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z/s “Pīlādži” skaitļos:

• Saimniecība dibināta 1992. gadā;

• Šobrīd apsaimnieko ap 2000 ha LIZ (sākotnēji 7 ha);

• Nodarbina 16 strādājošos (visa gada garumā);

• Nodokļos gadā tiek samaksāti ap 150 tūkst. EUR;

• Pamatā audzē ziemāju kultūras- mieži, kvieši, rapsis, 

kā arī vasarājus- kvieši, pupas, dzeltenie zirņi (līdz 

2004. gadam arī cukurbietes);

• Izaudzētās ražas kopapjoms- ap 10 tūkst. tonnas gadā;

• Pākšaugi saimniecībā tiek audzēti kopš 2014. gada;

• Gadā augsnē tiek iestrādātas +/-1200 tonnas kaļķa;

• 70% no platības ik gadu tiek uzarta;

• Zemes auglība- 32 līdz 45 balles (pēc VZD datiem);



Pākšaugi saimniecībā skaitļos:

• Tiek audzēti kopš 2014. gada;

• Sākotnēji tikai lauka pupas, kopš 2020. gada

arī dzeltenie zirņi;

• Pākšaugu platība pa gadiem- no 14 ha līdz 120 ha;

• Ražība: lauku pupas 2,5 t/ha- 5,4 t/ha;

dzeltenie zirņi 4 t/ha;

• Dzelteniem zirņiem pērn veikts tikai viens AAL 

miglojums- herbicīds nezāļu ierobežošanai; 



Audzēšanas tehnoloģija- konvencionāla

• Tiek sēta rudens arumā ar universālu 
pneimatisko sējmašīnu (Vaderstad 
Spirit);

• Pirms sējas arums tiek kultivēts 
(Vaderstad NZA) vai sagatavots sejai ar 
preses veltni (Vaderstad Rexius twin);

• Audzēšanā tiek izmantoti AAL- nezāļu, 
kaitēkļu un slimību ierobežošanai;

• Izaudzētā raža tiek novākta ar rotora tipa 
kombainu (Case IH), kas aprīkots ar vario
tipa hederu;

• Izaudzetā raža tiek kaltēta ar
nepārtrauktas darbības dubultplūsmas
kalti (Alvan Blanch);



Pākšaugi saimniecībā- kāpēc audzējam?
• Labi iederas saimniecības augu sekā;

• Ne visur šobrīd iespējams izaudzēt rapsi-ir lauki, 

kuros staltbriežu postījumi ziemā sasniedz pat 80% 

lauka (dzīvnieki baros virs 100 īpatņiem);

• Pākšaugu pozitīvais pēc-efekts nākamai kultūrai-

piemēram, kviešiem iespējams plānot mazāku

slāpekļa devu;

• Tiek pagarināts ražas novākšanas tehnikas

izmantošanas ilgums;

• Pēc ražas novākšanas nākamai kultūrai zeme nav jāar;

• Mazsvarīgs noteikti nav arī brīvprātīgs saistītais

atbalsts par proteīnaugiem (SAP)- to nepieciešams

saglabāt arī nākotnē; 



Pākšaugi saimniecībā- kas traucē audzēt?
• Ja izpaliek cīņa ar staltbriežiem, tad atslābt neļauj 

zosis, nākotnē atgriezīsies arī mežacūkas;

• Nevienmērīga izsēja lauka pupām;

• Cīņa ar kaitēkļiem lauka pupās- neefektīva-sēklgrauža 

bojājumi samazina kvalitāti, kvalitātes noteikšana bieži vien

subjektīva;

• Kulšanas laikā samērā lieli zudumi- nepieciešams 

veikt investīcijas specializēta hedera iegādei, zirņu 

kulšanas laikā kombainam jānodrošina vienmērīga 

plūsma- rotora kombainam rodas disbalanss;

• Ilgais un specifiskais kaltēšanas process-ar zemu 

temperatūru un vairākos piegājienos;

• Ierobežots pircēju loks- pamatā tiek eksportētas,

piegāde Rīgas ostā (attālums 215 km), transporta

izmaksas 12-15 EUR/t.



Pākšaugi saimniecībā- kāda ir to nākotne?
• Sējplatība saimniecībā varētu saglabāties 

esošajā apjomā vai nebūtiski palielināties;

• Varētu pieaugt dzelteno zirņu īpatsvars- tie 
varētu tikt izmantoti arī saimniecības 
starpkultūru sējā, sējplatību varētu pozitīvi 
ietekmēt zirņu izolāta rūpnīcas izveide;

• Izaicinājums- tirgū samazinās pākšaugu
aizsardzībai pieejamo AAL daudzums, kas 
apdraud šo kultūru audzēšanu nākotnē;

• Konkurences cīņa ar importēto soju;

• Tuvākā nākotnē paredzēts mainīt sējas 
tehnoloģiju pākšaugiem- pārejot uz minimālas 
apstrādes sleju sēju (Horsch Focus);



Paldies par uzmanību!
Lai izdevusies nākamā sezona!


