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1) Kas mēs esam un ko darām?

2) Institūta pieredze, pētījumi un sadarbība ar 

ražotājiem.

3) Informācija uzņēmējiem.

Tēmas: 



• Pētījumi augļu un dārzeņu audzēšanā, 
ekspertīze politikas veidošanā un izglītībā

• Ģenetisko resursu saglabāšana 

• Sadarbība ar audzētājiem un augļu un 
dārzeņu pārstrādes uzņēmumiem

• Kultūra un tūrisms

Dārzkopības institūts - vadošais dārzeņkopības un 

augļkopības pētniecības centrs Latvijā



Virsmērķis:

Radīt jaunas zināšanas, izstrādāt jaunus produktus 

un inovatīvas tehnoloģijas, sekmēt Latvijas 

dārzkopības un tās pārstrādes produkcijas 

konkurētspējas paaugstināšanu ilgtspējīgas lauku 

attīstības kontekstā.

Lai to sasniegtu, darbības tiek veiktas vairākos virzienos, kopumā 

aptverot «NO LAUKA LĪDZ GALDAM»….. 



«NO LAUKA» 
Ko un kā izaudzēt?

Augļaugu selekcija - izveidot Latvijas apstākļiem piemērotas 
šķirnes ar komercaudzēšanai atbilstošu augļu kvalitāti



‘Ligita’ ‘Edite’ 

‘Liene’

‘Adele’ 
‘Ance’ 

‘Viktorija’

‘Sonora’ 

‘Paula’ 

‘Jānis’ 

‘Monta’ 

‘Rasa’ 

Dārzkopības institūta šķirnes

‘Laurina’

‘Karlens’

‘Lāsma’



Videi draudzīgas dārzaugu
audzēšanas sistēmas

augļkopības nozares attīstībai 



• Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana 
augļu un ogu dārziem



Tehnoloģijas uzņēmējiem - produkti patērētājiem!  

Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa sniedz  konsultācijas un 

pakalpojumus: 

➢augļu un ogu piemērotāko šķirņu izvēlē dažādiem pārstrādes 

produktu veidiem;

➢jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē;

➢pārstrādes produktu kvalitātes izvērtēšanā (t.sk. bioķīmiskās 

analīzes) un nodrošināšanā.



Āboli – kreba tipa āboli, jeb paradīzes ābolīši



Āboli – kreba tipa āboli, jeb paradīzes ābolīši

✓Polifenolu klases savienojums florizīns (sastopams ābolos, 
it īpaši mizā) var ietekmēt glikozes reabsorbciju nierēs, kas ir 
būtiski cukura diabēta ārstēšanā. 

✓Lielākais florizīna saturs noteikts kreba ābeļu šķirņu
‘Balsgard/ K 8/9-24’, ‘Cornelie’ un ‘Kerr’ spiedpaliekās. 



Krūmcidonijas

EUREKA programmas projekts Nr. E! 6240 

‘Rasa’, ‘Rondo’, ‘Darius’ –
krūmcidoniju šķirnes! 



Krūmcidonijas

•Augļi satur 63-92 mg% C vitamīna un 324-734 mg% fenolsavienojumu.

•Serdes daļa satur augstvērtīgas organiskās skābes.

•Krūmcidoniju sēklu eļļa ir bagāta ar nepiesātinātām taukskābēm: 
oleīnskābi (38 – 45 %) un linolēnskābi (45 – 50 %). 

EUREKA programmas projekts Nr. E! 6240 



Krūmcidoniju sukādes

Patents 2002. g. ►tehnoloģijas piemērošana rūpnieciskai ražošanai ► ražotāja 
piesaiste ► patenta licences realizācija ► sadarbība ar SIA “Amberbloom” ►
starptautiskā izstāde “Fruit Logistica 2012, Berlīne

Sadarbībā ar SIA “Amberbloom”, izstādē prezentējot LVAI izstrādāto un 
patentēto produktu - „krūmcidoniju sukādes”, iekļūts konkursa „Innovative
Awards 2012” TOP 10 skaitā.

Japānas krūmcidonijas 
(Chaenomeles japonica) šķirne 
‘Rasa’ - 2014. g. iekļūts LZA TOP 
“Desmit gada zinātniskie 
sasniegumi Latvijā”



Šobrīd krūmcidoniju sukādes ražo vairāk 
nekā 15 mazāki un lielāki uzņēmumi Latvijā

Krūmcidonijas un citas izejvielas sukādēm….



Krūmcidonijas un citas izejvielas sukādēm….

Upenes
Ķirši
Burkāni

Ražotājs SIA «Daro Cēsis»

Pīlādži

Sukādēm 
piemērotas
ēdamās šķirnes, 
kas ir mazāk rūgtas



Piedāvājums – dārzeņu sukādes



2010. g. pēc SIA Latekofood pasūtījuma 
uzsākts darbs pie tehnoloģiju izstrādes  augļu 
un ogu produktiem zīdaiņu uzturam

• Riga Food 2012 – SIA Latekofood
saņem zelta medaļu “Latvijas 
gada ekoprodukts”!

• 2014. g. kopā ar LLU PTF 
zinātniekiem iekļūts LZA TOP 
“Desmit gada zinātniskie 
sasniegumi Latvijā”



Produktu un tehnoloģiju izstrādē Institūtam ir izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar dažādiem pārstrādes uzņēmumiem Latvijā : 

“Lāči”, “Daro Cēsis”, “Laima”, “Ricberry”, „LatEkoFood”, „Puratos Latvia”, 

„Satori Alfa”, "Amberbloom”, „DUO AG”, “Very Berry”, “Rabarbers” u.c.

Dažādi produkti un tehnoloģijas:

➢SIA “Lat food LP” – izstrādāta sauso 

graudaugu produktu ražošanas tehnoloģija 

zīdaiņu uzturam

➢z/s “Liepsalas S” – izstrādāta 

saldumu ar paaugstinātu šķiedrvielu 

saturu ražošanas tehnoloģija



Produktu un tehnoloģiju izstrādē Institūtam ir izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar dažādiem pārstrādes uzņēmumiem Latvijā

➢SIA “Mežrozītes LV”  

izstrādāti produkti uz mežrozīšu 

bāzes

➢ SIA “Tiks Tev un Man”

izstrādāti jauni produkti -

sīrupi ar aromātiskiem augiem



Piedāvājumi bezatlikumu tehnoloģiju 
izmantošanā

Augļaugu audzēšanas un pārstrādes blakusprodukti –izejviela 
jaunu, funkcionālu produktu radīšanai

Lapas

Dzinumi 

Augļaizmetņi

Spiedpaliekas (miza, sēklas, kātiņi)

Serdes, sēklas



➢ Krūmcidoniju sēklu eļļas izpēte -
pārtikai, kosmētikai, farmācijai

Pētījumi projektu ietvaros un patreizējās iestrādes 

sadarbībai ar uzņēmējiem, t.sk. komercializācijai

Produkti:

➢ Piedevas (mērces) gaļas produktiem, 
izmantojot izejvielas no dažādu augļu un 
ogu pārstrādes blakusproduktiem;

➢ Krūmcidoniju sukādes ar samazinātu 
pievienotā cukura daudzumu

Projekts “Perspektīvas augļaugu komerckultūras - krūmcidoniju 

(Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un 

bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Nr.1.1.1.1/16/A/094)  



Plānots izstrādāt:

➢ skābpiena produktu, ar probiotiskām un prebiotiskām īpašībām un 
paaugstinātu šķiedrvielu saturu;

➢ diētisko šķiedrvielu batoniņu, piemērotu skolēnu uzturam.

Pētījumi projektu ietvaros un patreizējās iestrādes 

sadarbībai ar uzņēmējiem, t.sk. komercializācijai

Projekts  «Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, 

izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi»

Augļu 

spiedpaliekas/klijas

Hidrolīze, izmantojot 

fermentus
Funkcionāls 

produkts

Pienskābes 

(probiotiskās) 

baktērijas 

iegūst 

oligosaharīdus



Augļapvalku un graudapvalku izmantošana pārtikā

Mūsu mērķis ir:

saistīts ar jaunu funkcionālu/veselīgu

pārtikas produktu izstrādi no augu valsts

blakusproduktiem.

Kēksiņiem pievienojot augļu un ogu 

spiedpaliekas, varam tos bagātināt ar 

šķiedrvielām un polifenoliem

https://www.researchgate.net/project/Project-No1112-VIAA-1-16-201-The-development-of-new-synbiotic-food-products-using-enzymatic-hydrolysis-of-plant-by-product/update/5b866b63cfe4a76455ef1612?_iepl%5bviewId%5d=xXIGMXCWfGExZa3UKtndY5BK&_iepl%5bcontexts%5d%5b0%5d=projectUpdatesLog&_iepl%5binteractionType%5d=projectUpdateDetailClickThrough


Jaunu produktu klīniskie pētījumi

➢ Polifenolu klases savienojums - florizīns

➢ Eksperimentālā pilotpētījumā nelielam skaitam dzīvnieku (Zucker žurkām) 
konstatēts, ka ābolu spiedpalieku pulvera vienreizēja perorāla ievadīšana 
dzīvniekiem samazina/kavē glikozes pieaugumu asinīs 2 stundas pēc 
ēšanas. 

*
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(Pētījums veikts sadarbībā ar OSI, RSU 

projektu BIOMEDICINE un NATRES ietvaros)



Jaunu produktu klīniskie pētījumi

➢ Ābolu šķiedrvielu produkta izstrāde un testēšana 

(Pētījums veikts 

sadarbībā ar RSU 

projekta AgroBioRes

ietvaros)

Mērķis – noskaidrot ābolu šķiedrvielu ietekmi uz lipīdu profilu 

cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma.

1.mēr. ZBL 2.mēr. ZBL 3.mēr. ZBL

Mediānās vērtības 3.51 2.98 3.21
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✓ Pētījuma ilgums - sešas nedēļas; dienā lietots 150 g ābolu šķiedrvielu produkta. 

✓ Pētījuma beigās dalībniekiem novēroja “labā” holesterīna (ABL) līmeņa 

palielināšanos, “sliktā” holesterīna (ZBL) līmeņa samazināšanos, kā arī kopējā 

holesterīna līmeņa samazināšanos. 

✓ Pārbaudīta ābolu šķiedrvielu produkta ietekme pēc astoņām nedēļām, kad produkts 

vairs netika saņemts. Atkārtotas analīzes norādīja, ka ZBL līmenis ir paaugstinājies. 

Ražotājs:
SIA ''Giline for life"



Mērķis - izstrādāt smiltsērkšķu blakus-produktu (lapu un spiedpalieku) 
ekstraktus dzīvnieku barības piedevām.

Jaunu produktu klīniskie pētījumi

➢ Inovatīvu bioaktīvu smiltsērkšķu nepārtikas produktu izstrāde

(LZP sadarbības projekts)  

✓ LLU Veterinārmedicīnas fakultātē sadarbībā ar SIA „Daile AGRO” un ZS 
„Mežacīruļi” veikti pētījumi par smiltsērkšķu lapu un dzinumu 
eksperimentālo ekstraktu izmantošanu dzīvnieku (teļu un jaunlopu) 
veselības uzlabošanai.

✓ Iegūti pozitīvi rezultāti medikamentu lietošanas samazināšanai, tos aizstājot 
ar smiltsērkšķu ekstraktiem.



Jaunu produktu idejām
Sausais maisījums smūtiju pagatavošanai

• Skolēnu zinātniski pētnieciskais darba tēma saistīta ar jauniešu vidū 
tik populāro smūtiju lietošanu un to veselīgumu. 

• Darba gaitā tapa jauns, inovatīvs produkts – sausais augļu un 
dārzeņu maisījums smūtiju pagatavošanai. 

• Produkti izstrādāti uz kaltētu augļu un dārzeņu pulveru bāzes, 
nepievienojot saldinātāju, uzsverot nepieciešamību mazināt cukura 
daudzumu uzturā.



Jaunu produktu idejām
Vārītu burkānu un ķirbju pulveris jogurtiem

• Skolēnu darbos noskaidrots, ka , pulveris no svaigiem 
burkāniem un ķirbjiem satur vairāk karotinoīdu. Taču 
pievienojot jogurtam, to garša nav pārāk patīkama.

• Visaugstāko vērtējumu jauniešu vidū ieguva jogurts ar 
vārīto ķirbju piedevu, ko varētu ieteikt ražotājiem, 
izstrādājot jaunus jogurta veidus ar dārzeņu piedevu.



Kā veidojas sadarbība ar Dārzkopības institūtu?

• Tiešie kontakti - uzņēmējs ar ideju - Dārzkopības institūts

• Finansējuma iespējas - dažādi sadarbības projekti jaunu
produktu, tehnoloģiju izstrādē: LAD, LIAA Vaučeru
programma, Pārtikas kompetenču centrs, starptautiskie
(piem., Eurostars-2) Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un EUREKA Sekretariāta 

apvienotā programma, kas atbalsta pētniecībā un attīstībā (R&D) iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU) inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādē ar mērķi panākt priekšrocības tirgus 
konkurētspējā un iegūto komercializēt.

• Ārpakalpojumi konkrētu uzdevumu veikšanai.



Informācija uzņēmējiem
• Dārzkopības institūta mājas lapa 

Projekti:
Rezultāti īsos 

kopsavilkumos

Uzņēmējiem:
Tehnoloģiju pārnese

Pasākumi
Šķirnes 

Video pamācības
Publicētie izdevumi 

Elektroniskais žurnāls

Zinātne:
Pētījumu virzieni 

Publikācijas 



Informācija uzņēmējiem

• Latvijas augļkopju asociācija 

• Projekti/ Agrilink

https://www.laas.lv/lv/

https://www.laas.lv/lv/


PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Pilnīgas vai daļējas materiālu izmantošanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta!

dalija.seglina@llu.lv
t. 26482677

mailto:dalija.seglina@llu.lv

