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Normatīvais
regulējums

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2014/150/ES)
(2014. gada 18. marts) par pagaidu eksperimenta
organizēšanu, ar ko paredz atsevišķas atkāpes attiecībā
uz kviešu, miežu, auzu un kukurūzas augu sugu
populāciju tirdzniecību saskaņā ar Padomes Direktīvu
66/402/EEK

• Eksperiments sākas: 2014. gada 1. martā

• Pieteikšanās līdz:  2017.gada janvāris ->31.12.2019.

• Beigu ziņojums:  31.12.2018. ->28.02.2021. 2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/AUTO/?uri=celex:32014D0150


Oficiālās kontroles
(14. pants)

pārbaudes uz lauka

paraugu ņemšana un pārbaude 
(identitāte un kvalitāte)

pārraudzība pār salīdzinošajiem
izmēģinājumiem uz lauka

saražotie un tirgū laistie daudzumii

1x gadā - ražotāja un tirgotāja
atbilstība prasībām (telpas un lauki)



Atbilstība prasībām par identitāti 
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vecāki

ražošanas 
reģions

audzēšanas 
shēmas

heterogenitāte

īpašības

rezistence pret 
slimībām 

ražas stabilitāte

izmantojamība
sistēmās ar zemu 
resursu patēriņu 

audzēšanas 
rādītāji

ražas kvalitāte

produktivitāte

krāsa, garša



Atbilstība 
prasībām par 
sēklu kvalitāti
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Dīgtspēja, %85

Tīrība, %98
Citu augu sēklu

skaits kopā, 1kg20
• tsk. citu labību

sēklas14 
• citu augu, kas 

nav labības, 
sēklas
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• pēkones, kokāļi6



Populācijas uzturētāja
pienākumi

populācijas 
uzturēšana

eksperimenta laikā

uzturēšana 
saskaņā ar 

pieņemto praksi

uzskaite par 
populāciju 
uzturēšanu 

datu pieejamība
atbildīgajai 

oficiālajai iestādei
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Ražotāju pienākums sniegt
ikgadējo informāciju

sertifikācijas iestādēm

• saražotais daudzums

• salīdzinošo lauka
izmēģinājumu rezultāti

• populācijas īpašību
novērtējums: 

- produktivitāte

- kvalitāte

- audzēšanas rādītāji

- izmantojamība sistēmās
ar zemu resursu patēriņu

- rezistence pret slimībām

- ražas stabilitāte

- garša/krāsa
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MIRGAS izveide: 
AREI sniegtā informācija

• 2013.gadā veikti
savstarpēji
krustojumi starp 10 
vecākaugiem

• 2013./2014.g. 
ziemā veikta
pavairošana Čīlē. 
2014.g. pavasarī
saņemti 300 g sēklu

• Sēklas sadalītas
divās daļās, 2014.g. 
iesētas
pavairošanai
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Ražošanas apjomi 2017-2019

ZS Gaiķēni

2017 AREI

– 250kg

F4 (F5) 

2018 ZS Gaiķēni

1,01 ha - x kg
F6

2019 ZS Gaiķēni
6,86 ha - 2200 kg

F7

AREI 
konv

2017 AREI

– 349kg

F5 (F6) 

2018 AREI

(uzglabāts)

tika kodināts

2019 AREI
1,55 ha - ….. kg

F7 

SIA 3Dpro

2017 AREI 

izmēģinājumi

F? 

2018 AREI

0,15ha – 300kg
F?

2019 SIA 3Dpro
1,40 ha - …… kg

F?

AREI
bio

?

2018 AREI

izmēģinajumi

F?

2019 AREI
0,09 ha – 70,5 kg

F?
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Ar putošo melnplauku inficēto 
augu skaits laukos (augi uz 200m2)

ZS Gaiķēni

2017 
AREI

lab -

2018 

6

2019

34

AREI
konv

2017 
AREI

lab -

kod

2019

0

SIA 3Dpro

?

2018 
AREI

ravēts

2019

2

AREI
bio

?

?

2019

3
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MIRGA

PR-5279

Jumara

Mik 1

Saule PR

PR-4814 PR-5105

PR-3605

PR-5135

BZ14-92

Balga
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Danuta/L-
3008//Rubiola

Iespējama inficēšanās ar 
putošo melnplauku

Sēklu jākodina

iespējama inficēšanās 
ar putošo 

melnplauku.
Sēklu ieteicams 

kodināt

Ursa/PR-3230 (Latv.vietējie/ 
Akka//Latv.viet)

Anni/Dziugiai

Abava/Annabell//
Rubiola

Rūja/Prestige/3/L-2233/
/Linus/

Annabell

Rubiola/L-
3118//Millena/L-

2901
Rubiola - iespējama 
inficēšanās ar 
putošo melnplauku
Rūja – inficējas ar
putošo melnplauku



Paldies par uzmanību!


