
 
Priekuļu pētniecības centrs 

Lauka diena: 

LAUKAUGU ŠĶIRNES UN INOVĀCIJAS  

AUDZĒŠANAS TEHNOLOĢIJĀS 
2022. gada 13. jūlijā 

Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads  

10.00 Reģistrēšanās, kafija  

10.30 Lauka dienas atklāšana  

 Lauku izmēģinājumu apskate (pārvietošanās ar personīgajām automašīnām): 

 

10.50 Bioloģiskās saimniekošanas sistēmas lauki:  

10.50-11.20 

Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu 

kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu 

diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos, * ELFLA 

projekts, Nr.10.2.1-20/22/P13 

Pētniece 

D. Piliksere 

 
Jaunākais kartupeļu selekcijā bioloģiskajai lauksaimniecībai  Selekcionāre 

I. Skrabule 

 
Augsnes ielabotāju un augu augšanas veicinātāju efektivitātes 

pārbaude kartupeļos 

SIA Bioefekts 
pārstāvis 

11.20-11.50 

 

Bioloģiskajai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu 

kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas 

reģionos,  ELFLA projekts, LAD240118/P3 

Vadošā pētniece 

L. Zariņa 

Jaunākais miežu selekcijā bioloģiskajai lauksaimniecībai 
FLPP projekts “Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās 

īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas” 

Selekcionāre 

L. Legzdiņa 

11.50-12.10 

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte 

sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu 

izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā, * ELFLA projekts 

Nr.18-00-A01612-000010 

Vadošās 

pētnieces 

L. Zariņa 

S. Ceriņa 

 
Jaunākais zirņu šķirņu selekcijā bioloģiskajai lauksaimniecībai Selekcionāre 

A. Kokare 

12.10 Integrētās saimniekošanas sistēmas lauki:  

12.10-12.20 
Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas 

izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas, 

* ELFLA projekts Nr.19-00-A01620-000054 

Vadošā pētniece 

L. Zariņa 

12.20-12.50 
Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu 

integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos,  
ELFLA projekts, LAD 240118/P2 

Agroekoloģe 

L. Auziņa 

13.00 Lauku cienasts, diskusijas  

 

No 13.40-16.45  individuālas konsultācijas ar selekcionāriem un šķirņu apskate uz lauka.  

Iespēja apskatīt SIA Biofekts preparātu efektivitātes demonstrējumu zirņu un vasaras rapšu sējumos 
 

 

 LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P2, nr. 

LAD240118/P3, nr. 10.2.1-20/22/P13 

Demonstrējuma tēma (daļa): “Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas 
reģionos” (1. daļa); “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos 

Latvijas reģionos” (2. daļa); ); “Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma 

un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” (10. daļa) 
 

 

 
 

 

 


