā. Uz piesaknēm visā 
to garumā izveidojas adventīvie pumpuri, no kuriem attīstās sakņu dzinumi. Šos dzinumus izmanto 
aveņu un kazeņu pavairošanai.

3.21. attēls. Aveņu mātesaugs ar sakņu atvasēm 



205205

3. NODAĻA
VEĢETATĪVĀ PAVAIROŠANA 3.

1.

Stādus var audzēt dažādi.

• Jaunos sakņu dzinumus atdala no mātesauga vasaras sākumā, kad tie sasnieguši 12–15  cm 
garumu, un iestāda labi sagatavotā augsnē dobēs vai laukā. Šinī laikā dzinumu pamatdaļā jau ir 
attīstījušās saknes. Avenes stāda tikpat dziļi, cik tās ir augušas pie mātesauga (augsnes virsmas 
robežu labi parāda krāsas maiņa dzinuma stumbra pamatdaļā). Pirmajās dienās pēc iestādīša-
nas stādi vairākas reizes jāaprasina.

• Lielākam stādu daudzumam sakņu dzinumus atstāj pie mātesauga līdz rudenim. Šādi stādi izaug 
un izveido pietiekami labu sakņu sistēmu. Rudenī stādus izrok un izmanto jaunu stādījumu ierī-
košanai. Stādus atrok ar lāpstu vai mehanizēti ar speciāliem arkliem. Jāraugās, lai saknes ilgstoši 
neatrastos sausumā, saulē un vējā, tāpēc stādus pierok vai piesedz ar plēvi, brezentu vai maisa 
audumu.

Aveņu un kazeņu stādiem ir jābūt ar labi attīstītu sakņu sistēmu, ar daudz pumpuru aizmetņu uz 
saknēm un uz sakņu kakliņa, stādu virszemes daļai jābūt bez redzamiem slimību, kaitēkļu un mehā-
niskiem bojājumiem.

Ar atjaunošanās pumpuriem pavairo astilbes (Astilbe), prīmulas (Primula), hostas (Hosta), peonijas 
(Paeonia), īrisus (Iris) un citas ziemcietes. Pavairojot ar atjaunošanās pumpuriem, var iegūt jaunus 
stādus, neizrokot mātesauga ceru. Šo paņēmienu izmanto selekcijā – jaunu šķirņu pavairošanā. 
Atjaunošanu ar pumpuriem veic agri pavasarī, kad dzinumi sasnieguši 3–5 cm garumu. No cera virspu-
ses norauš augsni, pēc tam ar nazi atdala dzinumus ar atjaunošanās pumpuriem. Atdalītos pumpurus 
stāda kastēs, lai nodrošinātu vienmērīgu mitrumu. Lai saglabātu mātesauga ceru, atdala ne vairāk 
kā trešdaļu no visiem pumpuriem. Peonijām un īrisiem atdala atjaunošanās pumpurus kopā ar daļu 
sakneņa. Bārdainajiem īrisiem uz sakneņiem veidojas arī snaudošie pumpuri, kurus pavairošanai var 
izgriezt ar daļu sakneņa. Griezuma vietu apstrādā ar kokogles pulveri.

1. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Novērojiet, kuri spraudeņi labāk attīstās un apsakņojas!

• Piepildiet divus podiņus ar substrātu!

• Sagatavojiet upeņu lapainos spraudeņus!

• Iespraudiet spraudeņus substrātā!
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• Vienu podiņu apsedziet ar plēvi, otru atstājiet neapklātu!

• Nodrošiniet apsakņošanai piemērotus apstākļus!

2. Novērojiet, kuri spraudeņi labāk attīstās un apsakņojas! 

• Piepildiet divus podiņus ar substrātu!

• Sagatavojiet upeņu lapainos spraudeņus!

• Vienā podiņā saspraudiet spraudeņus ar samazinātu lapu virsmu, otrā atstājiet lapu virsmas 
neskartas!

• Nodrošiniet apsakņošanai piemērotus apstākļus!

3. Izvēlieties piemērotāko dalīšanas laiku atbilstoši izvēlētajai sugai!

• Izvēlieties kādu ziemcietes ceru (piem., hostu, astilbi, floksi, peoniju)!

• Izrociet augu un sadali ceru!

• Iestādiet atdalītās daļas tam paredzētā un sagatavotā vietā, pareizā dziļumā!

2. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kādi zari der koksnaino spraudeņu gatavošanai? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) divgadīgi; 

2) viengadīgi; 

3) augļzari; 

4) jebkurš zars. 

2. Kad griež jāņogu, ērkšķogu koksnainos spraudeņus? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vasaras sākumā – vidū; 

2) kad ir brīvs laiks; 
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3) vasaras beigās – rudens sākumā; 

4) vēlu rudenī – ziemā.

3. Kurā laikā griež upeņu koksnainos spraudeņus? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vasaras sākumā – vidū; 

2) kad ir brīvs laiks; 

3) vasaras beigās – rudens sākumā; 

4) vēlu rudenī – ziemā.

4. Kurš ir piemērotākais laiks smiltsērkšķu un vīnkoku koksnaino spraudeņu gatavošanai? (ir viena 
pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vasaras sākumā – vidū; 

2) kad ir brīvs laiks; 

3) vasaras beigās – rudens sākumā; 

4) vēlu rudenī – ziemā.

5. Kāpēc vēlams lapainajiem spraudeņiem izmantot sakņošanās stimulatorus? (ir viena pareizā atbil-
de) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) lai stimulētu sakņu veidošanos; 

2) lai labāk augtu lapas; 

3) lai veicinātu ziedēšanu; 

4) lai veicinātu sakņošanās stimulatoru noietu.

6. Cik ilgā laikā apsakņojas upeņu lapainie spraudeņi? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) nedēļu; 

2) divas nedēļas;

3) mēnesi; 

4) gadu; 

5) vienu veģetācijas periodu.

7. Kādas ir ziemciešu veģetatīvās pavairošanas metodes? (ir četras pareizās atbildes) Pamatojiet savu 
atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) ceru dalīšana; 

2) potēšana ar zariņu;

3) ar atjaunošanās pumpuriem; 

4) acošana ar dusošu pumpuru;

5) ar lapainajiem spraudeņiem; 

6) ar stratificētām sēklām;

7) ar sakņu spraudeņiem.

3.1.3. NOLIEKŠŅI, PIERAUŠŅI

Noliekšņi un pieraušņi ir auga daļu apsakņošana, neatdalot tās no mātesauga.

Ar pieraušņiem jeb aprausumiem pavairo augļkoku veģetatīvi pavairojamos potcelmus, kā arī krūm-
ogulājus. Metode pamatojas uz augu spēju veidot saknes uz dažādām auga daļām.

Potcelmu mātesdārzs jāierīko labi sastrādātā un samēslotā vidēji smagā augsnē. Stāda vīrusbrīvus 
potcelmu stādus 1,5 m attālās rindās, starp augiem attālums ir 30 cm (attālumi atkarīgi no apstrādā-
jamās tehnikas). Stādot augus, tos apber ar augsni tik daudz, lai būtu apsegtas saknes, un stingri 
piespiež. Pēc stādīšanas augus apgriež līdz ar augsnes virskārtu. Otrajā gadā izaugušos dzinumus 
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saīsina līdz 4–5 cm virs augsnes. Kad no celmiņiem izaugušie dzinumi sasniedz 10 cm garumu, to apak-
šējās daļas aprauš. Pirmo apraušanu nedrīkst nokavēt, lai miza nepārkoksnējas par daudz! Augsnes 
apraušanu atkārto 2–3 reizes proporcionāli dzinumu augšanai. Nelielās platībās to var veikt ar lāpstu 
vai ar pielāgotu tehniku. Apraušanu labāk veikt, kad augsne ir mitra. Pierausuma valnim pēc pēdējās 
apraušanas jābūt ap 20 cm (skatīt 3.22., 3.23. un 3.24. attēlu). Vēlu rudenī (pēc lapu nobiršanas un 
dzinumu nobriešanas) augsni atrauš un gan apsakņojušos, gan neapsakņojušos dzinumus ar dārza 
šķērēm nogriež, atstājot nelielu celmiņu. Celmiņus pa ziemu apber ar kūdru, zāģu skaidām vai lapām, 
lai tie neciestu salā. Nogrieztos stādus sašķiro, apgriež un pierok uz lauka vai pagrabā kastēs. Pavasarī 
augus izstāda kokaudzētavā. Resnākos potcelmus izmanto ziemas potēšanai.

Mātesdārzu ieteicams izmantot ne ilgāk par 10 gadiem. Daudzās griezuma brūces rada iespēju infi-
cēties ar sakņu vēzi. Iespējama arī fitoftoras un nematožu savairošanā, tāpēc nepieciešama regulāra 
mātesdārza kontrole un atjaunošana.

3.23. attēls. Kvalitatīva stādmateriāla ieguvei 
ierīko ciltsdārzus 

3.22. attēls. Pundurpotcelmu mātesdārzs vasarā 

3.24. attēls. Pavairošana ar aprausumiem – augsnes vairākkārtēja pieraušana dzinumiem 
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Noliekšņi. Ar noliekšņiem visbiežāk pavairo ogu krūmus, vīnogas, aktinīdijas, pundurpotcelmus, laz-
das, plūškokus, irbenes, praktiski nav iespējams pavairot tikai dažas kultūras. Noliekšņiem visbiežāk 
izmanto viengadīgus iepriekšējā gada dzinumus.

Izšķir parastos un ķīniešu noliekšņus.

Parasto noliekšņu audzēšanai apkārt mātesaugam vai gar mātesaugu rindu izrok 15–20 cm dziļu 
grāvīti, kurā ieliek iepriekšējā gada dzinumu un ar koka kāsīti nostiprina vadziņā tā, lai dzinuma galot-
ne sniegtos 15–20  cm virs grāvīša malas. Pēc tam grāvīti piepilda ar trūdvielām bagātu augsni vai 
kompostu, kurā līdz rudenim noliektais zars izveido kuplu sakņu sistēmu un spēcīgu jaunu stādu. 
Veģetācijas periodā augsne ir jāuztur mitra. Iesakņojušos stādu rudenī atdala no mātesauga. Augiem, 
kuriem slikti veidojas saknes, noliekšņus audzē divus gadus.

Ķīniešu noliekšņi piemēroti tādu augu pavairošanai, kas labi veido saknes jauno dzinumu pamata 
daļā (jāņogas, ērkšķogas, citronliānas, aktinīdijas, vīnogas). Gatavojot ķīniešu noliekšņus, augsni ap 
krūmiem nolīdzina un krūma zarus noliec horizontāli vienmērīgi uz visām pusēm vai arī uz kādu vienu 
pusi un piesprauž pie augsnes. Liekos zarus, kuru noliekšanai trūkst vietas, kā arī vājos, nenobriedu-
šos dzinumus izgriež. Noliektajiem zariem augsni uzber tikai tad, kad zaru sānpumpuriem ir izauguši  
10–12 cm gari dzinumi. Pirmo reizi uzber 5–7 cm biezu komposta kārtu, augsnes uzbēršanu atkārto, 
kad dzinumi ir 20–25 cm gari, bet trešo reizi – kad dzinumi ir 30 cm gari. Rudenī augsni no noliekšņiem 
atrauš, noliektos zarus atgriež no mātesauga un izrok. Katram dzinumam ir izveidojušās saknes 
(skat. 3.25. attēlu).

Salīdzinājumā ar parastajiem noliekšņiem, kur no noliektā zara iegūst tikai vienu stādu, no viena ķīnie-
šu noliekšņa var iegūt līdz pat 10 stādiem.

3.25. attēls. Pundurpotcelmu pavairošana ar ķīniešu noliekšņiem 
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3. uzdevums. Izmēģiniet!

Izaudzējiet tomātu stādus no pazarēm!

• Piepildiet podiņus ar substrātu!

• Ievāciet 7–10 cm garas tomātu pazares no pieaugušiem augiem!

• Iespraudiet katrā podiņā pa vienai pazarei!

• Apsedziet ar plēvi! Nodrošiniet apsakņošanai optimālus apstākļus!

• Salīdziniet ar audzēšanu no sēklām!

4. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Nosaucet vismaz trīs klonaudžu potcelmu pavairošanas metodes!

2. Kā ekonomiski izdevīgāk audzēt tomātus – audzējot ar sēklām vai ar spraudeņiem? Pamatojiet 
savu viedokli!

3.1.4. AUGU PAVAIROŠANA AR VASAS UN SAKŅU PĀRVEIDNĒM

Izšķir divu tipu pārveidnes – vasas un sakņu. Veģetatīvi pavairojot ar vasas un sakņu pārveidnēm, 
pavairotie augi saglabā mātesauga īpašības. Vasas un sakņu pārveidnes ir īpaši pielāgojumi, kur 
uzkrājas rezerves barības vielas un notiek veģetatīvā vairošanās. Vasas pārveidnes ir sīpols, bumbuļ-
sīpols, bumbulis un saknenis.

Sīpols sastāv no pārveidota stublāja ar pamatni, piesaknēm un cieši kopā sakārtotām sulīgām zvīņla-
pām, kas izvietotas koncentriskos apļos apkārt stublājam. Sīpoli galvenokārt ir viendīgļlapju klases 
augiem, piemēram, lilijām (Lilium), tulpēm (Tulipa), hiacintēm (Hyacinth), narcisēm (Narcissus). Dažas 
sīpolpuķes pavairo ar sīpola zvīņlapām – hiacintes, lilijas, narcises. Sīpols spēj reģenerēties no atseviš-
ķām atdalītām veģetatīvām daļām, veidojot jaunu augu. Reģenerācija – bojāto un zaudēto organisma 
audu, orgānu vai auga daļu atjaunošanās. Sadalot sīpolu zvīņlapās, mehāniskais bojājums vispirms 
izraisa strauju šūnu dalīšanos meristemātiskajos audos, kā rezultātā izveidojas kalluss, kura šūnām 
tālāk diferencējoties tā ārpusē veidojas epiderma. No zvīņlapu epidermas šūnām izveidojas jauni sīpo-
liņi. Lilijas sīpols redzams 3.26. attēlā.
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3.26. attēls. Lilijas sīpols 

Sīpolu un ķiploku pavairošana

Latvijā visbiežāk kultivētie sīpolaugu dārzeņi ir sīpoli un ķiploki. Tie pieder pie amariļļu dzimtas 
(Amaryllidaceae) sīpolaugu ģints (Allium) sīpolu (Alium cepa L.) un ķiploku (Allium sativum L.) sugām. Šo 
augu galvenā, mūs interesējošā daļa ir sīpols, ko visbiežāk pavairo, apsakņojot stādmateriālu – vair-
sīpolus (ģimenes sīpoliem), gaisa sīpolus (cietstumbra ķiplokiem) vai zvīņsīpola elementus (daivas) 
(ķiplokiem). Sīksīpolus izaudzē no sēklas.

Ķiploku pavairošana

Ķiploka sīpola (zvīņsīpola) galvenā sastāvdaļa ir daivas, kuras novietotas uz ķiploka pamatnes (retāk – 
uz stublāja). Daiva sastāv no sarukuša stumbra ar augšanas konusu centrā, kuru aptver sulīgā zvīņa. 
Daivas ir pārklātas ar sausu zvīņu. Sausās zvīņas ir iepriekšējā gada augušo lapu pamatnes. Sauso 
zvīņu krāsa ir no baltas līdz violetai.

Latvijā galvenokārt audzē divas ķiploku varietātes, un to morfoloģiskās īpatnības bieži tiek saistītas ar 
audzēšanas periodu.

• Cietstumbra (ziemas) ķiploki (Allium sativum var. ophioscorodon), kuri veido ziednešus. Ziednesis 
parasti veidojas 30–100 cm garš. Tā galā ir ziedkopa, kurā izveidojas daudz sīku, smaržīgu violetu 
vai baltu ziediņu. Vienlaikus ziedkopā attīstās mazi gaisa sīpoliņi. Botāniskās sēklas mūsu platu-
ma grādos ķiplokiem neveidojas dienas garuma dēļ. Ziemas ķiploka sīpola centrā ir saglabājies 
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ziedneša pamats, ap to koncentriski izvietotas 4–8 daivas, kas sver 2–20 g atkarībā no klona un 
augšanas apstākļiem (skat. 3.27. attēlu). Šos ķiplokus var pavairot gan ar daivām, gan ar gaisa 
sīpoliņiem.

• Mīkststumbra (vasaras) ķiploki (Allium sativum var. sativum) ziednešus neveido, tos pavairo tikai 
ar daivām. Uz ķiploka sīpola pamatnes daivas novietotas spirāliski vai lokveidā ap centru. Vienā 
vasaras ķiploka sīpolā parasti ir 10–30 dažāda izmēra daivu (skat. 3.28. attēlu).

Tomēr izdala vēl arī trešo, universālo, grupu, kuras ķiplokus var stādīt gan rudenī, gan pavasarī.

Ķiplokiem, līdzīgi kā citiem sīpolaugiem, ir bārkšsaknes. Augsnē tās izvietojas 40–70 cm dziļumā, bet 
lielākā to daļa ir koncentrēta 15–35 cm dziļumā. Rudenī, kad lapas beidz funkcionēt, saknes saraujas, 
tāpēc, laikus nenovācot, ķiploka sīpoli “lien” dziļāk augsnē.

3.27. attēls. Ķiploka šķērsgriezums: ziemas ķiploks (pa kreisi), vasaras ķiploks (pa labi) 

3.28. attēls. Ziemas ķiploku daivas
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Ķiploki ir aukstumizturīgi augi. Ziemas ķiploku saknes aug pat –1  °C temperatūrā, bet apstājas 
augt +20 °C. Optimālā ziemas ķiploku sakņu veidošanās temperatūra ir 5–7 °C. Sekmīgai sakņu sistē-
mas izveidei un ķiploka sagatavošanai ziemas periodam šāda temperatūra jānodrošina 25–30 dienas. 
Vasaras ķiplokiem nepieciešama augstāka temperatūra saknes augšanai – +2 °C. Optimālā ķiploku 
veģetācijas temperatūra ir 15–20  °C. Gan ziemas, gan vasaras ķiploki pacieš pavasara salnas (līdz 
pat –6 °C).

Ziemas ķiploki, sasniedzot optimālu temperatūru, 30–45 dienās iziet no miera perioda un sāk pat-
stāvīgi funkcionēt, pēc tam seko aktīvas augšanas periods (20–30 dienas maijā, jūnijā). Tam seko 
nobriešana – optimāli 20–25 °C temperatūrā (parasti jūlija vidus).

Ziemas ķiplokus jāpagūst iestādīt temperatūrā, kurā tiem vēl ir iespējams iesakņoties, lai tie veiksmīgi 
pārciestu ziemas zemās temperatūras. Ja tie ir labi iesakņojušies, tiem nekaitē pat –20 °C. Ja stādīša-
na ir novēlota, tie nepaspēj iesakņoties un var izsalt. Vasaras ķiplokus stāda pavasarī, aprīlī, tikko var 
sastrādāt zemi un tā ir sasniegusi ap +5 °C. Universālos ķiplokus var stādīt gan rudenī, gan pavasarī, 
ievērojot temperatūras prasības.

Lai nodrošinātu maksimāli labu ķiploku ziemošanu un augšanu nākamajā veģetācijas periodā, ir jāie-
vēro vairāki nosacījumi stādmateriāla sagatavošanā pirms stādīšanas. Lai novērstu slimību izplatību 
un nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu stādmateriāla sagatavošanu:

• izvēlas tikai veselas, slimību un ērču neinficētas galviņas;

• pavairošanai izmanto vidēja izmēra daiviņas, vasaras ķiplokiem stādīšanai izmanto tikai ārējās 
daivas (iekšējās veido viendaivas sīpolu jeb tā saukto “ābolveida” sīpolu);

• ķiploka galviņu daivo (sadala daivās) īsi pirms stādīšanas;

• veic daivu kalibrēšanu, lai stādījums būtu vienmērīgāks, līdz ar to kvalitatīvāks un arī iegūtā pro-
dukcija būs izlīdzināta un kvalitatīva;

• daivas karsē +55°C temperatūrā 10–20 minūtes sīpolu ērces ierobežošanai;

• pirms stādīšanas daiviņas mērcē vara sulfāta (CuSO4) šķīdumā (5  g uz 10  L ūdens), pēc tam 
noskalo, apžāvē un stāda.
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Ķiplokiem jānodrošina papildu laistīšana, ja nav pietiekams dabiskā mitruma nodrošinājums. Te gan 
jāpiebilst, ka pārlieku mitrā augsnē iespējama spēcīga pelēkās puves un citu slimību infekcija.

Ķiplokiem nepieciešami labi augšanas apstākļi. Tādēļ kvalitatīvas produkcijas iegūšanai tos ieteicams 
stādīt trūdvielām bagātās, no nezālēm tīrās vieglās smilšmāla (vasaras ķiplokus) vai mālsmilts augsnēs 
(ziemas ķiplokus). Vēlama labi strukturēta augsne ar noregulētu mitruma režīmu, pH 6,5–6,8. Ziemas 
ķiplokiem ir ļoti nozīmīgi, lai ziemas periodā uz lauka neuzkrājas lieks mitrums.

Labākie priekšaugi ķiplokiem ir augi, kuri ir laicīgi novākti un mēsloti ar organiskajiem mēsliem, pie-
mēram, ķirbjaugi, burkāni, graudaugi. Neiesaka ķiplokus stādīt pēc citiem sīpolaugiem un agrajiem 
kartupeļiem.

Priekšaugam vai pirms ķiploku stādīšanas augsnē jāiestrādā 30–40 t ha-1 sadalījušos kūtsmēslu pilnā 
aramkārtas dziļumā. Bez organiskajiem mēsliem ķiplokiem nepieciešami arī minerālmēsli. Atkarībā 
no augsnes auglības (labu rezultātu ieguvei nepieciešams veikt augsnes agroķīmiskās analīzes) būtu 
jāiestrādā 50–60 kg ha-1 slāpekļa, 20–25 kg ha-1 fosfora, 80–100 kg ha-1 kālija. Ķiplokiem ir nepieciešams 
sēra mēslojums (80 kg ha-1 sēra). Tomēr katrā konkrētā gadījumā šīs devas var atšķirties. Divas treš-
daļas fosfora un kālija ieteicams dot rudenī, apstrādājot augsni, bet atlikušo trešdaļu un visu slāpekļa 
mēslojumu dod pavasarī papildmēslojumā. Nevajadzētu ķiplokus mēslot pēc Jāņiem. Veicot novēlotu 
mēslošanu ar slāpekli saturošu mēslojumu, tie nenobriedīs un ziemā slikti glabāsies.

Senākā literatūrā minēts, ka ziemas ķiplokus stāda septembrī, līdz 15. datumam. Tomēr, mainoties 
klimatam, rudeņi kļūst arvien garāki, un ķiploku stādīšanas laiks ir pagarinājies līdz oktobra vidum. 
Pārlieku agri iestādīti ķiploki uzsāk veģetatīvo augšanu, izveidojot lielu asnu, kas var ciest ziemas laikā. 
Tomēr pavasarī šādi ķiploki ataug.

Ķiplokus pavairojot ar gaisa sīpoliņiem, var iegūt lielāku daudzumu stādmateriāla. Izsējas norma ir 
100 sīpoliņi uz vienu garuma metru 2–3 cm dziļumā. Gaisa sīpoliņus sēj rudenī, nākamā gadā iegūst 
ābolveida ķiplokus (līdz pat 2 cm diametrā). Tie gan laikus jānorok, kamēr laksti ir iekaltuši, bet nav 
paspējuši sadalīties. Iegūtos ābolveida ķiplokus stāda rudenī, tāpat kā daivas, kas iegūtas, daivojot 
ķiploka galviņu. Nākamajā gadā iegūst normālas ķiploku galviņas. Vienā vietā audzēt ķiplokus no gaisa 
sīpoliņiem var divus gadus, ja iespējams nodrošināt no nezālēm tīru stādījumu. Lai iegūtu kvalitatī-
vu ķiploku materiālu no gaisa sīpoliņiem, to ieguvei izlasa labus mātesaugus. Kad ziedkopas apvalks 
(vīkals) ieplīst, nogriež ziedkopu vai augu izrok un noliek ienākties (izžūt). Kad ziedkāts izžuvis, ievāc 
gaisa sīpoliņus un izžāvē. Arī tos kalibrē viendabīga stādījuma ieguvei. Augsni sējai sagatavo līdzīgi kā 
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daiviņu ķiplokiem. Sēj dobēs rudenī, iezīmējot rindiņas ar etiķetēm, koka skaliņiem, lai tievos ķiploku 
asnus labāk pamanītu. Rindu attālums ir 20 cm, starp sīpoliņiem – 2 cm, sēj 2–3 cm dziļumā. Pēc sējas 
dobes ieteicams mulčēt.

Ķiploku daivas vai ābolveida ķiplokus var stādīt gan līdzenā laukā, gan dobēs. Dobēs stāda, ja ir 
augsts gruntsūdens vai smaga augsne. Ķiploku stādīšanas shēmu nosaka tehnikas iespējas, tomēr 
ieteicamākā ir 2–5 rindu sleja (20–25 cm starp rindām slejā), 50–60 cm starp slejām, 10–15 cm starp 
daiviņām rindā. Viena hektāra apstādīšanai nepieciešams 700–900 kg daiviņu atkarībā no to izmē-
ra. Atkarībā no stādīšanas shēmas uz hektāru būtu jāizstāda 160 000 līdz 200 000 daivu. Stādīšanas 
dziļums vasaras ķiplokiem ir 3–5 cm, bet ziemas 6–10 cm atkarībā no augsnes – vieglā augsnē stāda 
dziļāk, smagā – seklāk. Ir svarīgi iestādīt visas daiviņas vienādā dziļumā!

Pavasarī pēc lapu parādīšanas veic papildmēslošanu, irdināšanu, ierobežo nezāles. Sausā laikā stādī-
jums jālaista. Laistīšanu beidz, kad jau izveidojusies ķiploka galviņa (sīpols).

Tuvojoties sīpolu nobriešanai, veģetācijas perioda beigās ieteicams nedaudz atraust augsni, īpaši, ja 
augi laikus nenobriest. Tas sekmēs augu nobriešanu.

Ziemas ķiploki ir gatavi novākšanai, kad sāk dzeltēt lapas, iežūst stublāja apakšējā daļa, atveras lodvei-
da ziedkopas seglapa (vīkals), kļūst redzami gaisa sīpoliņi. Vasaras ķiploki novācami vēlāk – augusta 
beigās, kad malējās lapas nodzeltē, augs kļūst nenoturīgs un sāk liekties, īsi pirms visu lapu nodzeltē-
šanas. Novākšanu nedrīkst nokavēt, citādi saplaisā galviņu segzvīņas, daiviņas sadalās, var atsākties 
augšana. Pēc novākšanas ķiploki jāapžāvē speciālās kaltēs, zem nojumes vai plēves seguma siltumnī-
cā. Pēc tam notīra, nogriež saknes, atstājot 2–4 cm garu stublāju. Ķiplokus uzglabā sabērtus 12–15 cm 
biezā kārtā. Uzturam paredzētos ziemas ķiplokus uzglabā 0–3 °C, stādmateriālu – 15–25 °C tempera-
tūrā. Vasaras ķiploku stādmateriālu uzglabā 16–20 °C temperatūrā 60–70% relatīvajā gaisa mitrumā.

Ģimenes sīpolu pavairošana

Ģimenes sīpoli (Allium cepa var. aggregatum) ir vēsturiski Latvijas teritorijā audzēti sīpolaugi. Šo sīpolu 
bioloģiskā īpatnība ir tāda, ka to sīpolā veidojas vairāki augšanas centri (“sirsniņas”), no kuriem izaug 
vairsīpoli (skat. 3.29. attēlu).
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Šādu sīpolu iestādot, tas dalās, jo katrs tā centrs veido atsevišķu sīpolu, tomēr augs saglabā ceru, kurā 
mātesauga sīpola pamatne satur jaunos sīpoliņus kopā. Veģetācijas perioda beigās no viena mātesau-
ga parasti tiek ievākti 5–20 sīpoli atkarībā no klona. Tāpat atkarībā no klona ģimenes sīpola augam 
var veidoties vai neveidoties ziednesis. Veģetācijas laikā var atzīmēt vēlamos mātesaugus, vadoties 
no auga virszemes daļas (loku) īpatnībām (izmēra, garšas, krāsas), izziedēšanas intensitātes, veselī-
bas stāvokļa, kā arī ievērojot to agrīnumu. Ja nav atlasīti mātesaugi, no novāktajiem sīpoliem izvēlas 
veselīgākos un lielākos, iegūstot nākamā gada stādmateriālu. Stādīšanai paredzētos sīpolus glabā 
virs +18 °C temperatūrā. Ja sīpoli ir atradušies 6–16 °C temperatūrā, tie pirms stādīšanas 20–25 dienas 
jāizkarsē 30–35 °C, lai mazinātu ziednešu veidošanās intensitāti.

Ģimenes sīpolu stādmateriāls pirms stādīšanas tiek šķirots, atlasot veselīgos, slimību nebojātos sīpo-
lus. Sēklas sīpolus pirms stādīšanas var mērcēt siltā (līdz +40 °C) 0,01% kālija permanganāta (KMnO4) 
šķīdumā aptuveni vienu stundu slimību ierobežošanai. Ģimenes sīpolus stāda aprīļa beigās–maija 
sākumā rindā 20 cm attālumā citu no cita, starp rindām ievērojot 40 cm attālumu. Stādīšanas vieta – 
labi drenētas, auglīgas augsnes, vējaina vieta, augsnes reakcija ne mazāka par pH  6,5. Optimālais 
augsnes barības elementu saturs sīpoliem ir šāds: slāpeklis 120–160  mg  L-1, fosfors 60–80  g  L-1, 
kālijs 175–250 mg L-1. Pamatmēslošanu un papildmēslošanu veic, ņemot vērā augsnes agroķīmiskās 
analīzes. Divas trešdaļas fosfora un kālija ieteicams dot rudenī, apstrādājot lauka augsni, bet atlikušo 
trešdaļu un visu slāpekļa mēslojumu dod pavasarī un vasarā papildmēslojumā. Papildmēslošana ar 
slāpekli saturošiem līdzekļiem jāveic līdz Jāņiem. Veģetācijas periodā jāveic laistīšana, ja ir nepietiekams 

3.29. attēls. Ģimenes sīpoli
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nokrišņu daudzums, īpaši 3–7 lapu fāzē, kad notiek intensīva auga veģetatīvā augšana un ražas vei-
došanās. Ražu vāc, kad atmiruši laksti lielākajai daļai augu vai loki noliecas līdz zemei. Pēc novākšanas 
sīpolus žāvē labi ventilējamā telpā.

Bumbuļsīpols ir vasas pārveidne, kurai raksturīgs palielināts pazemes stublājs. Tā apakšpusē ir pamat-
ne, kur veidojas saknes un virspusē attīstās dzinums. Atšķirībā no sīpola, kur barības vielas uzkrājas 
lapu pārveidnēs (zvīņlapās), bumbuļsīpolam nav sulīgu zvīņlapu un barības vielas uzkrājas vienā vai 
divos uzbriedušos pazemes stublāja posmos. Katru gadu no vecā bumbuļsīpola pumpuriem veidojas 
jaunie augi. Bumbuļsīpolam pie pamatnes veidojas sīki vairsīpoliņi, kurus izmanto veģetatīvajā pavai-
rošanā. Bumbuļsīpoli ir gladiolām (Gladiolus), krokusiem (Crocus), vēlziedēm (Colchicum), krokosmijām 
jeb montbrēcijām (Crocosmia), frēzijām (Freesia). Bumbuļsīpols redzams 3.30. attēlā. 

3.30. attēls. Gladiolas bumbuļsīpoli 

Bumbulis ir paresnināta stublāja daļa, kurā uzkrājas barības vielas. Atšķirībā no sīpola un bumbuļsī-
pola bumbulim nav zvīņlapu un pamatnes. Uz bumbuļa atrodas snaudošie pumpuri (acis), no kuriem 
labvēlīgos apstākļos attīstās dzinumi. Bieži vien bumbulis izaug ļoti liels un slikti pavairojas, jo neveido 
jaunos bumbuļus. Tāpēc tos var sadalīt gabalos un šīs daļas izmantot auga veģetatīvajai pavairošanai. 
Izšķir virszemes un pazemes bumbuļus. Virszemes bumbuļi veidojas dažu šķirņu orhidejām (Bletilla), 
pazemes bumbuļi – begonijām (Begonia), ciklamenām (Cyclamen) un cīrulīšiem (Corydalis). Bumbulis 
skatāms 3.31. attēlā.
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Saknenis ir augsnes virskārtā augošs stublājs, kurā uzkrājas barības vielas. Saknenis atšķiras no 
saknes ar mezgliem un pumpuriem, kas pārziemo augsnē un nākamajā veģetācijas gadā veido dzi-
numus. Atsevišķiem sakneņiem lapu un zvīņlapu vietā ir sīkas sarukušas lapas, bet mezglu vietās 
attīstās piesaknes, piemēram, parastajai kreimenei jeb maijpuķītei (Convallaria majalis). Sakneņi var 
būt horizontāli ložņājoši, piemēram, baltajam vizbulim (Anemone nemorosa), bārdainajam īrisam (Iris 
barbata), daudzziedu mugurenei (Polygonatum multiflorum), vai arī vertikāli augsnē augoši, piemēram, 
Etiopijas zantedešijai jeb kallai (Zantedeschia aethiopica). Sakneņus izmanto veģetatīvajā pavairošanā 
(skat. 3.32. attēlu).

3.32. attēls. Īrisa saknenis 

3.31. attēls. Cīrulīša bumbulis 
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Gums ir sakņu pārveidne ar raksturīgiem uzbiezinājumiem, kuros uzkrājas barības vielu rezerves 
(skat. 3.33. attēlu). Ar gumiem veģetatīvi pavairo, piemēram, dālijas (Dahlia), mazpurenītes (Ficaria), 
dzegužpuķes (Orchis).

3.33. attēls. Dālijas gums 

Sīpolaugu pavairošanai lieto dažādas metodes.

• Bumbuļsīpola dalīšana – pieaugušu bumbuļsīpolu vertikāli sadala 2–4 daļās, lai katrā daļā atras-
tos vismaz viens snaudošais pumpurs un pamatne ar sakņu aizmetņiem (gladiolas).

• Bumbuļu dalīšana – bumbuļi ar gadiem pieaug, bet nedalās. Bumbuli sagriež daļās tā, lai katrā 
atrastos vismaz viens snaudošais pumpurs (ciklamenas).

• Gumu dalīšana – pavasarī vispirms gumus diedzē, lai pumpuri sāktu augt, dala tā, lai katrai daļai 
būtu 1–2 gumi un sakņu kakliņš ar vienu dzinumu (dālijas) (skat. 3.34. attēlu).

3.34. attēls. Dāliju gumu dalīšana 
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• Termiskā apstrāde – sīpolus 7–8 dienas tur 40 °C temperatūrā ar gaisa mitrumu 50–60%, tas 
stimulē vairsīpoliņu aizmetņu veidošanos (hiacintes).

• Sīpola pamatnes izgriešana – atlasa lielus sīpolus vismaz 5 cm diametrā. Sīpola pamatni izgriež 
konusa veidā 2–3  cm dziļi, izgriežot atjaunošanās pumpuru (to dara ne vēlāk kā jūlija vidū). 
Sīpolus saliek kastēs ar griezumiem uz augšu 21–25 °C temperatūrā noēnojumā. Kad sāk veido-
ties vairsīpoliņi, temperatūru paaugstina līdz 30 °C, gaisa mitrums – 85–90%. Oktobra sākumā 
sīpolus stāda ar griezumu uz augšu un apber ar augsni (smilti). Sīpolus izrok pēc diviem gadiem 
(hiacintes).

• Sīpola pamatnes iešķelšana – sīpola pamatnes centrā izdara divus krusteniskus griezumus, 
lai iznīcinātu atjaunošanās pumpuru. Iešķeltos sīpolus tur 25  °C temperatūrā ar gaisa mitru-
mu 60–80%, līdz izveidojas vairsīpoliņi. Sīpolus dārzā stāda oktobra sākumā. Pārstāda pēc gada 
(hiacintes).

• Ar sīpola zvīņlapām – sīpolu izrok no augsnes un sadala zvīņlapās. Atdalītās zvīņlapas ievieto 
polietilēna maisiņā kūdrā vai stāda kastē, uzglabā 18–22 °C temperatūrā 8–12 nedēļas atkarībā 
no sīpoliņu veidošanās ātruma. Kad sīpoliņi izveidojušies, maisiņus vai kastes ar sīksīpoliņiem 
uzglabā vēsumā (2–5 °C) 6–12 nedēļas. Pavasarī sīpoliņus stāda kastēs vai dobē. Liliju pavairoša-
na ar sīpolu zvīņlapām redzama 3.35. attēlā.

3.35. attēls. Liliju pavairošana ar sīpola zvīņlapām 
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3.36. attēlā redzamas liliju zvīņlapas ar sīksīpoliņiem.

• Ar dubultām zvīņlapām – nogriež sīpola galotni un sīpolu sadala vertikāli 8–16 daļās tā, lai pie 
katras dubultās zvīņlapas saglabātos sīpola pamatnes daļa. Katram gabalam jābūt pamatnes 
daļai un divām zvīņlapām (narcises, sniegpulkstenītes) (skat. 3.37. attēlu).

1 – sīpola  
virsotnes 
nogriešana

2 – sīpola  
sadalīšana daļās

3 – sīpola  
sadalīšana šķēlītēs

4 – sadalīšana 
zvīņlapu pāros

3.37. attēls. Narcišu dubultā zvīņlapu metode 

• Ar spraudeņiem – no februāra līdz maijam bumbuļus un gumus stāda sekli kastēs kūdras subs-
trātā un mēreni laista, lai izveidotos dzinumi. Kad dzinumi izveidojušies 6–10 cm gari, tos nogriež 
zem lapu mezgla vai noplēš kopā ar sakņu kakliņu vai bumbuļa daļiņu (pēdiņu). Spraudeņa apak-
šējās lapas saīsina un sprauž dēstu kastēs kūdras substrātā, tur 20–25 °C temperatūrā (dālijas, 
kamolbegonijas).

• Ar vairsīpoliem – pavairo rudenī vai pavasarī, sēj kastēs vai dobē. Ar vairsīpoliem stādmateriāls 
tiek atjaunots un šķirni ātri var savairot (gladiolas, lilijas, tulpes u. c.) (skat. 3.38. attēlu).

3.36. attēls. Liliju sīpola zvīņlapas ar sīksīpoliņiem 
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• Ar pumpursīpoliem – ziedēšanas laikā vai drīz pēc tam pavairo ar lapu padušu pumpursīpoliem. 
Nedrīkst nokavēt, jo tie viegli atdalās no stublāja un iekrīt augsnē. Pumpursīpoliņus nolasa un sēj 
kastēs vai dobē 3–4 cm dziļās vadziņās (lilijas).

• No meristēmas audiem in vitro – izmantojot auga meristēmu daļu, kuru audzē uz barotnes ste-
rilos laboratorijas apstākļos (in vitro). Plaši lieto sīpolpuķu pavairošanai lielos apjomos (lilijas). 
Liliju pavairošanu in vitro skatīt 3.39. attēlā.

3.38. attēls. Gladiolu pavairošana ar vairsīpoliem 

3.39. attēls. Liliju pavairošana in vitro 
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5. uzdevums. Izmēģiniet!

Novērojiet, cik ilgs laiks nepieciešams, lai sāktu veidoties sīpoliņi!

• Izvēlieties liliju sīpolu!

• Atdaliet sīpola ārējās zvīņas!

• Ievietojiet atdalītās zvīņas polietilēna maisiņā kūdrā vai kastē ar substrātu!

• Novietojiet un uzglabājiet piemērotos apstākļos!

• Pavasarī jaunos sīpoliņus izstādiet kastēs vai dobē!

3.2. CERU DALĪŠANA

Augu ceru dalīšana ir veģetatīvās pavairošanas metode tiem augiem, kas veido ceru. Ceru sadala tā, 
lai jaunajai auga daļai būtu gan saknes, gan pumpuri vai dzinumi.

Krūmu dalīšana ir vienkāršākais veģetatīvās pavairošanas veids. Sadala tikai jaunus ogu krūmus 
(jāņogas, ērkšķogas, upenes un krūmcidonijas). Ja krūms ir iestādīts pareizā dziļumā, tad pamatzaru 
lejasdaļa atrodas augsnē un katram zaram līdz ar galveno sakņu sistēmu ir attīstījušās papildsaknes. 
Šādu krūmu izrokot un sadalot, katrs pamatzars dod atsevišķu stādu. Jaunajiem stādiem saīsina zarus 
un nolīdzina atplīsuma brūces, pēc tam tos iestāda auglīgā augsnē, kur izaug spēcīgi stādi. Šo pavai-
rošanas metodi izmanto ļoti reti, lielākoties mazdārziņos. Kokaudzētavās izmanto citas efektīvākas 
pavairošanas metodes.

Ar ceru dalīšanu mēdz pavairot mēnešzemenes, bet to tālāka augšana ir vāja. Šo metodi izmanto 
tādēļ, ka mēnešzemenes neveido stīgas. Labāk ir dalīt jaunāku ceru. Ceru sadala ar nazi vai kādu citu 
asu priekšmetu. Katrai atdalītajai daļai jācenšas atstāt 2–3 lapas un pietiekami daudz sakņu. Sadalītos 
augus uzreiz stāda labi sagatavotā augsnē un salaista.

Pēdējā laikā mēnešzemenes pavairo ģeneratīvi (ar sēklām).

Dekoratīvajiem krūmiem krūmu dalīšanas metodi izmanto, lai iegūtu vairākus augus, piemēram, 
parastās irbenes (Viburnum opulus) šķirni ‘Roseum’ (‘Sterile’), jaunavīgo filadelfu (Philadelphus × 
virginalis), Forčuna segliņu (Euonymus fortunei), mūžzaļo buksi (Buxus sempervirens), balto grimoni 
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(Cornus alba), Japānas spireju (Spiraea japonica), hortenzijas (Hydrangea), djervilas (Diervila), ērikas 
(Erica), gaultērijas (Gaultheria). Dalīšanai izmanto patsakņu augus, nevis potētus. Stādu izrok pavasarī 
pirms aktīvās augšanas. Krūma sakņu kamolu sadala gabalos tā, lai katrai daļai būtu spēcīgi dzinumi 
un labi attīstītas saknes. Apgriež bojātās un vājās saknes, saīsina virszemes dzinumus par trešdaļu līdz 
pusi, lai samazinātu mitruma zudumus. Sadalītos augus izstāda labi sagatavotā augsnē un aplaista.

Puķēm ar ceru dalīšanu pavairo ziemcietes, kurām ir daudzgadīgi stublāja apakšējās daļas pārvei-
dojumi – sakneņi (helēnijas, ziemasteres, ligulārijas u. c.), kā arī augus ar labi attīstītu sakņu sistēmu 
(graudzāles, astilbes, hostas u. c.). Tas ir populārākais un vienkāršākais pavairošanas paņēmiens. No 
šādā veidā pavairotiem stādiem var ātri iegūt spēcīgus, ziedošus augus. Rudenī ziedošām ziemcietēm 
ceru dala un pārstāda pavasarī – aprīlī, maijā, bet vasarā ziedošām – augustā, septembrī. Pavasarī ceru 
dalīšanu veic agri, kamēr nav sākusies aktīva dzinumu augšana.

Cerus izrok, sadala ar rokām, ja tie ir blīvi saauguši, tad izmanto nazi, lāpstu vai dārza dakšas. Cerus 
dala tā, lai pie katra sadalītā sakneņa būtu 3–5 atjaunošanās pumpuri vai dzinumi un veselas saknes. 
Izraktos cerus attīra no bojātajām auga daļām, saīsina garās saknes (skat. 3.40. attēlu). Pēc dalīšanas 
tos stāda iepriekš sagatavotā vietā tādā pašā dziļumā, kā tie auguši.

3.40. attēls. Sadalīts dienziedes saknenis 
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Viegli dalāmas ir ziemcietes ar horizontālu sakneni (bārdainie īrisi, bergēnijas, ziemasteres, kreimenes, 
sūrenes u. c.). Pie katra atdalītā sakneņa atstāj 1–2 lapu rozetes. Vecās, atmirušās sakneņu daļas, kā 
arī sakneņus, kuriem nav lapu un jauno dzinumu, brāķē. Īrisus veģetatīvi pavairo, sadalot saaugušo 
ceru atsevišķos sakneņos (skat. 3.41. attēlu).

3.41. attēls. Īrisa sakneņa dalīšana 

Saauguši, lieli peoniju ceri ir grūti dalāmi. Tos uzmanīgi izrok tā, lai pēc iespējas mazāk nolauztu sak-
neņus, noskalo ar ūdens strūklu un ar rokām sadala. Peonijas dala tā, lai pie katra sakneņa būtu 
3–5 atjaunošanās pumpuri. Pēc ceru sadalīšanas tie nekavējoties jāstāda. Brūces, kas radušās, sadalot 
ziemciešu cerus, apstrādā ar kokogles pulveri.

Ja ziemcietes pārstāda agri pavasarī, tad virszemes daļas nesaīsina. Pārstādot un dalot rudenī, pirms 
cera izrakšanas virszemes daļas saīsina, atstājot 10–15 cm garus dzinumus, saīsina arī garās saknes. 
Dalīšanu veic agrā rudenī, kamēr augsne ir silta, lai augs paspēj iesakņoties pirms ziemas sala iestāša-
nās. Ziemciešu stādīšanai augsni sagatavo 30 cm dziļumā.

Ziemcietes pārstāda un pavairo pēc 1–10 gadiem, ņemot vērā to augšanas un vairošanās spēju.

• Pavasarī pēc 1–3 gadiem ar ceru dalīšanu pavairo – ozolītes (Aquilegia), ziemasteres (Aster), 
brūnactiņas (Coreopsis), heihēras (Heuchera), naktssveces (Oenothera), neļķes (Dianthus), dzelze-
nes (Centaurea), delfīnijas (Delphinium), fizostēgijas (Physostegia), pīpenes (Leuchanthemum), 
biškrēsliņus (Tanacetum).

• Pavasarī pēc 3–5 gadiem ar ceru dalīšanu pavairo – pelašķus (Achillea), kurpītes (Aconitum), 
astilbes (Astilbe), pulkstenītes (Campanula), ehinācijas (Echinacea), kaķumētras (Nepeta),  

1 – saauguši sakneņi 2 – atdalīts saknenis
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liatres (Liatris), ligulārijas (Ligularia), zeltenes (Lysimachia), kāpnītes (Polemonium), mugurenes 
(Polygonatum), rudbekijas (Rudbeckia), zeltslotiņas (Solidago), veronikas (Veronica), rudenī ziedo-
šās anemones (Anemone).

• Pavasarī pēc 5–10 gadiem ar ceru dalīšanu pavairo – gandrenes (Geranium), kazbāržus 
(Aruncus), hostas (Hosta), rasaskrēsliņus (Alchemilla), Sibīrijas īrisus (Iris  sibirica), vīgriezes 
(Filipendula), saulesactiņas (Heliopsis), skarainos flokšus (Phlox paniculata), lakačus (Pulmonaria), 
saulkrēsliņus (Thalictrum). 

• Vasaras beigās, rudenī pēc 3–5 gadiem ar ceru dalīšanu pavairo – pavasarī ziedošās anemo-
nes (Anemone), bergēnijas (Bergenia), kreimenes (Convallaria), sirdspuķes (Dicentra), bārdainos 
īrisus (Iris barbata), dienziedes (Hemerocallis), armērijas (Armeria).

• Vasaras beigās, rudenī pēc 5–10 gadiem ar ceru dalīšanu pavairo peonijas (Paeonia).

Ligulārijas (Ligularia) pārstāda pēc 3–5 gadiem agri pavasarī vai rudenī pēc ziedēšanas. Cerus izrok un 
sadala vairākās daļās tā, lai pie katras būtu atjaunošanās pumpuri un saknes (skat. 3.42. attēlu). Tās 
stāda nedaudz dziļāk, nekā cers audzis pirms tam, 50–100 cm attālumā citu no cita.

No dārzeņiem ar ceru dalīšanu var pavairot rabarberus, skābenes un maurlokus, bet to dara lielā-
koties amatieri. Lielražošanā ir ērtāk izaudzēt šos augus no sēklām vai dēstiem (rabarberus).

Bioloģiski rabarberi ir daudzgadīgi augi. Vienā vietā tie aug 10–15 gadus. Saknes ir ļoti spēcīgi veidotas, 
lielas. Tādēļ tās sekmīgi var izmantot rabarberu veģetatīvai pavairošanai, dalot ceru. Šim nolūkam 
īpaši rūpīgi jāizvēlas mātesaugi, kurus izmantos pavairošanai. Vajadzētu izvēlēties augus, kuri nezied 

3.42. attēls. Ligulāriju ceru dalīšana rudenī 
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vai zied reti, ir ražīgi, veselīgi, kāti ir kvalitatīvi, sarkani, labu garšu. Vislabāk par mātesaugiem izvēlēties 
četrus līdz piecus gadus vecus cerus. No tiem atdala cera malējos pumpurus (pavasarī) vai dzinumus 
(jūlijā–augustā) ar sakņu kamola daļu, kurā ir dzīvas, aktīvi augošas saknes. Atdalītajai saknei jābūt 
pietiekoši lielai, ar vairākiem pumpuriem (skat. 3.43. attēlu). Atšķeltās daļas rētas dezinfekcijas nolūkā 
var apputināt ar ogli vai krītu. Atdalīto cera daļu stāda nedaudz dziļāk, nekā tas ir audzis, bet neapberot 
pumpuru pilnībā. Pēc iestādīšanas jauno dēstu aplej un regulāri seko mitruma nodrošinājumam – 
sausā augsnē jaunais dēsts aizies bojā.

Izmantojot šādu pavairošanas veidu regulāri gadu no gada, ieteicama ir 8–10 lauku sistēma, kurā ik 
gadu vienu lauku stāda no jauna un vienu (vecāko) izmanto dēstu ieguvei.

6. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Novērojiet, pēc cik ilga laika sāk veidoties liliju sīpoliņi!

• Izvēlieties liliju sīpolu!

• Atdaliet sīpola ārējās zvīņas!

• Ievietojiet atdalītās zvīņas polietilēna maisiņā kūdrā vai kastē ar substrātu! 

• Novietojiet un uzglabājiet piemērotos apstākļos! 

• Pavasarī jaunos sīpoliņus izstādiet kastēs vai dobē!

3.43. attēls. Rabarberu ceru dalīšana
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2. Sadaliet īrisa sakni tā, lai katrai atdalītajai daļai būtu augšanas pumpurs!

• Izvēlieties īrisa sakneni!

• Izvēlieties labāko sakneņu dalīšanas laiku!

• Iestādiet un nodrošiniet augšanai atbilstošus apstākļus!

3. Pavairojiet dāliju ar spraudeņiem!

• Sagatavojiet dālijas spraudeni un gumu!

• Iestādiet katru no tiem iepriekš sagatavotā vietā!

• Nodrošiniet augšanai labvēlīgus apstākļus!

• Salīdziniet rezultātus abām dāliju pavairošanas metodēm!

4. Izvēlieties piemērotāko dalīšanas laiku atbilstoši izvēlētajai sugai!

• Izvēlieties kādu ziemcietes ceru (piem., hostu, astilbi, floksi, peoniju)!

• Izrociet augu un sadaliet ceru!

• Iestādiet atdalītās daļas tam paredzētā un sagatavotā vietā, pareizā dziļumā!

7. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kurus augus ir izdevīgi pavairot ar ceru dalīšanu? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) rabarberus;

2) augļkokus; 

3) ceriņus; 

4) ziemcietes; 

5) lazdas; 

6) upenes.

2. Kāds ir labākais ceru dalīšanas laiks rudenī ziedošām ziemcietēm? (ir viena pareizā atbilde) 
Pamatojiet savu atbildi! 
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) pavasarī – aprīlī, maijā; 

2) rudenī – pēc ziedēšanas; 

3) vasarā – jūnijā, jūlijā.

3. Kāds ir labākais ceru dalīšanas laiks vasarā ziedošām ziemcietēm? (ir viena pareizā atbilde) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) vasarā – jūnijā, jūlijā; 

2) pavasarī – aprīlī, maijā; 

3) augustā, septembrī.

4. Kā labāk pavairot skābenes lielražošanā? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) ar lapu spraudeņiem; 

2) ar ceru dalīšanu; 

3) ar sēklām; 

4) ar dēstiem.

3.3. AUGU PAVAIROŠANA POTĒJOT

Potēšana ir viens no augu veģetatīvās pavairošanas veidiem. Potējot viena auga daļu – potzaru (atse-
višķu pumpuru vai zariņu ar pumpuru) – pieaudzē otram augam – potcelmam, kam pašam ir savas 
saknes.

Potēšana – divu augu audu savienošana tā, lai tie turpinātu augt kā viens vesels organisms.

Potcelms – augs, uz kura tiek uzpotēts cita auga dzinums (potzars).

Potzars – auga daļa, kas potēšanas procesā tiek uzpotēta uz potcelma.
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Potēšanai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem veģetatīvās pavairošanas veidiem.

• Potējot var iegūt dažādas formas – augststumbra, nokarenas, lodveida, piramidālas; potcelma 
augstums maina vizuālo efektu (populāras ir skuju koku šķirnes, kas uzpotētas uz augststumbra 
potcelma).

• Atsevišķām sarkanas krāsas lapu formām potējums ir pārāks par sēklaudžu lapu formu un krāsu.

• Potējot iespējams aizstāt viena auga sakņu sistēmu ar otru, lai iegūtu tādu augu, kas ir piemērots 
konkrētajiem augšanas apstākļiem.

• Pavairojot ar potēšanu, var iegūt ātrāk realizējamu augu salīdzinājumā ar citām veģetatīvās 
pavairošanas metodēm.

• Potētajos augos izpaužas potcelma īpašības – daži palielina augšanas sparu, daži pastiprina pun-
durfomu veidošanos.

3.3.1. KOKAUGA STUMBRA UZBŪVE

Stumbrs ir auga virszemes daļa, kas nodrošina saistību starp saknēm un lapām, ziediem, augļiem. 
Stumbram ir vairākas funkcijas.

1. Balsta funkcija. Stumbrs balsta auga lapas, ziedus, augļus. Lapām ir nepieciešama gaisma, tāpēc 
stumbrs aug uz augšu un lapas izkārtotas tā, lai katra saņemtu maksimāli daudz gaismas.

2. Transporta funkcija. Pa stumbru notiek divvirzienu plūsma. Ūdens un tajā izšķīdušās minerālvie-
las virzās no saknēm uz lapām un citiem auga orgāniem. Organiskās vielas, kas sintezējas lapās, 
virzās uz sakni un citiem orgāniem.

3. Jaunu audu veidošanās. Stumbrs aug visu auga dzīves laiku. Uz stumbra veidojas zari, pumpuri, 
lapas, ziedi.

Stumbra iekšējā uzbūve ir piemērota tā pamatuzdevuma veikšanai – vielu transportēšanai augā un 
lapotnes balstīšanai.

Koka stumbru sedz miza. Tā aizsargā stumbru no temperatūras svārstībām, mikroorganismu 
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iekļūšanas augā un pārmērīga ūdens zuduma. Jauniem stumbriem ārējo slāni veido virsmiziņa, zem 
kuras sāk attīstīties korķis. Zem mizas atrodas plāns veidotājaudu slānis jeb kambijs, kam ir būtiska 
nozīme augu veģetatīvajā pavairošanā. Kambijs ir plāns šūnu slānis, kas miera periodā nav redzams, 
bet augšanas laikā piebriest, kļūst valgs, gļotains un labi saskatāms zem atdalītās mizas. No kambija 
šūnām veidojas kallusa audi. Uz ārpusi kambija audi veido jaunu mizas kārtu atmirušās vietā. Kad 
dzinumi ir pārstājuši augt garumā un sāk pārkoksnēties, turpinās to sekundārā augšana resnumā. 
To veicošie audi – kambijs – veido cilindrisku kārtu starp koksni un mizu. Katru gadu kambija šūnas, 
daloties stumb ra centra virzienā, veido koksni (ksilēmu) ar tajā esošajiem koksnes vadaudiem ūdens 
un barības vielu transportam, bet mizas virzienā veido lūksni (floēmu) ar sietstobriem fotoasimilātu 
transportam.

Koka stumbra uzbūvi un barības vielu plūsmu skatīt 3.44., 3.45. attēlā.

3.44. attēls. Kokaugu stumbra šķērsgriezums (miza, lūksne, 
kambijs, koksne, serde)

1

2
4

3

7 6

5

3.45. attēls. Kokaugu stumbra 
audu izvietojums un barības vielu 

plūsma: 1 – miza (outer bark); 
2 – lūksna (phloem); 3 – kambijs 
(kambium); 4 – koksne (ksilēma) 

(xylem); 5 – serde; 6 – ūdens 
transporta virziens (ksilēmas audi) 
(water); 7 – auga sulas transporta 

virziens (floēmas audi) (sap)
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Kambija aktivitāte gada laikā ir cikliska, veidojot lielākus koksnes elementus pavasarī un sīkākus veģe-
tācijas perioda beigās, kā rezultātā veidojas gadskārtu gredzeni stumbra un zaru šķērsgriezumā. 
Pavasarī veidojušies koksnes vadaudi ir ar lielākiem šūnu dobumiem, ar plāniem šūnapvalkiem, tie 
kalpo ūdens un barības vielu nogādāšanai uz to patēriņa vietām. Veģetācijas perioda otrajā pusē vei-
dojas šauri vadaudi ar biezākiem šūnapvalkiem, kas padara koksni cietāku.

Stumbram augot resnumā, visi kambija ārpusē esošie audi tiek izstiepti. Tādēļ epidermā rodas plīsu-
mi. Epiderma ir mizas virsējais slānis, kas sastāv no vairākām dzīvu šūnu kārtām. Tos augs aizdziedē, 
korķa kambijam veidojot sekundāros segaudus. Tie pasargā no savainojumiem un ūdens zudumiem. 
Gāzu apmaiņu veic lenticeles korķaudos. Lenticeles ir mizas segaudu atveres (līdzīgi kā atvārsnītes 
lapām).

Koksnes daļu šķērsām gadskārtu riņķiem krusto serdes stari. Tās ir dzīvu audu joslas, kas veic ogļhid-
rātu un citu barības vielu transportu šķērsvirzienā un uzkrāj rezerves barības vielas. Visa koksne sastāv 
no koksnes vadaudiem, kas papildus pilda arī mehānisko funkciju, tomēr koksnes sastāvā ietilpst arī 
koksnes šķiedras, piešķirot stumbram papildu izturību, kā arī koksnes parenhīma. Parenhīma jeb 
pamataudi ir iekšējie audi, kas sastāv no visai vienādām nepolarizētām šūnām.

Potējuma komponentu saaugšana notiek, pateicoties kambija spējai veidot kallusu, rētaudus un pēc 
tam kopēju audu sistēmu. Potēšanā tiek savienoti divu augu kambija slāņi, kas labvēlīgos apstākļos 
griezuma vietā saaug kopā.

Ievainojuma vietās augiem vispirms veidojas parenhīmas šūnas, bet no tām vēlāk parenhīmas audi – 
kalluss. Ja griezuma virsmas ir sterilas, tajās nesavairojas mikroorganismi un tās neizžūst, tad kalluss 
veidojas visos ievainojumos. Ja potēšanas griezums iežūst vai tajā iekļūst netīrumi, kalluss neveidojas 
un potējums nesaaug.

Kalluss vispirms veidojas no potzara un potcelma griezumos atsegtajām kambija šūnām. Ja potzara 
un potcelma kambija slāņi saskaras, tad šajās vietās sāk veidoties kallusa gredzens, kas daļēji aizpilda 
tukšumu starp potcelmu un potzaru. Arī no griezuma virsmās esošajām koksnes un jaunākajām mizas 
šūnām veidojas kalluss, kas tāpat aizpilda tukšumus. Ir svarīgi, lai potēšanas griezumi būtu pēc iespē-
jas gludāki, lai tie labāk saskartos un neveidotos platas spraugas.
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Kallusa audi vēlāk diferencējas un izveidojas potējumam nepieciešamie audi, kas nodrošina barības 
vielu un ūdens nokļūšanu uz potzaru, asimilātu nokļūšanu uz potcelmu un arī potējuma mehānisko 
izturību.

8. uzdevums. Izmēģiniet!

1. Atrodiet kokauga dzinumā kambija slāni!

2. Atkarībā no izvēlētā zara diametra izvēlieties potēšanas metodi! 

• Sagādājiet potējamo nazi, grieznes, saites, potvasku!

• Izvēlieties dārzā kādu no augļkokiem (ābeli, bumbieri, plūmi)!

• Nogrieziet attiecīgā auga potzaru no citas šķirnes koka!

• Izvēlieties augļkokam zaru, uz kura liksiet potzaru!

• Nogriezet poti no šķirnes potzara, veiciet potēšanu, apsiešanu un griezumu nosmērēšanu ar 
potvasku!

• Pēc dažām nedēļām novērojiet potes augšanu!

9. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Izskaidrojiet, ko nozīmē potēšana!

2. Nosauciet stumbra trīs galvenās funkcijas! 

3. Nosauciet stumbra uzbūvi, sākot no ārpuses! (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) miza, lūksne, kambijs, koksne, serde; 

2) miza, kambijs, lūksne, koksne, serde; 

3) miza, koksne, kambijs, lūksne, serde.
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3.3.2. AUGĻAUGU UN OGULĀJU POTĒŠANA

Potcelma un potzara savstarpējā ietekme

Potējot viena auga daļu – potzaru (atsevišķu pumpuru vai zariņu ar pumpuru) – pieaudzē otram 
augam – potcelmam, kam pašam ir savas saknes. Potējums savienojas, saaugot potzara un potcelma 
kambija šūnām. Ar potēšanu pavairo augļkokus un augststumbra ogulājus. Augļaugiem par potcel-
miem lieto sēklaudžus vai klonaudžus.

Sēklaudži ir no sēklas izaudzēti augi.

Klonaudži ir no viena auga veģetatīvi pavairoti, viendabīgi augi.

Krūmogulājiem par potcelmiem lieto veģetatīvi pavairotu zelta jāņogu (Ribes aureum). Vīnogām par 
potcelmiem lieto veģetatīvi pavairotus piemērotas šķirnes augus, kas ir izturīgi pret filoksēru un citiem 
kaitīgiem organismiem (piemēram, sakņu bakteriālais vēzis Agrobacterium vitis).

Augļkokam par potcelmu nevar ņemt jebkuras ģints koku. Vislabākos rezultātus potēšanā var gūt 
tad, ja katrai augļkoku šķirnei atrod piemērotāko potcelmu. Potzars ar potcelmu labi saaug, ja tie ir 
botāniski radniecīgi (skat. 3.46., 3.47. attēlu, 3.1. tabulu). Tomēr ir gadījumi, kad tuva augu radniecība 
potes un potcelma radniecību traucē. Piemēram, starp ābelēm un bumbierēm ir tuvāka radniecība 
nekā starp bumbierēm, cidonijām un vilkābelēm. Taču uz cidonijas vai vilkābeles uzpotēta bumbiere 
aug labi, turpretim uz ābeles uzpotēta – tikai vienu veģetācijas periodu vai visbiežāk neaug nemaz.

3.1. tabula
Labākās potes un potcelma kombinācijas*

Kultūra
Sēklaudžu/šķirņu potcelmi 

(sīkāku skaidrojumu  
skatīt 2.3. tabulā)

Klonaudžu/
veģetatīvi 

vairotie potcelmi

Citas šķirnes/sugas 
potcelmi

Ābeles
‘Antonovka’, ‘Borovinka’, 
‘Svītrainais anīss’ 

B9, B396, Pure 1, 
M26, EMLA, P22, 
P60, M9, MM106, 
M7, A2, B118

Vecākas izcelsmes šķir-
nes: ‘Talvenauding’, 
‘Rudens svītrainais’ u. c.
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Kultūra
Sēklaudžu/šķirņu potcelmi 

(sīkāku skaidrojumu  
skatīt 2.3. tabulā)

Klonaudžu/
veģetatīvi 

vairotie potcelmi

Citas šķirnes/sugas 
potcelmi

Bumbieres
Parastā bumbiere (Pyrus  
communis), Kazraušu bumbie-
re, Malnavas bumbiere

‘Pyrodwarf’

‘Pepi’, ‘Vasarine 
Sviestine’, ‘Suvenīrs’, 
‘Moskovskaja’, īstās cido-
nijas potcelmi – Cyd.A., 
Cyd.B., Cyd.C., Cyd.P., 
BA29, ‘Sido’

Pīlādži
Parastais pīlādzis (Sorbus 
aucuparia)

Aronijas

Melnaugļu aronija (Aronia 
melanocarpa)
Parastais pīlādzis (Sorbus 
aucuparia)

Korintes
Vārpainā korinte (Amelanchier 
spicata)

Klintenes 
(Cotoneaster 
acutifolia)

Plūmes

Kaukāza plūme (Prunus  
cerasifera), ērkšķu plūme 
(Prunus spinosa), u. c. mājas 
plūmes (Prunus domestica) 
šķirnes

Vangenheima 
cveče, 
Krymsk-1 (VVA-1),
Docera®,
Dospina®

Būkas,
mājas plūmju sakņu 
atvases

Saldie un 
skābie ķirši

Smaržīgais ķirsis (Prunus 
mahaleb), saldais ķirsis 
(P. avium)

Gisela (numuri), 
‘Colt’

Skābie ķirši (saldajiem 
ķiršiem)

Persiki
Aprikozes (Prunus armeniaca),
Kaukāza plūme, ērkšķu plūme

AP1 Mājas plūmes
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Kultūra
Sēklaudžu/šķirņu potcelmi 

(sīkāku skaidrojumu  
skatīt 2.3. tabulā)

Klonaudžu/
veģetatīvi 

vairotie potcelmi

Citas šķirnes/sugas 
potcelmi

Aprikozes
Aprikozes, ērkšķu plūme u. c., 
mājas plūme

‘Latvijas dzeltenā 
olplūme’,
ziemcietīgas mājas 
plūmes

Jāņogas, 
ērkšķogas

Zelta jāņoga

Vīnogas Vīnogas (Vitis)

*Potcelmu sortiments ir mainīgs – selekcijas rezultātā tiek iegūti jauni potcelmi

3.46. attēls. Uz pīlādža uzpotēta aronija (pa kreisi); uz skābā ķirša uzpotēts saldais ķirsis (pa labi) 
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3.47. attēls. Uz mājas plūmes uzpotēts persiks jau otrajā gadā dod ražu 

Potcelms un potzars izveido jaunu organismu, kurā tie viens otru ievērojami savstarpēji ietekmē. 
Potcelma ietekmē izmainās uzpotētā auga vielmaiņa, augums, ražošanas sākums, ražība, ziemcie-
tība, augļu kvalitāte u. c. Ja fizioloģiskā nesaderība starp potcelmu un potzaru ir liela, uzpotētajam 
augam ir nomākts augums, samazinās ražība un ziemcietība. Šādos gadījumos augam krasi saīsinās 
veģetācijas periods un priekšlaicīgi nobirst lapas, samazinās ziemcietība. Fizioloģiskās nesaderības 
dēļ potēšanas vietā var izveidoties paresninājums vai zem potējuma pastiprināti veidojas sakņu atva-
ses. Kauleņkokiem nesaderība bieži izpaužas mehāniski vājā saaugumā starp potcelmu un potzaru. 
Potzars pieaug, bet spēcīgas mehāniskās iedarbības dēļ tas nolūst – lūzums parasti ir perpendikulārs 
koka stumbram un izskatās kā nozāģēts (skat. 3.48. attēlu).
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3.48. attēls. Uz Kaukāzu plūmes potēta aprikoze veido fizioloģiski nesaderīgu saaugumu,  
kas, kokam pieaugot, lūst 

Potzarus potēšanai ņem no aprobētiem ciltskokiem. Potzaru ciltsdārzus ierīko komerciāli plaši audzē-
tām vai perspektīvām šķirnēm. Tos ierīko:

• no vīrusbrīviem, sertificētiem stādiem;

• no šķirnei atbilstošiem veselīgiem stādiem.

Ciltsdārzā augļu raža netiek iegūta, to izmanto tikai potzaru griešanai. Šķirnes tīrībai ciltsdārzā 
jābūt 100%, tāpēc ļoti rūpīgi jāizvēlas un jāaudzē stādmateriāls. Vislabāk, ja šķirnes materiālu iegādā-
jas speciāli šim nolūkam no aprobētiem (pārbaudītiem) māteskokiem. Tas attiecas gan uz uzpotēto 
šķirni, gan potcelmu. Pirms potzaru griešanas uzsākšanas jaunā ciltsdārzā jāveic šķirņu aprobācija – 
regulāra augu kontrole, lai nodrošinātu mātesaugu kvalitāti.

Potēšanai izmanto tikai viengadīgus dzinumus. Potzarus sagriež auga miera stāvoklī, jo tad zaros ir 
vislielākie barības vielu krājumi. Stādu pavairošanai lielāko daudzumu potzaru ņem no aprobētiem 
ražojošiem ciltskokiem vai speciāli šim nolūkam ierīkotiem mātesdārziem. Kauleņkokiem (ķiršiem, 
plūmēm, aprikozēm, persikiem) potzari nedrīkst būt salā cietuši, tādēļ tos sagriež jau laikus – pirms 
lielo salu sākšanās – novembrī un decembrī. Arī sēkleņkoku (ābeļu, bumbieru, pīlādžu un aroniju) pot-
zarus var sagriezt ziemā, tad būs garantija, ka tie nav cietuši salā.

Potzarus var griezt arī pavasarī, bet tad rūpīgi jāizvērtē sala bojājuma pakāpe. Ja zem mizas kambija 
slānis ir gaiši brūns vai dzeltens, tie ir derīgi potēšanai. Ja kambija slānis ir tumši brūns, zars ir cie-
tis salā un potzars nepieaugs. Kauleņkokiem potzara griezums ātri oksidējas, un tas traucē noteikt, 
vai zars ir salis. Pavasarī grieztie sēkleņkoku potzari var būt nedaudz izplaukuši. Kauleņkokiem tas 
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nav pieļaujams. Griežot potzarus kauleņkokiem, jāraugās, lai nav ziedpumpuru, tādēļ tos griež no 
iespējami jaunākiem kokiem vai ziedpumpurus notrauc. Potzariem griež vidēji garus, labi nobriedušus 
viengadīgos dzinumus, labāk no koka dienvidu puses.

Krūmogulājiem potzarus izvēlas no krūma viengadīgo dzinumu pamatnes daļas, kur nav izveidojušies 
ziedpumpuri.

Ziemā grieztus potzarus līdz pavasarim uzglabā kastēs mitrās zāģu skaidās, kūdrā vai, ietītus cieši 
plēvē, pagrabā (potzarus nedrīkst iekaltēt!). Uzglabāšanas telpas vēlamā temperatūra ir 4–5 °C, vēla-
mais gaisa mitrums – 90–95%. Pie potzaru saiņa jābūt klāt etiķetei ar šķirnes nosaukumu!

Ja potzari ir ilgstoši glabāti, tad pirms potēšanas potzara galam atjauno griezuma vietu un potzaru visā 
garumā izmērcē ūdenī 12–24 stundas. Ieteicams lietot nokrišņu ūdeni.

Potēšanai nepieciešamie darbarīki un materiāli

• Potēšanas naži – labi uzasināts līkais dārznieka nazis, speciāls potēšanas nazis ar taisnu vai 
nedaudz ieliektu asmeni un kauliņu jeb mēlīti naža otrā galā mizas atliekšanai. Lai pareizi uzasi-
nātu nazi, to asina tikai no vienas – slīpās puses, otru pusi tikai pielīdzina. Asina ar vidēji smalku 
vai smalku galodu un pēc tam nopulē uz ādas siksnas. Ar pareizi uzasinātu nazi potes griezums 
būs gluds un nodrošinās labāku saaugšanu. Svarīgi izvēlēties nazi atbilstoši rokai (skat. 
3.49. attēlu).

• Žiletes – izmanto dekoratīvo kokaugu un dārzeņu potēšanai.

• Dārznieka šķēres un zāģis – ja pārpotē lielākus kokus dārzā. Svarīgi izvēlēties šķēres atbilstoši 
rokai (skat. 3.50. attēlu).

3.49. attēls. Potējamie naži (augšējais – kreiļu, apakšējais – labroču)
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3.50. attēls. Dārznieka šķēres (augšējās – kreiļu, apakšējās – labroču)

• Potziede (potvasks) – jāpasargā potējuma griezuma vieta no izžūšanas. Potziedei ir viegli jāzie-
žas, tā nedrīkst būt tik cieta, ka sakalst un ātri nolobās. Dārzkopības veikalos ir nopērkamas 
rūpnieciski gatavotas potziedes (arī brūču ziedes), bet tās ir diezgan mīkstas. Labu potziedi, kas ir 
gatavota no dabiskā bišu vaska, var iegādāties biškopības produktu veikalos (skat. 3.51. attēlu). 
Potziedi uzklāj pēc potējuma apsiešanas (skat. 3.52. attēlu)!

Visus potēšanai nepieciešamos piederumus darba laikā glabā ērti pārnēsājamā kastītē.

• Etiķetes – lai neaizmirstu, kāda šķirne uzpotēta. Var izmantot speciālās dārzkopības veikalos 

3.52. attēls. Neapsmērēta griezuma vieta 
(priekšplānā pa labi), potzars iekalst un 

nepieaug 

3.51. attēls. Potvasks paredzēts 
griezuma brūču aizsmērēšanai 
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nopērkamās etiķetes un marķieri, kas mitrumā un saulē saglabā uzrakstīto, vai arī rakstīt ar 
parasto zīmuli.

• Potējamās saites – izmanto speciālās saites (no polihlorvinila – PHV), kas ir elastīgas un, zaram 
augot, pastiepjas, sintētiska materiāla lipīgus plāksterīšus un plāksterīšus ar metāla skavu.

Potzara (potes) griešanas tehnika

Potzaru griež visām kultūrām vienādi un izmanto visām potēšanas metodēm. Labrocis nazi tur labajā 
rokā, potzaru kreisajā rokā ar pamatnes daļu uz savu pusi. Potzara resno daļu tur starp nazi un labās 
rokas īkšķi tā, lai nazis no pumpura virzienā uz leju izveidotu 3–5 cm garu slīpu un gludu griezumu, līdz 
atsedzas koksnes un kambija audi. Izvēlas uz potzara pumpuru un zem tā sāk griezumu. Zaru ar kreiso 
roku tur no augšas vai no sāniem tā, lai neiegrieztu sev rokā. Arī rokai, kura tur nazi, griezuma brīdī 
īkšķi nevajag atspiest pret zara galu. Īkšķim jābūt atstieptam sānis un paceltam virs naža asmens, tam 
jāslīd reizē ar nazi. Īkšķi var turēt, it kā aptverot zaru, bet tam tāpat ir jāslīd vienlaikus ar nazi. Potzara 
griešanas tehnika katram ir jāapgūst pašam, izvēloties zara un naža turēšanas veidu un paņēmienus, 
tas ir iespējams tikai trenējoties (zara griešanas tehnika būs atkarīga arī no tā, vai strādājat ar labo vai 
kreiso roku). Kreiļiem ir speciāli darbarīki, kas paredzēti darbam ar kreiso roku. Griežot potzaru, grie-
zumu jācenšas izdarīt ar vienu griezienu, tam jābūt gludam, arī mizas malām gar griezumu jābūt 
gludām (skat. 3.53. attēlu). Gludu griezumu var panākt ar ļoti asu nazi! Griežot ar neasu nazi, griezuma 
vieta veidojas spuraina un potējums slikti pieaugs!

3.53. attēls. Potzara pareiza nogriešanas tehnika 
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Nepieciešamības gadījumā griezumu var pielabot otrreiz. Griezumu pārbauda ar nazi, to pieliekot pie 
slīpuma, – tam jābūt gludam un bez izliekumiem un spraugām. Nevajag pieļaut zara “drāšanu” vai 
“grebšanu”. Potzariem neizmanto galējos pumpurus, jo apakšējie var būt iekaltuši, augšējie – neno-
brieduši. Potzaru augšpusē nogriež ar slīpumu pumpuram pretējā pusē 2–3 mm virs pumpura, lai to 
nebojātu. Potzara garums parasti ir 3–4 pumpuri. Griezuma vietai nevajag pieskarties ar rokām, kā arī 
nosmērēt ar smiltīm. Griezuma vietu nedrīkst iekaltēt! Tas īpaši jāņem vērā vējainā un saulainā laikā.

Potējumu rūpīgi apsien, lai potējums neiežūst. Siešanu veic, lai katra nākamā kārta nedaudz 
nosedz iepriekšējo un lai neveidojas spraugas. Siešanu un mezglu veic stingri, bet nepārspī-
lējot, lai saite neiegriežas mizā. Apsiešanai izmanto 0,5–0,8  mm platas elastīgas PHV saites, 
sintētiska materiāla lipīgus plāksterīšus un plāksterīšus ar metāla skavu. PHV saites var noņemt pēc  
20–30 dienām vai arī agri nākamā gada pavasarī. Potējumam augot, saite stiepjas vai sadalās atkarī-
bā no materiāla un saaugšanu netraucē. Tomēr jāseko, lai tā neieaugtu mizā! Kad potējums apsiets, 
visapkārt piesietajai joslai un potzara gala brūcei uzziež potziedi. No tā, cik rūpīgi apsien un apziež pot-
ziedi, bieži ir atkarīgs potēšanas rezultāts. Jāatceras, ka apziest vajag visas atklātās griezuma brūces, 
nedrīkst palikt neapziestas spraugas.

Potēšanas metodes

Potēšanas metodes izvēlas atkarībā no potcelma diametra un potēšanas laika.

Plašāk izmantotās potēšanas metodes lieto gan pirms mizas lobīšanās, gan mizas lobīšanās laikā.

Potēšanas metodes pirms mizas lobīšanās

Tās ir vienkāršā kopulēšana, kopulēšana iešķeļot (uzlabotā kopulēšana), kopulēšana piegriežot, kopu-
lēšana piegriežot un iešķeļot. Konkrēto metodi izvēlas atkarībā no potcelma diametra un prasmēm.

Kopulēšana – potcelms un potzars ir vienādā resnumā. Ja kopulējot abas griezuma vietas pilnīgi sakrīt, 
brūce ātri aizaug.

Vienkāršā kopulēšana – potzars ar potcelmu ir vienādā resnumā (skat. 3.54. attēlu). Kopulē ar potē-
jamo nazi vai līko dārza nazi. Potcelmam slīpo griezumu griež pretējā virzienā – no zara vai stumbra 
pamatnes uz sevi.
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3.54. attēls. Vienkāršā kopulēšana – potzars vienādā resnumā ar potcelmu 

Kopulēšana iešķeļot jeb uzlabotā kopulēšana – gan potcelmam, gan potzaram vidējā trešdaļā 
0,5 cm virs serdes vienādi tālu izveido plānu koksnes iešķēlumu serdes virzienā, šķēlumu stingri savie-
no kopā, apsien un noziež (skat. 3.55. un 3.56. attēlu). Potējot ar šo metodi, potējums labāk saaug, tas 
ir mehāniski izturīgāks, ir vieglāka potējuma apsiešana. 

 

3.55. attēls. Uzlabotās kopulēšanas paraugs 
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Kopulēšana piegriežot – lieto, ja potcelms ir resnāks par potzaru. Vēlamajā potējuma augstumā vai 
pārpotējamajam zaram nogriež galotni ar nelielu slīpumu. Potcelmam sānā līdz kambijam veic tikpat 
garu griezumu, cik potzara griezuma garums. Potzaru pievieno potcelmam, potzaram atstājot “mēnes-
tiņu” – 0,3–0,5 cm (skat. 3.57. attēlu). Tas veicina labāku saaugšanu. Ja griezuma vietas nesakrīt, tad 
potzaru pieliek gar vienu malu, lai abām savienotajām daļām saskartos kambija slānis. Potējumu 
sting ri apsien, nostiprina saiti, visas griezuma brūces noziež ar potvasku.

3.56. attēls. Potcelmam un potei veic iegriezumus, sabīda kopā, rūpīgi apsien 

3.57. attēls. Potējumam atstāj “mēnestiņu”, lai labāk saaug. Pieaudzis potējums 
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Kopulēšana piegriežot un iešķeļot – iepriekšējo divu metožu apvienojums. Metodi lieto, ja potcelms 
resnāks par potzaru, bet vēlas palielināt griezuma saskares virsmas. Veiksmīgi šo metodi lieto kauleņ-
koku potēšanai, lai uzlabotu potējuma kvalitāti.

Reti izmantotas potēšanas metodes pirms mizas lobīšanās ir triangulēšana – potēšana ar trijstū-
ra iegriezumu, ko lieto vīnogu potēšanā (potcelma diametrs var pārsniegt potzara diametru), un 
ablaktēšana – blakus augošu augu sapotēšana, ko lieto dekoratīvo dzīvžogu veidošanā (sekmīgākam 
rezultātam vēlams izvēlēties vienāda resnuma zarus).

Potēšana ziemā uz izrakta potcelma (ziemas potēšana)

Ziemas potēšanā lieto visas potēšanas metodes, kas izmantojamas pirms mizas lobīšanās. Potēšanu 
veic no janvāra līdz aprīlim telpās (siltumnīcā u. c). Potcelmus potēšanai glabā dzesētavās, ievietotus 
maisos vai kastēs, apbērtus ar mitru substrātu–3–+3 °C temperatūrā. Dienu pirms potēšanas potcel-
mus nomazgā un apklāj ar mitru drānu.

Potzarus sagriež un sagatavo tāpat kā potējumiem pavasarī.

Pēc potēšanas potējumu uz īsu brīdi iemērc 65–68 °C parafīnā, kas neļauj griezuma virsmām iežūt.

Pēc uzpotēšanas potējumus ievieto plēves maisos vai ar caurumotu plēvi pārklātās kastēs. Maisam vai 
kastei vispirms apakšā ieber mitru kūdru vai zāģu skaidas, tad guļus blīvi liek potējumus. Jāraugās, lai 
visas saknes ir apbērtas ar substrātu un turpmākā uzglabāšanā neiežūst. Pāris dienas pēc potēšanas 
potējumus tur istabas temperatūrā (18–20  °C), lai veidotos kalluss. Pēc tam kastes ar potējumiem 
novieto glabātavā 5–6 °C temperatūrā.

Ziemas potējumus izstāda pēc iespējas agri labi sagatavotā augsnē 20 cm attālumā vienu no otra. 
Potējumus var piesegt ar agrotīklu, regulāri izlauž potcelma atvases, pavasara sākumā augsni dobēs 
regulāri irdina un mēslo ar slāpekļa mēslojumu. Ziemā potētos stādus rudenī pēc lapu nobiršanas 
izrok un realizē vai stāda kā viengadīgos acotņus.

Potēšanas metodes mizas lobīšanās laikā

Šajā laikā lietotās potēšanas metodes ir potēšana aiz mizas, Titeļa potēšana, acošana.
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Potēšana aiz mizas – lieto mizas lobīšanās laikā, ja potcelms ir nedaudz resnāks par potzaru. Šīs meto-
des priekšrocība – tā ir samērā viegli veicama, un potējumi labi saaug. Potēšanai vēlamajā augs tumā 
ar nelielu slīpumu nogriež potcelma galotni un veic vertikālu iegriezumu mizā. Sagatavoto potzaru 
ievieto mizas šķēlumā un potējumu nosien.

Titeļa potēšana – lieto, lai potētu resnākus potcelmus, pārpotētu daudzgadīgus zarus ar biezu mizu. 
Vēlamajā potējuma vietā zaru nogriež vai nozāģē, mizā vertikāli izdara divus paralēlus griezumus tik 
tālu vienu no otra, cik plats ir potzars. Mizas mēlīti starp griezumiem atliec un atsegtajā vietā uzmanīgi 
iebīda potzaru. Potzaru vispirms sagatavo tāpat kā kopulēšanai, pēc tam tā apakšējo daļu 2–3 cm no 
potzara smailes nogriež no pretējās puses, tā veidojot divpusēju ķīli. Šāds potzars blīvi novietojas aiz 
mizas mēlītes, un paceltā miza pieaug potzaram arī no virspuses. Potzaram blīvi jāiesprūst izveidotajā 
spraugā, labi sakļaujoties ar potcelma mizu. Nogriezto poti ar slīpo griezumu iestumj zem mizas, atstā-
jot neiebīdītu “mēnestiņu”. Ja pārpotējamais zars ir 3–5  cm diametrā, pietiek ar vienu poti, ja 
resnāks, – liek vairākas potes ik pa 4 cm. Tas vajadzīgs, lai labāk apaugtu nogrieztā zara daļa. Potējumus 
apsien un brūces virsmas noziež ar potvasku (it īpaši vietas pie paša potzara) (skat. 3.58., 
3.59. attēlu).

Nākamā gada pavasarī izvēlas veselīgākos potzarus, kas atrodas zara virspusē, jo šādi zari ir izturīgāki 
pret nolūšanu. Izraudzītajam potzaram saīsina gala dzinumu līdz 30–40 cm, no sānzariem veido tālāko 
pakāpju zarus, tos pakārtojot pamatzaram. Vājāk augošās potes apgriež līdz zemākam sānzaram. Ja šis 
sānzars ir lēzens (gandrīz horizontālā stāvoklī vai nokarens), to nesaīsina, bet, ja stāvs (tuvu 45 grādu 

3.58. attēls. Ja potē uz resnāka potcelma, liek divas 
potes – zara augšpusē un apakšpusē 

Potcelma diametrs
līdz 3 cmlīdz 5 cm aptuveni 7 cmvairāk nekā 7 cm 

6 līdz 7 cm

3.59. attēls. Potzaru izvietojuma shēma 
atkarībā no potcelma diametra 
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leņķim), to saīsina līdz diviem pumpuriem. Šo potzaru uzdevums ir aizaudzēt pārpotētajam kokam 
zāģējuma brūces. Kad potes pārtrauc straujo augšanu un sāk ražot, pakāpeniski izgriež pārpotētā 
koka liekos zarus, bet sīkos zariņus uz skeletzaru pamatdaļas atstāj. Dažādu potējumu vizualizācija 
skatāma no 3.60. līdz 3.62. attēlam.

3.60. attēls. Potēšana aiz mizas – ja potē tikai vienu potzaru 

3.61. attēls. Titeļa potēšana, potējuma nosiešana 

3.62. attēls. Titeļa potēšanas metode dārzā – uz potcelma liek vairākas potes  
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Pirmajā gadā pie uzpotētajiem zariem piesien 60–80 cm garus mietiņus, lai potējumu pasargātu no 
putniem un vēja. Vasarā veic potējumu kopšanu – potcelma atvašu izlaušanu, uzpotētās augu daļas 
veidošanu un lieko dzinumu izgriešanu, laistīšanu, mēslošanu, nezāļu un kaitīgo organismu ierobežo-
šanu. Rudenī pēc lapu nobiršanas stādus izrok vai atstāj augt vēl vienu gadu.

Potēšana ar pumpuru jeb acošana

Acošana ir izplatītākais augļkoku pavairošanas veids, ko veic mizas lobīšanās laikā – pavasarī, kad 
notiek strauja sulas cirkulācija, vai vasarā, kad dzinumi ir pietiekami nobrieduši, bet sula vēl cirkulē.

Acošanas tehnika

Acošanai izmanto pumpurus no viengadīgiem dzinumiem. Potzarus sagatavo iespējami īsu laiku pirms 
acošanas. Labākie potzari ir spēcīgi 40–50 cm gari viengadīgie dzinumi. Vasarā pēc potzaru nogrieša-
nas tos atlapo, atstājot 1 cm kātiņu. Potzariem nogriež mīkstās, nenobriedušās galotnes. Tos sasien 
buntītēs, iemērc seklā ūdenī, pieliek etiķeti un uzglabā vēsā vietā 0–+2 °C temperatūrā 3–4 dienas. 
Potzarus nedrīkst turēt dziļi ūdenī, jo tas bojā pumpuru kvalitāti. Pavasara acošanai potzarus griež, 
kad pumpuri sākuši plaukt. Tas jādara uzmanīgi, lai nenolauztu vai neiekaltētu pumpurus.

Potcelmiem ir jābūt 0,7–1 cm diametrā (zīmuļa resnumā). Vislabāk acot ziemeļu vai valdošo vēju pusē, 
lai acojumus neatlauž. Acojuma augstums:

• uz sēklaudžu potcelmiem – aco uz sakņu kakliņa;

• uz klonaudžu potcelmiem – aco 10–20 cm virs zemes.

Pirms acošanas potcelmus tai sagatavo – sēklaudžu potcelmiem ar kapli vai ar rokām atrauš augsni 
līdz sakņu kakliņam, nogriež zaru atvases acošanas vietā un ar lupatiņu noslauka. Klonaudžu potcel-
miem atraušana nav nepieciešama, tos tikai noslauka un nogriež sānzarus līdz acojuma augstumam. 
Acotājam ir jābūt tīrām rokām un nazim, kuru ik pa laikam notīra. Acošanu neveic lietus un lielas rasas 
laikā, lai ar ūdeni neieskalotu potcelma griezumā netīrumus. Spēcīgā vējā acošana ir apgrūtināta.

Vairodziņa (“actiņas”) nogriešana – potzaru tur kreisajā rokā ar tievo galu uz leju. Potzaru balsta 
ar rādītājpirkstu zem izvēlētā pumpura. Vairodziņa griešanu sāk ar naža asmens pamatu 1,5–2 cm 
zem pumpura, iegriežot līdz kambijam un turpinot griezumu pumpura virzienā paralēli potzaram. 
Kad asmens ir pret pumpura vidusdaļu, naža muguru paceļ nedaudz uz augšu, lai asmens iegrieztos 
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nedaudz dziļāk potzarā un pielāgotos potzara izliekumam, un saglabātu vairodziņa biezumu. Griezumu 
turpina vēl 1,5–2 cm virs pumpura. Vairodziņu pieturot ar īkšķi pie naža asmens, to atrauj ar mizas 
sloksnīti. Pareizi nogrieztam vairodziņam visā garumā ir vienmērīga kambija slānīša kārta, kura nodro-
šinās saaugšanu ar potcelmu.

Acošanas iedalījums pēc izmantoto pumpuru veida

• Ar dusošu veģetatīvo pumpuru – uzacotais pumpurs līdz ar mizas vairodziņu pieaug potcel-
mam un pārziemo neizplaucis līdz nākamā gada pavasarim (skat. 3.63. attēlu). Acošanas laiks 
parasti ir no 15.  jūlija līdz 20. augustam. Acošanas laiku ietekmē meteoroloģiskie apstākļi un 
potzaru nobriešanas pakāpe. Pirmos sāk acot kauleņkokus, pirms to veģetatīvie pumpuri nav 
pārveidojušies par ziedpumpuriem.

• Ar augošu veģetatīvo pumpuru – uzacotais pumpurs sāk augt uzreiz. Acošanas laiks parasti ir 
no pumpuru plaukšanas līdz pirmajām lapiņām, to ietekmē meteoroloģiskie apstākļi (vēlams pēc 
salnām) un izvēlētais kultūraugs. Ar šo metodi var pāracot kokaudzētavā nepieaugušos iepriek-
šējās vasaras acojumus.

Acošanas metodes:

• acošana aiz mizas jeb acošana T veidā;

• acošana piegriežot.

Acošana aiz mizas – izmanto, ja ir resni potcelmi un labi lobās miza. Potcelmam veic divus griezumus. 
Pirmo griezumu horizontāli stumbram veic apmēram trešdaļu no stumbra apkārtmēra. Otro griezumu 
veic perpendikulāri pirmajam griezumam (vertikāli) no apakšas uz augšu nogrieztā vairodziņa garumā 
tā, lai abi griezumi saskaras (griezums izveidojas kā T burts). Pēc tam ar naža kauliņu atloba mizu tik 
daudz, lai zem tās varētu novietot pumpuru ar vairodziņu (“actiņu”).

Vairodziņu ievieto aiz potcelma mizas tā, lai pumpurs ir vertikālā griezuma vidū. Lieko vairodziņa mizu 
nogriež pa horizontālā griezuma līniju. Ar šo metodi vairodziņš ir paslēpts aiz mizas, tādēļ to ir viegli 
apsiet. Strauji augošiem potcelmiem vairodziņš var arī ieaugt mizā. Acojumu stingri apsien līdzīgi kā 
potējumiem, atstājot pumpuru brīvu.

Acošana piegriežot – ar šo metodi var acot ātrāk, kad vēl miza nelobās. Metodi izmanto arī ļoti tievu 
potcelmu acošanai. Izvēlētajā acošanas augstumā potcelmam nogriež mizas sloksnīti līdz kambi-
jam virzienā no augšas uz leju (griezumam jābūt vairodziņa platumā un garumā), aptuveni 1 cm no 
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griezuma apakšas atstāj mizas mēlīti un pārējo mizu nogriež. Vairodziņu ievieto aiz mizas mēlītes, 
lai pumpurs būtu griezumam pa vidu, augšā lieko vairodziņa daļu nogriež. Acojuma apsiešana šai 
metodei ir nedaudz grūtāka, jo vairodziņš var nošķiebties un tad tas nepieaugs. Sākot siet no apakšas, 
vairodziņš tiek piespiests precīzāk. Jāatceras, ka, acojot karstā laikā, vairodziņš nav tik labi pasargāts 
no izžūšanas, tādēļ nedrīkst kavēties ar apsiešanu. Acošanas soļus var skatīt 3.63. attēlā.

a b c d e f

3.63. attēls. Acošana, sākot no potzara izvēles līdz pavasarī plaukstošam pumpuram: a) potzars – 
viengadīgs zars; b) actiņas nogriešana; c) mizas mēlītes nogriešana; d) actiņas ievietošana aiz mēlītes; 

e) acojuma nosiešana; f) vasarā piegriežot acots dusošs pumpurs pavasarī sācis plaukt 

Profesionālajā dārzkopībā acošanu parasti veic divi cilvēki – acotājs un sējējs. Acojot jāraugās, lai starp 
acotāju un sējēju nebūtu vairāk kā 3–4 neapsieti vairodziņi.

Kauleņkokiem ir zemāks pieauguma procents, tādēļ bieži uz viena potcelma aco divus vairodziņus.

Acojumu kopšana rudenī un ziemā

Acojumi mūsu klimatiskajos apstākļos ziemo labi, dažreiz pavasarī pēc sniega nokušanas var apsalt 
kauleņkoku pumpuri.

Rudenī nevajag acojumu laukus ne ravēt, ne kultivēt, lai tie neciestu kailsalā.

Acojumus apdraud zaķi un peles, kas apgrauž mizu, izgrauž uzacotos pumpurus. Rudenī vēlams 
kokaudzētavu iežogot un pret pelēm izlikt saindētu ēsmu.
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10. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Izskaidrojiet, ko nozīmē potēšana! (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) potēšanā tiek savienoti divu augu kambija slāņi, kas labvēlīgos apstākļos griezuma vietā 
saaug kopā;

2) potēšanā tiek savienoti divu augu mizas slāņi, kas labvēlīgos apstākļos saaug kopā;

3) potēšanā tiek savienotas divu augu serdes, kas labvēlīgos apstākļos saaug kopā.

2. Kādus zarus var ņemt par potzariem? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) divgadīgus; 

2) viengadīgus; 

3) ūdenszarus; 

4) var ņemt jebkuru zaru.

3. Nosauciet potēšanas metodes, ko lieto pirms mizas lobīšanās! (ir sešas pareizās atbildes) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) kopulēšana; 

2) uzlabotā kopulēšana; 

3) kopulēšana piegriežot; 

4) kopulēšana piegriežot un iešķeļot; 

5) triangulēšana; 

6) ablaktēšana.

4. Kuras potēšanas metodes izmanto mizas lobīšanās laikā? (ir trīs pareizās atbildes) Pamatojiet savu 
atbildi! 
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Iespējamie atbilžu varianti:

1) kopulēšana; 

2) Titeļa potēšana; 

3) triangulēšana; 

4) potēšana aiz mizas; 

5) potēšana ar pumpuru.

5. Kuras potēšanas metodes izmanto vasarā? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) kopulēšana; 

2) Titeļa potēšana; 

3) triangulēšana; 

4) potēšana aiz mizas; 

5) potēšana ar dusošu pumpuru.

6. Kuras potēšanas metodes lieto, ja potcelms ir resnāks par potzaru? (ir trīs pareizās atbildes) 
Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) kopulēšana piegriežot; 

2) vienkāršā kopulēšana;

3) potēšana ar augošu pumpuru;

4) kopulēšana piegriežot un iešķeļot; 

5) triangulēšana.

7. Kas ir kalluss? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) audi, kas nepieciešami potējuma saauguma veidošanai; 

2) barības vielas; 
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3) audi, kas nepieciešami sakņu veidošanai; 

4) pumpuru aizmetņi; 

5) augšanas stimulators.

8. Kāda ir kallusa nozīme potēšanā? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) barības vielas, kas nodrošina potējuma saaugšanu; 

2) jaunu pumpuru aizmetņi;

3) audi, kas nodrošina potējuma saaugšanu; 

4) augšanas stimulators.

9. Izskaidrojiet, ar ko atšķiras potēšana no acošanas? Pamatojiet savu atbildi! 

10. Izskaidrojiet, ar ko atšķiras acošana ar dusošu un augošu pumpuru? Pamatojiet savu atbildi!

3.3.3. DEKORATĪVO AUGU PAVAIROŠANA POTĒJOT

Dažus skuju kokus ir grūti pavairot ar tradicionālajiem veģetatīvās pavairošanas veidiem. Pie grūti 
apsakņojamiem skuju kokiem pieskaitāmas baltegles (Abies), lapegles (Larix), egles (Picea), priedes 
(Pinus) un citas kokaugu ģintis. Priežu dekoratīvās šķirnes pavairo tikai ar potēšanu. Atsevišķas egļu 
šķirnes var pavairot ar spraudeņiem, taču daudzas šķirnes ir pavairojamas tikai ar potēšanu, par pot-
celmu parasti izmanto parasto egli (Picea abies).

Skuju koku potcelmu izvēle

Potcelmam un potzaram jābūt vismaz no vienas ģints un vislabāk – no vienas sugas, piemēram, lapegļu 
dekoratīvo formu veidošanai izmanto Eiropas lapegles potcelmu (skat. 3.2. tabulu).
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3.2. tabula
 Skuju koku potcelma un potzara piemērotākās kombinācijas

Potcelms Potzaru piemēri

Eiropas baltegle (Abies alba) Baltegļu (Abies) šķirnes

Garzvīņu baltegle (Abies × phanerolepis)
Korejas baltegles (Abies koreana) šķirne ‘Silberlocke’

Korejas baltegle (Abies koreana)

Eiropas lapegle (Larix decidua)

Japānas lapegle (Larix kaempferi)

Japānas lapegles (Larix kaempferi) 

Dažādu lapegļu sugu šķirnes

Parastā egle (Picea abies) 
Parastās egles (Picea abies) šķirnes 

Visas egļu šķirnes

Serbijas egle (Picea omorika)

Kanādas egle (Picea glauca)

Kalnu priede (Pinus mugo)

Parastā priede (Pinus sylvestris)

Visas divskuju priedes (kalnu priede, parastā prie-
de, Banksa priede, klinškalnu priede, blīvziedu priede, 
Bosnijas priede, Pireneju priede, melnā priede)

Parastās priedes (Pinus sylvestris) šķirnes 

Sibīrijas priede (Pinus sibirica) un 
Korejas ciedru priede (Pinus koraiensis)

Piecskuju priedes (Eiropas ciedrupriede, Sibīrijas cied-
rupriede, Korejas ciedrupriede, klājeniskā ciedrupriede, 
sīkziedu ciedrupriede, lokanā priede, Veimuta priede

Rietumu tūja (Thuja occidentalis)
Rietumu tūjas (Thuja occidentalis) dažādas šķirnes 

Kadiķi (Juniperus spp.)

Japānas lapegle (Larix kaempferi) Dažādu lapegļu sugu šķirnes

Potcelmam der 1–4 gadus veci spēcīgi, veselīgi sējeņi, kuriem stumbru diametrs virs sakņu kakliņa  
ir 10–20 mm.
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Piemērotākās lapu koku un krūmu potējumu kombinācijas dotas 3.3. tabulā.

3.3. tabula
Lapu koku potcelma un potzara piemērotākās kombinācijas

Potcelms Potzars 

Lauku kļava (Acer campestre) Lauku kļavas (Acer campestre) šķirne ‘Carnival’

Baltalksnis (Alnus incana) Baltalkšņa (Alnus incana) šķirne ‘Pendula’

Lamarka korinte (Amelanchier lamarckii) Korintes (Amelanchier) šķirne ‘Obelisk’

Lamarka korinte (Amelanchier lamarckii) Korintes (Amelanchier) šķirne ‘Ballerina’

Parastais bērzs (Betula pendula) Parastais bērzs (Betula pendula) ‘Trost’s Dwarf’

Parastais bērzs (Betula pendula)
Parastais bērzs (Betula pendula) ‘Youngii’ (ar nokare-
niem zariem “sēru bērzs”)

Baltmizas Himalaju bērzs (Betula utilis 
var. jacquemontii)

Baltmizas Himalaju bērza (Betula utilis var. jacque-
montii) šķirne ‘Long Trunk’ (nokarenā sēru forma)

Parastais skābardis (Carpinus betulus) Parastā skābarža (Carpinus betulus) šķirne ‘Pendula’

Parastā lazda (Coryllus avellana)
Parastās lazdas (Coryllus avellana) šķirne ‘Contorta’, 
‘Pendula’

Tangūtijas mežvītenis (Clematis tangutica) Mežvīteņu (Clematis) šķirnes

Parastais osis (Fraxinus excelsior) Parastā oša (Fraxinus excelsior) šķirne ‘Pendula’

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia)
Baltās robīnijas (Robinia pseudoacacia) šķirne 
‘Umbraculifera’

Pūpolvītols (Salix × caprea) Pūpolvītola (Salix × caprea) šķirne ‘Pendula’

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia) Vilkābeļu (Crataegus) šķirnes

Parastais ceriņš (Syringa vulgaris) Parastā ceriņa (Syringa vulgaris) šķirnes

Parastā goba (Ulmus glabra)

Parastās gobas (Ulmus glabra) šķirne ‘Camperdownii’ 
(pārkarenas formas vainags)

Parastās gobas (Ulmus glabra) šķirne ‘Pendula’



257257

3. NODAĻA
VEĢETATĪVĀ PAVAIROŠANA 3.

3.

Potcelmu sakņu sistēmai jābūt kuplai, blīvai, labi sazarotai. Audzējot potcelmus uz lauka, augšanas 
laikā tiem jāapgriež saknes, lai veicinātu to attīstību. Ja lapegles, kas paredzētas potēšanai, aug podi-
ņos, tad rūpīgi jārūpējas par to, lai saknes neizaugtu cauri podu noteku caurumiņiem un neiesakņotos 
augsnē. Potcelma sējeņiem vasaras periodā nepieciešams vismaz trīs reizes apsekot sakņu sistēmu. 
Ja saknes izvijušās caur podiņa apakšu, tās nepieciešams saīsināt nokniebjot. Ja vēlas potcelmu saga-
tavot potēšanai podiņos, tad jāraugās, lai potcelmi būtu stingri iesakņojušies. Potcelmu iestādīšana 
podiņos veicama: rudens potējumiem – iepriekšējā rudenī, agrā pavasara potējumiem – rudenī vai 
labāk iepriekšējā gada pavasarī.

Skuju koku potcelmu sagatavo potēšanai, attīrot potējuma vietu no smiltīm ar sausu drānu. Potē 
pēc iespējas tuvāk sakņu kakliņam, lai potētie kociņi izaugtu stabilāki un izturīgāki pret nolūšanu un 
sniega segu. Atsevišķas dekoratīvās formas var potēt arī stumbra augšdaļā vai uz atsevišķiem nogriez-
tiem zaru galiem koka vainagā. Skuju kokiem stumbru potēšanai izvēlētajā vietā aptuveni 10 cm garā 
posmā noplūc skujas tā, lai netiktu ievainota miza, un pēc tam visu atskujoto posmu noslauka ar tīru 
auduma gabaliņu. Potcelmam jānogriež pie pamata esošie zari aptuveni 10–12  cm augstumā. Tos 
izgriež ar asu, spirta šķīdumā dezinficētu nazi (bet ne ar potējamo nazi). Skuju koku potcelmiem jāno-
lauž sānu pumpuri galotnē, bet jāatstāj tikai vidējais galotnes pumpurs, līdz kļūst skaidrs, vai potējums 
ir izdevies. Skuju koku potcelmiem jāsaīsina sānzari, lai tie strauji neaugtu un nekonkurētu ar potzaru, 
kas pirmajā gadā aug ļoti lēni. Skuju koku potcelmi garumā aug lēnāk nekā lapu koku, tāpēc to saga-
tavošanu ir nepieciešams veikt ļoti rūpīgi.

Potēšanas laiks

Potēšanas laiks siltumnīcā parasti ir ziema (februāra vidus–marta sākums) un pavasaris. Pavasara 
potēšanas sezona skuju kokiem sākas aprīļa beigās un beidzas jūnija sākumā. Agrajiem potējumiem ir 
garāks augšanas periods, tie jauno pieaugumu veido spēcīgāku un paspēj labi nobriest. Vēlāk (jūnijā) 
potētie potzari pieaug tikpat labi kā agri pavasarī potētie, bet īsākā augšanas laika dēļ tie neizveido tik 
spēcīgus dzinumus, tāpēc sliktāk pārziemo. Piemērotākais laiks potēšanai pavasarī ir maija sākums vai 
vidus, kad sākusies kambija intensīva darbība. Vēlamākās potēšanai ir apmākušās, siltas bezvēja die-
nas, bet, ja laiks ir karsts, – agras rīta vai vēlas vakara stundas. Potē ar rudenī sagatavotiem potzariem.

Vasaras potēšanas sezona sākas jūlijā un beidzas augusta vidū. Vasarā potē ar kārtējā gada dzinumiem. 
Potzara jaunajam galotnes pumpuram jābūt izveidotam, un dzinumam jābūt pietiekami stingram, lai 
varētu ērti un precīzi izdarīt potēšanas griezumu. Piemērotākais laiks vasaras potējumiem ir jūlija 
otrā puse un augusta sākums. Vēlāk augustā potcelma kambija darbība pakāpeniski arvien vairāk 
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samazinās un potējumi saaug nepietiekami, tāpēc ziemā daļa vēlo vasaras potējumu izsalst. Vasaras 
potējumi dzinumus veido nākamā gada pavasarī. 

Potzaru sagatavošana potēšanai

Skuju kokiem ar neregulāru formu derīgi ir visi jaunie dzinumi, bet eglēm ar regulāru piramidālu formu 
ir jāgriež dzinumu centrālais zars no skuju pušķīša, lai veidotos pareiza forma. Izvēlas veselīgus resnā-
kos potzarus, lai vieglāk varētu uzpotēt. Potzarus griež no ģeneratīvi veciem dzinumiem – pieaugušu 
koku vainagos, atvases šim nolūkam nav derīgas. Nogrieztajiem zariem jābūt veseliem, ar nebojātiem 
pumpuriem. Parasti zarus no koka griež lielākus par potzariem, lai transportēšanas un uzglabāšanas 
laikā potēšanai izmantojamie zaru dzinumi mazāk bojātos. Skuju koku zarus sagatavo 20–30 cm garus 
tā, lai no viena šāda zariņa sanāk vairāki potzari. Potzarus no viena koka atkārtoti var ņemt tikai pēc 
pāris gadiem, jo pārāk bieža un intensīva to griešana kaitē kokam un var būt cēlonis tā nokalšanai. 
Potzarus griež koku vainaga vidusjoslā, izmantojot šim nolūkam galvenokārt zaru galotnes.

Potzaru uzglabāšana

Potzaru pareiza uzglabāšana pēc ievākšanas lielā mērā nosaka sekmīgu potējumu izdošanos. 
Potzaru dzīvotspēja saglabājas paaugstināta gaisa mitruma un pazeminātas temperatūras apstākļos. 
Uzglabāšanas veids ir atkarīgs no potzaru griešanas laika un izmantošanas. Uzglabājot potzarus, tiem 
pievieno sugas un šķirnes nosaukumu.

Potzarus ilgi glabāt nav ieteicams, tāpēc zarus griež iespējami vēlu un izlieto, tiklīdz sākas potēšanas 
sezona. Ievākt potzarus, kad kambijs jau darbojas, var tikai potēšanas sezonā un arī tikai tad, ja tos 
izlietos tajā pašā dienā. Potēšanai vasarā jālieto svaigi, tikko griezti potzari. Potzarus uzglabā ne ilgāk 
par trim mēnešiem, jo, glabājot ilgāk, tie sākt pelēt un zaudē augšanas spējas. Labākus rezultātus 
iegūs, ja potzars tiks nogriezts potēšanas dienā.

Ja potē lauka apstākļos, marta beigās, aprīlī vai maija sākumā grieztos potzarus miera stāvoklī sagla-
bā līdz potēšanas dienai. Vispiemērotākais ir pagrabs, kurā temperatūra ir 0–3 °C. Pagrabā potzarus 
glabā plēves maisos, kas nelaiž cauri mitrumu, bet nodrošina gāzu apmaiņu. Potzarus plēves maisos 
var ievietot arī sniegā vai mitrās sfagnu sūnās. Nelielus potzaru daudzumus var uzglabāt ledusskapī. 
Zaru glabāšanā noteicošais faktors ir augsts gaisa mitrums, tāpēc tie labi saglabājas arī mitrā, vēsā 
(8–10 °C) pagrabā. Nedrīkst rasināt, jo tas veicina pelējuma veidošanos.
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Pirms potēšanas jāpārbauda potzaru kvalitāte. Sapelējuši potzari ar savītušām, iedzeltējušām vai 
nomelnējušām skujām vairs nav derīgi, tiem nedrīkst būt slimību pazīmju. Potzarus atdala no uzgla-
bātajiem zariem tieši potēšanas dienā, sagatavojot tos apmēram tik daudz, lai tos varētu uzpotēt 
vienas stundas laikā. Potzariem izmanto veselus, apmēram 5–7 cm garus viengadīgus dzinumus. Liela 
nozīme ir arī potzaru resnumam, jo par 3 mm tievākus potzarus ir grūti uzpotēt.

Pirms potēšanas griezuma izdarīšanas jānotīra potzara pamatnē esošās skujas 3–4 cm augstumā un 
galotnē jāatstāj daži skuju pušķīši, kas vēlāk veiks fotosintēzes funkcijas. Pārāk daudz atstātu skuju 
potzaram veicina intensīvu transpirāciju, bet mitruma daudzums līdz potējuma saaugšanai ir ierobe-
žots. Skujas noplūc vai nogriež ar nazi gala pumpura virzienā tā, lai uz potzara mizas nerastos rētas 
un neveicinātu sveķu izdalīšanos mizas bojājuma vietā. Skuju atdalīšana no griezuma vietas atvieglo 
iegriešanu.

Potēšanas tehnika

Potēšanas griezums atbilst izraudzītajai metodei.

Gludu griezumu, kas labi saaug, var iegūt tikai ar asiem, tīriem asmeņiem: nazim jābūt bārdas naža 
asumā, bet žiletei – ne vairāk kā 15–20 reizes lietotai.

Skuju kokiem ļoti svarīgi potēšanas griezumus izdarīt pareizā secībā. Tiem pirmais vienmēr ir jāgriež 
potzars, jo tas mazāk sveķo. Griežot to tur kreisajā rokā ar kātiņu pret sevi. Griezumu ieteicams izdarīt 
potcelma ziemeļu pusē, jo tad saule to tieši neapspīd, tāpēc mazāk izkaltē kā griezuma rētu, tā uzpo-
tēto potzaru. Potcelmu ar kreiso roku nedaudz pieliec, turot to augšpus griešanas vietas, un precīzi 
izdara griezumu. Jo īsāks laika sprīdis paiet no potzara griešanas līdz savienošanai ar potcelmu, jo 
labāk potzars pieaug. Potzara un potcelma griezumi jāsaliek precīzi kopā uzreiz, nevis pārvietojot un 
meklējot labāko saskares vietu. Iešķēlumā potzaru ievieto tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu berztas grie-
zuma plaknes, proti, potzars nevis jāiespiež vai jāiebīda, bet, ja potēšanas metode to ļauj, potcelms 
nedaudz jāpieliec un pavērtajā spraugā jāieliek sagatavotais potzara gals.

Nākamais darba posms ir potējuma vietas apsiešana. Tās laikā jāraugās, lai potzars nepārbīdītos un 
sējums pietiekami cieši savienotu griezuma plaknes.

Vispirms ar kreiso roku pietur potcelma griezumā ielikto vai tam pielikto potzaru un apsienamā mate-
riāla brīvo galu, bet ar labo roku izdara pirmo aptinuma cilpu, kas piespiež lentes brīvo galu un to 
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nostiprina. Ar pāris plašiem vijumiem nostiprina potzaru un pēc tam ar to pašu pavedienu turpina 
īsto, ciešo aptinumu. Vijumi klājas cits aiz cita ar 2–3 mm atstarpēm un izbeidzas līdz ar potējuma vie-
tas robežu. Lieko pavediena galu ietin starp pēdējiem vijumiem un pēc tam nogriež. Tinumam jābūt 
ciešam – pārvelkot ar pirkstiem, tas nedrīkst sabīdīties.

Kad potējums ir nostiprināts, potējuma vietu ir nepieciešams apziest ar potziedi. Skuju koki griezuma 
vietās izdala sveķus, kas dažos gadījumos tā noklāj rētu, ka potziedes lietošana vairs nav vajadzīga. 
Tomēr sveķu izdalīšanās ne vienmēr ir pietiekami intensīva, un mūsu mainīgajos laika apstākļos vēla-
ma potziedes lietošana. Ar to vienmērīgi noklāj apsieto potējuma virsmu tā, lai nepaliktu brīvas vietas, 
pa kurām rētā varētu iekļūt ūdens vai karstā, sausā laikā neizžūst. 

3.3.4. POTĒŠANAS METODES

Skuju koku īpatnības ir sveķu izdalīšanās griezuma vietās, mazāka veģetatīvā aktivitāte, kā arī lēnāka 
un sliktāka audu saaugšanas spēja nekā lapu kokiem. Tas viss prasa veiklāku rīcību, lielāku precizitāti 
un vienkāršākus, ātri izpildāmus darba paņēmienus. Skuju koku potēšanā lieto vairākas metodes: ser-
des un kambija salikuma, kambija salikuma, galotnes iešķēluma, sānu iegriezuma un sānu nošķēluma 
metodi.

Serdes un kambija salikuma metode. To lieto skuju kokiem, kuriem potzari ir resni un tos var pār-
griezt tieši serdei pa vidu. Potzara atskujoto apakšējo daļu 4–5 cm garumā nogriež līdz serdes vidum. 
Nogriezums sākas zem potzara gala pumpura. Zara augšējā, veselajā posmā atstāj 3–6 pārus skuju. 
Griezuma virsma sākumā ir ar vieglu ieliekumu, kas pamazām izlīdzinās, turpinās vienā plaknē caur 
serdi un izbeidzas ar slaidu ieliekumu zara ārmalā. Tikpat garu (4–5 cm) griezumu izdara potcelmam. 
Griezuma posmu iepriekš atskujo, bet galotnes daļā skujas atstāj. Uzreiz pēc griezuma veikšanas pot-
zaru pievieno potcelmam tā, lai to kambija slāņi saskartos. Potzaru un potcelmu pēc salikšanas vairs 
nedrīkst pārbīdīt, potējuma vieta cieši jānosien. Potējuma apsaitēšanu sāk no apakšējās malas. Ar 
dažiem tinumiem potzaru piesaitē potcelmam, lai tas neizkustētos, bet pēc tam pilnīgi piesaitē pot-
celmam virzienā no augšas uz leju. Apsaitēšanu beidzot, pārsēja brīvo galu aizvelk aiz pēdējā tinuma.

Pavasarī potētajiem skuju kokiem jānodrošina gaisa mitrums, vēlams ar automātisko laistīšanu, lai 
skujās uzturētu mitrumu, jo īpaši svarīgi tas ir pirmajā mēnesī. Kad temperatūra ārā sasniedz vis-
maz +15 °C, podos potētos skuju kokus iznes laukā, lai pieradinātu pie āra apstākļiem. Vasaras vidū 
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pieaugušajiem skuju kokiem potcelma zarojumu saīsina uz pusi, lai veicinātu īstā potzara augšanu. 
Pirmajā augšanas gadā nedrīkst nogriezt visu potcelmu, jo uzpotētais augs var aiziet bojā. Potcelma 
saīsināšana jāveic pakāpeniski. 3.64. un 3.65.  attēlā redzama serdes un kambija salikuma metode 
skuju kokiem.

Galotnes iešķēluma metode. Šo metodi lieto, ja potzara un potcelma izmēri ir vienādi. Potzaru 
nogriež 3–5 cm gara slaida ķīļa veidā. Ķīļa abas plaknes ir vienādi garas. Gareniski stumbra asij nogriež 
potcelma pēdējā gada dzinuma galu. Potcelma galotnes nogriezuma vietā izdara vertikālu iegriezumu. 

3.64. attēls. Serdes un kambija salikuma metode lapeglei (Larix)  
(potcelms Larix decidua un potzars Larix kaempferi) 

3.65. attēls. Serdes un kambija salikuma metode kalnu priedei (Pinus mugo) 
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Potzara ķīli iesprauž potcelma stumbra šķēlumā. Potējumu nosien ar potēšanas lenti, un to ieliek 
pavairošanas kamerā 10–15  °C temperatūrā. Potējums saaug apmēram sešās nedēļās. Galotnes 
iešķēluma metodes trūkums ir tas, ka labu saaugšanu nodrošina vienīgi potzara un potcelma vienā-
die izmēri, t. i., ja potzara un potcelma kambija kārtas abās potējuma malās saskaras. Ar šo metodi 
var pavairot vairākus lapu kokaugus, piemēram, karaganas (Caragana), hibiskus (Hibiscus), zalktenes 
(Daphne), ceriņus (Syringa).

Sānu iegriezuma metode. Sānu iegriezumu lieto, ja potcelms ir resnāks par potzaru. Potzara griezu-
mu izdara ar vienu slīpu griezumu, sākot apmēram 1 cm zem skujām, pa potzara diagonāli. Pēc tam 
nedaudz saīsina lejasdaļu tā, lai zariņa griezuma plakne būtu 3–5 cm gara. Potcelma sānu nošķēlumu 
izveido tik lielu un tā, lai potzars tam labi piekļautos visā griezuma plaknes garumā un platumā 
(skat. 3.66. attēlu). Griezumu sāk augšā, tad nedaudz slīpi pret stumbra asi uz leju, atšķeļot mizu kopā 
ar plānu koksnes skaidiņu, kuru pēc tam lejasgalā nogriež gareniski stumbra asij tā, lai griezuma plak-
nē kambija slāņi saskartos. Lai potzars būtu stabilāks, tā apakšējo plāno galu nogriež nevis taisni, bet 
ieslīpi (apmēram 30° vai šaurākā leņķī) strupa ķīļa veidā. Arī potcelma nošķēlumu apakšējā galā nogriež 
ieslīpi, izveidojot atbilstošu iegriezumu. Potējumu nosien ar potēšanas lenti un ieliek pavairošanas 
kamerā 10–15 °C temperatūrā. Potējums saaug apmēram piecās nedēļās. 3.67. attēls uzskatāmi ilust-
rē sānu iegriezuma metodi priedēm.

3.66. attēls. Potēšana sānu iegriezumā 3.67. attēls. Sānu iegriezuma metode priedei 
(potcelms – parastā priede (Picea abies) un potzars – 

parastās priedes (Picea abies) šķirne ‘Froburgii’) 
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Sānu iegriezuma metodi izmanto daudzu dekoratīvo lapu un skuju koku potēšanā, piemēram, kļavām 
(Acer), bērziem (Betula), skābaržiem (Carpinus), dižskābaržiem (Fagus), ošiem (Fraxinus), magnolijām 
(Magnolia), robīnijām (Robinia), pīlādžiem (Sorbus), burvjulazdai (Hamamelis), kā arī balteglēm (Abies), 
ciedriem (Cedrus), cipresēm (Cupressus), eglēm (Picea), priedēm (Pinus). Citiem dekoratīvajiem kokau-
giem izmanto tās pašas potēšanas metodes kā augļkokiem. Lai panāktu apaļu formu, potcelmam 
veido 2–3 acojumus. Nokarenās formas aco augstāk – 1,5 m augstumā, piemēram, Lamarka korintes 
(Amelanchier lamarckii) šķirnes ‘Obelisk’ un ‘Ballerina’.

Potēšana uz neapsakņotiem spraudeņiem

Potēšana uz neapsakņotiem spraudeņiem ir kombinēts veģetatīvās pavairošanas paņēmiens, ko var 
izmantot, lai ātri iegūtu kokaugu stādmateriālu. Šo metodi var izmantot, lai pavairotu tās sugas un šķir-
nes, kurām ir zems apsakņošanās potenciāls, bet kuras labi saaug ar potcelmu. Piemēram, vienlaicīgu 
potcelma apsakņošanos un potējuma saaugšanu lieto mūžzaļo rododendru šķirnēm ‘Cunningham’s 
White’ (neapsakņots potcelms) un ‘Catawbiense Grandiflorum’ (potzars).

Rožu potēšanas īpatnības

Rožu potcelmiem izmanto ziemcietīgas, spēcīgi augošas savvaļas sugas, kuras izaudzē no sēklām, pie-
mēram, suņu rozi (Rosa canina). Potcelma stumbra diametram jābūt 6–8 mm (viengadīgi), 8–12 mm 
(divgadīgi). Potzaram izmanto vēlamās rožu šķirnes dzinumu ar 3–4  snaudošiem jeb veģetatīviem 
pumpuriem, kurus izgriež pa vienam un ievieto potcelmam aiz mizas netālu no sakņu kakla. Potzariem 
parasti izmanto viengadīgos pārkoksnējušos dzinumus, retāk – divgadīgos dzinumus vai atsevišķus 
pumpurus, kurus sagatavo īsi pirms potēšanas.

Rožu potzaru ieguves nosacījumi:

• izmanto šķirnei tipiskus, spēcīgus un veselīgus mātesauga dzinumus;

• potzariem jābūt ar nobriedušiem pumpuriem un viegli atdalāmiem dzeloņiem;

• potzaru griešanas laiks;

• nav pieļaujama potzaru iekaltēšana.
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Rožu (Rosa) šķirņu pavairošanā izmanto acošanu. Potzaru griešanas nosacījumi acošanai:

• potzariem griež tikai ziedošus dzinumus;

• pēc nogriešanas potzarus tūlīt atlapo, atstājot 1,5–2 cm garu lapas kātu; 

• pirms acošanas nolauž vai nogriež dzeloņus; 

• izmanto pumpurus no potzara vidusdaļas; 

• potzarus ietin mitrā audumā un novieto vēsā telpā 1–2 ºC temperatūrā; 

• potzarus var uzglabāt 5–7 dienas; 

• no viena krūma var iegūt 25–35 un vairāk acošanai derīgu pumpuru.

Augststumbra acošanu veic potcelma dzinuma augšējā galā vēlamajā augstumā, parasti 1–1,5 m virs 
augsnes.

Potēšana ziemā. 3.68. attēlā redzami rudenī pierakti rožu potcelmi.

Potcelmi rudens sākumā jāiestāda podos. Jāizvēlas ne pārāk lieli podi, lai veidotos kuplāks sakņu 
kamols. Podus izvieto lecektīs un uztur mitrus. 3.69. attēlā redzami iepodoti potcelmi siltumnīcā.

3.68 attēls. Rudenī pierakti rožu potcelmi (mežeņi) 
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Divas līdz trīs nedēļas pirms potēšanas iepodotos potcelmus ievieto telpā 10–12 °C temperatūrā, lai 
aktivizētu pumpuru plaukšanu. Piemēram, Vācijas firmā “W. Kordes’ Söhne” rožu potēšanā potzara un 
potcelma saaugšanai izmanto veļas knaģus (skat. 3.70. attēlu).

3.69. attēls. Rožu potcelmi rudenī iestādīti podos 

3.70. attēls. Rožu potēšanā potzara un potcelma saaugšanai izmanto veļas knaģus 
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11. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Uzskaitiet, kādas ir dekoratīvo augu potēšanas priekšrocības! (ir trīs pareizās atbildes) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sekmē grūti apsakņojamu skuju koku pavairošanu; 

2) sekmē augu mitrumizturību;

3) var iegūt dažādas vainaga formas; 

4) sekmē auga ziemcietību;

5) var samazināt roku darbu.

2. Nosauciet metodes, kuras lieto dekoratīvo augu potēšanā! (ir piecas pareizās atbildes) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) serdes un kambija salikuma; 

2) apsakņošana;

3) galotnes iešķēluma; 

4) sānu iegriezuma; 

5) potēšana ar pumpuru – acošana; 

6) potēšana ar zariņu.

3. Kurš ir piemērotākais rožu potcelms? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) krokainā roze (Rosa rugosa); 

2) suņu roze (Rosa canina); 

3) maijrozīte (Rosa spinosissima).
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3.3.5. DĀRZEŅU POTĒŠANA

Pirmie dārzeņu potēšanas mēģinājumi veikti 1920.  gadā Japānā, kad uz ķirbja tika potēta melone. 
Šobrīd šī tehnoloģija ir krietni attīstījusies un ieņem nozīmīgu vietu komerciālajā dārzkopībā. Latvijā 
galvenokārt tā tiek izmantota tomātu audzēšanā augsto tehnoloģiju siltumnīcās, bet citur pasaulē 
potēšana uz potcelmiem tiek izmantota gurķiem, baklažāniem, melonēm, paprikām un pat pupiņām. 
Dārzeņu potēšanas galvenais mērķis ir slimību ierobežošana, auga ražības celšana un izturība pret 
nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem – temperatūru, sāļu koncentrāciju, augsnes skābumu u.  c. 
Galvenokārt komerciālajās saimniecībās Eiropā potcelmi tiek izmantoti, lai palielinātu augu izturību 
pret sakņu slimībām, ko izraisa Fusarium sp., Pythium sp., Verticillium sp. un nematodes Meloidogine 
spp.

Kā potcelmi tiek izmantoti speciāli selekcionēti genotipi un hibrīdi, kas nodrošina konkrētās pazīmes 
uzpotētajam augam. Galvenokārt tie ir savvaļas genotipu hibrīdi, kas tiek iekļauti potcelmu selekcijas 
programmās. Marķieru atbalstīta selekcija (Marker assisted seection – MAS) (MAS – selekcijas process, 
kurā konkrēta vēlamā pazīme augā tiek atrasta, izmantojot morfoloģiskus, bioķīmiskus vai DNS/RNS 
marķierus) ir viens no galvenajiem dārzeņu potcelmu izveides rīkiem, paralēli tiek izmantoti arī bioķī-
miskie marķieri un gēnu tehnoloģijas. Uz potcelma parasti tiek potēts komerciāli augstvērtīgas šķirnes 
vai hibrīda potzars.

Potēšanas metodes ir līdzīgas kā augļkopībā. Galvenokārt tiek izmantota kopulēšana (skat. 
3.71. attēlu).

3.71. attēls. Tomāta kopulēšana 
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Mūsdienās potēšana ir tehnoloģiski augsti attīstīts process, kurā tiek izmantoti robotizēti darbgaldi un 
precīzas tehnoloģijas, ļoti stingri ievērojot fitosanitārās prasības, lai stādmateriāls būtu vesels un drošs. 
Potēšanas automatizētais process ir redzams saitē https://www.youtube.com/watch?v=mRrCJyONej8.

Svarīgs faktors ir potzara un potcelma hibrīda sējeņu augšanas ātrums. Tomātu potcelmu sēklas 
parasti iesēj dažas dienas agrāk nekā potzara hibrīda sēklas, jo ir svarīgi panākt, lai potēšanas brīdī 
abu augu stublāji būtu vienāda resnuma. Ir izveidoti arī tādi potcelmu hibrīdi, kurus var sēt vienlaikus 
ar potzaru hibrīdiem, tas atvieglo dēstu audzēšanas procesu no darba organizācijas un plānošanas 
viedokļa.

Darbu veic sterilos apstākļos, regulāri dezinficējot rokas un rīkus ar spirtu. Potcelma un potzara sēje-
ņus nogriež slīpi 45 leņķī zem dīgļlapām. Potzara augšdaļu (ar dīgļlapām) un potcelmu savieno ar 
speciāla plastmasas klipša (skavas) palīdzību (skat. 3.72. attēlu). Klipši mēdz būt bezkrāsaini caurspī-
dīgi, kā arī krāsaini. Tos lieto, lai nesajauktu dažādu hibrīdu potējumus. Kasetes ar potētiem augiem 
ievieto siltumnīcā lecektīs, kur tiek uzturēts augsts gaisa mitrums 97–98%. Kad potcelmi un potzari ir 
saauguši kopā, kasetes izņem no lecektīm un potējumus pārstāda podos vai kubos.

3.72. attēls. No lecekts izņemti tomātu potējumi 

https://www.youtube.com/watch?v=mRrCJyONej8
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Kad potētie augi kļūst pietiekami resni, klipši paši nokrīt no tiem (skat. 3.73. attēlu).

Tā kā šāda stādu materiāla izmaksas ir lielākas nekā nepotētajam, tam ir jābūt vislabākajai kvalitā-
tei. Lai mazinātu izmaksas, tomātus bieži veido ar divām galotnēm. Potētam augam var izkniebt vai 
izgriezt galotni virs trešās lapas un izveidot jaunas galotnes no pazarēm, kuras veidojas lapu žāklēs. 
Arvien biežāk galotni izkniebj virs dīgļlapām, lai panāktu divu jaunu, vienāda vecuma un kvalitātes 
galotņu veidošanos. Šis paņēmiens nodrošina izlīdzinātākus dēstus, bet šādiem augiem vēlāk audzē-
šanas periodā mēdz veidoties plīsumi starp abiem stublājiem (skat. 3.74. attēlu). Lai to novērstu, drīz 
pēc izstādīšanas augiem uzliek speciālas skavas (skat. 3.75. attēlu).

3.73. attēls. Potētā tomāta dēsts ar nokritušo klipsi 
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Vislabākie rezultāti gurķu potēšanā iegūti, kā potcelmus izmantojot Cucurbita maxima x Cucurbita  
moschata F1, C. maxima un Lagenaria siceraria. Baklažānus potē uz radniecīgas sugas Solanum torvum 
potcelmiem, kas veicina to toleranci pret nematodēm.

Tomātiem šobrīd pasaulē visplašāk tiek lietots potcelms ‘Maxifort’, kas iegūts, krustojot S. lycopersicum 
un S. habrochaites. Izmantojot potētus stādus pagarinātā apritē, ražība palielinās pat par 160–180%. 
Pašlaik katrai tomātu selekcijas firmai ir savi potcelmu hibrīdi. Svarīgi ir izvēlēties noteiktiem audzēša-
nas apstākļiem piemērotāku potcelma un potzara hibrīdu kombināciju.

Tomātu potcelma hibrīda izvēle

Potcelmu hibrīdu apraksti ir atrodami selekcijas firmu katalogos. Tāpat kā pārtikas tomātu, arī pot-
celmu hibrīdu piedāvājums mēdz bieži mainīties, jo ir svarīgi, lai potcelmi atbilstu audzējamā hibrīda 
(potzara) īpatnībām, kā arī audzēšanas vietas īpatnībām, lai augi būtu viegli vadāmi. Augu vadīšana: 
augšanas apstākļu kompleksa maiņa, mērķtiecīgi virzot auga veģetatīvo augšanu un/vai ģeneratīvo 
attīstību. Ģeneratīvs hibrīds – izteikta tendence veidot ģeneratīvos orgānus. Tiem ir nepieciešams 
stimulēt veģetatīvo augšanu. Veģetatīvs hibrīds – izteikta tendence veidot veģetatīvās daļas (lapas, 
pazares).

3.75. attēls. Speciālā skava tomātu 
stublāju saturēšanai kopā 

3.74. attēls. Potētiem tomātiem ar divām galotnēm stublāji 
mēdz plīst auga lejas daļā 
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Pareiza potcelma hibrīda izvēle ir atkarīga no saimniecības individuālajiem apstākļiem, audzējamo 
hibrīdu augšanas un attīstības rakstura (ģeneratīvā vai veģetatīvā) un dēstu izstādīšanas termiņiem.

Jāņem vērā: 

• audzējamais hibrīds;

• izstādīšanas laiks;

• siltumnīcas tips.

Svarīgi ir visi trīs faktori kopā, bet praksē mēdz būt gadījumi, kad audzētājam jāizšķiras, kurš no tiem ir 
svarīgāks tieši konkrētajā gadījumā. Piemēram, zemnieks vēlas audzēt agrai ražai populāro aveņsārto 
hibrīdu ar ģeneratīvo augšanas raksturu modernā siltumnīcā. Kaut gan tas ir ģeneratīvs hibrīds un to 
ir nepieciešams virzīt veģetatīvi, ir svarīgi, lai potcelms būtu piemērots trūcīgiem gaismas apstākļiem, 
kādi mēdz būt ziemā un agri pavasarī. Ja būtu paredzēts audzēt vasarā, priekšroku vajadzētu dot 
citam potcelmam ar spēcīgāku sakņu sistēmu, kurš labāk palīdz augam pārvarēt karstumu. Tomātu 
potcelmu izvēles piemēri skatāmi 3.4. tabulā.

3.4. tabula
Tomātu potcelma izvēles piemēri (pēc firmas “Syngenta” materiāliem)

‘Arnold’ F1 ‘Kardia’ F1

Audzējamā 
šķirne 

(potzars)

Hibrīdiem ar mazāk ģeneratīvu raks-
turu (piem., ‘Growdena’ F1, ‘Altadena’ 
F1, ‘Edamso’ F1, ‘Angelle’ F1) piemēro-
tāks potcelms ir ‘Arnold’ F1. Tas pozitīvi 
ietekmē augu vadīšanu audzēšanas 
perioda sākumā, it sevišķi gaismas trū-
kuma apstākļos.

Potcelms ‘Kardia’ F1 ir piemērots hibrī-
diem ar ģeneratīvu attīstības raks turu 
(piem., ‘Epundo’ F1, ‘Sweetelle’ F1, 
‘Bamano’ F1), jo veicina vienmērīgu 
ražas atdevi visas sezonas garumā.

Izstādīšanas 
laiks

Agrīnie tomāti, kurus stāda decembrī, 
janvāra sākumā jāpotē uz ‘Arnold’  F1. 
Tas atvieglo augu vadīšanu visgrūtākajā 
audzēšanas sākuma posmā. 

Stādot tomātus no janvāra vidus un 
vēlāk, ieteicams potcelms ‘Kardia’ F1, 
kas nodrošina optimālu augšanas un 
ķekaru veidošanās ātrumu.
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‘Arnold’ F1 ‘Kardia’ F1

Siltumnīcas 
tips

Siltumnīcās ar sliktākiem gaismas ap -
stākļiem (piem., vecā tipa siltumnīcās) 
labākā izvēle ir potcelms ‘Arnold’ F1. Tas 
atvieglo augļu aizmešanos un paātrina 
pirmās ražas novākšanu.

Potcelms ‘Kardia’  F1 palīdz realizēt 
moderno siltumnīcu iespējas. Tas 
palielina augļa vidējo masu, tādējādi 
arī kopražu.

Audzējot dārzeņus siltumnīcā, svarīgs nav tikai ražas apjoms, tikpat svarīga ir ražas atdeves dinami-
ka pa mēnešiem un pat nedēļām. Jo vienmērīgāka tā ir, jo labāk var plānot ražošanu un produkcijas 
realizāciju.

Jāņem vērā arī virkne papildfaktoru, kuri tāpat ietekmē veģetatīvo augšanu:

• substrāta tips (veģetatīvais vai ģeneratīvais);

• CO2 koncentrācija gaisā (tā mēdz variēt 400–1000 ppm);

• tomātu turpmākā veidošana ar vienu vai vairākām galotnēm;

• siltumu taupošo un ēnošanas ekrānu lietošana;

• papildapgaismojuma izmantošana un tā intensitāte.

12. uzdevums. Izmēģiniet!

Atrodiet selekcijas firmas katalogā kāda tomātu hibrīda aprakstu un piemeklējiet tam piemērotu pot-
celma hibrīdu! Pamatojiet savu izvēli!

13. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kuriem dārzeņiem komerciālajā dārzkopībā Latvijā visbiežāk tiek izmantoti potēti stādi? (ir viena 
pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) gurķiem, baklažāniem, tomātiem;

2) kabačiem, gurķiem, ķirbjiem;
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3) gurķiem, ķirbjiem, tomātiem;

4) tomātiem, paprikām, ķirbjiem.

2. Kurš ir populārākais tomātu potcelms šobrīd? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) ‘Maxifort’; ‘Arnold’ F1; ‘Kardia’ F1;

2) ‘Admiro’ F1, ;’Camprese’ F1, ‘Mamston’ F1;.

3) ‘Baribine’ F1, ‘Antalya’ F1, ‘Maracana’ F1.

3. Uzskaitiet, kāpēc izmanto dārzeņu potēšanu! (ir trīs pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) slimību ierobežošanai; 

2) auga ražības celšanai; 

3) izturībai pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem.

4. Kādi faktori nosaka dārzeņu potcelma izvēli? (ir četras pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) audzējamais hibrīds; 

2) izstādīšanas laiks; 

3) siltumnīcas tips; 

4) pareiza augu vadīšana.
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3.4. MIKROKLONĀLĀ PAVAIROŠANA

3.4.1. AUDU KULTŪRU IZMANTOŠANA DĀRZAUGU PAVAIROŠANĀ

Audu kultūras ir metode, kurā sterilos apstākļos uz mākslīgas barotnes (in vitro) tiek kultivētas augu 
šūnas, audi vai orgāni, kas ir izolēti no mātesauga. Dārzaugu pavairošanā vairumā gadījumu izmanto 
vasas vai saknes augšanas punktu (apikālo meristēmu) vai lapu aizmetņus. No tiem izaudzē mikroau-
gu un turpina tā audzēšanu, saglabājot auga struktūru. Audu kultūrā ievadīto audu fragmentu sauc 
par eksplantu. Atkarībā no tā, kurš auga orgāns tiek izmantots mikroaugu iegūšanai (kultūras iniciāci-
jai), audu kultūras iedala vairākās grupās.

• Meristēmu kultūra – kā eksplanti tiek izmantoti ļoti mazi (0,2–1 mm diametrā) augšanas konusu 
gali ar vienas vai divu lapu aizmetņiem. Parasti šī eksplanta ieguvei izmanto dzinuma galu (api-
kālā meristēma) – zemenēm tas ir stīgas gals, kokaugiem – dzinuma gals (skat. 3.76. attēlu).

• Dzinuma galotņu vai dzinumu kultūra – kā eksplanti tiek izmantotas nedaudz lielākas dzinumu 
galotnes vai pumpuri (4–10 mm), kam ir jau vairāku lapu aizmetņi, salīdzinot ar meristēmu kul-
tūru. Šajā gadījumā iegūst vairākus dzinumus, inducējot sānpumpuru attīstību.

• Dzinumu posmu kultūras – sānu pumpuru augšanas konusi ar daļu dzinuma pamatnes, kurā 
iespējami vairāki augšanas punkti. Arī šajā gadījumā iegūst vairākus dzinumus.

• Izolētu sakņu kultūra – tiek kultivētas saknes bez dzinumiem, iegūstot zarotu sakņu sistēmu.

• Embriokultūras – sēklas embrijs tiek ievadīts kultūrā, izdalot to no sēklas un turpinot tā audzē-
šanu līdz sējeņa ieguvei.

3.76. attēls. Apikālā meristēma 
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Audu kultūru praksē reizēm tiek izmantotas arī kallusu kultūras, kas veidojas no neorganizētas nedi-
ferencētu šūnu augšanas un vairošanās, vai iepriekš kultivētas šūnu kultūras.

Audu kultūru uzsākšana (iniciācija)

Nelielus augu audu gabaliņus – eksplantus – no mātesauga atdala sterilos (aseptiskos) apstākļos. 
Mātesauga daļu, no kuras eksplants tiks atdalīts, pirms manipulācijas sterilizē 1 min 70% spirta šķī-
dumā un 7 min 5% NaClO šķīdumā, lai atbrīvotu eksplantu no ārējās infekcijas. Tas ir ļoti nozīmīgs 
priekšnosacījums sekmīgai kultūras iniciācijai, jo mikrobiālais piesārņojums uz barotnes ļoti strauji 
vairojas un eksplants var aiziet bojā.

Eksplanta izolācija tiek veikta laminārajā boksā (skat. 3.77. attēlu).

Instrumenti pirms darba un tā laikā pēc katras manipulācijas tiek sterilizēti. Pēc eksplanta uzlik-
šanas uz iniciācijas barotnes mēģene tiek aiztaisīta un novietota audzēšanas telpā. Audzēšanas 
telpā tiek nodrošināta optimāla gaisa temperatūra, t.  i., 23 ± 1 ºC. Gaisma nodrošināta 16 stundas,  
tumsa – 8 stundas.

Mikroaugu pavairošana

Pēc iniciācijas 5–6 nedēļu periodā eksplanta audos notiek organoģenēze un attīstās miniatūrs augs, 
kāds redzams 3.78. attēlā. Organoģenēze ir jaunu orgānu veidošanā

3.77. attēls. Laminārais bokss ar instrumentiem 
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To pārstāda jaunā barotnē un pēc 4–6 nedēļām, kad mikroaugs ir sacerojis (proliferācija), to atkār-
toti dala un pārstāda. Šie atdalītie mikroaugi (mikrospraudeņi) atkal cero, tos atkal dala, pārstāda 
utt. Vienas sezonas (vasara–ziema–pavasaris) laikā tiek veikti 5–6  šādi pavairošanas posmi (pasā-
žas). Pavairošanas pēdējā posmā, izmainot barotnes hormonālo sastāvu, augiem tiek rosināta sakņu 
attīstība (rizoģenēze). Mikroaugus ar attīstītām saknēm pārnes nesterilos apstākļos – izstāda kūdras 
substrātā, kasetēs un segtajās platībās aklimatizē – pieradina pie patstāvīgas (autotrofas) barošanās 
un nesteriliem augšanas apstākļiem. Šie augi ir M0 paaudzes augi. Visbiežāk M0 paaudzes augi tiek 
izmantoti kā elites vai pirmsbāzes kategorijas augi, retāk – ražojošu stādījumu ierīkošanai.

Barotnes sastāvs

Audu materiāls augs un attīstīsies mums vēlamajā veidā tikai ar nosacījumu, ka ir nodrošināts pareizs, 
vēlamajam mērķim atbilstošs barotnes sastāvs. Parasti dārzaugu mikroklonālās pavairošanas barot-
nes sastāv no mikro- un makroelementu sāļiem, cukuriem, vitamīniem, augu hormoniem. Parasti 
augu pavairošanas barotnēm tiek pievienotas recēšanu veicinošas vielas, visbiežāk tas ir agars (skat. 
3.79. attēlu).

3.78. attēls. Zemeņu un upeņu mikroaugs barotnē 
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Augu pavairošanai iespējams izmantot arī šķidrās barotnes. Šajā gadījumā augu kultivēšanas teh-
noloģija ir nedaudz sarežģītāka, jo jāievieto tiltiņš eksplanta vai mikroauga noturēšanai uz barotnes 
virsmas.

Ir vairāki vispārzināmi barotņu sastāvi, kas visbiežāk ir nosaukti to autoru vārdos. Vispopulārākā ir 
Murašiga un Skuga (Murashige and Skoog) barotne, tās sastāvs skatāms 3.5. tabulā. Visbiežāk praksē 
izmanto vidēji septiņas pamatbarotņu receptes, kuras atšķiras galvenokārt ar sāļu sastāvu.

3.5. tabula
Murašiga un Skuga (Murashige and Skoog) barotnes recepte

Komponents Daudzums, mg L-1

NH4NO3 1650

H3BO3 6,2

CaCl2 440,2

CoCl2 0,025

CuSO4·6H2O 0,025

Na2EDTA 37,26

FeSO4·7H2O 27,8

3.79. attēls. Barotnes mēģenes 
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Komponents Daudzums, mg L-1

MgSO4·7H2O 370

MnSO4·4H2O 22,3

Na2MoO4·2H2O 0,25

Kl 0,83

KNO3 1900

KH2PO4 170

ZnSO4·H2O 8,6

VITAMĪNI

Mioinozitols 100

Nikotīnskābe 0,5

Piridoksīns HCl (B6 vitamīns) 0,5

Tiamīns HCl (B1 vitamīns) 0,1

Praktiskajā mikroklonālajā pavairošanā visvairāk tiek strādāts ar augu hormonu un vitamīnu sastā-
va maiņu, piemeklējot piemērotākās barotnes konkrētām sugām, genotipiem vai organoģenēzes 
posmiem.

Galvenās augu hormonu grupas, ko izmanto audu kultūrās

Auksīni – vārds auxein, tulkojot no grieķu valodas, nozīmē ‘augt’ vai ‘palielināties’. Auksīni sekmē augu 
augšanu un sakņu veidošanos. Indolil-3-etiķskābe (IES) un idolil-3-sviestskābe (ISS) ir populārākie 
auksīni, ko lieto audu kultūrās – augstākā koncentrācijā (līdz 2 mg L-1), galvenokārt sakņu attīstības vei-
cināšanai, bet zemā koncentrācijā sāndzinumu veidošanās (cerošanas) veicināšanai (0,1–0,5 mg L-1).

Citokinīni auga šūnās piedalās šūnu dalīšanās procesos, stimulē šūnu stiepšanos, veicina šūnu, audu 
un orgānu diferencēšanos, palēnina auga novecošanās procesus, sekmē dzinumu veidošanos. Audu 
kultūrās biežāk izmantotie citokinīni ir benzilaminopurīns (BAP), benziladenīns (BA), zeatīns (ZEA) un 
kinetīns (KIN). Barotņu sastāvā tos parasti pievieno 0,1–3 mg L-1 koncentrācijā.
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Giberelīni pārtrauc miera periodu augos, sēklās, sekmē dzinumu stiepšanos garumā. Tas ir svarīgi 
pirms sakņu veidošanās, lai augs iegūtu proporcionālu veidolu un sekmīgāk adaptētos dabiskos ap -
stākļos (ex vitro). Visbiežāk audu kultūrās tiek izmantota giberelskābe (GA3). Audu kultūru barotnēs 
giberelīni visbiežāk tiek lietoti 0,1–3 mg L-1.

Bez iepriekšminētajiem augu hormoniem specifiskām barotnēm izmanto arī citus augu augšanas regu-
latorus dažādu mērķu sasniegšanai (abscisskābi, jasmonskābi, brassinosteroīdus, salicilskābi u. c.).

Augu augšanas regulatoru daudzums un to savstarpējā attiecība barotnē nosaka procesus, kas nori-
sināsies mikroaugā.

14. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Paskaidrojiet, kas ir ex vitro un in vitro apstākļi? 

2. Kāda nozīme augos ir auksīniem? (ir viena pareizā atbilde. Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sekmē augu augšanu un sakņu veidošanos; 

2) piedalās šūnu dalīšanās procesos; 

3) sekmē kallusa veidošanos.

3. Kāda nozīme augos ir citokinīniem? (ir viena pareizā atbilde. Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sekmē augu augšanu un sakņu veidošanos; 

2) piedalās šūnu dalīšanās procesos; 

3) sekmē dzinumu stiepšanos garumā.

4. Kāda nozīme augos ir giberelīniem? (ir viena pareizā atbilde. Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) sekmē augu augšanu un sakņu veidošanos; 

2) piedalās šūnu dalīšanās procesos; 

3) sekmē dzinumu stiepšanos garumā.
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3.4.2. MERISTĒMU AUGU IZMANTOŠANAS SAIMNIECISKĀ NOZĪME

Augu pavairošana. Audu kultūras tiek izmantotas komercdārzkopībā galvenokārt to ļoti augstā augu 
pavairošanas koeficienta dēļ. Augu pavairošanas koeficients ir augu skaits, ko var iegūt pavairo-
šanas procesā no viena auga, piemēram, no vienas sēklas, no viena mātesauga, no vienas ķiploka 
daivas, sīpola, liliju sīpola zvīņas utt. Šis ir ļoti efektīvs veids, kā īsā laikā veģetatīvi pavairot mātesau-
gam identiskus stādus tūkstoškārtīgā skaitā. Tiek uzskatīts, ka pie labas laboratorijas prakses no viena 
eksplanta gada laikā var saražot līdz 15 000 jaunu augu atkarībā no sugas un šķirnes.

Augu atveseļošana. Meristēmu kultūru in vitro audzēšanas izmantošana augu atveseļošanai 
(atbrīvošanai no kaitīgiem organismiem jeb eliminēšanai) šobrīd ir viena no efektīvākajām augu atve-
seļošanas metodēm. Ir pētīta vīrusu eliminācijas efektivitāte dažādām dārzaugu sugām, to skaitā arī 
ābelēm, bumbierēm, avenēm, upenēm, ķiplokiem, dekoratīvajiem sīpolaugiem u. c. Pētījumos ir norā-
des uz genotipu specifisku reakciju gan uz barotnes sastāva izmaiņām, gan arī uz ķīmijterapijas vai 
termoterapijas izmantošanu. Lai arī pastāv vispārpieņemtās metodikas, tomēr katrai sugai un pat 
genotipam ir jāpiemēro konkrēta, modificēta tehnoloģija.

Audu kultūras metodes izmantošana vīrusu eliminēšanā ir efektīva, jo apikālie audi (meristēmas) ir 
salīdzinoši brīvi no vīrusiem. Viena no pirmajām sekmīgajām metodēm kokaugu vīrusu eliminācijai 
bija galotnes meristemātisko audu potēšana uz potcelma, kas iegūts in vitro, diedzējot sēklaudžu sēk-
las. Tā ir tā sauktā mikropotēšana – galotnes meristemātisko audu potēšana uz potcelma, kas iegūts 
in vitro, diedzējot sēklaudžu sēklas. Pirmais par to ziņoja Murašigs (Murashige) ar kolēģiem 1972. gadā. 
Viņi 0,3–0,8 mm garu apikālo galotni potēja uz in vitro audzēta sējeņa. Vīrusu eliminācija bija sekmīga. 
Tas pavēra iespēju šo metodi izmantot plašāk, līdz tā sasniedza jau rūpnieciskus apmērus.

Mūsdienās plašāk tiek lietota un par efektīvāku atzīta meristemātisko audu audzēšana in vitro līdz 
atveseļota, apsakņota auga iegūšanai. Pirmais un galvenais nosacījums sekmīgai vīrusu eliminācijai 
ir optimāla izmēra eksplanta nogriešana. Literatūrā ir minēts, ka to visefektīvāk ir panākt, izmantojot 
apikālo meristēmu eksplantus ar, maksimums, diviem lapu aizmetņiem, t.  i., 0,1–0,15  mm izmērā. 
Savukārt vīnogām kā gana efektīvs tiek atzīts eksplantu izmērs 0,2–0,3 mm. Persikiem iniciējot eks-
plantus 0,4–0,8 mm izmērā, iegūti no Šarkas vīrusa brīvi augi. Vispāratzīts, ka efektīvāko eksplantu 
izmēru galvenokārt nosaka gan vīruss, gan auga genotips. Vīrusa lokācija augā arī nosaka griežamā 
eksplanta lielumu. Ja no vīrusa ir brīvi tikai paši augšējie audi, tad eksplants jāgriež 0,1–0,3 mm izmē-
rā. Ja vīruss ir lokalizējies nedaudz zemāk, tad var griezt lielāku eksplantu – līdz pat 0,5–3 mm. Tomēr, 
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nenoliedzami, mazāki eksplanti nodrošina lielāku vīrusu eliminācijas efektivitāti. Avenēm 0,2–0,4 mm 
lieliem eksplantiem aveņu pundurainības vīrusa (RBDV) eliminācija nebija veiksmīga. Arī izmantojot 
0,1 mm eksplantus un trīs reizes atkārtoti griežot meristēmu no šiem mikroaugiem, sekmīgi iniciēto 
eksplantu īpatsvars bija ļoti zems, un arī vīrusu eliminācija bija nesekmīga. Šie piemēri liecina par to, 
ka vīrusu eliminācija nav vienkārša un ne visām sugām un vīrusiem tā šobrīd ir atrisināta. Zinātnieki 
pie tā turpina strādāt un atklāj arvien jaunas metodes augu atveseļošanai.

Apmierinošu atveseļošanas pakāpi un izdzīvojušo eksplantu īpatsvaru vairumam sugu var sasniegt, 
griežot dzinumu galotnes eksplantus (meristemātiskie audi ar 1–2  lapu aizmetņiem). Ļoti maziem 
meristemātisko audu eksplantiem (zem 0,2 mm) ir ļoti zema dzīvotspēja, jo eksplantu reģenerācijas 
spēja ir tieši proporcionāla eksplanta izmēram. Tas vedina uz pieņēmumu, ka optimālais meristēmas 
izmērs vīrusu eliminācijai ir minimālais izmērs, kurā eksplants saglabā dzīvotspēju. Ļoti svarīgs priekš-
noteikums eksplantu dzīvotspējai un reģenerācijas spējai ir eksplantu griešanas laiks. Vislabākais 
eksplantu griešanas laiks ir miera perioda beigas un augšanas sākums.

Ja ar meristemātisko audu eksplantu griešanu un ievadīšanu kultūrā vien netiek eliminēti vīrusi, tad 
augi tiek pakļauti termoterapijai (augu atveseļošanas metode, izmantojot paaugstinātu temperatū-
ru +37 ± 1 ºC). Termoterapiju var veikt augiem ex vitro ar tai sekojošu meristēmu eksplantu griešanu 
vai jauno dzinumu potēšanu uz vīrusbrīva potcelma. Izmantojot biotehnoloģijas priekšrocības, pēdējā 
laikā aktīvi tiek izmantota in vitro augu termoterapija ar tai sekojošu meristemātisko audu griešanu 
un atveseļotu, apsakņotu mikroaugu ieguvi. To iesaka veikt arī gadījumā, ja no tik maza eksplanta, 
kāds ir vēlams vīrusu eliminācijai, konkrētās sugas augiem nav iespējams iegūt dzīvotspējīgu mikroau-
gu. Tādā gadījumā var griezt lielāku meristēmas galotni un pakļaut mikroaugu termoterapijai in vitro. 
Visbiežāk rekomendējamie termoterapijas optimālie apstākļi ir +37 ± 1 ºC 3–4 nedēļas. Termoterapijas 
laikā barotnē iesaka samazināt citokinīnu koncentrāciju, lai sekmētu dzinumu augšanu garumā un 
līdz ar to vīrusu koncentrācijas samazināšanos apikālajos audos. Termoterapijas ilgums un tempera-
tūras apstākļi, tāpat kā vīrusu eliminācijas efektivitāte, ir tieši saistīta ar vīrusa un auga genotipu un 
dažādiem blakus apstākļiem – barotnes sastāvu, vīrusu sākotnējo koncentrāciju augā, vīrusa un auga 
termoizturību. Piemēram, upenes ir ļoti jutīgas pret paaugstinātu temperatūru un termoterapijā bieži 
iet bojā.

Dažu vīrusu eliminācija ir apgrūtināta, gan izmantojot meristemātisko audu griešanu, gan arī ter-
moterapiju (tie ir termostabilie vīrusi). Tādā gadījumā pastāv vēl iespēja augus atveseļot, lietojot 
ķīmijterapiju – tiek izmantotas ķīmiskas vielas, kas, pievienotas barotnē, iedarbojas uz augā esošajiem 
vīrusiem, tos iznīcinot. Ribavirīns (virazols) ir plašāk lietotais viricīds meristēmu kultūrām. Ribavirīns 
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uz vīrusu augā iedarbojas inhibējoši. Tas nozīmē, ka ribavirīna efektivitātes palielināšanai augi in vitro 
ar ribavirīna piedevu barotnē ir jātur diezgan ilgi (līdz 120 dienām) vai ribavirīns jāpievieno vairākām 
pārstādīšanas barotnēm pēc kārtas. Pievienojot ribavirīnu, jāpievērš uzmanība citokinīnu sastāvam 
barotnē, jo ribavirīnam ir citokinīniem līdzīga ietekme uz augu, kas varētu radīt bremzējošu ietekmi uz 
auga attīstību.

Ir iespējama arī ķīmijterapijas un termoterapijas kombinēšana. Tā 100% ACLSV vīrusa eliminācija no 
ābelēm un bumbierēm panākta, barotnei pievienojot 100 mg L–1 ribavirīna un vienlaikus veicot termo-
terapiju 37 ºC trīs nedēļas. Jāņem vērā, ka ķīmiskie aģenti, kas izmantojami vīrusu eliminācijai in vitro 
augos, bieži ir fitotoksiski – kavē meristemātisko audu attīstību, mikrodzinumu augšanu vai tiem ir 
mutagēna ietekme.

Kazeņu–aveņu krustojuma atveseļošanā no RBDV sekmīgi izmantota salicilskābe 6x10-5 M koncentrā-
cijā, bet aveņu atveseļošanā no vairākiem vīrusiem (bet ne RBDV) efektīvs ir izrādījies DHT (200 mg L–1) 
un RNAse (25 mg L–1) jaukums. Vairākos gadījumos pēc 4–6 mēnešiem vīrusu klātbūtne augos atjau-
nojas. Tas norāda uz nepieciešamību nostabilizēt vīrusu elimināciju no auga, pilnīgi tos izskaužot ar 
div- vai trīskārtēju atkārtotu kultivēšanu barotnēs, katru reizi pievienojot atšķirīgu pretvīrusu līdzekli. 
Tas jādara tādēļ, ka vīrusiem ir atšķirīga jutība pret dažādām pretvīrusu vielām.

Ķīmijterapija jāveic vismaz divās pasāžās pēc kārtas, pārstādot augu meristemātiskās galotnes. Lietojot 
kompleksu pieeju vīrusu eliminācijai, iespējams gūt labus rezultātus – secīgi lietojot termoterapiju, 
ķīmijterapiju un vajadzības gadījumā arī fizikālu faktoru iedarbību (elektromagnētiskais lauks u. c.).

Pēdējos gados augu atveseļošanā tiek izmantota krioterapija (auga atveseļošana, izmantojot –196 °C 
temperatūru). Tās darbības mehānisms augu atveseļošanā balstās uz to, ka, atkausējot augus pēc 
kriosaglabāšanas, lielākā daļa šūnu iet bojā. Auga daļas, kas ataug no meristemātiskajiem audiem, 
kuri palikuši dzīvi pēc atrašanās pazeminātā temperatūrā, ir brīvas no patogēniem. Noteiktos apstāk-
ļos dzīvā meristemātisko audu daļa ir tik maza, ka vīrusu tajā nav, bet, atdalīta no auga un ievadīta 
barotnē, tā tomēr nespētu augt sava mazā izmēra dēļ. Šāda metode ir izmantota aveņu, kartupeļu, 
upeņu, ērkšķogu un zemeņu atveseļošanā. Tomēr šī metodika ir specifiska un prasa zināmas iestrād-
nes kriosaglabāšanas jomā.

Iestrādnes Dārzkopības institūtā ir ozonēšanas izmantošanā in vitro augu atveseļošanā. Ozonēšana 
ir kaitīgo organismu iznīcināšana, apstrādājot augus ar ozonu. Ozonēšanas darbības mehānisms ir 
līdzīgs pazeminātas temperatūras darbības mehānismam. Paaugstināta ozona ietekmē lielākā daļa 
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mikroauga šūnu iet bojā, dzīvas paliek vien pašas augšējās meristemātiskās šūnas. Paralēli tam, pieņe-
mot, ka ozona gāze ir difuzējusi arī meristemātiskajos audos, iznīcinot vīrusus. Turklāt ozona ietekmē 
augā paaugstinās funkcionāli aktīvo vielu un etilēna koncentrācija. Šīs vielas destruktīvi iedarbojas uz 
vīrusiem, un pastāv liela varbūtība, ka tie tiek eliminēti no auga.

Meristēmu augu praktiskā izmantošana. Ogulāju M0 paaudzes augus izmanto kā mātesaugus stād-
materiāla audzēšanai. Tos var izmantot arī ražojošu stādījumu ierīkošanai, bet šie stādi ir ļoti dārgi (ir 
jārēķina ekonomiskais izdevīgums). Ogulāju M0 paaudzes mātesaugi tiek audzēti segtajās platībās vai 
uz lauka ar mērķi iegūt nākamās paaudzes augus veģetatīvās pavairošanas ceļā – apsakņojot rozetes 
(zemenēm), griežot spraudeņus vai atdalot sakņu dzinumus ar sakneņa daļu, iegūstot stādus ražojošu 
stādījumu ierīkošanai. Šie augi ir jāaizsargā no kaitēkļiem un citiem faktoriem (augu infekciju vekto-
riem), kas tos var inficēt ar vīrusiem. Augu infekciju vektori ir dzīvi organismi vai mehāniski vai fiziski 
spēki, kas izplata vīrusus un/vai inficē augus (piemēram, kaitēkļi, inficēts sēklas vai stādmateriāls, zied-
putekšņi, darbarīki, cilvēki, augsne, substrāts, tabakas pelni uz smēķētāja rokām u. c.).

Ķiršu M0 augus stāda ražojošu stādījumu ierīkošanai vai izmanto kā potcelmus. Ābeļu un bumbieru 
šķirņu M0 paaudzes augus izmanto elites augu ieguvei, jo, tos pavairojot audu kultūrās, pastāv liela 
somaklonālās mainības iespējamība un šo augu mikropavairošana ir salīdzinoši mazāk efektīva nekā 
ogulājiem, kuriem to izmanto galvenokārt atveseļošanai. Klona potcelmu pavairošana audu kultūrās ir 
iespējama arī komerciālos apjomos, bet Latvijā tā šobrīd vēl nav izplatīta. In vitro pavairošana ir iespē-
jama arī dārzeņiem – rabarberiem, mārrutkiem, ķiplokiem u. c., bet pašlaik Latvijā komerciāli netiek 
veikta.

Visplašāk M0 paaudzes augi tiek izmantoti atveseļotu zemeņu stādu ieguvei atklātā laukā un segtajās 
platībās.

• Pavairošana atklātā laukā – M0 paaudzes augi jeb mātesaugi tiek stādīti mātesaugu stādījumā 
laukā palielinātos attālumos, salīdzinot ar ražojošiem laukiem, lai mātesaugi varētu augt un attīs-
tīties pietiekoši spēcīgi, maksimāli liela stīgu un rozešu daudzuma ieguvei. Rozetēm ļaujot viegli 
iesakņoties, tās tiek novāktas un sagatavotas tirdzniecībai kā M1 paaudzes stādu materiāls.

• Pavairošana segtajās platībās – M0 augus izstāda plauktu sistēmās. Pie kastēm ir pievadīta pilie-
nu laistīšanas sistēma, un augi regulāri tiek mēsloti un laistīti. Sastatni ierīko aprīlī–maijā, un jau 
pēc mēneša stīgu galos sāk veidoties jaunas rozetītes – M1 paaudzes augi. Tās tiek nogrieztas 
un apsakņotas kasetēs/podiņos kūdras substrātā. Apsakņošanai jānodrošina optimāli apstāk-
ļi, īpašu uzmanību pievēršot gaisa mitrumam. Lai to uzturētu optimālā līmenī, tiek izmantota 
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miglas iekārta, kura regulāri mitrina augu lapas līdz brīdim, kamēr tiem ir pietiekami attīstījušās 
saknes un tie var patstāvīgi uzņemt mitrumu un barības vielas. Augi jāsargā arī no tiešiem saules 
stariem, lai lapas neapdeg un nesažūst. Trīs līdz četru nedēļu laikā M1 paaudzes stādi ir gatavi 
realizācijai. Tā kā sastatnē augošie M0 paaudzes augi ražo stīgas visu vasaru, tad stādi ir iegūsta-
mi, sākot no jūnija.

Šāda stādmateriāla priekšrocība ir tā, ka augi ir atveseļoti, juvenili – tas ir, pavairoti no “jauniem” 
audiem. Tas rezultējas paaugstinātā ražībā. Piemēram, pēc Pūrē veiktajiem izmēģinājumiem šķirnes 
‘Korona’ ražība, stādot M1 paaudzes stādus, pieauga 1,8 reizes, bet šķirnei ‘Induka’ – 1,1 reizi salīdzinā-
jumā ar “tradicionāli audzētiem” stādiem, kas iegūti no ražojošiem stādījumiem.

3.4.3. SOMAKLONĀLĀ MAINĪBA

Līdztekus in  vitro pavairošanas pozitīvajiem aspektiem tomēr ir jāņem arī vērā iespējamās kompli-
kācijas. Jo īpaši – veicot vīrusu elimināciju, kā arī noteiktos apstākļos mikropavairošanā ir salīdzinoši 
liela iespējamība audos notikt somaklonālajai mainībai (mainība, kas pastāv starp reģenerētajiem 
augiem, kas veidojušies no jebkura veida audu kultūrām). Visbiežāk in vitro kultūrās spontānā somaklo-
nālā mainība novērojama, ja audu reģenerācija notiek no nediferencētiem audiem  – visbiežāk no 
kallusa. Somaklonālās mainības intensitāte var svārstīties no 0 līdz 100%, bet biežāk tā ir 1–3% robe-
žās. Ievērojot vispārpieņemto in vitro manipulāciju praksi un barotņu sastāvu, somaklonālā mainība, 
pavairojot augus in vitro, nav lielāka, kā pavairojot augus ar tradicionālām metodēm. Mazāka iespē-
jamība notikt somaklonālajai mainībai ir, ņemot eksplantus no somatiskajām šūnām, t.  i., galotnes 
vai sānu pumpuriem. Ierobežojot kallusa veidošanos, arī ir iespējams mazināt somaklonālo mainību. 
Selekcijas procesā somaklonālā mainība ir uzskatāma par noderīgu, bet savukārt nav pieļaujama eli-
tes augu ieguvei, kam ir jābūt atbilstošiem mātesaugiem.

Jāatzīmē, ka somaklonālā mainība var notikt arī adventīvo dzinumu reģenerācijas procesā no augu 
daļām, kurās nav meristemātisko šūnu. Adventīvie dzinumi ir no lapu aizmetņiem vai citām veģeta-
tīvām šūnām izveidojušies dzinumi. Arī genotipam ir nozīme variācijas biežumā – reizēm vienas sugas 
robežās dažādiem genotipiem ir dažāda somaklonālās mainības iespējamība. Jo ilgāk augi tiek kultivē-
ti in vitro (vairāk par vienu gadu), jo lielāka ir somaklonālās mainības iespēja. Augiem, kas intensīvi cero 
mikropavairošanas laikā, ir lielāka mainības iespēja nekā augiem, kas cero mazāk.
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Somaklonālo mainību var noteikt pēc augiem, novērtējot, vai tie ir vienādi, vai ir šķirnei atbilstoša lapu 
forma, krāsa. Precīzāk mainību nosaka, izmantojot molekulāros marķierus.

15. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kāpēc, strādājot ar atveseļotiem augiem, nedrīkst smēķēt? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) inficē augus ar kaitīgiem organismiem; 

2) apgrūtina augu elpošanas procesus; 

3) mazina augu fotosintēzes aktivitāti.

2. Kādus augu infekciju vektorus varat nosaukt? (maksimālam vērtējumam nosauciet astoņas parei-
zās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

3.5. JAUNSTĀDI

Par jaunstādiem sauc stādus, kas vēl nav sasnieguši tādu brieduma pakāpi, lai tos stādītu pastāvīgā 
vietā, un tie paredzēti tālākai audzēšanai apkurināmās siltumnīcās. 

Jaunstādus iegūst, pavairojot augus ģeneratīvi vai arī veģetatīvi. Jaunstādus, kurus iegūst no sēklām, 
dēvē par sējeņiem. Šiem jaunstādiem atkarībā no auga sugas ir attīstījušās pirmās vai otrās īstās 
lapas. Jaunstādi, kas pavairoti veģetatīvi, parasti ir apsakņoti spraudeņi, kuriem ir attīstījušies pirmie 
jaunie dzinumi un lapiņas. Lai piedāvātu pēc iespējas plašāku šķirņu klāstu un jaunākās šķirnes, no 
jaunstādiem audzē viengadīgās un divgadīgās puķes, ziemcietes un krūmus. Jaunstādi tiek pavairoti 
arī ar in vitro metodi, taču kopējā jaunstādu piedāvājumā tie ir mazākumā, parasti tās ir ziemcietes, 
dekoratīvie koki un krūmi, krūmmellenes, kas ir grūti pavairojami ar tradicionālām metodēm.

Latvijā biežāk jaunstādus ieved no specializētajām ārzemju firmām no Nīderlandes, Vācijas un Polijas.

Ar spraudeņiem pavairoti jaunstādi lielākoties ir brīvi no slimībām, kaitēkļiem un vīrusiem, jo mātesau-
gi tiek testēti, un, beidzoties mātesaugu produktīvajam vecumam, tiek ierīkoti atkal jauni mātesaugu 
stādījumi. Jaunstādus parasti audzē dažāda izmēra kasetēs (skat. 3.80. attēlu).
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Transportēšana

Jaunstādu transportēšana sastāv no trim posmiem:

1. sagatavošana transportam;

2. transportēšana;

3. pēctransportēšanas apstrāde.

Jaunstādu sagatavošana transportam ilgst apmēram 7–10  dienas, to nodrošina īpašs datorizēts 
process jaunstādu audzēšanas siltumnīcās, kur augi tiek norūdīti un sagatavoti ceļam, nodrošinot 
optimālu mitruma un barības vielu saturu substrātā. Sagatavošanas process beidzas ar stādu kasešu 
iepakošanu, nosegšanu un iekraušanu transportlīdzeklī. Visi šie procesi notiek kontrolētos tempera-
tūras un mitruma apstākļos.

Transportēšana ilgst 2–3 dienas automašīnā ar kontrolētu mikroklimatu, kurā augu dzīvības procesi 
tiek piebremzēti, tomēr šajā laikā augšanas process neapstājas – augs barojas un elpo. Tas nozīmē, 
ka tiek patērētas substrātā esošās barības vielas un ūdens. Katram jaunstādam ir sava kasetes ligzda, 
kuras tilpums ir aprēķināts tā, lai mitruma un barības vielu krājumu substrātā pietiktu pārvadāšanas 
laikam, ar ļoti nelielu rezervi (skat. 3.81. attēlu).

3.80. attēls. Pelargoniju jaunstādi kasetēs 
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Nākamais process ir pēctransportēšanas apstrāde. Šis process ir stādu pircēja un/vai audzētāja atbildī-
bā un prasa tikpat lielu plānošanu, precizitāti un rūpību kā augu sagatavošana transportam. Turpmāk 
izklāstīti galvenie priekšnoteikumi, lai augi pēc iespējas ātrāk atgūtos pēc transportēšanas un ar jaunu 
sparu sāktu augt.

Plānošana

Jaunstādus piegādā februāra beigās, martā, aprīlī (10., 12., 17. nedēļā – skaita no gada pirmās nedē-
ļas). Tos parasti pasūta iepriekšējā gada rudenī. Brīdī, kad jaunstādi ir iegādāti, protams, plānot ir par 
vēlu – visam jau jābūt sagatavotam. Plānošana nozīmē laikus atrisināt šādus jautājumus:

• zināt podu skaitu (tipu, izmēru) un nepieciešamo substrāta daudzumu iegādātajai jaunstādu 
partijai (ziemā – substrāta savlaicīga atkausēšana);

• aprēķināt un izplānot vietu izpodotajiem jaunstādiem – cik kvadrātmetru nepieciešams, un kur 
tos izvietos;

• aprēķināt darbaspēku podošanas periodam;

• iegādāties nepieciešamos mēslošanas līdzekļus u. c.

3.81. attēls. Jaunstādi kasetēs 
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Transportēšana pie audzētāja

Transportējot jaunstādus, nepieciešams parūpēties, lai transportlīdzeklī būtu atbilstoši apstākļi – 
ziemā temperatūra virs +5 °C, vasarā – ne augstāka par +25 °C. Ziemas salā, iekraujot un izkraujot 
kasetes, nedrīkst pieļaut augu apsalšanu – tas var notikt ļoti ātri!

Pirmās dienas siltumnīcā

Saņemot jaunstādus, jārūpējas par optimāliem apstākļiem – gaismu, gaisa temperatūru, mitrumu.

Pēc saņemšanas 2–3 dienas augus ir ieteicams paturēt transportēšanas kasetēs. Pēc atrašanās trans-
portlīdzeklī spilgta saule augiem var kaitēt – kasetes ieteicams pārklāt ar agrotīklu. Kasetēs pirms 
podošanas pakāpeniski jāsāk augu mēslošana.

• Pirmoreiz mēslo ar kalcija nitrātu (Ca(NO3)2).

• Katru reizi, laistot ar mēslošanas līdzekli, sāļu koncentrācijai jābūt apmēram EC 1,0–1,5 mS cm-1. 
Izņēmums ir vasara, kad karstā laikā katru otro reizi jaunstādi jālaista ar tīru ūdeni.

• Kamēr augi ir kasetēs, nav ieteicams lietot augu aizsardzības līdzekļus.

• Mēslojot augus kasetē, var panākt augu ātrāku iesakņošanos. Jāpanāk, lai EC kasetē būtu 
1–1,5 mS cm-1, tad, nonācis substrātā ar EC 0,6–0,8 mS cm-1, augs vieglāk veidos jaunās saknes 
un turpinās augšanu.

Podošana

2–3 dienas pēc jaunstādu saņemšanas jāsāk to podošana, ko vēlams pabeigt ne vēlāk kā nedēļas laikā. 
Podojot jāievēro šādi nosacījumi:

• augus izņemt no kasetēm, netraumējot sakņu sistēmu – vai nu ar speciālām stādu izņemšanas 
kasetēm (skat. 3.82. attēlu) (katram kasetes tipam atsevišķi), vai arī ar roku vai irbulīti izbakstot 
katru stādiņu no kasetes;

• izmantot tikai kvalitatīvu, labi sajauktu substrātu ar katrai kultūraugu sugai optimālu augsnes 
skābuma reakciju (pH) un sāļu koncentrāciju (EC);
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• nekad neizmantot substrātu otrreiz;

• ievērot optimālu podošanas dziļumu.

Darbu ar stādiem jaunstādu rūpnīcā Nīderlandē skatiet tiešsaistē https://youtu.be/W3HXiAmEeis.

Jaunstādus izņem no kasetēm un podo atbilstoša diametra podos, audzē līdz realizācijai vai pārpodo-
šanai lielākos podos. Attēlos redzams pelargoniju jaunstāds – izņemts no kasetes (skat. 3.83. attēlu) 
un iepodots (skat. 3.84. attēlu).

Pēc iepodošanas augiem jānodrošina sugai atbilstoši apstākļi un agrotehnika.

3.82. attēls. Stādu izņemšanas kasetes 

3.83. attēls. No kasetes 
izņemts pelargoniju 

jaunstāds 

3.84. attēls. Iestādīts pelargoniju jaunstāds 
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16. uzdevums. Pašpārbaudes jautājumi!

1. Kas ir jaunstādi? (ir divas pareizās atbildes) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) stādi, kas audzēti no sēklām;

2) jauni, potētie stādi;

3) stādi, kas nav izauguši līdz realizēšanai; 

4) stādi, kurus stāda dobē.

2. No kurām valstīm Latvijā galvenokārt importē puķu jaunstādus? (ir viena pareizā atbilde) Pamatojiet 
savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) Nīderlande, Vācija, Polija;

2) Nīderlande, Vācija, Itālija;

3) Dānija, Vācija, Polija;

4) Nīderlande, Lielbritānija, Polija.

3. Kuriem augiem visbiežāk ir konstatēta somaklonālā mainība pēc in vitro pavairošanas? (ir viena 
pareizā atbilde) Pamatojiet savu atbildi! 

Iespējamie atbilžu varianti:

1) zemenēm, avenēm, ābeļu potcelmiem;

2) ābelēm, zemenēm, ābeļu potcelmiem;

3) ābelēm, bumbierēm, avenēm;

4) ābelēm, upenēm, bumbieru potcelmiem.
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89. 2.32. attēls. Lai mazinātu mietsaknes veidošanos, saknes saīsina. G. Krastiņa. 2020.

90. 2.33. attēls. Piķētie sēklaudži vasaras beigās. G. Krastiņa. 2020.

91. 2.34. attēls. Sakņu bakteriālā vēža izraisīti audu sabiezējumi – tumori. G. Krastiņa. 2020.

92. 2.35. attēls. Sējumu kastītē substrātu nolīdzina un ar koka dēlīti pieblīvē. A. Balode. 2020.

93. 2.36. attēls. Sēklu sēšana kastītē izkliedsējā. A. Balode. 2020.

94. 2.37.  attēls. Sadīguši plaukšķenes (Silene otites) sējeņi izkliedsējā. I. Gudrupa. 2020.

95. 2.38. attēls. Dēsta stādīšanai podā izmanto piķējamo kociņu. A. Balode. 2020.

96. 2.39. attēls. Kastē izpiķēti mazi begoniju dēsti. A. Balode. 2020.

97. 2.40. attēls. Atkārtoti izpiķēti begoniju dēsti podos. A. Balode. 2020.
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98. 2.41. attēls. Pa vairākiem kopā izpiķēti lobēliju dēsti. A. Balode. 2020.

99. 2.42. attēls. Kastē izpiķētas dažādas viengadīgās puķes. A. Balode. 2020.

100. 2.43. attēls. Ārstniecības kliņģerīte (Calendula officinalis). A. Balode. 2020.

101. 2.44. attēls. Haustona agerāta dēsti podos. A. Balode. 2020.

102. 2.45. attēls. Haustona agerāta ziedi. A. Balode. 2020.

103. 2.46. attēls. Ilgziedīgo begoniju jeb leduspuķu dēsti. A. Balode. 2020.

104. 2.47. attēls. Dēstu kasetes un speciālās dēstu izņemšanas kasetes. M. Gailīte. 2020.

105. 2.48. attēls. Sējumu kasetes apsedz ar plēvi mitruma saglabāšanai. M. Gailīte. 2020.

106. 2.49. attēls. Stādīšanai gatavi gurķu dēsti. M. Gailīte. 2020.

107. 2.50. attēls. Puravu dēsti ar īsinātām lapām. M. Gailīte. 2020.

108. 3.1. attēls. Ogu krūma uzbūve, tā sadalījums zonās. I. Grāvīte. 2020.

109. 3.2. attēls. Koksnaino spraudeņu spraušana. G. Krastiņa. 2020.

110. 3.3. attēls. Koksnainie spraudeņi ar izveidojušos kallusu pavasarī. I. Grāvīte. 2020.

111. 3.4. attēls. Spraudenim atstātais pumpurs vasarā attīsta veselīgu dzinumu. G. Krastiņa. 2020.

112. 3.5. attēls. Divgadīgs krūmmelleņu stāds. G. Krastiņa. 2020.

113. 3.6. attēls. Irbeņlapu fizokarpa šķirnes ‘Diabolo’ (Physocarpus opulifolius) lapainais 
spraudenis. A. Balode. 2020.

114. 3.7. attēls. Dažādu kokaugu lapainie un koksnainie spraudeņi (tūja, buksis, klinšrozīte, goba, 
grimonis, forsītija, segliņš, pundurbērzs, fizokarps). A. Balode. 2020.
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115. 3.8. attēls. Dažādu kokaugu spraudeņi podā. A. Balode. 2020.

116. 3.9. attēls. Koksnainie spraudeņi sagatavoti pārziemināšanai vēsā vietā. A. Balode. 2020.

117. 3.10. attēls. Lapaino spraudeņu gatavošana dārzā (jūnijā). G. Krastiņa. 2020.

118. 3.11. attēls. Gaisa mitrumu nodrošina ar plēves tuneļiem. G. Krastiņa. 2020.

119. 3.12. attēls. Zālveida spraudeņa sagatavošana. A. Balode. 2020.

120. 3.13. attēls. Zālveida spraudeņus stāda slīpi. A. Balode. 2020.

121. 3.14. attēls. Apsakņots kāposta spraudenis. M. Gailīte. 2020.

122. 3.15. attēls. Sakņu spraudeņu sagatavošana pavairošanai. A. Balode. 2020.

123. 3.16. attēls. Sakņu spraudeņi ar jauniem dzinumiem. A. Balode. 2020.

124. 3.17. attēls. Sakņu spraudeņu izstādīšana uz lauka. A. Balode. 2020.

125. 3.18. attēls. Mātesaugs ar stīgām. A. Balode. 2020.

126. 3.19. attēls. Zemeņu stādu dažādas attīstības pakāpes. A. Balode. 2020.

127. 3.20. attēls. Kasetēs izaudzēti stādi. A. Balode. 2020.

128. 3.21. attēls. Aveņu mātesaugs ar sakņu atvasēm. G. Krastiņa. 2020.

129. 3.22 attēls. Pundurpotcelmu mātesdārzs vasarā. G. Krastiņa. 2020.

130. 3.23. attēls. Kvalitatīva stādmateriāla ieguvei ierīko ciltsdārzus. G. Krastiņa. 2020.

131. 3.24. attēls. Pavairošana ar aprausumiem – augsnes vairākkārtēja pieraušana dzinumiem.  
G. Krastiņa. 2020.
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132. 3.25. attēls. Pundurpotcelmu pavairošana ar ķīniešu noliekšņiem. G. Krastiņa. 2020.

133. 3.26. attēls. Lilijas sīpols. A. Balode. 2020.

134. 3.27. attēls. Ķiploka šķērsgriezums: ziemas ķiploks (pa kreisi), vasaras ķiploks (pa labi). 
L. Lepse. 2020.

135. 3.28. attēls. Ziemas ķiploku daivas. L. Lepse. 2020.

136. 3.29. attēls. Ģimenes sīpoli. L. Lepse. 2020.

137. 3.30. attēls. Gladiolas bumbuļsīpoli. A. Balode. 2020.

138. 3.31. attēls. Cīrulīša bumbulis. A. Balode. 2020.

139. 3.32. attēls. Īrisa saknenis. J. Groša. 2020.

140. 3.33. attēls. Dālijas gums. A. Balode. 2020.

141. 3.34. attēls. Dāliju gumu dalīšana. A. Balode. 2020.

142. 3.35. attēls. Liliju pavairošana ar sīpola zvīņlapām. A. Balode. 2020.

143. 3.36. attēls. Liliju sīpola zvīņlapas ar sīksīpoliņiem. A. Balode. 2020.

144. 3.37. attēls. Narcišu dubultā zvīņlapu metode. J. Rukšāns. 2020.

145. 3.38. attēls. Gladiolu pavairošana ar vairsīpoliem. A. Balode. 2020.

146. 3.39. attēls. Liliju pavairošana in vitro. A. Balode. 2020.

147. 3.40. attēls. Sadalīts dienziedes saknenis. A. Balode. 2020.

148. 3.41. attēls. Īrisa sakneņa dalīšana. J. Groša. 2020.
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149. 3.42. attēls. Ligulāriju ceru dalīšana rudenī. A. Balode. 2020.

150. 3.43. attēls. Rabarberu ceru dalīšana. Pieejams tiešsaistē: https://www.wikihow.com/Divide-
Rhubarb-Plants Skatīts: 03.07.2020.

151. 3.44. attēls. Kokaugu stumbra šķērsgriezums (miza, lūksne, kambijs, koksne, serde).  
G. Krastiņa. 2020.

152. 3.45. attēls. Kokaugu stumbra audu izvietojums un barības vielu plūsma. J. Groša. 2020.

153. 3.46. attēls. Uz pīlādža uzpotēta aronija (pa kreisi); uz skābā ķirša uzpotēts saldais ķirsis (pa 
labi). G. Krastiņa. 2020.

154. 3.47. attēls. Uz mājas plūmes uzpotēts persiks jau otrajā gadā dod ražu. G. Krastiņa. 2020.

155. 3.48. attēls. Uz Kaukāzu plūmes potēta aprikoze veido fizioloģiski nesaderīgu saaugumu, kas, 
kokam pieaugot, lūst. I. Grāvīte. 2020.

156. 3.49. attēls. Potējamie naži (augšējais – kreiļu, apakšējais – labroču). L. Lepse. 2020.

157. 3.50. attēls. Dārznieka šķēres (augšējās – kreiļu, apakšējās – labroču). L. Lepse. 2020.

158. 3.51. attēls. Potvasks paredzēts griezuma brūču aizsmērēšanai. G. Krastiņa. 2020.

159. 3.52. attēls. Neapsmērēta griezuma vieta (priekšplānā pa labi), potzars iekalst un nepieaug.  
G. Krastiņa. 2020.

160. 3.53. attēls. Potzara pareiza nogriešanas tehnika. G. Krastiņa. 2020.

161. 3.54. attēls. Vienkāršā kopulēšana – potzars vienādā resnumā ar potcelmu. G. Krastiņa. 2020.

162. 3.55. attēls. Uzlabotās kopulēšanas paraugs. G. Krastiņa. 2020.

163. 3.56. attēls. Potcelmam un potei veic iegriezumus, sabīda kopā, rūpīgi apsien.  
G. Krastiņa. 2020.
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164. 3.57. attēls. Potējumam atstāj “mēnestiņu”, lai labāk saaug. Pieaudzis potējums.  
G. Krastiņa. 2020.

165. 3.58. attēls. Ja potē uz resnāka potcelma, liek divas potes – zara augšpusē un apakšpusē.  
G. Krastiņa. 2020.

166. 3.59. attēls. Potzaru izvietojuma shēma atkarībā no potcelma diametra. J. Groša. 2020.

167. 3.60. attēls. Potēšana aiz mizas – ja potē tikai vienu potzaru. G. Krastiņa. 2020.

168. 3.61. attēls. Titeļa potēšana, potējuma nosiešana. G. Krastiņa. 2020.

169. 3.62. attēls. Titeļa potēšanas metode dārzā – uz potcelma liek vairākas potes.  
I. Grāvīte, G. Krastiņa. 2020.

170. 3.63. attēls. Acošana, sākot no potzara izvēles līdz pavasarī plaukstošam pumpuram.  
I. Grāvīte. 2020.

171. 3.64. attēls. Serdes un kambija salikuma metode lapeglei (Larix) (potcelms Larix decidua un 
potzars Larix kaempferi). A. Balode. 2020.

172. 3.65. attēls. Serdes un kambija salikuma metode kalnu priedei (Pinus mugo). A. Balode. 2020.

173. 3.66. attēls. Potēšana sānu iegriezumā. M. Vilne. 2020.

174. 3.67. attēls. Sānu iegriezuma metode priedei (potcelms – parastā priede (Picea abies) un  
potzars – parastās priedes (Picea abies) šķirne ‘Froburgii’). A. Balode. 2020.

175. 3.68. attēls. Rudenī pierakti rožu potcelmi (mežeņi). A. Balode. 2020.

176. 3.69. attēls. Rožu potcelmi rudenī iestādīti podos. A. Balode. 2020.

177. 3.70. attēls. Rožu potēšanā potzara un potcelma saaugšanai izmanto veļas knaģus.  
A. Balode. 2020.
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178. 3.71. attēls. Tomāta kopulēšana. M. Vilne. 2020.

179. 3.72. attēls. No lecekts izņemti tomātu potējumi. M. Gailīte. 2020.

180. 3.73. attēls. Potētā tomāta dēsts ar nokritušo klipsi. M. Gailīte. 2020.

181. 3.74. attēls. Potētiem tomātiem ar divām galotnēm stublāji mēdz plīst auga lejas daļā.  
M. Gailīte. 2020.

182. 3.75. attēls. Speciālā skava tomātu stublāju saturēšanai kopā. M. Gailīte. 2020.

183. 3.76. attēls. Apikālā meristēma. U. Kondratovičs. 2020.

184. 3.77. attēls. Laminārais bokss ar instrumentiem. L. Lepse. 2020.

185. 3.78. attēls. Zemeņu un upeņu mikroaugs barotnē. L. Lepse. 2020.

186. 3.79. attēls. Barotnes mēģenes. L. Lepse. 2020.

187. 3.80. attēls. Pelargoniju jaunstādi kasetēs. A. Balode. 2020.

188. 3.81. attēls. Jaunstādi kasetēs. M. Gailīte. 2020.

189. 3.82. attēls. Stādu izņemšanas kasetes. M. Gailīte. 2020.

190. 3.83. attēls. No kasetes izņemts pelargoniju jaunstāds. A. Balode. 2020.

191. 3.84. attēls. Iestādīts pelargoniju jaunstāds. A. Balode. 2020.
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