Priekuļu pētniecības centrs

Lauka diena: Šķirnes mūsdienu klimatiskajos apstākļos
2019. gada 5. jūlijā
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

PROGRAMMA:
No plkst. 9.45 dalībnieku reģistrācija Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI)
Priekuļu pētniecības centrā (PPC), rīta kafija.
10.00 Atklāšana un vispārēja info par aktivitātēm Priekuļu pētniecības centrā –
AREI PPC vadītājs Varis Dedumets.
10.05 Aktuālie pētījumi laukaugu selekcijā un audzēšanas tehnoloģijās – AREI PPC
Laukaugu selekcijas un Agroekoloģijas nodaļas (LSAN) vadītāja Ilze Skrabule, LSAN
Priekuļu daļas vadītāja Līvija Zariņa.
10.20 LAP 16.2 projekta ‘Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju
izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un
ekonomisko rādītāju uzlabošanai' pirmie rezultāti– projekta vadītāja, selekcionāre
Arta Kronberga.

10.30- 14.00 Lauku apskate un diskusijas ar zinātniekiem un
sadarbības partneriem
(Piedalās SIA Bioefekts, SIA Ražošanas tehnoloģijas, SIA Krastmaļi sēklas...)
Tiks nodrošināts transports nokļūšanai pie izmēģinājumu laukiem.
10.30 – 11.10 Iepazīšanās ar ELFLA projekta “Pākšaugu, t.sk., Latvijā
netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas
apstākļos”. LAD240118/P4.
(Zirņi, pupas, lupīna, soja, vīķi)
Projekta vadītāja, vadošā pētniece Līvija Zariņa, pākšaugu selekcionāre Aina Kokare
11.10 – 11.50 Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskai lauksaimniecībai
perspektīvu,
Latvijā
selekcionētu
kartupeļu
un
graudaugu
šķirņu
demonstrējumu”(ziemāju labības). LAD240118/P3
Projekta vadītāja, pētniece Dace Piliksere
11.50 – 12.20 Iepazīšanās ar „Augsnes ielabotāju efektivitāti bioloģiskās
augsekas zirņu laukā”.
(SIA Ražošanas tehnoloģijas pārstāvji)

12.20 – 12.30 Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Inovatīvas zālāju sēklas
pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā” sākotnējās sēklkopības
sējumiem.
Projekta vadītāja L.Zariņa, agronome A. Bērziņa, SIA Krastmaļi sēklas pārstāvis
12.30 – 13.10 Iepazīšanās ar ELFLA projekta „ Perspektīvu, Latvijā selekcionētu
kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējumu dažādos Latvijas
reģionos”. LAD 240118/P2.
Projekta vadītāja, asist. A.Vaivode, labību selekcionāres L.Legzdiņa, I.Ločmele
13.10 – 13.20 Iepazīšanās ar kartupeļu šķirnēm konvencionālajā laukā.
Kartupeļu selekcionāre I. Skrabule
13.20 – 14.00 Iepazīšanās ar projekta “Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes
tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības
un ekonomisko rādītāju uzlabošanai” izmēģinājumu.
Projekta vadītāja, selekcionāre A.Kronberga
14.00 – 14.15 Iepazīšanās ar miežu ģenētiskajiem resursiem bioloģiskajā augsekā.
LZP/FLP projekts "Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju
izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas
un uzlabošanas iespējas"
Projekta vadītāja, miežu selekcionāre Linda Legzdiņa, pētn. Dace Piliksere
14.15 – 14.30 Iepazīšanās ar „Bioloģisko preparātu efektivitāti kartupeļos”.
SIA Bioefekts, SIA Ražošanas tehnoloģijas pārstāvji
14.30 Sēklaudzētāja komentārs (pie pusdienu galda): šķirnes, ko audzējam un
piedāvājam ražotājiem – AREI PPC galvenā agronome Ilona Alekse
15.00 Noslēguma diskusijas, individuālas konsultācijas.

Papildus informācija zvanot L.Zariņai, tālr. 28377052.
Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

– norāde, ka izmēģinājumi ierīkoti bioloģiskajā laukā.

