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‘Lamberto’ un ‘Falmoro’ un 5 ziemas kviešu 
šķirnes: ‘Krista’, ‘Garmonija’, ‘Pamjati Fedina’, 
‘Banga’, ’Sakta’. Izsējas norma 500 dīgst. sēklas 
uz 1 m2. Augsnes apstrāde veikta ar vertikālo 
frēzi, sēja veikta 2004. gada 29. septembrī. 
Ziemāji novākti 16. augustā. 

Vasaras miežu šķirņu salīdzinājumā 
iekļautas 6 šķirnes: ‘Abava’ (standarts), ‘Rasa,’ 
‘Rūja’, ‘Sencis’, ‘Malva’ un ‘Idumeja’. Izsējas 
norma miežiem 500 dīgst. sēklu uz 1 m2. 
Vasarāju graudaugiem un pākšaugiem augsnes 
apstrāde veikta ar vertikālo frēzi. Mieži sēti  
23. maijā, bet novākti 1. septembrī.  

Pārbaudītas 5 zirņu šķines: ‘Almara’, 
‘Vitra’, ‘Zaiga’, ‘Lāsma’ un ‘Retrija’. 

Kartupeļu šķirņu salīdzinājumā pārbaudītas 
3 agrīno kartupeļu šķirnes: ‘Monta’, ‘Madara’ un 
‘Agrie dzeltenie’, divas vidēji agrīnās šķirnes: 

‘Laimdota’ un ‘Lenora’ un 5 vidēji vēlīnās šķir-
nes: ‘Brasla’ (st.), ‘Zīle’, ‘Bete’, ‘Magdalēna’, 
‘Sigunda’. Kartupeļi stādīti 31. maijā, veiktas 
divas vagošanas – 6. un 21. jūnijā, kā arī nezāļu 
kaplēšana – 4. jūlijā. Kartupeļi novākti 27. sep-
tembrī. 

 
Rezultāti. Sakarā ar nelabvēlīgiem meteoro-

loģiskajiem apstākļiem izmēģinājumos graudu 
ražas ziemas kviešiem bija ļoti zemas. No salī-
dzinājumā iekļautajām 5 ziemas kviešu šķirnēm 
augstāko ražu nodrošināja Latvijā izaudzētās 
šķirnes ‘Sakta’ un ‘Krista’ – attiecīgi 2.28 un 
1.97 t ha-1 (1. att.). Šķirnēm ‘Pamjati Fedina’ un 
‘Banga’ graudu raža bija līdzīga – attiecīgi  
1.72 un 1.68 t ha-1, bet zemākā graudu raža bija 
šķirnei ‘Garmonija’ – tikai 1.36 t ha-1. 
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1. att. Ziemas kviešu raža. 

Ziemas kviešu graudu kvalitāte bija zema (1. 
tabula). Proteīna saturs graudu sausnā bija                   
8.7–9.4% un raksturojās kā ļoti zems vai zems. 
Cietes saturs graudos šķirnēm ievērojami atšķīrās 
– šķirnei ‘Banga’ tas bija ļoti zems, savukārt 
šķirnēm ‘Sakta’ un ‘Garmonija’ – vidējs. Šķirnei 

‘Pamjati Fedina’ cietes saturs 70.9% raksturojas 
kā augsts. Lipekļa saturs bija zems – 15.3–
18.4%, lipekļa kvalitāte – apmierinoši vāja 
(lipekļa indekss 83-92). Krišanas skaitlis bija ļoti 
zems, vienīgi šķirnei ‘Garmonija’ tas pārsniedza 
180. 

1. tabula 

Ziemas kviešu graudu kvalitāte 

Šķirne 
Proteīns,  

% 
(sausnā) 

Ciete,  
% 

(sausnā) 

Lipeklis, 
% 

Lipekļa 
indekss 

Sedimentācija, 
ml 

Krišanas 
skaitlis,  

s 

Krista 8.7 68.8 15.3 92 29.9 144 

Sakta 9.0 67.1 16.7 84 31.8 168 

Banga 9.0 64.9 16.8 83 31.8 68 

Pamjati Fedina 8.7 70.9 15.6 87 32.4 153 

Garmonija 9.4 68.3 18.4 87 34.9 181 
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Ziemas tritikāles šķirņu ražība izmēģināju-
mos bija ļoti dažāda – no 1.32 līdz 2.56 t ha-1  
(2. att.). Būtiski augstāku ražu ieguva no šķirnes 
‘Valentino’ – 2.56 t ha-1, tai sekoja šķirne 

‘Falmoro’ ar ražu 1.81 t ha-1. Šķirnēm 
‘Lamberto’ un ‘SW-110’ graudu raža bija ļoti 
zema – 1.43–1.32 t ha-1.  

2. tabula 

Ziemas tritikāles graudu kvalitāte 
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2. att. Ziemas tritikāles raža. 

Ziemas tritikāles graudu kvalitāte bija zema 
(2. tabula). 1000 graudu masa visām šķirnēm bija 
zema līdz vidēja, tilpummasa – ļoti zema līdz 

zema, proteīna saturs – zems, cietes saturs – 
zems līdz vidējs. 

Šķirne 
1000 graudu 

masa, g 
Tilpummasa, g l-1 Proteīns, % (sausnā) Ciete, % (sausnā) 

SW Falmoro 40.5 657 9.3 64.6 

SW 110V 39.9 656 9.8 64.3 

Lamberto 36.8 623 10.0 62.9 

SW Valentino 37.9 641 9.8 63.1 

 
Miežu šķirņu ražība izmēģinājumā svārstījās 

no 1,11 līdz 1,82 t ha-1 (3. att.). Ražīgākā šķirne 
bija ‘Sencis’ – 1.82 t ha-1. Nedaudz zemāku grau-
du ražu ieguva no šķirnēm ‘Rasa’, ‘Malva’ un 

‘Idumeja’ – attiecīgi 1.64; 1.56 un 1.42 t ha-1. 
Standartšķirne ‘Abava’ šogad deva zemu ražu – 
tikai 1.21 t ha-1, ļoti zema graudu raža iegūta arī 
no šķirnes ‘Rūja’. 
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3. att. Miežu raža. 

Miežu graudu kvalitāte bija laba (3. tabula). 
Tilpummasa graudiem šogad svārstījās robežās 
no 581 līdz 602 g l-1. Šķirnei ‘Sencis’ tilpumma-

sa bija vidēja, bet pārējām izmēģinājumā iekļau-
tajām šķirnēm – zema. 1000 graudu masa visām 
šķirnēm vidēja – 40.1–43.1 g. 
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Zirņu ražība bija 1.42–1,69 t ha-1 (4. att.). 
Augstākā raža iegūta šķirnei ‘Almara’ – 1.69 t ha-1, 

nedaudz zemāku ražību nodrošināja šķirnes ‘Vitra’ un 
‘Retrija’ – attiecīgi 1.56 un 1.54 t ha-1. 

3. tabula 

Miežu graudu kvalitāte 

Šķirnes 1000 graudu masa, g Tilpummasa, g l-1 
Abava 41.1 592 
Sencis 40.1 602 
Rūja 43.1 581 
Rasa 40.6 586 
Idumeja 41.4 548 
Malva 36.81 574 
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4. att. Zirņu raža. 

Zirņu kvalitāte bija apmierinoša (4. tabula). 
Proteīna saturs sēklās ļoti augsts – visām šķirnēm 
tas pārsniedz 25%. 1000 graudu masa zirņu šķir-
nēm bija atšķirīga. Šķirnei ‘Retrija’ tā bija liela – 
380 g, pārējām šķirnēm – vidēja – 204–262 g. 
Izvārīšanās koeficients visām šķirnēm ļoti  

slikts – zem 2.2. Par garšīgāko šķirni šogad atzīta 
šķirne ‘Retrija’. Degustācijā tā ieguva 8 balles no 
9 iespējamām. Pārējām šķirnēm novērtējums 
līdzīgs – 6 balles. Izvārīto zirņu konsistence bija 
vienmērīga tikai šķirnei ‘Retrija’. 

4. tabula 

Zirņu kvalitāte 

Šķirne 
1000 graudu 

masa, g 
Tilpummasa, g 

l-1 
Proteīns, % 

(sausnā) 
Izvārīšanās 
koeficients 

Izvārīto zirņu 
konsistence 

Degustācija 
(balles 1–9) 

Zaiga 
237 817 

26.71 2.01 Nevienmērīga 6 

Lāsma 262 811 25.57 1.89 Nevienmērīga 6 

Retrija 380 705 25.77 1.97 Vienmērīga 9 

Vitra 224 800 26.82 2.00 Nevienmērīga 6 

Almara 
204 779 

26.54 2.05 Nevienmērīga 6 

 
Kartupeļu šķirņu salīdzinājumā (5. att.) 

Skrīveros šogad agrīno šķirņu grupā augstāko 
ražu nodrošināja šķirne ‘Monta’ – pamatvākumā 
17.36 t ha-1, vidēju ražu – šķirne ‘Madara’ –  
14.1 t ha-1, bet zemu ražu – šķirne ‘Agrie 

dzeltenie’ – 11.90 t ha-1. Augstākais standartpro-
dukcijas iznākums pamatvākumā konstatēts šķir-
nei ‘Monta’ – 95%, tai seko šķirne ‘Agrie 
dzeltenie’ – 91% un šķirne ‘Madara’ – tikai 88%. 
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Vidēji agrīno šķirņu grupā abas pārbaudā-
mās šķirnes nodrošināja līdzīgu bumbuļu ražu – 
‘Laimdota’ – 15.8 t ha-1, un ‘Lenora’ –  
15.4 t ha-1. Standartprodukcijas iznākums augst-
āks bija šķirnei ‘Laimdota’ – 90%, bet  
‘Lenorai’ – 86%. 

Vidēji vēlīno šķirņu grupā iegūtā bumbuļu 
raža ievērojami atšķīrās starp šķirnēm. Augstāko 
ražu ieguva šķirnei ‘Brasla’ – 19 t ha-1, bet šķir-

nei bija zems standartprodukcijas iznākums – 
88%. Šķirnēm ‘Magdalēna’ un ‘Zīle’ bumbuļu 
raža bija līdzīga – attiecīgi 16.81 un 15.84 t ha-1, 
un tām abām bija augstākais standatprodukcijas 
iznākums šajā šķirņu grupā (91–92%). Zemākā 
raža tika konstatēta šķirnēm ‘Bete’ un  
‘Sigunda’ – attiecīgi 12.21 un 13.13 t ha-1), kā arī 
abām šķirnēm bija zemāks standartprodukcijas 
iznākums – 88–89%. 

5. tabula 

Miežu ‘Sencis’ graudu ražas atkarībā no priekšauga un kūtsmēslu lietošanas, 2005. g. 
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5. att. Kartupeļu raža. 

Audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājumā mie-
žu graudu raža pa variantiem mainījās no  
1.50 līdz 1.61 t ha-1 (5. tabula). Ļoti zemo miežu 
graudu ražu ietekmēja pavasara ilgstošie nokrišņi 

un vēsais klimats maijā, kā rezultātā aizkavējās 
sēja. Kaut gan mieži sadīga labi, tomēr tiem bija 
apgrūtināta barības vielu uzņemšana un augi vāji 
attīstījās. 

Priekšaugs Bez kūtsmēsliem Kūtsmēsli 60 t ha-1 vidēji 

Melnā papuve 1.43 1.55 1.49 
Sarkanais āboliņš 0.98 1.26 1.12 
Ziemas rudzi zaļmēslojumam 1.09 1.61 1.35 
Ziemas rudzi 1.07 1.42 1.24 

Vidēji 1.14 1.46   
γ 0,05 =0,19 t ha-1 

2005. gada apstākļos graudu ražas būtiski 
ietekmēja priekšaugi (faktora īpatsvars η = 35%) 
un kūtsmēslu lietošana (η = 49%), bet sējumu 
ecēšana graudu ražas būtiski neietekmēja.  

Kūtsmēslu lietošana paaugstināja kultūraugu 
ražas vidēji par 0.32 t ha-1. Atsaucīgākie uz 
kūtsmēsliem bija mieži, kurus audzēja pēc zie-
mas rudziem zaļmēslojumam – ražas pieaugums             
0.52 t ha-1. Labākais priekšaugs bija melnā 
papuve (gan melnā papuve, gan aizņemtā papuve 
ar ziemas rudziem zaļmēslojumam). 

 
 
 

Secinājumi. Pēc šī gada izmēģinājumu re-
zultātiem var secināt, ka 
• bioloģiskās lauksaimniecības apstākļiem pie-

mērotākās šķirnes ir 
∗ ziemas kvieši ‘Sakta’ un ‘Krista’; 
∗ ziemas tritikāle ‘Valentino’; 
∗ mieži ‘Sencis’, ‘Rasa’, ‘Malva’ un 

‘Idumeja’; 
∗ zirņi ‘Almara’, ‘Vitra’ un ‘Almara’; 
∗ kartupeļiem ‘Monta’, ‘Madara’, ‘Lenora’, 

‘Laimdota’, ‘Brasla’, ‘Magdalena’ un 
‘Zīle’. 

• augstākas miežu sēklu ražas var iegūt, audzē-
jot tos pēc melnās vai aizņemtās papuves, kā 
arī lietojot kūtsmēslus – 60 t ha-1. 


