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augus?
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UAB „Agrolitpa“ ģenerāldirektors

Eļļas augu grupa – arvien populārāki augi bioloģiskajās saimniecībās. Šo augu izejvielas un sertificētas sēklas ir ļoti pieprasītas Rietumeiropas valstīs.
Pagājušajos trijos gados Eiropas bioloģiskās saimniecības nespēja pilnībā apgādāt
pārtikas industriju ar linu, kaņepju, sojas, brūno sinepju izejvielām. Augstas izejvielu cenas
arvien vairāk piesaista lauksaimniekus šo augu audzēšanā.
Iecienīts augs ir ķimenes. Lietuvas bioloģiskajās saimniecībās iegūst pat 500-700 kg/
ha sēklu lielu ražu. Iepirkuma cenas svārstās. Rodas jaunas audzēšanas tehnoloģijas, kad
ķimenes pārvēršas par pasējas augu. Mūsu valstī izaudzētās ķimenes Eiropā tiek augstu
novērtētas to ēterisko eļļu augstā satura dēļ.
Linsēklas – augs, kuru Lietuvā audzē samērā maz. Iepirkuma cenas ir augstas. Eiropas
pārtikas industrijai pastāvīgi trūkst linu izejvielu, kuras būtu izaudzētas Eiropas Savienībā,
tāpēc palielinās to imports no Kazahstānas. Linsēklas – tā ir izejviela, par kuras audzēšanu
un iepirkšanu piedāvājam parakstīt līgumu uz trim gadiem.
Pagājušajā gadā tika piedzīvots straujš brūno un balto sinepju graudu cenu kāpums.
Augstas sinepju sēklu iepirkuma cenas būs arī šogad. Neaizmirsīsim arī sinepju audzēšanas
fitosanitāro iedarbību uz augsni.
Stabilitāte ir novērojama ar olbaltumvielām bagātās sojas audzēšanā. Audzētāju loks
ir pastāvīgs, vēlīna ražas novākšana neļauj mūsu valstī paplašināt sojas platības.
Populārāka kļūst šķiedru kaņepju audzēšana. Tiek novākta pietiekami laba kaņepju
graudu raža. Iepirkuma cenas nesamazinās.
Mēs noslēdzam arvien vairāk līgumu par eļļas augu sēklu pārdošanu. Mēs piedāvājam par 20-30 % lielākas iepirkuma cenas, taču pieprasām ievērot augu seku, audzēšanas
tehnoloģijas, lai paši iegūtu augstas kvalitātes sēklas. Ļoti interesants ir fakts, ka, ievērojot
ieteikumus, lauksaimnieki iegūst lielāku bioloģisko sēklu ražu, nekā audzējot augus pārtikas rūpniecībai.

Parastās ķimenes (Carum carvi L.)
AUDZĒŠANA:
Augsne
Vispiemērotākā augsne ir smilšmāls un mālsmilts. Ļoti svarīgi, lai tajā nebūtu daudzgadīgo nezāļu (ložņu vārpatu, tīruma mīkstpieņu, tīruma ušņu,
tīruma tīteņu) un rudzupuķu, blusu sūreņu, no kurām ir grūti tik vaļā. Optimālais pH ir 6,5-7,0 (neitrāls).
Augu seka
Labākās priekšaugu kultūras – no nezālēm tīri ziemas kultūraugi, kukurūza,
kartupeļi vai pākšaugi, graudaugi vai dārzeņi. Nerekomendē audzēt laukos
pēc daudzgadīgām pļavām un papuves, lai izvairītos no sprakšķu ieviešanās.
Nesēt atkārtoti. Izvairīties no savvaļas ķimenēm blakus laukam. Rotācija –
3-5 gadi. Ķimenes – laba priekšaugu kultūra ziemas kultūraugiem, rapsim,
starpaugiem.
Mēslošana
Mēslo ar sertificētu bioloģisko mēslojumu pēc nepieciešamības.
Sējas laiks
Maija pirmā dekāde, vēlākais – maija trešā dekāde, augsnei uzsilstot līdz
5-8 °C.
Sēklas norma
8-12 kg/ha. Sēj 1,5-2 cm (vieglās augsnēs – līdz 2,5 cm) dziļumā, ar 25 cm
(vai 60 cm) rindstarpām. Ķimenes ilgi dīgst un 2-3 mēnešus lēni aug.
Sējuma kopšana
Ja līdz izdīgšanai izveidojas zemes garoziņa, sējums jānoecē ar vieglām
ecēšām pa lauku diagonāli sēšanas virzienam vai jāapstrādā ar kultivatora
rulli. Pirmā gada ķimeņu rindstarpas irdina 2-3 reizes. Otrā gada ķimeņu
rindstarpas irdina 1 reizi – pavasarī.
Novākšana
Atkarībā no šķirnes un laikapstākļiem ķimenes bieži vien nogatavojas jūlija
2. dekādē. Lai sēklas neizbirtu, tās būtu jānovāc 2-3 dienās. Ražu novāc ar
hermetizētu labības kombainu tad, kad stiebri jau ir kļuvuši dzelteni, lapas
izžuvušas un gandrīz visi augļi ir kļuvuši brūni. Ja nepieciešams – žāvē (sēklai domātu ķimeņu standarta mitrums ir 12 %), bet gaisā, kura temperatūra
ir ne augstāka par 35 °C. Izejvielu, kuras iepērk, standarta mitrums ir ≤ 10 %.
Cits
Ķimeņu sējumi ir noderīgi biteniekiem, jo no 1 ha lauka bites sanes ap 50
kg medus, palielinās sēklu raža. Vajadzētu pareizi piemeklēt platības sējai,
lai samazinātu iespējamos meža zvēru, it īpaši meža cūku, nodarītos postījumus.

Piedāvātās šķirnes:

GINTARAS

REKORD

Selekcionēta: Aleksandra Stuļģinsķa Universitātē,
Lietuvā
Reģistrēta: Lietuvā 1998. g.

Selekcionēta: Sempra Praha a.s., Čehijā

Ražīga parasto ķimeņu šķirne ar lielām sēklām, kas izbirst minimāli
Augi izaug līdz 71-82 cm, maz sakrīt veldrē, labi
pārziemo. Vidēja raža – 1,86 t/ha. Sēklas lielas,
1000 sēklu vidējais svars ir 5,2-5,8 g. Sēklas nobriest vienmērīgi, maz izbirst. Ēteriskās eļļas daudzums sasniedz 4,0-4,6 %. Ziedkopas sastāv no
27-35 sēklām.

Vidēji agrīna parasto ķimeņu šķirne ar lielām
sēklām, kas neizbirst
Augi ir divgadīgi, vidēja garuma, noturīgi pret
sakrišanu veldrē. Sēklas pie labvēlīgiem audzēšanas apstākļiem ir lielas, der pārtikas ražošanai.
Liels ražīguma potenciāls, laba izturība pret slimībām, liels ēterisko eļļu daudzums.
Sējas norma: 8-12 kg/ha

Sējas norma: 8-12 kg/ha

Linsēklas (Linum usitatissimum L.)
AUDZĒŠANA:
Augsne
Vispiemērotākā augsne ir vidēji smags un viegls smilšmāls. Labi der arī ar barības vielām bagāta mālsmilts. Kūdrainā augsnē (ne skābā) var sakrist veldrē. Optimālais pH ir 5,5-7,0.
Augu seka
Labākās priekšaugu kultūras – daudzgadīgā zāle, no nezālēm tīri ziemas kultūraugi, kukurūza vai kartupeļi. Linus var sēt augsnē pēc pupu un labības maisījumu, kas domāti lopbarībai, novākšanas. Ja

pēc tiem augsnēs ir nezāles, nopļaujot maisījumus, augsne intensīvi jāapstrādā līdz pat rudens aršanai.
Rotācija – vismaz 5 gadi. Neaudzēt blakus krustziežiem augiem, lai samazinātu sprakšķu ieviešanās
iespējamību.
Mēslošana
Mēslo ar sertificētu bioloģisku NPK mēslojumu pēc nepieciešamības. Labāk audzēt pēc priekšaugu
kultūrām, kas tikušas mēslotas.
Sējas laiks
Aprīļa beigas–maija sākums, līdz maija vidum, kad augsne sasilst līdz 10 °C.
Sēklas norma
7-9 milj./m² dīgtspējīgu sēklu (vai 40-70 kg/ha, atkarībā no sēklu izmēra). Sēj 1-2 cm (vieglās augsnēs
– līdz 3-4 cm) dziļumā, ar šaurām sējmašīnām.
Sējuma kopšana
Pareizi izvēloties sējas laiku, pirmsaugu kultūras, blakus augošos augus, izdodas izvairīties no sprakšķu
ieviešanās, vai samazināt to daudzumu. Cīņā ar nezālēm izvēlēties augsni, kur nav nezāļu, palieliniet
sēklu normu, lai sējums būtu blīvāks.
Novākšana
Atkarībā no šķirnes un laikapstākļiem, linsēklas nogatavojas septembrī-oktobrī. Linsēklas visbiežāk
pļauj un kuļ ar labības kombainu. Ražu novāc tad, kad galvas kļūs brūnas un linsēklas tajās sāk „grabēt“.
Ļoti svarīgi, lai kombains būtu pareizi aprīkots: ļoti ass asmens, taisni un nesalocīti pīķi, asi, nesadrupuši segmenti. Ieteicams noapaļot visus asos pļaujamā aparāta detaļu stūrus, lai aiz tiem neaizķertos linu
stiebri. Kombains mazāk taisās ciet. ja linus pļauj augsti – nopļaujot tikai galvas (skaru) vai nokāršot
linu galvas. Taču tādā gadījumā var būt grūti kvalitatīvi apart atlikušo lināju, it īpaši audzējot augstos
linsēklu linus. Pļaušanai jāizvēlas sausa, saulaina diena, un lini jāpļauj tikai pēc pusdienlaika, kad tie ir
pietiekoši sausi. Tādos apstākļos var cerēt, ka linu stiebri mazāk vīsies pa kustīgajām kombaina daļām,
bet izkultas linsēklas būs salīdzinoši sausas (7–12 %), un tās nebūs papildus jāžāvē. Pareizi noregulējot
kombainu, linsēklu tīrība mēdz būt ap 95–98 %. Kombaina trumulim jāgriežas minimālā ātrumā, lai
nesabojātu linsēklas. Linsēklas ir ļoti slidenas un blīvas, tāpēc kombainam, ar kuru kuļ linsēklas, jābūt
hermētiskam. Linsēklu standarta mitrums ir 13 %. Izejvielu, kuras iepērk, standarta mitrums ir ≤ 8-9 %.

Piedāvātās šķirnes:

FESTIVAL
Selekcionēta: Laboulet Semences, Francijā
Reģistrēta: Eiropas Savienībā (Francijā) 2010. g.
Vidēji vēla, ļoti ražīga vasaras eļļas linu šķirne ar brūnām sēklām, satur daudz eļļas
- Ļoti liels eļļas saturs ir ražas potenciāls
- Lieliska izturība pret sakrišanu veldrē
- Paša pielietojuma linu šķirne
Šķirnes agronomiskais raksturojums
• Pielietošana – rūpniecībā, dzīvnieku lopbarībai un cilvēku pārtikai
• Ziedēšanas laiks – vidēji vēls
• Nogatavošanās – vidēji vēla

•
•
•
•

Izturība pret sakrišanu veldrē – laba
1000 sēklu masa – vidēja
Auga augstums – augsti
Pielietošana – laba

Eļļas tehnoloģiskās īpašības
• Eļļas daudzums – augsts
• C18-3 (Omega 3) daudzums – ļoti labs
• Piemērotība eļļas spiešanai – ļoti laba
• Tokoferolu daudzums – augsts
Sējas norma: ja vēlas iegūt 450-550 sadīgušo
augu/m2, ieteicams sēt 600-750 sēklu/m2, t.i.,
no 50 līdz 65 kg sēklu/ha (atkarībā no 1000 sēklu masas)

GALAAD
Selekcionēta: Laboulet Semences, Francijā
Reģistrēta: Eiropas Savienībā 2010. g.
Agrīna, ļoti ražīga vasaras eļļas linu šķirne
ar brūnām sēklām, satur daudz eļļas
- Labi produktivitātes pētījumu rezultāti
oficiālajos Francijas Terres Inovia pētījumos 2014. g. un 2015. g.
- Ļoti noturīga pret sakrišanu veldrē
- Satur ļoti daudz eļļas
- Linsēklu šķirne ar plašu pielietojumu
Šķirnes agronomiskais raksturojums
• Pielietošana – rūpniecībā, dzīvnieku
lopbarībai un cilvēku pārtikai
• Ziedēšanas laiks – ļoti agrīns
• Nogatavošanās – ļoti agrīna
• Noturība pret sakrišanu veldrē – ļoti laba
• 1000 sēklu masa – diezgan liela
• Auga augstums – diezgan zemi (48 cm)
Eļļas tehnoloģiskas īpašības
• Eļļas daudzums – augsts (40,7 %)
• C18-3 (Omega 3) daudzums – labs
• Tokoferolu daudzums – ļoti labs
Sējas norma: ja vēlas iegūt 450-550 sadīgušo
augu/m2, iesaka sēt 600-750 sēklu/m2, t.i., no
50 līdz 65 kg sēklu/ha (atkarībā no 1000 sēklu
masas)

KAOLIN

OCTAL

Selekcionēta: Laboulet Semences, Francijā
Reģistrēta: Eiropas Savienībā (Francijā) 2007. g.

Selekcionēta: Laboulet Semences, Francijā
Reģistrēta: Eiropas Savienībā (Apvienotajā
Karalistē) 2015. g.

Vidēji vēla, ļoti ražīga vasaras eļļas linu šķirne ar brūnām sēklām, satur daudz eļļas
- Ļoti ražīga, labākā šķirne oficiālajos
Lielbritānijas pētījumos
- Lieliska izturība pret sakrišanu veldrē
- Ļoti labi pielāgojas, stabila
- Laba izturība pret slimībām
- Linu šķirne ar plašu pielietojumu
Šķirnes agronomiskais raksturojums
• Pielietošana – rūpniecībā, dzīvnieku
lopbarībai un cilvēku pārtikai
• Ziedēšanas laiks – vidēji vēls
• Nogatavošanās – vidēji vēla
• Izturība pret sakrišanu veldrē – lieliska
• Izturība pret fuzariozi – laba
• 1000 sēklu masa – liela
• Auga augstums – zems
• Pielāgošanās – ļoti laba
Eļļas tehnoloģiskās īpašības
• Eļļas daudzums – labs
• C18-3 (Omega 3) daudzums – labs
• Piemērotība eļļas spiešanai – ļoti laba
• Lignānu (pretvēža vielu) daudzums –
ļoti labs
• Gļotu daudzums – neliels
Sējas norma: ja vēlas iegūt 450-550 sadīgušo
augu/m2, iesaka sēt 600-750 sēklu/m2, t.i., no
50 līdz 65 kg sēklu/ha (atkarībā no 1000 sēklu
masas).

Ļoti ražīga vasaras eļļas linu šķirne ar brūnām sēklām, satur daudz eļļas
- Labi produktivitātes pētījumu rezultāti
oficiālajos Francijas un Lielbritānijas pētījumos
- Ļoti noturīga pret sakrišanu veldrē
- Augsts eļļas daudzums
- Laba noturība pret slimībām (pret septoriozi (pret pasmu))
- Linu šķirne ar plašu pielietojumu
Šķirnes agronomiskais raksturojums
• Pielietošana – rūpniecībā, dzīvnieku
lopbarībai un cilvēku pārtikai
• Ziedēšanas laiks – vēls
• Nogatavošanās – vidēji vēla
• Noturība pret sakrišanu veldrē – ļoti laba
• 1000 sēklu masa – sēklas sīkas
• Auga augstums – vidējs (59 cm)
• Pielāgošanās – ļoti laba
Eļļas tehnoloģiskās īpašības
• Eļļas daudzums – 41,3 %
• Eļļas sastāvs – labs
• C18-3 (Omega 3) daudzums – liels
• Piemērotība eļļas spiešanai – ļoti laba
• Lignānu (pretvēža vielu) daudzums –
liels
• Tokoferolu daudzums – teicams
Sējas norma: ja vēlas iegūt 450-550 sadīgušu
augu/m2, iesaka sēt 600-750 sēklu/m2, t.i., no
45 līdz 60 kg sēklu/ha (atkarībā no 1000 sēklu
masas).

Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.)
Domājot par sējas kaņepju audzēšanu, jāiepazīstas ar Latvijas Republikas likumdošanu sējas kaņepju audzēšanas jomā. Sējas kaņepju audzēšanu uzrauga Lauksaimniecības ministrijas Valsts
augkopības dienests. Sējas kaņepes drīkst audzēt tikai atklātā laukā, sējai jāizmanto tikai sertificētas sēklas (šķirnes ir iekļautas ES lauksaimniecības augu šķirņu vispārīgajā katalogā), jādeklarē
sējumi, jāsniedz paraugi THC daudzuma noteikšanai.

AUDZĒŠANA:
Augsne
Kaņepes jūtīgi reaģē uz nabadzīgu augsni, tādēļ visvairāk piemērotas ir auglīgas augsnes, kas ir bagātas ar minerāliem (smilšmāls un mālsmilts), nosusinātas mitras augsnes. Vislabāk kaņepes aug auglīgā
zemē, kur pH ir 7,1-7,6. Ja vēlas kaņepes audzēt skābākā augsnē (pH līdz 6,0), pirms tam vajadzētu to
kaļķot.
Augu seka
Kaņepes nav īpaši jūtīgas pret augu seku. Vispiemērotākās priekšaugu kultūras – melnā papuve, ziemas kultūraugi, kumulatīvie augi un daudzgadīgā zāle (pākšaugu un vārpaugu maisījums 1:1). Ja kaņepes iesēj tikai vienīgi pēc vārpaugiem (bez pākšaugiem), tad tās aug sliktāk. Kaņepes var sēt atkārtoti,
bet nav ieteicams, jo samazinās to ražīgums, rodas slimības, ievedas kaitēkļi.
Pēc kaņepēm vislabāk sēt ziemas kviešus, jo laukā samazinās nezāļu daudzums. Iespējama šāda augu
seka: labība ar zāļu pasējas kultūru-daudzgadīga zāle-kaņepes-kumulatīvie augi-kaņepes.
Mēslošana
Kaņepes labāk sēt pēc sējumiem, kas tikuši mēsloti. Audzējot kaņepes sēklai, iesaka lauku mēslot ar
N 90-120 P 70-100 K 100-140 kg/ha, koriģējot pēc augsnes auglīguma, taču no pārmērīgi lielām slāpekļa mēslojumu normām pagarinās kaņepju veģetācijas periods, tiek veicināts pārmērīgi liels augu
biomasas pieaugums.
Sējas laiks
Aprīļa beigas–maija sākums, līdz maija vidum, kad augsne sasilst līdz 10 °C.
Sēklas norma
40-50 kg/ha. Sēj 3-4 cm dziļumā ar 12,5 cm rindstarpām.

Sējuma kopšana
Kaņepju audzēšanā pesticīdus neizmanto. Ja sējums ir pietiekoši blīvs, kaņepes nomāc nezāles. Ja sējai lieto mazu sēklas normu, labāk piemeklēt
augsni, kur nezāļu ir mazāk.
Novākšana
Ja kaņepes audzē tikai sēklai, ražu novāc, kad sēklas nobriest skarās uz stiebra vidusdaļas. Kaņepju sēklas kuļ ar labības kombainu (ar iespējami augstāk paceltu heideru, pļaujot tikai augšējo auga daļu, bet stiebrus (1-1,5 m
augstus) atstāj uz lauka (augstākām šķirnēm) vai sasmalcina un izkliedē uz
lauka (zemākām šķirnēm). Nepieciešams atbilstoši saregulēt atstarpi starp
trumuli un kuļtrumuli, trumuļa apgriezienus un piemeklēt atbilstošos sietus (šķirošanas sieta caurumu diametrs – 3,25 mm), asmeņiem jābūt ļoti
asiem. Ar kombainu nokultas sēklas nekavējoties tīra, žāvē temperatūrā,
kas nav augstāka par 35 °C, līdz sēklas standarta 13 % mitrumam. Izejvielu,
kuras iepērk, standarta mitrums ir ≤ 9 %.
Cits
Kaņepju ziedus daudz aplido bites.

Piedāvātās šķirnes:

FINOLA
Selekcionēta: Ph.D. Jace Callaway, CEO Finola ky, Somijā
Divmāju (sieviešu un vīriešu ziedi ir uz dažādiem augiem) kaņepju
šķirne, kas der sēklu un eļļas ieguvei, un kas lieliski aug Latvijas
klimata apstākļos
• Agrīna šķirne – veģetācijas periods ≤ 100 dienas
• Ziedēšanas sākums – ap 30-35 dienām pēc sējas
• Vidējais augu garums – 1,6-1,8 m, tāpēc der sēklu novākšanai ar
kombainu
• Ražu novāc 100-115 dienas pēc sējas ar standarta labības kombainiem
• Sēklu ražas potenciāls – 1000-2000 kg/ha saimniecībā, kurā lieto
ķīmiju, un 500-1000 kg/ha bioloģiskā saimniecībā.
• 1000 sēklu masa – 12-15 g
• Sasmalcinātu biomasu (pēc sēklu ražas novākšanas) var atstāt
sairšanai uz lauka
Sējas norma (audzējot sēklas iegūšanai): 2,5-3,0 miljoni sēklu/ha, vai
30-40 kg/ha.

USO 31
Selekcionēta: Ukrainas šķiedru augu institūtā, Gluchov, Ukrainā
Vienmājas (sieviešu un vīriešu ziedi ir uz viena auga) kaņepju šķirne, kas der gan sēklu, gan
šķiedru/spaļu/biomasas ražošanai
• Agrīna sšķirne, veģetācijas periods ≤ 120 dienas
• Vidējais augu garums – 2-2,5 m, tāpēc der sēklu novākšanai ar kombainu. Taču audzēšanai ļoti
labvēlīgos apstākļos augi var izaugt arī garāki
• Sēklu ražas potenciāls – 1000-1200 kg/ha
• 1000 sēklu masa – 16,21 g
• Eļļas daudzums sēklās – 30-32 %
• Biomasas (sausas) raža – 8-10 t/ha
• Šķiedras iznākums ir liels – > 35 %
• Tetrahidrokanabinola (THC) koncentrācija sausnā – <0,04 % (šķirņu, kuras ir atļauts audzēt ES,
THC koncentrācija ir ne vairāk par 0,2 %)
• Kanabidiola (CBD) koncentrācija sausnā – 0,5-1,0 %
Saskaņā ar LAMMC Upītes izmēģinājumu stacijā veikto pētījumu datiem, USO 31 šķirnes augi bija
visagrākie starp visām šķirnēm, kuras tika pētītas – veģetācija no pilnas sadīgšanas līdz pirmo sēklu
apakšējās ziedkopās nobriešanai ilga ap 17-18 nedēļām (119-126 dienas). Šķirnes USO 31 nogriezto
augu vidējais garums pētījumu gadā bija 2,19-2,58 m. Šķiedras iznākums no izmērcētiem salmiņiem
bija 38,2-40,5 %. Visvairāk spali tika iegūti no šķirnes USO 31 stiebriem, tāpēc šīs šķirnes kaņepes var
audzēt arī spaļu iegūšanai (kurināmā granulām, kaņepju betona ražošanai u.c.). Šķirnes USO 31 augi
izcēlās ar lielāku ziedkopu un sēklu daudzumu, tāpēc šo šķirni iesaka arī sēklu audzēšanai.
Sējas norma (audzējot sēklas iegūšanai): 2,5-3,0 miljoni sēklu/ha, vai 40-50 kg/ha.

Sarmatainā soja (Glycine max L.)
AUDZĒŠANA:
Augsne
Šķirne nav īpaši prasīga pret augsni. Labi aug irdenās, bet nedziļi saartās, pietiekoši caurlaidīgās augsnēs, kas nav skābas. Slikti ražo sausās smilšu augsnēs, jo šai šķirnei nepieciešams mitrums. Neder arī
smags māls. Skābās augsnēs samazinās bioslāpekļa fiksācija un barības vielu pieejamība. Optimālas
pH ir 6,5-7,5, kaut arī var augt arī pie pH 6,0-6,2.
Augu seka
Šķirne nav prasīga attiecībā uz priekšaugu kultūrām. Ieteicamākās priekšaugu kultūras – labība, kumulatīvie augi, daudzgadīga zāle. Izvairīties no sēšanas laukos, kur ticis audzēts rapsis un pupas. Svarīgi,
lai augsnē nebūtu nezāļu, it īpaši daudzgadīgo. Augsnēs, kurās ir daudz nezāļu, pirms sojas audzēšanas ir ieteicams paturēt melno vai aizņemto papuvi. Soja labi pacieš arī atkārtotu sēju. Tā ir laba
priekšaugu kultūra, jo atstāj aiz sevis ar slāpekli bagātinātu augsni.
Mēslošana
Sojas audzēšanai nepieciešams diezgan daudz barības vielu. Soja jāmēslo ar organisko vai citu mēslojumu, kas ir domāts bioloģiskai lauksaimniecībai, jo vienai tonnai sēklu izaudzēšanai nepieciešams 75
kg N, 25 kg P, 35 kg K, 10 kg Mg, 20 kg Ca un 4 kg sēra. Vairāk nekā pusi no nepieciešamā slāpekļa soja
iegūst no gumiņbaktērijām, kas aug uz tās saknēm, tāpēc slāpekļa mēslojuma normu var ievērojami
samazināt. Iesaka sēt sēklas, kam ir veikta inokulācija.
Sējas laiks
Atkarībā no laika apstākļiem, var sēt aprīļa sākumā-maija beigās, bet vislabāk soju sēt maija otrajā
pusē, kad laika apstākļi nostabilizējušies un kad augsne sasilst līdz 10-15 °C. Sadīgusi soja pacieš nelielas salnas.
Sēklas norma
Sējot šaurās rindstarpās (12-15 cm), būs nepieciešams uz vienu hektāru izbērt 0,85-0,9 miljonu sēklu,
bet platās – 0,5-0,55 miljonu dīgtspējīgu sēklu uz ha. Bioloģiskajās saimniecībās labāk soju audzēt
plašās (45-70 cm) rindstarpās. Tā tiek ietaupītas sēklas, un var efektīvāk cīnīties ar nezālēm. Ļoti svarīgi
precīzi iesēt un rindstarpu platumu saskaņot ar pieejamiem kultivatoriem. Sēklas norma ir atkarīga
no sējas metodes, sēklu izmēra un metodēm cīņai ar nezālēm. Ja sēj ar plašām rindstarpām un tiek
paredzēta sējumu ecēšana, sēklas norma būtu jāpalielina par 10-15 %. Soja dīgstot izceļ dīgļlapas uz
augsnes virsmas. Tāpēc ir svarīgi neiesēt tās pārāk dziļi. Optimāls sēklu iestrādāšanas dziļums ir 3-5 cm.
Sausu augsni pirms sējas, vai pēc tās derētu, apstrādā ar kultivatora rulli.

Sējuma kopšana
Soja ir īpaši jūtīga pret nezālēm augšanas sākumstadijās, kad formējas sakņu sistēma. Vēlāk sojas lapas
diezgan efektīvi nomāc nezāles. Cīņa ar nezālēm jāsāk ar priekšaugu augsnes apstrādi, dažreiz arī novilcinot sējas laiku. Ja soju audzē ar plašām rindstarpām, nepieciešams vismaz 1-2 reizes tās uzirdināt.
Soja būtu jāecē vismaz vienu reizi, kad ir pagājušas 3-4 dienas pēc sējas. To nedrīkst ecēt 2-3 dienas
pirms sadīgšanas, kad dīgsti ir āķīša formā. Pēc sadīgšanas, atkarībā no nezāļu daudzuma, soju ecē,
kad dīgsti ir sasnieguši pirmās īstās lapiņas fāzi, bet otro reizi, kad ir noformējušās 3 lapiņas. Soja diezgan labi pacieš ecēšanu, bet tā būtu jāecē rindstarpām pa diagonāli vai gareniski. Jāecē otrajā dienas
pusē. Tad dīgsti ir ne tik stingri un mazāk tiek traumēti. Soja labvēlīgi reaģē arī uz nelielu aprušināšanu.
Rindstarpās palikušās lielākās nezāles būtu nepieciešams noraut vai nopļaut ar asmeni, kas ir pacelts
virs sojas stiebriem. Tas būtiski samazina nezāļu negatīvo ietekmi uz ražu, kā arī nezāļu sēklu izplatīšanos. Ar slimībām un kaitēkļiem cīnās, ievērojot augu seku, audzējot izturīgākās šķirnes.
Novākšana
Sojai nogatavojoties, tās lapas nokrīt. Saglabājoties sausiem laikapstākļiem, jau pēc nedēļas to var
kult. Pļaujmašīnas asmeni uzstāda zemākajā pozīcijā, lai tiktu nopļautas arī zemu izveidotās pākstis.
Kombaina trumuļa apgriezieniem jābūt ne lielākiem par 600 apgr./min. Ar kombainu nokultas sēklas
žāvē temperatūrā, kas nav augstāka par 35 °C, līdz sēklas standarta 14 % mitrumam. Izejvielu, kuras
iepērk, standarta mitrums ir ≤ 14 %.
Cits
Lopbarības ražošanai ļoti piemērota arī sojas veģetatīvā masa, bet pēc kulšanas palikusī masa – vērtīgs
organisks mēslojums. Dažās valstīs vēlas sojas šķirnes, kas saražo daudz biomasas, izmanto siena un
skābbarības ražošanai. ASV, Kanādā, kā arī Ukrainā lopbarībai audzē gan sojas, gan kukurūzas maisījumus.

Piedāvātās šķirnes:

ALEXA
Selekcionēta: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Austrijā
Reģistrēta: Austrijā 2015. g.
Sojas šķirne, kas nogatavojas ļoti agri, zied ar violetas krāsas ziediem, piemīt liels ražīguma
potenciāls daudzos Eiropas reģionos
•
•
•
•
•
•

Nogatavošanās grupa: 000
Lieliska noturība pret sakrišanu veldrē (noturīgāka nekā MERLIN šķirne)
Ļoti augsts ražīguma potenciāls (par 17 % lielāks nekā MERLIN šķirnei)
Stabila raža
Ļoti liels olbaltumvielu daudzums – 43 %
Tauku saturs – 21,2 %

Sējas norma: 80-90 augu/m², 90-100 kg/ha.

Baltās sinepes (Sinapis alba L.)
AUDZĒŠANA:
Augsne
Šķirne nav īpaši prasīga pret augsni. Diezgan labi aug visās augsnēs, izņemot skābas un ļoti mitras
augsnes. Spēcīgi reaģē uz augsnes auglīgumu. Vispiemērotākā augsne – viegla un vidēji smaga mālsmilts un smilšmāls, kas ir ūdenscaurlaidīgs. Optimālais pH ir 6,5-7,0.
Augu seka
Diezgan laba raža ir augsnē pēc visiem augiem. Labākās priekšaugu kultūras ir tās, kas atstāj augsni
bez nezālēm, jo pirmajās 2-3 nedēļās sinepes aug lēni. Augsnē, kur ir daudz nezāļu, trausli sinepju
dīgsti viegli tiek nomākti. Neiesaka audzēt sēklai augsnē pēc kāpostu, lopbarības biešu un cukurbiešu
audzēšanas, jo sinepes baro biešu nematodes. Izvairīties no krustziežiem augiem, jo tiem uzbrūk tie
paši kaitēkļi. Laba raža pēc melnās papuves, daudzgadīgās zāles, ziemas labības. Rotācija – 5 gadi.
Baltās sinepes ir laba priekšaugu kultūra citiem augiem. Iesaka kā priekšaugu kultūru labībai.
Mēslošana
Audzējot auglīgākās augsnēs, nemēslo.
Sējas laiks
Agri, tiklīdz ir iespējams tikt uz lauka.
Sēklas norma
12-15 kg/ha. Sēj 1,5-2 cm dziļi, ar 12,5 cm rindstarpām, pēc iesēšanas iestrādā ar kultivatora rulli. Iesējot ar plašām rindstarpām, sēklu vajadzēs mazāk, bet būs jākopj rindstarpas (jāirdina vismaz 2 reizes
līdz ziedēšanai).
Sējuma kopšana
Ja līdz izdīgšanai izveidojas zemes garoziņa, sējums jānoecē ar vieglām ecēšām pa rindstarpu diagonāli sēšanas virzienam. Sinepēm patīk mitrums, it īpaši sēklu dīgšanas posmā.
Balto sinepju stiebri, lapas un pākstis ir blīvi apaugušas ar rupjiem matiņiem, tāpēc augiem mazāk
uzbrūk kaitēkļi.

Novākšana
Nobriestot stiebrs paliek maigāks. Ražu novāc ar labības kombainu, kad nobriest 75 % sēklu (75 %
pākšu paliek pelēcīgi dzeltenīgā krāsā, sēklas – dzeltenas, bet lapas – nožūst un nokrīt). Negaidīt pilnīgu sēklu nobriešanu, jo sēklas izbirst. Kombainus sagatavo tāpat kā rapša novākšanai. Ar kombainu
nokultas sēklas jāžāvē temperatūrā, kas nav augstāka par 35 °C, līdz sēklu standarta 10 % mitrumam.
Izejvielu, kuras iepērk, standarta mitrums ir ≤ 8-9 %.
Cits
Bišu atvešana uz lauka 2-3 dienas pirms ziedēšanas (2-3 bišu saimes uz 1 ha) palielinās ražu. Viens zieds
zied 3-4 dienas, bet ja ir pietiekošs daudzums kukaiņu- apputeksnētāju, zied īsāku laika posmu. Ziedi
izdala spēcīgu medus aromātu. No 1 ha sinepju bites var savākt līdz 100 kg medus.
Dīgstu periodā augi aug ļoti lēni. Atkarībā no mitruma daudzuma augsnē un gaisa temperatūras, no
dīgstu parādīšanas līdz butonizācijai paiet 20-30 dienas. Vēlāk augi aug un audzē veģetatīvo masu ātrāk. No butonizācijai līdz ziedēšanai paiet aptuveni 11-16 dienas. Augi zied 22-30 dienas. Balto sinepju
veģetācijas periods, atkarībā no augšanas apstākļiem, var variēt no 72 līdz 112 dienām.
No visām sinepju šķirnēm balto sinepju sēklas ir vislielākās, gaiši dzeltenā vai salmu krāsā.

Piedāvātās šķirnes:

BAMBERKA
Selekcionēta: Hodowla Roslin Smolice Sp.z.o.o., Polijā
Reģistrēta: Polijā 2006. g.
Tā ir pirmā Polijā selekcionētā šķirne, no kuras sēklām izspiestas eļļas sastāvā nav eruka skābes, vai tās saturs ir tik neliels, ka eļļu var lietot cilvēku pārtikā
Šīs šķirnes sēklās konstatē lielu daudzumu (>63%) oleīnskābes, kas regulē holesterīna daudzumu asinīs. Šķirne vispirms ir domāta sēklu audzēšanai, bet tā arī lieliski noder kā zaļais mēslojums, jo šķirnei
piemīt pretaudzēju īpašības, un augi saražo ļoti daudz zaļās masas. Pēc uzturvērtības balto sinepju
masa gandrīz līdzinās āboliņam, vīķu un auzu maisījumam.
Baltās sinepes ir eļļas augi, kas ir bagāti ar medu, der lopbarībai un zaļajam mēslojumam. Tām piemīt fitosanitārās īpašības – iznīcina slimību izraisītājus, kas mīt augsnē. No dziļākiem augsnes slāņiem
„izceļ“ uz augsnes virsmas sēru un citas uzturvielas. Ir dati par to, ka baltās sinepes mazina nezāļu
daudzumu augsnē. Šīs šķirnes augi pacieš skābāku augsni.
Ar baltajām sinepēm iesaka sēt laukus, kas atrodas tuvāk bišu dārziem. Dzeltena ziedu krāsa un spēcīgs medus aromāts pievilina bites. Nektāra daudzums sinepju augu ziedos ir atkarīgs no sējas laika:
iesējot septembrī, bites var savākt 152 kg medus no hektāra, iesējot maija beigās – 60 kg, iesējot jūnija
beigās – 54 kg medus. Medus ir dzeltens, ar pikantu garšu un patīkamu aromātu, bet to nedrīkst atstāt
bitēm ziemai, jo tas ātri kristalizējās.
No visām sinepju šķirnēm balto sinepju sēklas ir vislielākās, gaiši dzeltenā vai salmu krāsā.
Sējas norma audzēšanai: 12-17 kg/ha

MARYNA
Selekcionēta: uzņēmumā Nasienna „GRANUM“ J. Manias, Polijā
Balto sinepju šķirne, kas ievērojami samazina nematožu cistu daudzumu augsnē
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidēja sēklu raža – 1,8 t/ha
Ziedēšana – vidēji vēla
Augi – vidēja augstuma (133 cm)
Noturīgums pret sakrišanu veldrē – 6,9 balles (no 9,0)
1000 sēklu masa – 6,9 g
Eļļas daudzums – 29,5 %
Olbaltumvielu daudzums – 44,8 %
Šķiedrvielu daudzums – 9,0 %
Ievērojami samazina nematožu cistu daudzumu augsnē
Cukurbiešu nematožu (Heterodera schachtii) iznīcināšanas indekss – P=0,49
Plaši pielieto kā starpaugus rudens sējai (zaļajam mēslojumam)

Baltās sinepes var audzēt arī sēklu ieguvei, kuras tiktu izmantotas pārtikas ražošanā, taču lauksaimniecībā tās var būt vairāk noderīgas. Baltās sinepes var audzēt kā balsta augus zirņu un vīķu audzēšanā.
Tās ir ļoti vērtīgas arī augsnes fitosanitārā stāvokļa (iznīcina nematodes) uzturēšanai, pēc to audzēšanas augi (it īpaši sakņaugi) ir ražīgāki. Kā starpaugi baltās sinepes saražo ļoti daudz zaļās masas, ko, iestrādājot augsnē, uzlabojas augsnes kvalitāte. Zaļās masas daudzums ir atkarīgs no augsnes, mitruma
un siltuma. Zaļā masa būtu jāuzar, kad tās ir visvairāk, t.i., augu ziedēšanas laikā.
Sējas norma audzēšanai: 12-17 kg/ha

Sareptas sinepes (Brassica juncea L.)
AUDZĒŠANA:
Augsne
Šķirne nav prasīga pret augsni, bet tai nepatīk ļoti smaga un ļoti viegla, neauglīga augsne.
Optimālais pH ir 6,5-7,0.
Augu seka
Iesaka audzēt pēc ziemas kultūraugiem vai pākšaugiem. Vislabākā raža pēc daudzgadīgas
zāles, ziemas kultūraugiem, pākšaugiem un uzkrājošiem augiem. Jāsēj augsnē, kur nav
nezāļu. Pēc sinepēm nerekomendē sēt krustziežus augus, linus, jo uzbrūk tie paši kaitēkļi
(sprakšķi).
Mēslošana
Audzējot auglīgākās augsnēs, nemēslo.
Sējas laiks
Agri pavasarī, tiklīdz ir iespējams tikt uz lauka (aprīļa beigās-maija sākumā, līdz maija vidum). Iesējot vēlāk, ļoti uzbrūk sprakšķi.
Sēklas norma
12-14 kg/ha. Sēj 1-2 cm dziļumā, ar 12,5 cm rindstarpām, pēc iesēšanas apstrādā ar kultivatora rulli. Iesējot ar plašām rindstarpām, sēklu vajadzēs mazāk, bet būs jākopj rindstarpas
(jāirdina vismaz 2 reizes līdz ziedēšanai). Piemeklējot sēklas normu, jāņem vērā augsnes
auglīgums, pirmssējas iestrādes kvalitāte, nezāļu daudzums. Mazāk apstrādātā augsnē sēklas norma būtu jāpalielina.
Sējuma kopšana
Ja līdz izdīgšanai izveidojas zemes garoziņa, sējums jānoecē ar vieglām ecēšām pa rindstarpu diagonāli. Sinepēm patīk mitrums, jo īpaši sēklu dīgšanas laikā, bet augšanas periodā
tās ir izturīgas pret sausumu.

Novākšana
Nobriestot stiebrs paliek tumšāks. Ražu novāc ar labības kombainu, kad 75 % pākšu paliek
pelēcīgi dzeltenīgā krāsā, sēklas – dzeltenas, bet lapas – nožūst un nokrīt (aptuveni jūlija
beigās, augusta sākumā). Pēc nobriešanas pākstis, ja nav mehāniski bojātas, sēklas neizber.
Kombainus sagatavo tāpat kā novācot rapsi. Ar kombainu nokultas sēklas nekavējoties
jāžāvē temperatūrā, kas nav augstāka par 35 °C, līdz sēklas standarta 10 % mitrumam. Ieteicams nesteigties nokult ne visai nobriedušas un mitras sinepes, jo sēklas var sākt pelēt.
Izejvielu, kuras iepērk, standarta mitrums ir ≤ 8-9 %.
Cits
Bišu atvešana uz lauka 2-3 dienas pirms ziedēšanas (2-3 bišu saimes uz 1 ha) palielinās ražu.
Ziedi izdala spēcīgu medus aromātu. No 1 ha sinepju bites var savākt līdz 100 kg medus.
Sēklas – sarkani brūnā vai tumši brūnā krāsā

Piedāvātās šķirnes:

OPALESKA
Selekcionēta: OSEVA PRO a.s., Čehijā
Vidēji agrīna brūno Sareptas sinepju šķirne
Šīs šķirnes sinepju sēklas ir paredzētas lietošanai pārtikā. Sēklas plaši pielieto medicīnā un
garšvielu industrijā. No Sareptas sinepēm spiež lieliskas kvalitātes sinepju eļļu. Ar medu
bagāti augi, var lietot kā zaļo mēslojumu. Augi ir vidēji augsti (120-150 cm), noturīgi pret
sakrišanu veldrē. Sēklas ir tumši brūnā krāsā. 1000 sēklu masa – 2,5 g, eļļas daudzums sēklās – vidējs (35-46 % no sausnas). Lapas – šauras, vidēji garas. Pākstis 3-5 cm garas, iekšā
– 16-20 sēklas. Augi ir noturīgi pret slimībām, nav prasīgi pret augsni, lieliski aug arī mazāk
auglīgās, smilšainās augsnēs. Ražīgumu pielīdzina balto sinepju šķirņu ražīgumam, iespējama atšķirība – tikai 10 %.
Sējas norma: 100-120 augu/m², 10-12 kg/ha

UAB „Agrolitpa“ darbības pamatvirzieni:
•

Pupu un lopbarības graudzāļu sēklas.

•

Dažādiem nolūkiem domāti daudzgadīgo lopbarības zāļu sēklu maisījumi.

•
Daudzgadīgo zāļu maisījumi tehnogēno (nogāžu, ceļa malu, rekonstrukcijas zonu)
zonu apzaļumošanai.
•

Mauriņu zāļu sēklas un to maisījumi.

•

Sertificētas labības sēklas (auzas, kailauzas, mieži, kvieši, speltas kvieši, tritikāle).

•

Citu lauksaimniecības lopbarības augu sēklas:
-

kukurūza (skābbarībai, graudiem),

-

sējas griķi,

-

bietes (lopbarības, puscukurbietes),

-

sējas zirņi (pārtikai vai lopbarībai),

-

pupas,

-

vīķi (sējas, rudzu),

-

sējas aunazirņi,

-

pārtikas lēcas,

-

šaurlapu lupīnas,

eļļas augi (eļļas rutks, baltās un brūnās sinepes, ripsis, rapsis, linsēklu lini, parastās saulespuķes, sējas kaņepes, sējas idras, sarmatainā soja, parastās ķimenes),
-

citi augi: viengadīgais āboliņš, bišu facēlijas, sējas koriandrs, amoliņš u.c.

•

TGS maisījumi, kuri ir domāti zaļajam mēslojumam un augu zaļajam mēslojumam.

•

Zāle pasējai.

•

Lopbarības augu sēklu pavairošana. Audzēšanas un iepirkšanas līgumu noslēgšana.

•

Bioloģisko lopbarības augu sēklkopības attīstīšana.

•
Konsultācijas par zālienu ierīkošanu un lietošanu, lopbarības augu sēklkopības jautājumos.
•
Konvencionālās saimniecībās izaudzēto izejvielu (ķimenes, griķi, speltas kvieši un kailauzas) iepirkšana.
•

Bioloģiskajās saimniecībās izaudzēto izejvielu iepirkšana:
pārtikas izejvielu (aunazirņu, auzu, griķu, baltsēklu lupīnu, kviešu, rudzu,
miežu, kailauzu, spelta kviešu, sojas, lēcu, zirņu) iepirkšana, sagatavošana un eksports.
Lopbarības bio (auzu, kviešu, tritikāles, rudzu, miežu, lupīnu, pupu, sojas,
zirņu u.c.) un P2 izejvielu iepirkšana, sagatavošana un eksports.
eļļas/garšvielu augu (ķimeņu, balto un brūno sinepju, sējas koriandra, linsēklu linu un šķiedras kaņepju) bio izejvielu iepirkšana, sagatavošana un eksports.

AICINĀM AUDZĒT SĒKLAI:
Pļavas auzenes

Pļavas auzenes

Sējas griķus

Sarkanās auzenes

Sarkano āboliņu

Sējas zirņus

Pļavas timotiņu

Bastarda āboliņu

Pupas

Parasto kamolzāli

Vīķlapu esparcetes

Šaurlapu lupīnas

Daudzgadīgās
airenes

Lopbarības redīsus

Dzeltenās lupīnas

Viengadīgās
airenes

Baltās sinepes

Parastos kviešus

Auzeņairenes

Sējas vīķus

Tritikāli

Pļavas skarenes

Šķiedras kaņepes

Parastos miežus

Pļavas lapsastes

Bišu facēlijas

Sējas auzas

Tas nozīmē:
–
–
–
–
–
–

ilggadēju sadarbību
konsultācijas
augstu ienesīgumu
sēklas der augsnēm ar visdažādāko mehānisko sastāvu
pirmssējas problēmu atrisināšanu
minimālu zemes apstrādi (audzējot daudzgadīgas zāles)

Kā arī aicinām noslēgt līgumus un audzēt:
1.
2.
3.

Sējas auzas („gluten free“ kvalitāte)
Sējas griķus („gluten free“ kvalitāte)
Sējas zirņus

Nodrošinām ar sēklām, sniedzam konsultācijas.

