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Palielinoties pieprasījumam pēc bioloģiski 
audzēta sēklas materiāla, aktualizējas nepiecieša-
mība noskaidrot efektīvākās kvalitatīvas sēklas 
ieguves metodes. Izmēģinājumā pārbaudīta trīs 
dažādu izsējas normu (250, 400 un 550 dīgstošu 
graudu uz kvadrātmetru), sēklu apstrādes ar hu-
mīnvielām, rupjās sēklas frakcijas (virs 3 mm 
sieta) izmantošanas un sēklas apstrādes ar siltu 
un karstu ūdeni ietekme uz sēklaudzēšanai biolo-
ģiskajā lauksaimniecībā nozīmīgiem rādītājiem 
miežu šķirnēm ‘Idumeja’ (agrīna, maz inficējas 
ar putošo melnplauku), ‘Rūja’ (vidēji vēlīna, bi-
oloģiskās lauksaimniecības apstākļos ražīga, bet 
stipri inficējas ar putošo melnplauku) un Priekuļu 
selekcijas stacijā selekcionētai līnijai PR-2797 
(izveidota, šķirni ‘Rūja’ krustojot ar pret putošo 
melnplauku izturīgu formu). 

Izmēģinājuma apstākļi. Velēnu podzolaug-
sne, mālsmilts, pHKCl 5.4, trūdvielas – 2.1%, 
P2O5 – 208 mg kg-1, K2O – 173 mg kg-1, priekš-
augs – kartupeļi. Izmēģinājums iekārtots                            
4 atkārtojumos, lauciņa lielums 23.1 m2, lauciņu 
izvietojums randomizēts. Izmēģinājums iesēts 
27. aprīlī, kontroles variantos izsēti 400 dīgstoši 
graudi uz 1 m2, sēkla nekodināta, sēklas frakcija 
virs 2.2 mm sieta. Sēklu apstrādei izmēģināts 
bioloģiskajiem lauksaimniekiem ieteiktais hu-
mīnvielu preparāts “Kūdras eliksīrs-1” (atšķaidīts 
attiecībā 1:12), patēriņš 1 t sēklu apstrādei – 20 l. 
Sēklu apstrāde ar dažādas temperatūras ūdeni 
veikta šādi: 120 minūtes sēklas mērcētas 45 °C 
siltā ūdenī un 2 minūtes – 50 °C karstā ūdenī, 
pēc tam sēklas izžāvētas. Nezāļu apkarošanai 
veikta sējuma ecēšana cerošanas fāzē. Ražas 
vākšana veikta 6.–19. augustā. 

 
Rezultāti. Augstāka laukdīdzība (90.6%) 

novērota šķirnei ‘Rūja’ kontroles variantā, bet 
zemāks rādītājs bija ‘Idumejai’ (vidēji 71.8%). 
Neviens no izsējas vai sēklu apstrādes variantiem 
neatstāja būtisku ietekmi uz laukdīdzību. Šķirnei 
‘Idumeja’ nedaudz mazāk sadīgušu sēklu bija 
variantos, kur sēkla apstrādāta ar humīnvielu šķī-
dumu un sēta rupjākā sēklas frakcija. Arī ‘Rūjai’ 
šajos variantos bijusi salīdzinoši zema laukdīdzī-
ba. Sēklu apstrāde ar siltu un karstu ūdeni sama-
zinājusi šķirnes ‘Rūja’ laukdīdzību par 20%. Lī-
nijai PR-2797 zemāka laukdīdzība novērota, iz-
mantojot paaugstinātu izsējas normu. 

Konstatēts, ka nogatavošanās fāze šķirnei 
‘Idumeja’ salīdzinājumā ar kontroles variantu 
iestājās par 1 dienu agrāk, izmantojot paaugstinā-
to izsējas normu, bet par 2 dienām vēlāk – vari-
antos ar pazemināto izsējas normu un rupjo sēk-
las frakciju. Šķirnei ‘Rūja’ un līnijai PR-2797 
nogatavošanās fāzes iestāšanās datumu precīzi 
noteikt nebija iespējams stipro lietavu dēļ; iespē-
jams, ka līdzīga parādība novērojama arī šiem 
genotipiem. 

Kontroles variantos augstākā raža iegūta 
selekcijas līnijai PR-2797 (1. tabula), kas būtiski 
pārsniedza šķirnes ‘Rūja’ ražu. Šķirne ‘Idumeja’ 
deva par 0.37 t ha-1 augstāku ražu nekā šķirne 
‘Rūja’. Samazinātā izsējas norma ražas lielumu 
būtiski ietekmēja šķirnei ‘Idumeja’ un līnijai PR-
2797, kam iegūts par attiecīgi 0.55 un 0.67 t ha-1 
mazāk graudu nekā kontroles variantos. Savukārt 
palielinātā izsējas norma šķirnei ‘Rūja’ devusi 
būtisku ražas paaugstinājumu (0.43 t ha-1), bet 
pārējiem genotipiem raža būtiski neatšķīrās no 
kontroles variantā iegūtās, kaut arī šķirnei 
‘Idumeja’ tā bija par 0.21 t ha-1 zemāka. Apstrā-
de ar humīnvielu šķīdumu un rupjās sēklas frak-
cijas izmantošana ražu būtiski neietekmēja ne-
vienai no pārbaudītajām šķirnēm. Arī sēklu ap-
strāde ar siltu un karstu ūdeni šķirnei ‘Rūja’ ra-
žas lielumu neietekmēja, kaut arī laukdīdzība 
bija zema.  

Sēklas iznākums (virs 2.5 mm sieta) visos 
variantos pārsniedza 90%, visaugstākais tas bija 
selekcijas līnijai PR-2797. Būtiskas starpības 
salīdzinājumā ar kontroles variantu novērotas 
vienīgi šķirnei ‘Idumeja’, kam mazāks sēklas 
iznākums iegūts variantos ar paaugstinātu izsējas 
normu, rupjo sēklas frakciju un apstrādi ar hu-
mīnvielām (starpība 1.7–2.9%). Visiem genoti-
piem vērojama tendence bija lielāks sēklas iznā-
kums, sējot mazāko izsējas normu, un mazāks 
sēklas iznākums, lietojot lielāku izsējas normu. 
Sēklas izlīdzinātība kontroles variantos genoti-
piem praktiski neatšķīrās. Būtiski augstāks izlī-
dzinātības rādītājs konstatēts šķirnei ‘Rūja’ un 
līnijai PR-2797, sējot samazināto izsējas normu, 
savukārt, lietojot palielinātu izsējas normas, šiem 
abiem genotipiem sēklas izlīdzinātība bija būtiski 
zemāka nekā kontroles variantos. Turpretī šķirnei 
‘Idumeja’ novērota pretēja tendence (starpības 
nebūtiskas).  

Miežu izsējas normu un sēklu apstrādes metožu izvērtējums sēklaudzēšanā bioloģiskās 
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1000 graudu masa kontroles variantos vi-
siem genotipiem pārsniedza 50 g, bet šķirnei 
‘Idumeja’ tā bija būtiski augstāka nekā šķirnei 
‘Rūja’ un līnijai PR-2797. Iespējams, ka šajā ga-
dījumā vērojama ne tikai genotipa, bet arī augus-
ta 1. dekādē novēroto ilgstošo lietavu (398% no 
normas) ietekme, jo abi pēdējie genotipi tika no-
vākti pēc tām. Variantā ar samazināto izsējas 
normu 1000 graudu masa bija augstāka (‘Rūjai’ 
starpība būtiska), bet ar palielinātu izsējas normu 
‘Idumejai’ un PR-2797 tā bija būtiski mazāka 
nekā kontroles variantos. Šķirnei ‘Idumeja’  
1000 graudu masu būtiski samazinājusi arī sēklu 
apstrāde ar humīnvielām. Lielākā graudu tilpum-
masa salīdzinājumā ar abām pārbaudītajām šķir-
nēm konstatēta selekcijas līnijai PR-2797. Iespē-
jams, ka šķirnei ‘Rūja’ tilpummasas rādītāju ne-
gatīvi ietekmējusi lietavu izraisītā graudu sadīg-
šana vārpās. Nedaudz lielāka graudu tilpummasa 
iegūta variantos ar augstāko izsējas normu 
(šķirnei ‘Rūja’ starpība, salīdzinot ar kontroles 
variantu, būtiska). Citi varianti tilpummasu būtis-
ki neietekmēja. 

Viens no faktoriem miežu sēklaudzēšanā, 
kas varētu radīt problēmas bioloģiskās saimnie-
košanas apstākļos, ir inficēšanās ar putošo meln-
plauku (Ustilago nuda). Labību sēklaudzēšanas 
un sēklu tirdzniecības noteikumos pieļaujamais 
slimo augu skaits uz 100 m2 miežiem noteikts  
1 PB, 5 B un 15 C kategorijas sēklaudzēšanas 
laukiem. Tā kā bioloģiskās saimniekošanas ap-
stākļos nav pieļauta ķīmisko kodināšanas līdzek-
ļu lietošana, iespējama putošās melnplaukas in-
fekcijas pastiprināta izplatība. Rezultāti rāda, ka 
sertificētas sēklas prasībām (taču ne vienmēr PB 
vai B kategorijai) atbilda šķirne ‘Idumeja’ un 
līnija PR-2797. Šķirnei ‘Rūja’ sēklas apstrāde ar 
siltu un karstu ūdeni devusi pozitīvus rezultātus, 
ar putošo melnplauku inficēto augu skaits bija 
būtiski mazāks nekā kontroles variantā, paraugs 
atbilda B kategorijas prasībām. Salīdzinājumā ar 
‘Rūjas’ kontroles variantu būtiski mazāk ar puto-
šo melnplauku inficētu augu konstatēts, sējot 
samazināto izsējas normu. Vēlamos rezultātus 
nedeva rupjās sēklas frakcijas izmantošana, infi-
cēto augu samazinājums nebija būtisks. 

1. tabula 

Miežu raža, sēklas un graudu kvalitāte un inficēšanās ar putošo melnplauku 

Šķirne, variants* 
Raža, 
t ha-1 

Izlīdzinātība, % 
Sēklas iznākums 
>2.5 mm sieta, % 

1000 graudu 
masa, g 

Tilpummasa, 
g l-1 

Melnplaukas, 
augi uz 
100 m2 

Idumeja-K 3.12 85.2 94.4 51.2 651 0.0 
Rūja-K 2.75 85.6 96.2 50.2 647 93.1 
PR-2797-K 3.46 85.8 97.2 50.2 680 5.4 
Idumeja-I 250 2.57 82.8 95.2 52.1 648 0.0 
Rūja-I 250 2.84 88.4 97.5 52.6 650 51.9 
PR-2797-I 250 2.79 88.8 97.2 51.0 679 2.2 
Idumeja-I 550 2.91 86.0 92.7 49.5 656 1.1 
Rūja-I 550 3.18 80.5 95.4 50.2 658 110.4 
PR-2797-I 550 3.47 81.5 96.0 48.2 682 4.3 
Idumeja-H 3.08 83.5 91.5 50.2 655 0.0 
Rūja-H 2.66 83.0 95.8 50.8 649 89.8 
Idumeja-R 2.98 85.2 92.7 50.5 656 1.1 
Rūja-R 2.83 83.8 96.4 51.0 653 72.5 
Rūja-KŪ 2.79 83.7 96.0 50.4 650 3.2 

RS0.05 0.42 2.52 1.67 0.88 7.7 21.7 

 
* Varianti: K-kontrole; I 250 un I 550- izsējas norma (dīgstoši graudi uz kvadrātmetru), H-sēkla apstrādāta ar humīnvielu 
šķīdumu; R-sēta rupjā sēklas frakcija (>3 mm sieta); KŪ-sēkla apstrādāta ar siltu un karstu ūdeni 
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