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KĀPĒC AUGĻKOPĪBA?

Kas bērnībā patīk, tas paliek sirdī mūžīgi.
–Žans Žaks Ruso

Mani mācīja tēvs un māte. Un es atceros, ko viņi mācīja. 
Tas, kas man uzticēts, to es padaru. Es pie tā turos.

–I.Ziedonis

Mēs, dārzkopji, zināmā mērā dzīvojam nākotnē… 

Pats lielākais, pats labākais vienmēr ir priekšā. 

Ar katru gadu viss pieņemas augumā un skaistumā.

–Karels Čapeks “Dārzkopja gads“

Pamats ielikts bērnībā un pamatskolā



Ja mūsu dvēsele ir dārzs, tad mūsu griba ir dārznieks mūsos: 

ko mēs gribam, to sevī stādām. 
–Aleksandrs Dimā

Izvēle - bioloģija, botānika

Nokļūšana Pētera Upīša dārzā - nejaušība vai likumsakarība

Iespējas nerodas tāpat vien, jūs tās izveidojat.
–Kriss Grossers

KĀPĒC AUGĻKOPĪBA?



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA?

Satikti pareizie cilvēki, kas devuši iedvesmu, 

padomu un palīdzējuši īstenot sapņus

Ja Jūs varat to nosapņot, Jūs varat to izdarīt.
–Volts Disnejs

Sapņa iedīgļi radās 1993.gadā, apmeklējot Norvēģijas augļkopības zinātniskās iestādes

Sapņa reālās aprises- 1994.gadā pusgadu stažējoties Zviedrijā



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

 Pirmsākumi, uzplaukums, noriets…

M.Skrīvele izpētījusi, ka Latvijā pirmās ziņas par dārzu kā vērtību meklējamas 14.gs., skaisti muižu un piļu augļu dārzi 
parādījās 18.gs, salīdzinoši lieli augļu dārzi sāka veidoties 19.gs. vidū. Īsts augļkopības uzplaukums iezīmējās Latvijas pirmās
brīvvalsts laikā, kad ar augļiem nodrošinājām sevi un daļa tika eksportēti uz Somiju, Zviediju, Vāciju un Krieviju.

Milzīgus zaudējums nodarīja 1939.-1941.gg ziemas, kad izsala ap 50% dārzu, jo sortimentā bija daudz neziemcietīgu 
Rietumeiropas šķirņu. Un, protams, to turpināja nīdēt Otrais Pasaules karš un 50 padomju varas gadi (kolektivizācija, 
nacionalizācija, kas iznīcināja paaudžu pēctecību, kas tik svarīga augļkopībā, un noteikti mazināja augļu patēriņu…)! 

Tiem, kuri strādā ar augļu kokiem, nepieciešama pacietība. 
Kam nav pacietības, lai ar augļkopību nenodarbojas, 
bet lai nopērk raķetes un sarīko uguņošanu. 
Tur efekts būs sasniegts tūliņ.

– P. Upītis

1990-to gadu vidū sākām visu no gala!

Bet…



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

 20.gs. beigas - 21.gs. sākums –
jaunas komercaugļkopības sistēmas izveide un ieviešana Latvijā

Dobeles institūts bijis iniciators 

Šobrīd: saskaņā ar Latvijas Augļkopju asociācijas datiem 2020.gadā ir ap 7 900 ha komerciālu augļu dārzu, t.sk. 

ābeles 2800 ha
bumbieri 154 ha
plūmes 87 ha

zemenes 502 ha
avenes 200 ha
smiltsērkšķi 1289 ha. 

ķirši 120 ha
krūmcidonijas 609 ha
dzērvenes 181 ha

krūmmellenes 373 ha
upenes 1482 ha
jāņogas un ērkšķogas 96 ha

Saimniecības ir dažāda lieluma – pārsvarā mazas 3-5 ha, tikai 10-15% ir saimniecības, kuru augļu dārzu platība ir virs 15 
ha. Pārsvarā tās specializējas uz 1-3 kultūrām, pieaug to skaits, kam paralēli ir arī pārstrāde. Kopš 2006.gada lielākā daļa 
saimnieko ar integrētām vai bioloģiskām metodēm.

4. risku mazinošu audzēšanas tehnoloģiju izstrādē; 
5. augļu uzglabāšanas metožu izstrādē dažādās vidēs; 
6. inovatīvu pārstrādes tehnoloģiju, t.sk. bezatlikuma, izstrādē.

1. jaunu audzēšanas sistēmu izstrādē un ieviešanā komercdārzos; 
2. šķirņu izvēlē (selekcijā un introdukcijā); 
3. labākās pasaules pieredzes pārņemšanā 

un tehnoloģiju adaptēšanā Latvijas apstākļiem; 



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

Augļaugu 

kultūra

LAD 

platības, ha

Aptaujās iegūtā 

ražība, t/ha

Teorētiski 

iegūstamā 

kopraža, t

Reālā kopraža 

saskaņā ar 

aptauju datiem, t

CSP patēriņa dati, 

t

Ābeles 2811 8,5 24558 10 000

36 200 (-25 800)
Bumbieres 154 7 1107 300

Ķirši 120 3 382 20

Plūmes 87 7 630 70

Krūmcidonijas 609 3 1067 800

Zemenes 502 7 3340 2 800

11 500 (-5 500)

Upenes 1482 1,5 1521 900

Jāņogas, 

ērkšķogas
96 4 326 50

Krūmmellenes 373 3 930 400

Dzērvenes 181 6 1086 1 000

Smiltsērkšķi 1289 3,5 3283 1 000

Avenes 200 2,5 534 320

KOPĀ 7906 x 38764 17660 47 700

2019.gadā viens mājsaimniecības loceklis Latvijā patērēja:
 25 kg svaigus vietējos augļus un ogas
 18 kg augļu un ogu pārstrādes produktus



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

Augļu un ogu patēriņš  dažādās valstīs 2018. gadā
% pieaugušo (virs 15 gadu vecuma), kas ikdienā lieto augļus
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KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

Nozares potenciāls: 

►Tirgus un patērētāju pieprasījums pēc vietējiem augļiem pieaug, piedāvājums nenosedz pat 50% no pieprasījuma 
(patēriņa). Ir grūti nodrošināt ES finansēto programmu “Piens un augļi skolai”.

►Ienākumi no ha ir ļoti augsti (pie atbilstošām tehnoloģijām rentabilitāte var sasniegt 180 %), kas ļauj attīstīties nelielām 
saimniecībām.

►Pieaug mazo un vidējo pārstrādes uzņēmumu skaits, kas pieprasa vietējo produkciju.

►Ziemeļvalstīs (t.sk.Latvijā) auguši augļi ir aromātiskāki, satur vairāk bioloģiski aktīvās vielas, var izaudzēt ar mazāku 
miglojumu skaitu - veselīgāki!

►Atsevišķām kultūrām strauji pieaug eksporta apjomi.



KĀPĒC AUGĻKOPĪBA LATVIJĀ?

Nozares izaicinājumi: 

►Kvalificētu speciālistu un konsultantu, kā arī sezonas strādnieku trūkums.

►Glabāšanas problēma (tai skaitā saldētavu un CA glabātavu trūkums), nepietiekama kooperācija (uzlabojas!).

►Risku mazinošu un roku darbu aizstājošu tehnoloģiju lēna ieviešana komercdārzos (apūdeņošanas sistēmas, 
tuneļi/segumi, pretkrusas un pretsalnu ierīces, mehanizēta koku vainagu veidošana, uc.).

►Lielas augsnes, klimata, reljefa atšķirības, bargas/svārstīgas ziemas prasa rūpīgu dārza vietas un šķirņu izvērtējumu. 
Strauji pieaugot retāku kultūru stādījumiem, pieaug specifiski patogēni, kas prasa dziļus pētījumus.

►Augļaugi ir daudz un dažādi, katrs prasa specifiskas zināšanas, pieredzi un ilgtermiņa pētījumus. 
Atbalsts šādiem pētījumiem ļoti trūkst!

Bez zinātnes neattīstīsies nozare, bez nozares nebūs zinātnes .
–Māra Skrīvele



DAUDZUS JAUTĀJUMUS JAU VAIRĀK KĀ 20 GADUS 
RISINA ZINĀTNIEKI DOBELĒ 

Baltijas jūras reģionam piemērotu 

dārzaugu šķirņu klāsta 

daudzveidošana un selekcija

Videi draudzīgas dārzaugu

audzēšanas sistēmas

Dārzaugu uzglabāšanas un 

pārstrādes tehnoloģijas
Dārzkopības zinātnes bioloģisko 

pamatu pētījumi



Bet 1980.g.1.augustā tā visa nebija…

1980.-1994.g.

Šobrīd

Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski 
pētnieciskā institūta Dobeles Augļkopības izmēģinājumu saimniecības 
Augļu koku selekcijas laboratorija

laborante, jaunākā/vecākā zinātniskā līdzstrādniece

1995.-2005.g. 

Valsts zinātniskās bezpeļņas organizācija 
Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija

vadošā pētniece, ZP locekle, direktore (no 1996.g.)

2006.-2015.g.

Atvasināta publiska persona (APP) 
Latvijas Valsts Augļkopības institūts

vadošā pētniece, ZP locekle, 
direktore (līdz 2013.g.), direktora p.i. (2015.g.)

vadošā pētniece, ZP locekle 

2016.- 2020.g. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
APP Dārzkopības institūts

vadošā pētniece, ZP priekšsēdētāja



ZINĀTNISKĀ DARBA  VIRZIENI, REZULTĀTI

►Plūmju, aprikožu un krūmcidoniju selekcija.

►Plūmju audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu/potcelmu kombinācijas.

►Krūmcidoniju audzēšanas un pavairošanas tehnoloģijas.

►Augļaugu citoembrioloģija (fluorescentā mikroskopēšanas metode pielāgota 
jaunai augļaugu kultūrai – krūmcidonijai) .

►Augļkopības - vienas no Latvijas bioekonomikas jomām, zinātnisko atziņu 
ieviešana tautsaimniecībā.

►Dārzaugu ģenētisko resursu izmantošana Latvijas kultūrvides 
bagātināšanai.

►Dārzkopības zinātnisko rezultātu un inovāciju popularizēšana sabiedrībai.



PLŪMJU REPRODUKTĪVĀS SFĒRAS ATTĪSTĪBAS 
CITOEMBRIOLOĢISKIE PĒTĪJUMI (1980.-1991.g.g.)

Šo pētījumu rezultātā tika atklātas vairākas likumsakarības par saikni starp
dažādas izcelsmes un ploiditātes plūmju ziedpumpuru attīstības gaitu un
ziemcietību, par apputeksnēšanās un apaugļošanās ātrumu atkarībā no
šķirņu kombinācijas un apkārtējās vides apstākļiem. Pētījumu rezultāti
apkopoti disertācijā, kas aizstāvēta 1991.gadā selekcijas un sēklkopības
specialitātē.

Nozīmīgākās publikācijas:

► Kaufmane, E. 1991. Plūmju reproduktīvās sfēras citoembrioloģiska izpēte (Zinātņu kandidāta
disertācijas kopsavilkums). Samohvalovichi, Belarus. 20 lpp. (krievu val.).

► Kaufmane, E. 1992. Cytoembyological features of the development of the reproductive organs of
plums in Latvia . ZA Vestis, 8(541), p. 70 - 72.

Plūmju izplatības būtiskākie limitējošie faktori ir piemērotība klimatiskajiem apstākļiem un pašaugības pakāpe.



PLŪMJU ĢENĒTISKO RESURSU IZVĒRTĒŠANA UN SELEKCIJA 
(1981.g. – turpinās)

Plūmju sugu daudzveidība ir ļāvusi selekcionāriem izveidot
interesantus un vērtīgus starpsugu hibrīdus un šķirnes ar
dažādu ploiditāti, bet sarežģījumi ar apputeksnēšanos un
apaugļošanos.

Šobrīd kopīgajā Eiropas datu bāzē reģistrētas vairāk nekā 2500 plūmju formas un šķirnes, no kurām lielākā daļa pieder Eiropas 
tipam, t. i. cēlušās no mājas plūmes (Prunus domestica L., 2n = 6x = 48). Šīs izcelsmes šķirnes  dod ap 90 % pasaules plūmju 
produkcijas un izceļas ar lielu daudzveidību. 
No tām aptuveni 1500 šķirnes izmanto selekcionāri 
aptuveni 30 Eiropas valstīs. 

Darbs mājas plūmju selekcijā Dobelē uzsākts ar selekcionāra
P.Upīša izveidotā selekcijas materiāla izvērtēšanu. Veicot
morfoloģisko, bioķīmisko un saimniecisko pazīmju izvērtējumu,
1999. gadā Latvijā reģistrēta šķirne ‘Minjona’; 2002. gadā -
‘Zemgale’.

Kopīgas selekcijas programmas ietvaros 1997.gadā tika uzsākta
Latvijas - Zviedrijas plūmju selekcijas materiāla izvērtēšana.
Rezultātā 2020.gadā Latvijā reģistrētas šķirnes: ‘Ance’, ‘Sonora’,
‘Adelyn’. Iekārtoti plašāki izmēģinājumi vairākās Latvijas vietās
atšķirīgos klimatiskajos apstākļos, kā arī Polijā, Vācijā, Rumānijā un
Lietuvā.



PLŪMJU ĢENĒTISKO RESURSU IZVĒRTĒŠANA UN SELEKCIJA 
(1981.g. – turpinās)

2007.gadā šajā darbā iesaistījās Ilze Grāvīte, kura izstrādāja un aizstāvēja 
Mg. un  Dr.darbus un šobrīd turpina selekcijas materiāla izvērtēšanu. 

2018.-2020.gg. reģistrācijai iesniegtas vēl 2 šķirnes no Latvijas-Zviedrijas 
selekcijas programmas – ‘Laine’ un ‘Zane’. 

Nozīmīgākās publikācijas:

► J.Kārkliņš, M.Skrīvele, E.Kaufmane, L.Ikase. 2007. Plūmju šķirnes. Latvijas augļu koku pomoloģija,
Rīga, 204 lpp.

► Butac M., Bozhkova V., Zhivondov A., Milosevic N., Bellini E., Nencetti V., Blazek J., Balsemin E.,
Lafarque B., Kaufmane E., Gravite I., Vasiljeva M., Pintea M., Juraveli A., Webster T., Hjalmarsson
I., Trajkovski V., Hjeltnes S.H. 2012. Overview of plum breeding in Europe. Acta Horticulturae, 981,
91. – 98.

► Kaufmane, E., Grāvīte, I., Trajkovski, V. 2012. Results of Latvian plum breeding programme. Acta
Horticulturae, 968, 55-60.

► Grāvīte I., Kaufmane E. 2013. Results of pollination studies of some new plum cultivars in Latvia.
Acta Horticulturae, 976.121. – 127.

► Kaufmane E., Gravite I., Ikase L. 2019. Plum research and growing. LZA Vēstis, B sekcija. Vol.73,
Issue 3 (720), pp.195-206. ‘Adelyn’

‘Laine’

‘Zane’



JAUNU METOŽU IZSTRĀDE UN ADAPTĀCIJA 
PLŪMJU SELEKCIJAS PROCESA PAĀTRINĀŠANAI

Plūmju konvencionālā selekcija (hibridizācija, sējeņu atlase utt.) ir ilgstoša, resursu un darba ietilpīga,
tāpēc selekcijā ieviesta MAS (marker assisted selection), lai mērķtiecīgāk veiktu vecākaugu atlasi,
ieviest precīzas atlases metodes pēc iespējas agrīnā attīstības stadijā, līdz ar to paātrinot selekcijas
procesu.

Nozīmīgākās publikācijas:
► Lācis G., Kaufmane E., Kota I., Grāvīte I., Trajkovski V. 2012. Genetic diversity and plasticity in selected

progeny of plum cultivar ‘Jubileum’. Acta Horticulturae, 935, 129-135.

► Kaufmane E.,Trajkovski V.,Lacis G.,Ikase L.,2002. Evaluation and characterisation of plum genetic resources in
Sweden and Latvia. Acta Horticulturae. 577, 207-215.

1996. gadā institūtā sāka strādāt Gunārs Lācis, kura vadībā Dobelē tika izveidota Molekulārās
ģenētikas laboratorija, šobrīd vada Ģenētikas un selekcijas nodaļu.

MAS ieviešana un pielietojums plūmju selekcijā  Latvijā:

Augu paraugu genotipēšana, identifikācija,  šķirņu izcelsmes noteikšana un precizēšana, 
vecākaugu mērķtiecīga atlase hibridizācijai.

Selekcijai nozīmīgu pazīmju marķieru izstrāde un pielietošana:

• Pašnesaderība –veikti plūmju pašnesaderības iedzimtības mehānismu pētījumi, alēļu sastāva 
analīze, veicot molekulāro metožu pārnesi no radniecīgām sugām, kā arī kombinējot 
fenotipiskos, citoembrioloģiskos un  molekulāros eksperimentus.

• Slimību izturība – rezistence pret PPV,nepieciešamo potenciālo rezistences donoru atlase, 
pielietojot molekulāros marķierus.



PLŪMJU ŠĶIRŅU UN HIBRĪDU 
BIOĶĪMISKĀ IZVĒRTĒŠANA UN PĀRSTRĀDE (1998.g. –turpinās)

Kopš 1998.gada DI sāka strādāt 
Dalija Segliņa - nenovērtējams 
ieguvums institūtam un augļu pārstrādei

Šķīstošā sausna

11,5 – 18 °Brix

Vācijas selekcijas

cvečes – 22 °Brix

Skābes (ābolskābe)  
1,1 - 3,5  % 

Minerālvielas:

K >P, Mg, Ca > Fe, 

Zn, Cu, Mn

Vitamīni:

A, B un P grupa, C

Augsts ogļhidrātu un 

diētisko šķiedrvielu 

saturs

Plaša šķirņu dažādība –

piemērotība svaigam

patēriņam un pārstrādei

SASTĀVS 



PLŪMJU ŠĶIRŅU UN HIBRĪDU 
BIOĶĪMISKĀ IZVĒRTĒŠANA UN PĀRSTRĀDE (1998.g. –turpinās)

Pateicoties 

šķiedrvielu saturam:
spēj attīrīt zarnu traktu, uzlabot zarnu 

peristaltiku un gremošanu,

kas kalpo kā aizsarglīdzeklis pret 

aterosklerozi, reimatismu un podagru

palīdz samazināt holesterīna

līmeni asinīs.
Plūmes veicina lieko nātrija sāļu un 

ūdens izvadīšanu no organisma:

un nieru nepietiekamības

simptomu atvieglošanai.

VESELĪBAI

D-galakturonskābe

labs palīglīdzeklis hipertonijas, 

sirds un asinsvadu slimību



PLŪMJU ŠĶIRŅU UN HIBRĪDU 
BIOĶĪMISKĀ IZVĒRTĒŠANA UN PĀRSTRĀDE (1998.g. –turpinās)

augļu 

stingrums

augļu gatavības pakāpe 

(diploīdās plūmes).

DI atlasītas piemērotākās šķirnes:

biezeņu zīdaiņu uzturam ražošanai

PĀRSTRĀDEI

sukāžu ražošanai

Svarīgs skābju

un cukura saturs

biezsulu ar noturīgu krāsu ražošanai

► Radenkovs V., E.Kaufmane, E.Rubauskis, D. Seglina. 2015. Preliminary results of 1-

methylcyclopropene influence on the quality of plums grown in Latvia. Proceeding of the

Latvia Academy of Sciences, Section B.

Nozīmīgākās publikācijas:
► Kaufmane E., L.Ikase, D.Seglina. 2010. Pomological characteristics

of plum table cultivars in Latvia. Acta Horticulturae 874, 337-341.



BEZATLIKUMA TEHNOLOĢIJAS - PLŪMJU KAULIŅU IZPĒTE

Plūmju kauliņu eļļa kā piedeva pārtikas vai 
kosmētikas produktu ražošanā.

Genotipa ietekme uz eļlas daudzumu kauliņos 
un eļļas sastāvu (taukskābes,tokohromanols, 
karotenoīdi un steroli) ir būtiska, savukārt 
sugas ietekme (heksaploīdās vai diploīdās 
plūmes) – nebūtiska.

Nozīmīgākā publikācija:
► Górnaś, P., Mišina, I., Grāvīte, I., Lācis, G., Radenkovs,

V., Olšteine, A., Segliņa, D., Kaufmane, E., Rubauskis, E.
2015. Composition of tocochromanols in the kernels
recovered from plum pits: the impact of the varieties and
species on the potential utility value for industrial
application. European Food Research and Technology.
Volume 241, Issue 4, 513-520.

~5%

~40%

kauliņi

sēklas

eļļa

augļi

~20%

~80%

kauliņu

čaulas



APRIKOŽU SELEKCIJA, ŠĶIRŅU UN POTCELMU PĀRBAUDE 
(1981.g. – daļēji turpinās)

Darbs aprikožu (Prunus armeniaca L.) selekcijā veikts uz selekcionāra P. Upīša selekcijas 
materiāla bāzes. Hibrīdu izvērtēšanas un šķirņu salīdzināšanas rezultātā ĢR kolekcijā 
ievietotas 35 šķirnes un hibrīdi. 

Rezultāti:

 1999. gadā Latvijā  reģistrētas aprikožu  šķirnes ‘Lāsma’, ‘Daiga’, ‘Velta’. Visas trīs šķirnes tiek 
pārbaudītas arī Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Slovēnijā. Šobrīd Latvija skaitās tālākais aprikožu 
ziemeļu izplatības reģions, bet Somijā un Igaunijā dažas kokaudzētavas vairo un mazdārzos augot.

 Veikta šķirņu introdukcija; izmēģinājumi ar dažādas izcelsmes potcelmiem par saderību ar šķirnēm 
un izturību pret   temperatūras svārstībām ziemas- pavasara periodā, kas ir galvenā problēma šai 
kultūrai Latvijas apstākļos.

 Pētīts dažādu tokoferolu saturs aprikožu kauliņos.

Nozīmīgākās publikācijas:

► S.Ruisa, Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas pomoloģija. Latvijas Valsts augļkopības
institūts, Rīga.206 lpp.

► Kaufmane E. 1996. Results of apricot breeding in Dobele. Problems of Fruit Breeding. Collection of Scientific Articles,
Jelgava ,1996, 19 - 24.

► Kaufmane, E., Lacis,G. 2004. Studies on selection of apricots and peaches with good fruit quality and winterhardiness in
Latvia. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. Vol. XII, Research Institute of Pomology and Floriculture,
Skierniewice, 321-329.

► Górnaś, P., Mišina, I., Grāvīte, I., Soliven, A., Kaufmane, E., Segliņa, D. (2015). Tocochromanols composition in kernels
recovered from different apricot varieties: RP-HPLC/FLD and RP-UPLC-ESI/MSn study. Natural Product Research, 29,
1222–1227.

‘Lāsma’

‘Daiga’‘Velta’



PLŪMJU AUDZĒŠANAS TEHNOLOĢISKIE PĒTĪJUMI 
(1996.g. – turpinās)

Pētījumi aptver šķirņu – potcelmu kombinācijas, vainagu veidošanu, apdobju un 
rindstarpu kopšanas veidus, videi draudzīgas audzēšanas sistēmas pamatu izstrādi u.c. 

 Pārbaudīti Eiropā un Krievijā selekcionēti plūmju potcelmiem un Latvijā komercaudzēšanai piemērotām 
šķirnēm. Rezultātā atlasīti Latvijā perspektīvi klonaudžu potcelmi , atrastas labākās šo potcelmu – šķirņu 
kombinācijas.  

 Pārbaudot vairākas Renklodes tipa šķirnes uz Vangenheima potcelma, konstatēts, ka, salīdzinot ar Kaukāza 
plūmes sēklaudžu potcelmiem, tie ātrāk sāk ražot, sākotnēji dod augstākas ražas, kaut koki ir mazāka auguma 
un vieglāk veidojami.

 Pētījumus ar dažādiem potcelmiem un jaunajām šķirnēm, kā arī dažādām vainagu veidošanas sistēmām turpina 
Ilze Grāvīte.

Nozīmīgākās publikācijas:

► Kaufmane,E.,Skrivele,M.,Rubauskis,E. 2006.The influence of different rootstocks on the growth and
yield of plum cultivars. Acta Horticulturae 734, 387.-391.

► Gravite I., Kaufmane E., Ikase L.,Cirsa E. 2019. Influence of different training systems on the
beginning of domestic plum production and yield. LZA Vēstis, B sekcija. Vol.73, Issue 3 (720), 244-
251.

► Grāvīte, I., Kaufmane E., E. Cirša, J. Lanauskas. 2020. Preliminary performance of six plum
rootstocks on six European plum cultivars in Latvia. Acta Horticulturae.1281: 137-143.



KRŪMCIDONIJU ĢENERATĪVĀS SFĒRAS ATTĪSTĪBAS, 
APPUTEKSNĒŠANĀS UN APAUGĻOŠANĀS 
CITOEMBRIOLOĢISKĀ IZPĒTE (1994.-2001.gg.)

Pētījumi veikti Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes Dārzkopības institūtā
Balsgardā, izmantojot tradicionālās citoembrioloģiskās metodes, bet kopš 1995. gada-
fluorescentās mikroskopēšanas metodi.

Šie pētījumi bija viena no ES 4. Ietvara projekta "Japanese quince (Chaenomeles
japonica) – a new European fruit crop for production of novel juice, flavour and fibre" 
(1998. – 2001.) sastāvdaļām (projekta vadītājs V.Trajkovski-Zviedrija, koordinatore no 
Latvijas puses – E.Kaufmane). 

Nozīmīgākās publikācijas:

► Rumpunen K., Trajkovski,V.,… Kaufmane E., … 2000. Domestication of Japanese quince (Chaenomeles japonica). Acta Horticulturae, 538:345-
348.

► Kaufmane E., Rumpunen K., 2002. Sporogenesis and gametophyte development in Chaenomeles japonica (Japanese quince). Scientia
Horticulturae ,241-249.

► Kaufmane E., Rumpunen K., 2002. Pollination, pollen tube growth and fertilisation in Chaenomeles japonica (Japanese quince). Scientia
Horticulturae ,258-271.

► Andersone,D., Kaufmane E. 2003. Flowering and Fruit Set in Japanese Quince (Chaenomeles japonica). Japanese Quince Potential Fruit Crop
for Northern Europe. Edited by K.Rumpunen, Dep. of Crop Science, Balsgard :29-36.

 Rezultāti: šī metode pielāgota jaunai augļaugu kultūrai – krūmcidonijai (Chaenomeles japonica). Ar tās palīdzību konstatētas 
apputeksnēšanās un augļu aizmešanās likumsakarības (EPP, dīgļsomas dzīvotspējas ilgums un putekšņu dīgļstobru 
augšanas ātrums pie dažādām kombinācijām un apkārtējās vides apstākļiem, uc.) , kam ir svarīga nozīme praktiskās 
selekcijas procesa paātrināšanā un ražības paaugstināšanā.



KRŪMCIDONIJU SELEKCIJA, AUDZĒŠANAS 
UN PAVAIROŠANAS TEHNOLOĢIJAS (2016.g. – turpinās)

2016. gadā pārņēmu no S.Ruisas šo pētījumu virzienu

2012. gadā Latvijā reģistrēta krūmcidoniju (kā augļauga) šķirne‘Rasa’ (pirmā Eiropā!)

2020.gadā – šķirnes ‘Rondo’un ‘Darius’(kopīgi ar lietuviešu un zviedru kolēģiem)

Nozīmīgākās publikācijas:

► Kaufmane E., S.Ruisa. 2020. Breeding of new cultivars of the fruit crop Japanese quince (Chaenomeles japonica) in Latvia. Acta Horticulturae.1281, pp.51-57. 

Selekcijas uzdevumi:

Augļi gludi vai nedaudz ribaini ar augstu bioloģiski aktīvo vielu saturu, 
iespējami mazu serdes daļu, vācot ražu, iespējami viegli atdalās no zara

Krūmi stāvi vai vidēji stāvi

Pilnīga vai daļēja pašauglība

Agri dod pirmās ražas (2., 3 gadā pēc stādīšanas) 

‘Rasa’

‘Darius’

‘Rondo’



KRŪMCIDONIJU AUDZĒŠANAS UN 
PAVAIROŠANAS TEHNOLOĢIJAS (2016.g. – turpinās)

Veiksmīgi īstenots ERAF projekts “Perspektīvas augļaugu komerckultūras -
krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un 
bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas”, par ko saņemta “Sējēja 2020” balva

Izstrādātas audzēšanas tehnoloģijas integrētajai un bioloģiskajai audzēšanas 
sistēmai, kas sevī ietver:

►Šķirņu izvēli

►Stādījumu ierīkošanu, kopšanu, mēslošanu

►Kaitīgo organismu izvērtējumu un augu aizsardzības metožu pielietojumu

►Dažādu audzēšanas paņēmienu ekonomisko izvērtējumu

Pētnieciskais darbs turpinās LZP, ZM un LAP projektos.

Pētīti bioaktīvi savienojumi augļos un blakusproduktos;

Izstrādāti jauni produkti: 

sukādes ar samazinātu pievienotā cukura daudzumu; 

mērce gaļas produktu kvalitātes uzlabošanai.



KRŪMCIDONIJU AUGĻU, SĒKLU, LAPU SASTĀVA 
DETALIZĒTA IZPĒTE UN PĀRSTRĀDES IESPĒJAS

Sēklas:

hidrofīlo un lipofīlo

savienojumu avots

Potenciāls: skābes!

~9–14%
Eļļas saturs

Polifenolu sav. (100g): 

(jūnijs)1505 mg >

(septembris) 542 mg

Tokoferolu (E vit.) saturs sēklu eļļā: 

(jūnijs) 0% > (augusts) 80%> 

(septembris) 100%

(olīveļļā-14, saulespuķu- 41%)

Svarīgākās taukskābes:

Oleīnskābe (38%)

Linolskābe (50%)

Alfa-linolēnskābe (0.43%)

Bioloģiski aktīvu savienojumu 

veidošanos dažādās augļu 

nogatavošanās fāzēs: 

C vitamīns –

‘Rondo’, ‘Rasa’, ‘Darius’: 

no 55-119 mg 100-1ml



KOPŠ 1996.GADA REGULĀRAS INSTITŪTA ORGANIZĒTAS STARPTAUTISKAS 
KONFERENCES, DARBA GRUPU SANĀKSMES u.c.

► EUFRIN - (European Fruit 

Research Instituie Network)-

kopš 2002. gada –Latvijas

pārstāve.

► ISHS (International Society for 

Horticultural Science) - kopš

1994. gada .

► EUCARPIA ( European 

association for research on plant 

breeding).- kopš 1994.gada.

► EC/PGR Prunus working group 

–2002.- 2017.gg., u.c.

Dalība starptautiskajās organizācijās:



CITA VEIDA DARBĪBA

► LZA īstenā locekle Lauksaimniecības un mežzinātņu nodaļa– kopš 2011.gada.

► LLMZA locekle – kopš 2001. gada.

► LZA Uzraudzības padomes locekle - kopš 2016. gada 

► LLU Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes locekle - kopš 2001. gada.

► ES 7. Ietvarprogrammas programmas „Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology” programmkomitejas locekle -

2006.- 2014.gg.

► ES Tehnoloģiskās platformas „Food for life” Communication, Technology Transfer and Training programmas darba grupas locekle –

2006.-2010.gg.

► ES COST akciju Pārtikas un lauksaimniecības Vadības komitejas (Domain Comittee on Food and Agriculture) locekle, 

Latvijas pārstāve –2008. - 2014.gg.

► Latvijas Zinātnes padomes (LZP) locekle –2008. - 2011. un 2016. - 2019.gg.

► LZP Ekspertīzes komisijas locekle - kopš 2008. gada.

► LZP Lauksaimniecības, vides, zemes un mežu apakšnozares ekspertu komisijas locekle: 2008.-2011. un 2016.-2019.gg.

► Latvijas Pārtikas tehnoloģiskās platformas valdes locekle - 2007.-2013.gg.

► Augu Nacionālās šķirņu padomes locekle –2001.-2019.gg.

► Latvijas Bioekonomikas pētniecības stratēģiskās apvienības priekšsēdētāja vietniece - kopš 2015. gada.

► Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC stratēģijas sagatavošanas darba grupas un projekta vad. (2011.gads); u.c…

► Dobeles novada deputāte – 2009. -2021.gg.



PĒTNIECĪBAS PROJEKTU VADĪŠANĀ, IZPILDĒ, 
PUBLIKĀCIJAS, ZIŅOJUMI KONFERENCĒS...

► ES Ietvara u.c. starptautiskie projekti – 8

► ERAF un ESF projekti – 5 + 2 infrastruktūras (t.sk. Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide 
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros - vadītāja)

► Valsts pētījumu programmas un LZP projekti – 8

► ZM un IZM finansēti projekti – 10

► Dalība ar ziņojumiem vairāk nekā 60 starptautiskās konferencēs, kongresos, darba semināros Zviedrijā, Šveicē, 
Vācijā, Francijā, Itālijā, Portugālē, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Ungārijā, Izraēlā, Čehijā, Spānijā, 
Slovēnijā, Slovākijā, Lielbritānijā, Austrālijā, Kanādā, ASV, Baltkrievijā, Bulgārijā. 

► 13 starptautisko zinātnisko konferenču zinātniskās komitejas locekle (norises vietas: Latvija, Lietuva, Igaunija, 
Norvēģija, Polija, Rumānija, Čehija, Grieķija).

►Publikāciju skaits: 143 (t.sk. 36 SCOPUS un WofSc, 9 grāmatas un monogrāfijas)

► H indekss: 8



PALDIES!
Neviens darbs, neviens sasniegums nav iespējams bez daudzu līdzcilvēku atbalsta! 

Mārai Skrīvelei
manai darba māmiņai

Akadēmiķim

Jānim Stradiņam

Akadēmiķiem

Baibai Rivžai un

Ojāram Spārītim

Viktoram Trajkovskim
Zviedrijā

Kolēģiem Dārzkopības institūtā
un citās draudzīgajās ZI

Manai mīļajai ģimenei

Valteram Hartmanam
Vācijā

Latvijas Zinātņu akadēmijai

Akadēmiķim

Rihardam Kondratovičam



Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi- sirds iesāpas no skaistuma.…

….Pasaulei patīk, ka viegli iet. Pieliec man, pieliec roku mazliet!
- I.Ziedonis


