
www.arei.lv

AREI veiktie pētījumi 
pākšaugu audzēšanā

Dr.agr. Sanita Zute

AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas 

vadošā pētniece



Eiropā : trūkst pākšaugu audzēšanas un 
izmantošanas tehnoloģijas konkrētā reģionā

Problēmas: 

• Pākšaugi laukkopības sektorā konkurē ar kviešiem, rapšiem, kas spēj 
nodrošināt augstākas  un stabilākas ražas, lielākus ienākumus.

• ES valstīs ir pārāk maz ieguldīts pākšaugu audzēšanas 
tehnoloģiju izpētē un attīstībā  (R&D):

– ģenētikā, selekcijā un  pākšaugu augšanas un attīstības  izpēte  ->                

„mēs nepazīstam un nesaprotam pākšaugus“ 

– augu aizsardzības līdzekļi u.c. produkti un tehnoloģijas - >                            

trūkst rekomendāciju par  agrotehnikas paņēmieniem, kas  
mazinātu vides apstākļu limitējošo ietekmi uz ražību/proteīna 
ražu. 



Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto 
un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu 
tehnoloģiju ieviešanai:

• Zirņu un lauka pupu selekcijas materiāla 
izvērtēšana (vad.Mg.agr. Aina Kokare)

• 2020. gadā darba apjoms: 

zirņi  - 512 vien., lauku pupas – 280 ģen.vien.

– zirņu šķirnes «Bruno», «Retrija», «Zaiga», 
«Vitra», « Lāsma»,  «Rebeka PR» 

– lauku pupas « Lielplatones»  (saglabājamā šķirne)

ZM un lauksaimnieku organizāciju atbalstīta 
programma 



ZM  Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem
zinātnes projektiem

• Pākšaugi – alternatīva sojas 
izmantošanai proteīnbagātas
spēkbarības ražošanā

Projekta vadītāja : Dr.agr. Sanita Zute

Partneri : AREI, LAAPC, LLU (2013.-2017.)

Pākšaugu sugas : lauka pupas, lupīna, zirņi, 
vīķi, soja

Tehnoloģijas  konvencionālai un bioloģiskai 
saimniekošanai 



Pākšaugu perspektīva Latvijas apstākļos (2017.):

• Piegādes un patēriņa ķēdes = audzēšana + pārstrāde 

(izmantošana): lauku pupas, zirņiem – globālā mērogā, 

lupīna, vīķi, soja – vietējā mērogā

• Interešu grupās/tīkli: zināšanas, pieredzes apmaiņa, pārstrāde

• Ieguldījumi jaunu zināšanu uzkrāšanā (R&D):

– selekcija (daudzveidība + jāceļ  ražības potenciāls) 

– jāpilnveido audzēšanas tehnoloģijas, (tehnoloģiju adaptācija +situācijas 

monitoringi) 





Pākšaugu vietējo šķirņu un citu
ģenētisko resursu apraksti:
• 100 lauka pupas
• 104 zirņi
• 68 vignas pupiņas

https://www.arei.lv/sites/arei/files/
files/articles/D2_5_EUROLEGUME_2
017.pdf

https://www.arei.lv/sites/arei/files/files/articles/D2_5_EUROLEGUME_2017.pdf




ELFLA  “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem 
un informācijas pasākumiem” 

• Pākšaugu, t.sk., Latvijā 
netradicionālu sugu un 
šķirņu demonstrējums 
bioloģiskās saimniekošanas 
apstākļos

Projekta vadītāja : Dr.agr. Inga Jansone
Demonstrējumu vietas: 

Stende, Priekuļi, Viļāni
2018.-2022.



ELFLA “Sadarbība” apakšprogrammas 16.2 

• Inovatīvas labību un pākšaugu 
sējumu kopšanas tehnoloģijas 
izpēte pielietošanai nezāļu 
ierobežošanā bez pesticīdu 
lietošanas

Projekta vadītāja : Dr.agr. Līvija Zariņa 
Projekta partneri: 

AREI, SIA “Eko lauki” SIA  “Mistrs” 
2020.-2022.



ELFLA “Sadarbība” apakšprogrammas 16.1 

• Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski 
pamatoti risinājumi vietējās 
lopbarības ražošanai cūkkopībai: 
ģenētiski nemodificētas sojas un 
jaunu lopbarības miežu šķirņu 
audzēšana Latvijā

Projekta vadītāja : Dr.agr. Sanita Zute
Projekta partneri: 

AREI, & 13 partneri
2018.-2021.



„Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi 

vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai: 

ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā” 

Eiropas Inovatīvās Partnerības (EIP) darba grupa -
14 sadarbības partneri  =  nozaru eksperti:

Augkopības eksperti : 
• z/s Rubuļi, Saldus nov. 
• z/s Jaunkalējiņi , Smiltenes nov.
• z/s Bebri, Saldus nov.
• SIA BIOGUS, Vārkavas nov.
• SIA  Latgales LZC, Viļānu nov.
• SIA AKP (agr. Aigars Šutka)

Lopkopības eksperti : 
• z/s Rubuļi, Saldus nov. 
• z/s Stepnieki II, Ventspils nov.
• SIA Kviešu Putni (Dzintars Veide)
• SIA LRS Mūsa
• LLU

Nozaru politikas eksperti: 
• Zemnieku Saeima (Iveta Grudovska)
• Latvijas Cūkaudzētāju asociācija (Dzintra Lejniece)

Ekonomikas eksperti: 
• SIA  EDO Consult



Vai un kā Latvijā audzēt soju?

Ieguvums – vietējā izejviela  vai eksporta produkts 

• proteīna saturs pupiņu  sausnā  LV – 28 - 42 %, 

• labs neaizvietojamo aminoskābju saturs, 

• augstvērtīgas  eļļas  avots ~ 20% 

• augu maiņas dažādošana -> atstāj labu ietekmi uz pēcaugu

Problēmas :
• piemērotas šķirnes konkrētā reģionā -> ražas līmenis/stabilitāte
• tehnoloģijas – kā sēt, kopt sējumu, kā samazināt ražas zudumus?
• zināt, kādam mērķim izmantos ražu



Vai un kā Latvijā audzēt soju?



Pētījumi/zināšanas
par pākšaugu audzēšanu Latvijā – turpinājums…

• Ražas stabilitāte:

– > šķirņu izvēle/izvērtēšana 

– > sugu/šķirņu adaptēšanās spēja agroklimatiskā zonā 
(slimību izturība, augsne,  baktērijas, ... dienas garums u.c.)

– > specifiskais tehnoloģijās (no sējas līdz ražas novākšanai un 
pirmapstrādei)

• Ražas kvalitāte -> izmantošanas mērķis



Paldies par uzmanību!

www.arei.lv
sanita.zute@arei.lv

http://www.arei.lv/

