
Augi ar lielu 
pievienoto 
vērtību.

Audzēšana, izmantošana un potenciāls

Kas būtu jāņem vērā, ar kādiem šķēršļiem 
jums nāksies sastapties? Profesionāla stādu 
audzētāja pieredze un viedoklis.



Par mums

Stādaudzētava Dimzas ir ģimenes uzņēmums, kurš 
nodarbojas ar stādu audzēšanu, floristikas materiālu un 
izstrādājumu piegādi, labiekārtošanu un konsultāciju 
sniegšanu.

Tā nav bijis vienmēr
» Līdz 1959. gadam tas bija tikai pieturvietas nosaukums, 

līdz Latvijas dzelceļam tika dibināta dzelceļa
aizsargstādījumu distance.  

» 1995. gadā stādaudzētava tika privatizēta un ieguva
līdzšinējos nosaukumu. 

» Pa šiem gadiem ir bījuši kāpumi un kritumi, tomēr 
kopumā esam auguši un ieguvuši nenovērtējamu
pieredzi dekoratīvo stādu audzēšanā un kopšanā.

» 2021. gads. Attīstamies tālāk. No 10 audzējamām
sugām esam izauguši līdz 500+. Pakalpojumu klāsts
tiek paplašināts katru gadu. Digitalizējamies.
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Pievienotā vērtība

Mēs ļoti atšķirīgi saprotam ko nozīmē pievienotā vērtība. 
Kādam tas ir papildus iegūtais naudas apjoms, bet citam
tās ir iespējas kopumā.

Kas var būt pievienotā vērtība
augiem?
» Augļi – lietošana uzturā, blakusprodukti

» Auga daļas – pārtikas piedevas, medicīna

» Ārstnieciskas īpašības – tradicionālā un tautas medicīna

» Izskats – tūrisms

» Izmantošana – rūpniecība, krāsvielas, kosmētika

» Cits – būvniecība, ķīmiskā rupniecība, uct
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Tradicionālie augļaugi, ārstniecības augi

» Lapu kokaugi, ogu krūmi, vīteņi un 
riekstkoki

• ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši, aprikozes, persiki
un nektarīni.

• jāņogas, upenes, ērkšķogas, krūmcidonijas, avenes, 
kazenes, krūmmellenes, lielogu dzērvenes, 
brūklenes

• Vīnogulāji

• Lazdas un riekstkoki
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Mazāk pieskaršos tradicionālajiem augļaugiem, vairāk eksotiskajiem

Eksotiskie augļaugi

» Vīteņaugi, lapu, skuju kokaugi un krūmi

• aktinīdijas, citronliānas

• ciedru priedes, egles, kadiķi

• plūškoki, vilkābeles, aivas, ēdamie pīlādži

• sausserži, zelta jānogas, irbenes

Tā kā mūsu stiprā puse ir pieredze, kas gūta audzējot dažādus augus, sniegšu ieskatu
tieši audzēšanas niansēs, un mūsu redzējumā par audzēšanai perspektīvām sugām!



Parspektīvie augi
Kokaugi, lakstaugi
Augi, kuriem pievienotā
vērtība ir ēdami augļi, vai to 
daļas
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Skuju koki un 
krūmi
Ciedru priedes, priedes, kadiķi, egles



Ciedru priedes Pinus cembra
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Pavairo ar sēklu. Sēklas ievāc rudenī, izkrata, atdala no čiekura, sasēj kastītēs, vai uzglabā līdz pavasarim, sausā vai viegli mitrā kūdrā. 
Pienācīga stratifikācija uzlabo dīgtspēju. Jāuzmana lai nav par siltu – dīgst arī ziemas vidū. Kūdra skāba. Jaunajiem augiem nepieciešams 
papildus noēnojums – apdeg. Apdraud hermess un melnais galotņu vēzis. Populārākās Latvijā ir Eiropas, Sibīrijas un korejas ciedru priedes.



Kadiķi (Paegļi) Juniperus communis
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Pavairo ar sēklu vai spraudeņiem. Spraudeņi tiek sprausti agri pavasarī apsildāmā siltumnīcā vai lecektī, vai jūlijā. Ļoti jāvaktē mitrums. Kūdra
skāba. Jaunajiem augiem nepieciešams papildus noēnojums – apdeg. Uzturā lietojamas tikai parastā kadiķa ogas. 



Lapu koki
Vilkābeles, aivas, plūškoki



Vilkābeles Crataegus
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Pavairo ar sēklu. Sēklas ievāc rudenī uzreiz pēc pirmajām salnām, sapūdē, izskalo, un glabā viegli mitrā kūdrā. Sēšana notiek tikai nākamā 
gada rudenī. Garšs stratifikācijas periods. Apdraud ervinia am, īpaši vienirbuļu vilkābeles. Populārākās ir Pamīkstā, Asērkšķu (gari ērkšķi), 
Vēdekļa (vidēji lieli augļi)  un Arnolda vilkābeles (lieli augļi). Dekoratīvās šķirnes potē. 



Parastā cidonija jeb Aiva Cydonia oblonga
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Pavairo ar sēklu. Seklas atdala no augļa, sēj rudenī pirms sala. Pēc tam pēc nepieciešamības izpiķē, un audzē uz lauka līdz podošanas mirklim. 
Var pavairot arī noliekšņiem. Pavairošana ar spraudeņiem ir grūtāka, bet izmantojot augšanas stimulātorus arī to var paveikt. Vertīgākās
šķirnes potē. Audzēt viegli, galvenā problēma, ne vienmēr paspēj nogatavoties.  



Melnais plūškoks Sambucus nigra
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Pavairo ar sēklu, zālainiem un koksnainiem spraudeņiem. Stādaudzētavā izmantojam tikai spraudeņus, pamatā zālainos. Kosnainos
spraudeņus gatavo novembrī, glabā kūdrā, sprauž uz lauka pavasarī. Zālainos spraudeņus gatavo pēc Jāņiem. Augam izmantojami augļi arī no
dekoratīvajām šķirnēm. Sarkano plūškoku nedrīkst izmantot uzturā.  



Ēdamie pīlādži Sorbus aucuparia
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Potē parasti martā, aprīlī , vai aco jūlijā uz parastā pīlādža. Populārākās šķirnes šķirne "Granatnaja" – pīlādža un vilkābeles krustojums, 
"Burka", kas ir pīlādža un aronijas krustojums, "Nevežinskaja“, “Alaja krupnaja”, “Dessertnaja”, uct. Ieņēmīgs pret ervinia am. Arvien vairāk sāk
izmantot cukādēs, marmelādēs, gatavo sulas un citus izstrādājumus.



Lapu krūmi
Sausserži, zelta jāņogas, irbenes



Ēdamais sausserdis Lonicera sp.
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Pavairo ar spraudeņiem. Zālainos spraudeņus gatavo jau Jūnija sākumā, agrāk kā citus. Labāks pieaugums vērojams viegli skābā substrātā. 
Populārākās ir Kamčatkas sausserža Loninera kamtschatika šķirnes un hibrīdi, bet var iegādāties arī Lonicera edulis. Agri zied, kas nereti ir
problēma – salnās cieš ziedi. Agri ražo. Kaimiņos Igaunijā ir nopietni sausseržu audzētāji, kas plaši pielieto tos dažādu piena izstrādājumu raž.



Irbenes Viburnum opulus
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Pavairojam ar sēklām un zālainiem spraudeņiem. Sēklas vācam rudenī, pūdējam, skalojam, sējam pirms sala, vai pavasarī. Spraudeņi tiek 
gatavoti ap Jāņiem, Jūnija beigās. Otrajā gadā apsakņojušies spraudeņi tiek izstādīti uz lauka paaugties. Viegli audzējams, apdraud dažādi 
tinēji. Ļoti dekoratīvs rudenī. Zarus izmanto floristikā.



Zelta jāņogas Ribes aurum
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Pavairo ar gan koksnainiem, gan zālainiem spraudeņiem. Ļoti populāra ir vietējā šķirne Laila, bet nopērkamas ir arī Uzbekistānas un Krievijas
šķirnes tādas kā Trjohgramovaja, Saljut, Krupnoplodnaja, un citas. Daļēji pašneauglīga. Izteikti dekoratīva pavasarī un rudenī. 



Vīteņaugi
Citronliānas, aktinīdijas



Ķīnas citronliāna Schisandra chinensis
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Citronliānas pavairojam ar sēklām. Rudenī tās tiek ievāktas, sapūdētas, izspaidītas, un noglabātas līdz pavasarim mitrā kūdrā. Sēkas ir
smalkas - sēj smalki sijātā, viegli skābā kudrā. Noēnojums vēlams, jo dabiskie augšanas apstākļi tiem ir visai pablīvi mēži, gur lielāku daļa auga
aug noēnojumā, tomēr ražo arī saulē, pašas lapu paēnā. Izmantojamas visas augu daļas. Dzinumi – tējas, augļi – uzturā, saknes - tinktūrās



Aktinīdija Actinidia kolomikta
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Pavairo spraudeņiem. Gan koksnainiem, gan zālainiem. Labāks pieaugums pēdējiem. Sprauž jūnija vidū. Vēlams noēnojums, mikroklimata
kontrole. Latvijā izplatītākā dēļ ziemcietības ir Mandžūrijas aktinīdija Actinidia kolomikta, bet atrodamas ir arī Asā Actinidia arguta un tā 
saucamā auglīgā aktinīdija Actinidia polygama. Nākotnē draud konkurence no Polijas. Ir iestādītas lielas platības.  



Vēl var 
pieminēt..
Mežrozītes, kizils, aronijas, zīdkoki, 
fotīnijas, uct



Parspektīvie augi
Kokaugi, lakstaugi
Augi, kuriem pievienotā
vērtība ir izskats, vai kāds 
citas īpašības ko pamatā
izmanto tūrisma
piedāvājuma papildināšanā.
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Augi ar izteikti
krāšņu izskatu
noteiktos
gadalaikos..
Daži piemēri: Ceriņi (Dobeles ceriņu
dārzs), rododendri Babītes rododendru
audzētava, forsītijas, sarkanlapu formas, 
uct



Paldies par uzmanību

Andrejs Vītoliņš

+371 25911565

andrejs@dimzas.com

www.dimzas.com


