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GRADAUGU SĒKLAS PIEDĀVĀJUMS

SUGA ŠĶIRNE KATEGORIJA PIEZĪMES
MIEŽI JUMARA PB1;PB2; B Šķirnei vidēji garš veģetācijas periods. Ražīga 

un stabila šķirne. Ir laba izturība pret 
veldrēšanos. Izmantošana galvenokārt 
lopbarībai.

MIEŽI GĀTE PB1 Vidēji vēlīna šķirne, graudi vidēji rupji, 
dzelteni. Izmantojama lopbarībai, iesala un 
alus ražošanai. 

MIEŽI RUBIOLA PB1 Vidēji vēlīna šķirne. Augi vidēji gari. Vārpas 
blīvas. Izmantojama lopbarībai, iespējama 
iesala ražošana. Piemērota audzēšanai 
bioloģiskajā lauksaimniecībā.

MIEŽI IRBE PB1;PB2 Kailgraudu vasaras mieži, vidēji agra šķirne. 
Graudi piemēroti izmantošanai pārtikas 
ražošanā, gan lopbarībā. Šķirnei raksturīgi 
samērā gari augi (līdz 90 cm) ar garām 
produktīvām vārpām. 

SĒJAS

ZIRŅI

VITRA B Vidēji vēla šķirne. Stublāja garums 120-160 
cm. Ziedi sārti violeti. Izmantojama pārtikai, 
lopbarībai, zaļbarībai. Ieteicams audzēt 
mistros ar vidēji vēlīniem miežiem. 



ZĀLĀJU SĒKLAS PIEDĀVĀJUMS

SUGA ŠĶIRNE KATEGORIJA PIEZĪMES
SARKANAIS 

ĀBOLIŅŠ

RAUNIS;

BIO

PB, B

PB;C

Vidēji agra, zied jūnija 2.dekādē. 
Ataugšanas spēja laba. Izmantojama 
siena ražošanai vidēji agriem zāļu 
maisījumiem, kultivēto ganību ierīkošanai. 
Piemērota  audzēšanai bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. 

BALTAIS 

ĀBOLIŅŠ

DAILE C Vidēji agra, ataugšanas spējas ļoti labas. 
Ziedēt sāk maija beigās. Izmantojama zāļu 
maisījumiem augstražīgu ilggadīgo 
kultivēto ganību sējumos. Šķirne 
piemērota  audzēšanai bioloģiskā 
lauksaimniecībā. 

TIMOTIŅŠ JUMIS PB; C Vidēji vēla,  sāk ziedēt jūnija beigās. 
Ataugšanas spēja ļoti laba. Piemērota zāļu 
maisījumiem ganību ierīkošanai un
audzēšanai bioloģiskā lauksaimniecībā.

GANĪBU 

AIRENE

GUNTA PB Apakšzāle, viena no vērtīgākajām 
stiebrzālēm. Vidēji vēla, zied jūnija 
2.dekādē. Ataugšanas spējas ļoti labas. 
Izmantojama zāļu maisījumiem kultivētām 
ganībām, pļaujamiem zālājiem. 



ZĀLĀJU SĒKLAS PIEDĀVĀJUMS

SUGA ŠĶIRNE KATEGORIJA PIEZĪMES

PĻAVAS 

SKARENE

GATVE PB; C Stīgotāja apakšzāle, izveido blīvu zelmeni 
. Agra zied jūnija sākumā. Ataugšanas 
spējas labas. Ganību tipa šķirne.. Šķirne 
piemērota audzēšanai bioloģiskajā 
lauksaimniecībā 

SARKANĀ 

AUZENE

VAIVE PB Stīgotāja apakšzāle, zelmenī ātri izveido 
noturīgu velēnu. Agra zied jūnija 1.pusē. 
Ataugšanas spējas labas. Izmantojama 
maisījumiem kultivētām ganībām pļaujamo 
zālāju maisījumiem. Piemērota 
audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

PĻAVAS 

AUZENE

ARITA C Vidēji agra. Ataugšanas spējas labas. 
Izmantojama zāļu maisījumiem, 
Pļaušanas tipa šķirne. Piemērota 
audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

VIENGADĪGĀ

AIRENE

DRUVA PB;C Viena no augstražīgākajām un 
ātraudzīgākajām lopbarības kultūrām. 
Ataugšanas spējas ļoti labas. 
Izmantojama siena un zaļās masas 
ražošanai. Piemērota audzēšanai 
bioloģiskā lauksaimniecībā.



KARTUPĻU SĒKLAS PIEDĀVĀJUMS

ŠĶIRNE KATEGORIJA PIEZĪMES
AGRIE 

DZELTENIE

S Agrīna galda kartupeļu šķirne, bumbuļi ovāli, miza tīklota. 
Bumbuļi izlīdzināti, mīkstums dzeltens un ļoti miltains.

MONTA E Agra galda kartupeļu šķirne. Bumbuļi ovāli, miza 
dzeltena, mīkstums gaiši dzeltens. Vārīti vidēji līdz maz 
miltaini.

LENORA PB3 Vidēji agra pārtikas kartupeļu šķirne. Gatavošanas tips –
miltaini. Miza un  mīkstums gaiši dzeltens. 

PRELMA S Šķirne vidēji agra. Mitrumprasīga. Gatavošanas tips –
vidēji miltaini. Pēc vārīšanas atdziestot netumšojas. 
Cietes saturs – vidējs 12.8 -18.1% .Miza un mīkstums 
dzeltens. Labi padodas arī bioloģiskajos laukos. 

MANGDALENA S Vidēji vēla. Bumbuļi apaļi, miza koši sarkana, mīkstums 
gaiši dzeltens. Vārīti vidēji miltaini.

BRASLA S;SE Šķirne vidēji vēla. Aug mS un sM augsnēs. Gatavošanas 
tips – ļoti miltaini. Cietes saturs –augsts un stabils 16.4 -
23% . Miza un  mīkstums gaiši dzeltens. Piemērota 
bioloģiskai lauksaimniecībai. 



INTERESĒTIES

�Kartupeļi - Leonīds Likums, tālrunis +371 
26406167, e-pasts: leonids.likums@arei.lv

�Labības un zālaugi

�noliktavas pārzine Aija Bērziņa, tālrunis +371 
29426114, e-pasts: aija.berzina@arei.lv

�agronome Nelda Venta, tālrunis +371 
25674489, e-pasts: nelda.venta@arei.lv
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