
 
 

 



 

 

Meteoroloģiskie apstākļi. 2006. gada rudens 
mēneši bi
tuvu ilggadējiem vidējiem datiem. 
rudzi sadīga un saceroja labi. Aktīvā ziemāju 
veģetācija beidzās 1. novembrī. Tomēr novemb
decembrī un janvārī bija neraksturīg ilts la
tāpēc atsāk urpi tā
Janvāra be uji sts u zveid
pastāvīga sniega sega, tom  ija im
temperatūra uz sniega virsmas šajā dekādē bija l
–22.5 oC, tāpēc daļa tritikāles augu gāja bojā. 
Rudzu pārziemošanu minētie laika apstākļi
neietekm  v ās ļo
agri – ā, un augi pr  nebija
inficējušies u. Garais pavasara
periods nodrošināja lielāku vārpi  skaita 
veidoša edē ēja bos lai
apstākļo ugi icējās lnajie
graudiem. Laiks jūnijā un jūlijā bija tuvs 
ilggadējiem m rādītājiem, vienīgi jūlija stip

etusgāžu dēļ rudziem un tritikālei pasliktinājās 
graudu kvalitāte. Novākšana noritēja labos 
meteoroloģiskos apstākļos.  

 

Iegūtie rezultāti parādīja, ka labāka laukdīdzība 
bija sēklai, kas iegūta no –               

gi -2 ē –               
m ā a sēkla 
nto jā ājumā, 

bija iespējams sal 05. gada 
sēklai 2005. un 2006. gada rud  rezultāti 

īdzība pasliktinājās (2005. gadā tā 
ija 293, bet 2006. gadā tai pašai sēklai – tikai  

170 augi m-2). At as starp lauk ību atkarībā 
no las vecuma  būtiskas (F = 21.3 > F0.05 = 
2.75). Pavasarī, vērtējot pārziemošanu, tika 
konstatēts, ka vieni lauciņi, kuros bija izsēta  
20 gada sēkla, ir pārziemo āk un 
atš arp p mojušo augu skaitu lauciņos 
ar 2005. un 2006. gada sēklu bija būtiskas – augu 
skaits attiecīgi 64  141 augi m-2 (F = 22.4 > F0.05 
= 2.75). 

2. tabula 
Ziemas rudzu un tritikāles sējum vecuma, Priekuļi, 2006. g. 
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uz 1 m2 
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ezāļain
alles (9 – 
pra, 1 – n

Trikāle 
Disco (2005)  170   39.3 4.5 64 
Disco (2006) 14 72 141 3.2 2 

Rudzi 
Kaupo (2005) 259 13 54.4 1 1 
Kaupo (2006) 46 43 146 4.8 1 

RS0.05 54   26 19   
 

2007. gadā snie jums attīstīj mazāk nek
p ā gadā, tomēr starp izmēģinājuma 

variantiem tika konstatētas būtiskas atšķirības 
(F=

iestāj vārpošanas fāze, lauc os bija vairāk 

vecums būtiski 
nei

 
 
 
 

ga pelē ās ā 
ie riekšēj

13.8>F0.05=3.5). Lauciņos, kuros bija iesēta 
iepriekšējā gada sēkla, tritikāle ar sniega pelējumu 
inficējās būtiski vairāk (3. tabula). – apmēram 8.8% 
no lauciņa virsmas bija inficēta (ar sējas gada sēklu 
apsētajos lauciņos sniega pelējuma infekcija netika 
konstatēta vispār).  

Tā kā ar iepriekšējā gada sēklu apsētajos 
lauciņos bija mazāks augu skaits, tas būtiski 
ietekmēja arī turpmāko augu augšanu un attīstību. 
Augi attīstījās lēnāk, tie bija īsāki, par dienu vēlāk 

nezāļu, augi nedaudz vairāk inficējās ar lapu 
plankumainībām. 

Pārziemošana ir viens no rādītājiem, kas ietekmē 
arī graudu ražu. Izsējot iepriekšējā šķirnes ‘Disco’ 
sēklu, graudu raža bija zemāka – tikai 3.51 t ha-1, 
bet, sējot sējas gada sēklu, – 4.17 t ha-1, tomēr 
iegūtās ražas starpība nebija būtiska 
(F=3.3<F =3.4). Sēklu 

 

ās iņ

0.05
etekmēja tādus kvalitātes rādītājus kā  

1000 graudu masu, tilpummasu, cietes un proteīna 
saturu graudos, kā arī krišanas skaitļa lielumu  
(4. tabula). 
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3. tabula 

Tritikāles un ziemas rudzu ražas un fenoloģ
sēklas vecuma, Priek
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Disco (2005)  3.51 St 8.8 150 161 5.5 
Disco (2006) 4.17 +0.66 0 149 161 4.5 

Rudzi 
Kaupo (2005) 4.29 St 13.8 143 154 3.0 
Kaupo (2006) 4.42 +0.13   7.5 143 154 3.0 
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4. ta
Ziemas rudzu un tritikāles graudu kvalitātes rādītāji atkarībā no  

sēklas vecuma, Priekuļi, 2006. g. 

Šķirne 
Krišanas 
skaitlis,  
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Ciete
satur

graud
% 

audzums 
audos 1000 Ti, % graudu masa,  (absolūti 
sausā masa, g g l-1 

paraugā) 

Tritikāle 

Disco (2005)  62 66.4 10.6 51.5 719 

Disco (2006) 62 66.8 10.8 50.7 709 
Rudzi 

Kaupo (2005) 62 60.3 11.0 40.0 776 

Kaupo (2006) 62 60.2 10.7 40.1 778 

RS0.05 – – – – – 
 

Rudzi 
Izmēģinājumā iekļautajai rudzu šķirnei ‘Kaupo’ 

iegūtie rezultāti atšķīrās (2., 3., 4. tabula). Sadīgušo 
augu skaits rudenī iepriekšējā un sējas gada sēklai 
bija būtiski atšķirīgs (2005. gada sēklai laukdīdzība   
259 augi m-2, 2006. gada sēklai – 346 augi m-2). 
Pavasarī lauciņos ar sējas gada sēklu tā bija lielāka, 
tomēr atšķirības nebija būtiskas (2005. gada  
sēklai – 131 augs m-2, 2006. gada sēklai – 146 augi 
m-2). Sniega pelējuma attīstība mazāka bija 
lauciņos, kuros izmantota sējas gada sēkla. Abos 
variantos augi vārpoja un ziedēja vienla

         

icīgi, netika 
konstatētas būtiskas ražas atšķirības (4.29 un             

 

 

 secināt, ka izmēģinājumā iekļautajai rudzu 
šķirnei ‘Kaupo’ 2007. gadā nav novērota būtiska 
izsētās sēklas vecuma ietekme uz augu augšanu, 
attīstību un ražu, izņemot laukdīdzību un 
inficēšanos ar sniega pelējumu. 

Apkopojot divu izmēģinājuma gada rezultātus, 
var secināt, ka sēklas vecuma ietekme uz augšanu 
un attīstību vairāk tika konstatēta tritikāles sējumos, 
bet sēklas vecums maz ietekmēja rudzu augšanu, 
attīstību un kvalitātes rādītājus. 

 

4.42 t ha-1 attiecīgi 2005. un 2006. gada sēklai). 
Būtiski neatšķīrās arī kvalitātes rādītāji. Līdz ar to 
var
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