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Mācību programma 
              ProgrammaZM/2016/24_ELFLA 

Atbalsta saņēmējs:  Latvijas Augļkopju asociācija 
Mācību kursu lote: Nr.5Videi draudzīga saimniekošana(augļkopība) 
Mācību kursa nosaukums: Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. 
darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju 
pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences) 
 
Praktisko nodarbību diena. Vietas:  
z/s „Eglāji" Engures nov., Smārdes pag., Rauda 
SIA Daigone Tukuma nov., Pūres pag., Pūre 
SIA Lubeco  Talsu nov., Ārlavas pag., "Puriņi" 
Lielogu dzērveņu purvs Talsu nov., Ārlavas pag., "Piesaule" 
z/s "Cukuriņi" Talsu nov., Laidzes pag., Miegūze 

 
Datums:14.05.2019 
 
Prakses darbu vadītāji:  
Edgars Rubauskis 
Edīte Kaufmane 
Ilze Grāvīte 
Māra Rudzāte 
Valda Laugale 

 

             Darba grafiks 

7:15 izbraukšana no Rīgas 

8:50 Praktiskie darbi augļkopības saimniecībā „Eglāji” 

- Modernas augļu glabātavas darbības principi, augļu šķirošanas iespējas, sistēmas un nozīme; 

- iepazīšanās ar jaunumiem vainagu kopšanā; 

- iepazīšanās ar apūdeņošanas sistēmām paugurainā apvidū; 

- pieredze kooperācijā un realizācijas sistēmas veidošanā; 

9:50 Došanās uz nākošo prakses vietu 

10:20 Praktiskie darbi augļkopības saimniecībā sia„Daigone” 

- Darbu mehanizācijas iespējas dārzā (iepazīšanās dabā), t.sk. mehanizēta, kontūrgriešana 
ražošanas apstākļos ābelēm 

- Iepazīšanās ar ābolu glabāšanas iespējām izmantojot ULO tehnoloģiju 

- Augļu dārzu smidzinātājs moderniem dārziem efektīvai augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanai minimalizējot vides piesārņojuma riskus  

11:40 Došanās uz nākošo prakses vietu. Pa ceļam apstāšanās Talsos pie lielveikala Maxima,  
Kafijas pauze 



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 
   

13:20 Praktiskie darbi augļkopības saimniecībā SIA „Lubeco” 

- Iepazīšanās ar inovatīvu risinājumu izmantošanu zemeņu audzēšanā: audzēšana uz plēves, 
apūdeņošana, ražas vākšanas platformas izmantošana, datorizētas uzskaites sistēmas 
izmantošana; 

- Zemeņu audzēšanā izmantojamā tehnika; 

- Krūmcidoniju bioloģiskā audzēšana, pārstrāde; 

14:40 Došanās uz nākošo prakses vietu 

15:00 Iepazīšanās ar lielogu dzērveņu purvu saimniecībā "Piesaule" 

- iepazīšanās ar vidi , kas piemērota lielogu dzērveņu audzēšanai; 

- lielogu dzērveņu audzēšanā izmantojamā tehnika; 

- kooperācijas elementi ogu audzēšanā, realizācijas iespējas, tirgus tendences; 

16:20 Došanās uz nākošo prakses vietu 

16:40 Iepazīšanās ar smiltsērkšķu dārzu saimniecībā "Cukuriņi" 

- smiltsērkšķu dārzs dabā; 

- smiltsērkšķu audzēšanā un novākšanā izmantojamā tehnika; 

- realizācijas iespējas, tirgus tendences smiltsērkšķu kultūrām; 

17:30 Došanās atpakaļ uz Rīgu. Rīgā ap 19:00 

 

 

Praktiskie darbi notiks mācību dalībniekiem sadaloties 3 grupās.  
 

Kopā Prakse 8 st. 
 

 
 
 
 
 

 


