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Meža atjaunošana un kopšana
Z/s „Gaiļi”
Jumpravas pag.,
Lielvārdes novads

„Mežrozītes”,
Mālpils novads

„Mežrozītes”,
Mālpils novads

Lapegļu stādījums, ierīkots 1998. gadā 0,4 ha platībā. Augšanas
apstākļu tips – vēris. Šobrīd audze sasniegusi 10 m augstumu, krāja
140 m3/ha. Platība bijusi iežogota, nepieciešams žoga remonts, lai
audzi varētu retināt, nepakļaujot to dzīvnieku bojājumiem. Diskusija
− retināt audzi vai nē un kā aizsargāt kokus pret iespējamiem
dzīvnieku postījumiem.
Bērzu stādījums, ierīkots 1998. gadā 0,3 ha platībā, vēra augšanas
apstākļu tipā. Šobrīd audze sasniegusi 7 m augstumu un tajā veikta
pirmreizējā atzarošana.
Priežu stādījums, ierīkots 2002. gadā slapjajā damaksnī gan
sagatavotā, gan nesagatavotā augsnē. 0,1 ha atstāts nekopts, lai
varētu novērot koku augšanas gaitu. Šobrīd nekoptās audzes vietā
izveidojusies dabiska B audze, kas tagad sasniegusi vidēji 3 m
augstumu, paaugā E. Nepieciešama kopšana. Nesagatavotā augsnē
stādītā P tika kopta vismaz divas reizes gadā. Tagad tā sasniegusi
vidēji 2 m augstumu. Secinājumi: ja P stāda nesagatavotā augsnē,
nepieciešama rūpīga kopšana.
Melnalkšņa stādījums, ierīkots 1996. gadā regulāri pārplūstošā
platībā apmēram 15 m platā slejā. Melnalksnis sasniedzis vidēji 6 m
augstumu. Šobrīd to noēno blakus audzes. Ja tās nocirstu, jādomā, ka
Ma justos vēl labāk.
Priežu stādījums ar nelielu lapegļu piemistrojumu, ierīkots 1996.
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.”Jaunstūri” Zirņu
pag. Saldus nov.

„Veclazdupi-1”,
Rankas
pag.,
Gulbenes nov.

„Šalkoņi”, Beļavas
pag., Gulbenes nov.,

,,Druvas,,
pagasts,
novads

Aronas
Madonas

gadā. 2010. gadā priedes atzarotas pirmo reizi 2 – 3 metru augstumā.
Saimnieks plāno atzarot arī lapegli. Secinājumi: lapegle ir
ātraudzīgāka par priedi. Ja priedes vidējais caurmērs ir 10 cm, tad
lapegles − apmēram 16 cm.
Zem pieaugušu baltalkšņu klāja, vietās, kur audze retāka, stādīta
egle . Pašlaik stādījumi dažāda vecuma − 2-7 gadi, labi gadskārtējie
pieaugumi, skujas tumši zaļas. Pieaugušie baltalkšņi izlases cirtē tiek
pakāpeniski novākti un stādījums papildināts.
Priedes atjaunošana, augsnes gatavošana ar krūmgriezi. 2009.
gada izcirtumā 2011. gadā veikta augsnes sagatavošana priedes
atjaunošanas veicināšanai ar krūmgriezim Husqvarna 343F uzstādītu
„TERRACUT” firmas zemsedzes noplēsēju 0,2 ha platībā.
Sagatavotas 553 stādvietas rindās, rindu attālums 1,9m ar stādvietās
attālumu 1,8m. Šajā platībā jau nedaudzi priežu stādi ir ieauguši.
Meža augšanas apstākļu tips Ln (Lāns). 2012. gadā var redzēt, ka
nelielās platībās var sagatavot augsni dabīgai meža atjaunošanai
noplēšot zemsedzi ar krūmgriezi. Šo metodi var izmantot arī platībās,
kur ieaugušo kociņu skaits ir nepietiekamā daudzumā. ES atbalsts
nav izmantots.
Priežu kultūra nesagatavotā augsnē, ierīkota 1996. gadā izcirtumā
0,7 ha platībā, izmantojot kailsakņu stādus, kuru saknes pirms
stādīšanas iegremdētas māla putriņā. Pēc iestādīšanas ieauguši bija
90% stādu, jaunaudze kopta 3 reizes, ekonomija uz augsnes
sagatavošanas rēķina. Tiek veikta regulāra audzes kopšana. Meža
tips Dm. Nākotnes iecere − veikt augošu koku atzarošanu.
Egļu stādījums ar aizsardzību pret meža dzīvnieku bojājumiem,
ierīkots 2008. gadā izcirtumā, sagatavotā augsnē 0,8 ha. Audzes
formula: 10E 4gadi, audze jau 2x papildināta, jo pirmajā gadā
kociņus nobojāja P lielais smecernieks, bet vēlāk galotnes apkoda
stirnas. 2010. gada un 2011. gada rudenī veikta audzes aizsardzība
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pret pārnadžu bojājumiem, izmantojot Cervacol extra pastu. Redzami
lieliski pieaugumi eglītēm, ko uzskatāmi norāda saglabājusies pasta
no iepriekšējā gada.
,,Druvas,,
Aronas Izcirtumi pēc vējgāzes atjaunoti ar egli 1,15 un 0,3 ha platībā.
pagasts,
Madonas Audžu formula:10E 1gads, mežs atjaunots ES atbalsta projekta
novads
,,Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku
un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās” ietvaros. ES atbalsts
ir vērtīgs ar to, ka izpostītās audzes vietā jau gada laikā zaļo
jaunaudzīte, kur audzes sastāvs ir mērķtiecīgi veidots, ar
kokaudzētavā pirktiem augstvērtīgiem stādiem, nevis atstāts
dabiskajai atjaunošanai, kad jauna jaunaudze būs ne ātrāk kā pēc 5
gadiem. Jaunaudze tiks kopta (kas arī ir paredzēts projektā uz ES
atbalstu) un aizsargāta pret dzīvnieku bojājumiem.
,,Mežrozes”,
Priežu un lapegļu stādījums, ierīkota 0,6 ha platībā. Audzes
Ļaudonas
pag., formula: 6P4Le 1gads. 2010. gada rudenī sagatavota augsne un 2011.
Madonas nov.
gadā izcirtums atjaunots ar priedi un lapegli. 2 reizes jau izkopts
(jūlijā un septembrī), jo ļoti liels viengadīgo nezāļu aizzēlums. Priede
ir saulmīle, bet nezāles ļoti nomāc mazos stādiņus traucējot tiem
ieaugt. Rudenī nezāles bīstamas ar to, ka nokalstot, sakrīt virsū un
stādiņus piespiež pie zemes un pavasarī tie lēnām iznīkst. Interesanti,
ka platībā sasējušās mežam neraksturīgas nezāles ( akļi, zirgkumeles,
graudzāles) iespējams no turpat netālu esošajām pļavām. Pēc
vajadzības tiks turpināta kopšana, kamēr mazās priedītes paaugsies.
Savukārt lapegles bija pietiekoši lieli stādi un ar tām problēmu nav.
Secināms, ka, lai ieaudzētu P, īpašniekam krietni vairāk jāiegulda
darbs un līdzekļi līdz jaunaudze nostiprinās nekā audzējot Le, kas ir
daudz ātraudzīgāka un prasa mazāku kopšanu un arī dzīvnieku
bojājumu ir mazāk. Nākotnē aktuāla aizsardzība pret meža dzīvnieku
postījumiem un jaunaudžu kopšana.
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„Tauriņi”, Dundagas Stādīta egle ar ekskavatoru sagatavotā augsnē veidojot kupicas,
pag., Dundagas nov.
ierīkota 2006.gadā 3,4 ha platībā. Tajā ir mikroieplakas, kur aug
kārkli. Ar šādu augsnes sagatavošanas paņēmienu panākta
vienmērīga un kvalitatīva audzes attīstība. Meža īpašnieks uzskata,
ka šis ir vislabākais risinājums augsnes sagatavošanai šādā platībā.
Mērķis – vienmērīga mitruma režīma nodrošināšana audzes
vienmērīgai attīstībai nākotnē.
„Jaunalkšņi”,
Egles stādījums ar zvaigžņveida kupicotāju sagatavotā augsnē,
Dundagas pag.,
ierīkota 2004.g. izcirtumā. Mērķis – vienmērīga mitruma režīma
Dundagas nov.
nodrošināšana audzes vienmērīgai attīstībai nākotnē.
„Bajāri”, Laucienes
pag., Talsu nov.

SIA „Fragaria”
Kārlis Blūms 26535032
Sigita
Vaivade
29103658

SIA „Ruda”
Kārlis Blūms 26535032
Sigita Vaivade
29103658
Baltalkšņa dabiskā atjaunošanās. 2007.gadā nocirsta Ba audze un SIA „Ruda”
izcirtums atstāts dabīgai atjaunošanai. 2011.gadā pirmo reizi veikta Kārlis Blūms 26535032
audzes kopšana, nākotnē veidojot kvalitatīvu Ba audzi.
Sigita Vaivade
29103658

