
100 x 100 soļi  

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes 

pētniecības centrā 

Kontrolpunktu saraksts 

Objekti 

Kontrol-

punkts 

Kabineta Nr.  Objekta nosaukums  

1 224. kab. (2 stāvs) AREI Stendes PC Bibliotēka Ilze 

2 226. kab. (2 stāvs) AREI Graudu tehnoloģiskā un agroķīmiskā 

laborotorija, Infratec 

Viktorija 

3 Dižstendes centrā AREI Stendes PC Vecā klēts Dace 

4 1. angārs AREI Stendes PC Sēklkopības centrs Lidija 

 

Konvencionālā augu seka 

Kontrol-

punkts 

Lauka kods Izmēģinājuma nosaukums Pasūtītājs  

5 SEL – 1 Kviešu selekcijas materiāla novērtēšana 

integrēto lauksaimniecības kultūraugu 

audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai: 

Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums. 

Cieto vasaras kviešu (Tr.durum ) šķirņu 

salīdzinājums 

ZM projekts Vineta 

Aleja 

6 SEL – 2 Pesticīdu pielietošana ziemas rapsī 

'Anabella' 

Syngenta Firmas 

pārst. aleja 

 SEL – 2 Ziemas rapša šķirņu salīdzinājums Rapool Firmas 

pārst. aleja 

 SEL – 2 Ziemas rapša šķirņu salīdzinājums  Bayer Firmas 

pārst. aleja 

 SEL – 2 SĪN tests. Ziema rapšu šķirnes LLU Augu 

šķirņu 

saimniecisko 

īpašību 

novērtēšanas 

laboratorija 

Antra 

aleja 

7 SEL – 4 Miežu selekcijas materiāla novērtēšana 

integrēto lauksaimniecības kultūraugu 

audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai: 

Miežu šķirņu salīdzinājums 

ZM projekts Māra 

Rendas ceļš 

8 SEL – 9 Biostimulanta pielietošana ziemas 

kviešos 

Timac Agro Firmas 

pārst. aleja 

9 SEL – 13 Ziemas kviešu šķirņu salīdzinājums ZM projekts Valentīna 

Aleja 



10 SKL – 9 Pesticīdu pielietošana ziemas kviešos 

‘Fredis’ 

Syngenta Firmas 

pārst. šoseja 

11 SKL – 4 Ziemas kviešu šķirnes un izsējas 

normas 

Stendes PC Margita 

šoseja 

 SKL – 4 Ziemas kviešu šķirņu salīdzinājums Rapool Firmas 

pārst. 

 SKL – 4 SĪN tests. Ziema miežu un rudzu 

šķirnes 

LLU Augu 

šķirņu 

saimniecisko 

īpašību 

novērtēšanas 

laboratorija 

 

 SKL – 4 Pesticīdu pielietošana ziemas kviešu 

sējumā 

Syngenta  

 SKL – 4 Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja 

Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība 

Latvijā un pasākumi tās postīguma 

ierobežošanai kviešu sējumos: Ziemas 

kviešu šķirnes divos variantos (ar 

fungicīdiem apstrādāts un neapstrādāts 

variants) 

ZM projekts  

12 SKL – 1 

 

Perspektīvu, Latvijā selekcionēto 

kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās 

audzēšanas demonstrējums dažādos 

Latvijas reģionos 

ZM/2017/4_EL

FLA 
Solveiga 

šoseja 

 SKL – 1 Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski 

pamatoti risinājumi vietējās lopbarības 

ražošanai cūkkopībā: ģenētiski 

nemodificētas sojas un jaunu vietējo 

lopbarības miežu šķirņu audzēšana 

Latvijā 

16.1. EIP 

Sadarbības 

projekts 

 

 SKL – 1 Pesticīdu pielietošana kukurūzas sējumā Syngenta Firmas 

pārst.   Pesticīdu pielietošana miežu sējumā Syngenta 

  Pesticīdu pielietošana vasaras kviešu 

sējumā 

Syngenta 

 SKL – 1 Vasaras rapšu šķirņu salīdzinājums Bayer Firmas 

pārst. 

 SKL – 1 Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums Rapool  Firmas 

pārst.  SKL – 1 

 

Vasaras miežu un auzu šķirņu 

demonstrējums 

Rapool 

 SKL – 1 

 

Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja 

Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība 

Latvijā un pasākumi tās postīguma 

ierobežošanai kviešu sējumos: Vasaras 

kviešu šķirnes divos variantos (ar 

fungicīdiem apstrādāts un neapstrādāts 

variants). 

ZM projekts  

13 SKL – 1 

  

Auzu šķirnes pārtikas produktu 

ražošanai, dažādu tehnoloģisko 

elementu ietekme uz auzu 

Dobeles 

dzirnavnieks 

Sanita/Ineta 



kvalitāti: fungicīdu lietošana fuzariozes 

ierobežošanai integrētā lauksaimniecībā 

14 SKL – 20 Mēslošanas līdzekļu pielietošana ziemas 

rapsī 

Timac Agro Firmas 

pārst. 

 

Bioloģiskā augu seka 

Kontrol-

punkts 

Lauka kods Izmēģinājuma nosaukums Pasūtītājs  

15 B – 5 un  

B – 6 

 

Bioloģiskai lauksaimniecībai 

perspektīvu, Latvijā selekcionētu 

kartupeļu un graudaugu šķirņu 

demonstrējums dažādos Latvijas 

reģionos 

ZM/2017/4_EL

FLA 
Inga 

Rendas ceļš 

 B – 6 

 

 

 

Kviešu selekcijas materiāla novērtēšana 

bioloģiskās lauksaimniecības 

kultūraugu  

audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai: 

Ziemas kviešu šķirņu un līniju 

salīdzinājums.  

ZM projekts  

 A – 3 

 

Miežu selekcijas materiāla novērtēšana 

bioloģiskās lauksaimniecības 

kultūraugu  

audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai: 

Miežu šķirņu salīdzinājums bioloģiskajā 

audzēšanas sistēmā. 

ZM projekts  

 B – 2 

 

Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu 

sugu un šķirņu demonstrējums 

bioloģiskās saimniekošanas apstākļos 

ZM/2017/4_EL

FLA 
 

 A – 8 

  

 

Auzu šķirnes pārtikas produktu 

ražošanai, dažādu tehnoloģisko 

elementu ietekme uz auzu 

kvalitāti: biomēslojuma 

un  mikrobioloģisko produktu lietošana 

bioloģiskā lauksaimniecībā 

Dobeles 

dzirnavnieks 

 

 

 


