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„Ko sēsi, to pļausi”
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (LSA) 

ir sabiedriska organizācija - biedrība, kas apvieno aktīvākos sēklu ražotājus un 
selekcionārus no visiem Latvijas reģioniem. 

Biedrība savu darbību uzsāka 1998. gadā un aktīvi iesaistījusies 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes darbībā. 

Tās galvenie uzdevumi ir pārstāvēt sēklkopības nozarē strādājošo 
intereses, palīdzēt risināt kopīgās problēmas un 

informēt sabiedrību par sēklkopībā aktuālo.  
Šo materiālu LSA sagatavojusi zemniekiem, lauku konsultantiem, 

studentiem un lauksaimniecības skolu audzēkņiem, 
kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlētos papildināt savas zināšanas 

par kultūraugu sēklkopības un selekcijas lomu katras valsts 
lauksaimniecības attīstībā. 

Lai šīs izdevums vēlreiz ikvienam no mums atgādina, 
ka ceļš uz labu ražu sākas no labas sēklas. 
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„Ko sēsi, to pļausi”. Šis teiciens 
latviešu tautas gudrību pūrā labi sa- 
protams gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē ikvienam lauksaimniekam.                 
Mūsdienās par veiksmīgām un kon-
kurētspējīgām uzskata tās saimnie-
cības, kas apgādātas ar modernu 
lauksaimniecības tehniku, spēj pie-
lietot labākos augu aizsardzības un 
mēslošanas līdzekļus, kā arī ražīgākās 
dzīvnieku vai augu šķirnes. Un tomēr 
ir vērts atcerēties, ka arī modernās 
tehnoloģijas nespēs sevi attaisnot, 
ja saimniekošanu nesāksim ar labu 
sēklu. Gluži tāpat, kā kārtīgs piena 
vai gaļas ražotājs savu ikdienu nevar 
iedomāties bez rūpēm par ciltsdarbu 
ganāmpulkā, arī graudu, kartupeļu vai 
zālaugu audzētājam viss sākas ar sēklu. 
Laba sēkla ir labas ražas pamats, bet 
labas sēklas sākums meklējams labā 
šķirnē un rūpīgā sēklkopības darbā.

Kultūraugu selekciju varam droši 
saukt par jauno šķirņu un labāko 
sēklu „darbnīcu”. Tieši tādēļ selekcijas 
attīstība noteiktā reģionā ir viens no 
priekšnoteikumiem lauksaimniecības 
kā nozares reģionālajai attīstībai un 
konkurētspējai. Tas ir ienākumu pa- 
mats visiem tiem uzņēmējiem – sēklu 
audzētājiem, sagatavotājiem, fasētā-
jiem un tirgotājiem – kas savu darbību 
saista ar sertificētas sēklas tirdzniecību. 
Kultūraugu selekcija nepieciešama, 
lai radītu jaunas konkrētā reģiona vai 

valsts apstākļiem piemērotas šķirnes, 
kas spētu nodrošināt atbilstošas kva-
litātes bagātīgu ražu un līdz ar to 
garantētu izdevīgu ražas pārdošanu 
šķirņu audzētājiem. 

Jaunu šķirņu veidošanas pamatā 
ir ilgstošs un smags darbs. Arī pēc 
šķirnes reģistrācijas selekcionāri un 
sēklkopji turpina strādāt, veicot šķir-
nes uzturēšanu un sēklkopību, kas 
garantē tai raksturīgo īpašību sa-
glabāšanos sēklu pavairošanas un 
sertifikācijas procesā. 

Šajā izdevumā sniegsim  informā- 
ciju par sertificētas sēklas izmantoša-
nas priekšrocībām, kā arī par šķirņu 
lietotāju tiesībām un pienākumiem.

Tāpat aicināsim atcerēties, ka ik-
viena uzņēmuma veiksmīgai saim-
niekošanai viens no stūrakmeņiem ir 
godprātīga attieksme: 

• pret sevi, savu darbu un nozari, 
no kuras šodien tavs uzņēmums gūst 
ienākumus; 

• pret visiem taviem partneriem – 
no selekcionāra, sēklas piegādātāja 
līdz pat ražas iepircējam; 

• pret apkārtējo vidi un nākamajām 
paaudzēm, kas turpinās mūsu zemes 
lauksaimnieku tradīcijas un kops ta-
vus laukus.

Latvijā paši lauksaimnieki var ie-
tekmēt to, kā dzīvosim un strādāsim 
tālāk, jo visa pamatā ir gudra un god-
prātīga izvēle.
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Jau 1938. gadā agr. J. Lielmaņa 
grāmatā „Augkopība” atrodama šā- 
da definīcija: „Sertificēta sēkla ir 
pārbaudīta sēkla, ko oficiāla valsts 
kontroles iestāde pārbaudījusi pēc 
visstingrākajām kvalitātes prasī-
bām”. Šodien varētu vien piebilst, 
ka sertificētas sēklas ir noteiktā 
valstī vai reģionā reģistrētu, tā-
tad atpazīstamu šķirņu sēklas, kas 
atbilst noteiktiem kvalitātes kri-
tērijiem. Eiropas Savienības un 
Latvijas Republikas likumdošanā 
reglamentētā sēklu kontroles – sa-
gatavošanas un aprites sistēma 
garantē sertificētas sēklas kvalitātes 
atbilstību visstingrākajām mūsdienu 
kvalitātes prasībām. Ja šīs prasības 
neizpilda, sēklas pircējam ir tiesības 
iesniegt sūdzību Valsts Augu Aiz-
sardzības dienestā (VAAD). 

Ir vērts atcerēties, ka, pērkot ser-
tificētu sēklu: 

• Tu zini, ko tu pērc. 
• Tu zini, kā tā augs. 
• Tu zini, ko tu iegūsi.

Lai garantētu šķirnei raksturīgo 
īpašību nodošanu no paaudzes 
paaudzē, sēklas pavairojot, tieši 
selekcionāri iesākumā veic šķirnei 
tipisko augu atlasi. Sevišķu vērību 

pievērš kultūraugu īpašībām, kas 
pārmantojas un nodrošina pietie-
kami augstu ražību, kā arī šķirnei 
raksturīgo ražas kvalitāti. Pēc 3-4 
gadu pavairošanas un regulāras kat-
ra auga uzraudzības gala rezultātā 
iegūst tā saucamo izlases sēklu. 

Nākamajā pavairošanas ciklā se- 
lekcionāri iegūst pirmsbāzes katego-
rijai atbilstošu sēklu, kuras kvalitāti 
novērtē VAAD inspektori. Saņemot 
pozitīvu vērtējumu, VAAD sēklas kva-
litāti apliecina ar sertifikātu, un tikai 
tad selekcionārs vai tā pārstāvis drīkst 
uzsākt šīs šķirnes sēklu tirdzniecību. 

Turpmāk šķirnes sēklu sertifikā-
ciju iespējams atkārtot vēl nākamos 
3-5 pavairošanas gadus, ja no- 
drošināta normatīvajiem aktiem at- 
bilstoša un nepārtraukta sēklu kva- 
litātes uzraudzība. Sertificētās sēklas 
cena ir augstāka par labas preču 
produkcijas cenu, jo tajā ietilpst gan 
sēklas izaudzēšanas, sagatavoša-
nas un sertificēšanas izmaksas, gan 
autoratlīdzības maksājums selek-
cionāra tiesību īpašniekam par labu-
ma gūšanu no šķirnes pavairošanas. 
Šī atlīdzība nonāk pie selekcionāra 
un ir būtisks finansiāls atbalsts turp-
mākai jaunu šķirņu veidošanai.

Kas ir sertificētas sēklas?  
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Šķirnes sēklu sertifikācijas pro-
cess sākas ar situācijas novērtēšanu 
šķirnes sējumā uz lauka (šķirnei ne-
tipisko augu klātbūtne, citu sugu 
piejaukumi, nezāļu un slimību iz- 
platība). Pēc ražas novākšanas un 
sēklu sagatavošanas laborato-
rijas apstākļos pārbauda sēklas 
dīgtspēju, dīgšanas enerģiju un 
veselību, sēklu tīrību no dažādām 
nezālēm un slimību ierosinātājiem. 

Šķirne ir 
kultūraugu kopums, ... 

kas no jebkura cita augu 
kopuma atšķiras vismaz ar 

vienu izteiktu īpašību. Šķirne 
uzskatāma par vienību, kas, to  
pavairojot, paliek nemainīga” 

(LR  „Augu šķirņu aizsardzības 
likums”)

Sēklu sertifikācija ir svarīgs priekš-
noteikums, lai ierobežotu parasto 
un karantīnas nezāļu, kā arī slimību 
turpmāku izplatību. 

Selekcionāri un sēklu audzētāji 
rūpējas, lai Latvijas zemniekiem bū-
tu pieejamas visu to šķirņu sēklas, 
ko lauksaimnieki vēlas audzēt savās 
saimniecībās un tieši ar tām šķirnei 
tipiskajām īpašībām, kuru dēļ audzē-
tāji izvēlējušies šo šķirni.

Šķirne – kultūraugu 
kopums, kas radīts selekcijas ceļā, 

kam piemīt noteiktas iedzimstošas 
morfoloģiskas, bioloģiskas un 

saimnieciskas īpašības 
(Valsts standarts, 1973.)

Sēklkopība – 
šķirnes sēklu pavairošana 

ražošanas vajadzībām, saglabājot 
šķirnes sākotnējās īpašības. 

(J.Naudiņš, Lauksaimniecības augu 
selekcija un sēklkopība, 1972.)

Sēklas – 
lauksaimniecības 

kultūru pavairošanas materiāls 
(graudi, augļi, pazemes bumbuļi 

u.c.), kas paredzēts izmantot sējai, 
augu pavairošanai. 

(Latviešu valodas skaidrojošā 
vārdnīca, 

http://www.tezaurs.lv/lvv)
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1. Sertificētas sēklas ir šķirnei 
atbilstošas sēklas. 
Šķirnei atbilstošas sēklas jau ģenētiski ir pamats, 
lai iegūtu ražas produktus ar noteiktām ražības un 
kvalitātes īpašībām.

2. Sertificētas sēklas garantē tīrību no 
citu šķirņu piemaisījumiem. 

Viendabīgs, tīrs šķirnes sējums nodrošina visu 
augu vienlaicīgu attīstīšanos un nobriešanu, 

iegūtajai ražai ir ar viendabīga kvalitāte.

3. Sertificētām sēklām
 ir pārbaudīta dīgtspēja. 
Dīgtspēja ir pirmais nosacījums, lai sējumā būtu pēc 
iespējas vairāk normālu un spēcīgu augu.

4. Sertificētām sēklām ir 
garantēta labāka veselība. 

Sēklas, kas iegūtas no veselīgiem augiem, nodro-
šina labu dīgtspēju, augstu dīgšanas enerģiju un 

augstāku ražu.

5. Sertificētas sēklas ir tīras no nezāļu sēklām. 
Zinot Latvijas augšņu piesārņotību ar dažādu sugu 
nezāļu sēklām, ir būtiski tām nepievienot jaunas, 
agresīvas nezāļu sugas un nepapildināt nezāļu sēklu 
krājumus. Cīņa par augšanas vietu, ūdeni un barības 
vielām var būtiski samazināt ieguvumu pat no 
visražīgākās kultūraugu šķirnes.

Desmit sertificētu sēklu priekšrocības
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6. Sertificētas sēklas ir tīras no 
karantīnas nezālēm.

Karantīnas nezāļu un slimību klātbūtne sertificētās 
sēklās tiek stingri uzraudzīta un nav pieļaujama. Tā ir 
drošības un kvalitātes garantija gan audzētājam, gan 

iegūtās ražas tirgus vērtībai.

7. Sertificētās sēklās stingri ierobežota citu 
kultūraugu sēklu klātbūtne. 
Ražas tīrība no citiem kultūraugiem garantē zemnie-
kam labas ražas pārdošanas iespējas, jo arī pārstrādes 
uzņēmumiem ir svarīgs izejvielu viendabīgums.

8. Sertificētas sēklas ir izlīdzinātas. 
Vienāds sēklu rupjums nodrošina to vienlaicīgu 

sadīgšanu, vienmērīgu turpmāko sējuma attīstību un 
iespējas ievērot optimālus sējuma kopšanas termiņus 

veģetācijas periodā.

9. Sertificētas sēklas garantē augstas, 
šķirnei atbilstošas ražas. 
Audzētāji var būt pārliecināti, ka, izvēloties 
konkrētu šķirni un cenšoties pielietot šīs šķirnes 
prasībām atbilstošas audzēšanas tehnoloģijas, 
iegūtā raža neliks vilties.

10. Sertificētajām sēklām ir pievienotā vērtība – 
profesionālas konsultācijas.

Iegādājoties sertificētas sēklas, vienlaicīgi ar 
garantiju par sēklas piederību konkrētai šķirnei 

audzētājam ir iespējams saņemt selekcionāru 
un citu ekspertu profesionālas konsultācijas 

par izvēlēto šķirni, tai raksturīgo reakciju 
dažādos audzēšanas apstākļos, optimālākajiem 

audzēšanas paņēmieniem. 
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Sertificētas sēklas ir šķirnei 
atbilstošas sēklas

Šķirnei atbilstošas sēklas jau ģe-
nētiski ir pamats augstai ražai un 
noteiktām kvalitātes īpašībām.

Šķirnei raksturīgais ģenētiskais 
potenciāls ir ļoti ievērojams faktors la-
bas ražas ieguvei. Runājot par graud-
augiem, audzētājam ir ļoti nozīmīgas 
tādas īpašības kā dīgtspēja, slimību 
izturība, ziemcietība un veldres izturī-
ba un auguma garums. Savukārt pro-
dukcijas pārstrādātājiem būtiskāks ir 
graudu krišanas skaitlis, proteīnu un 
glutēna saturs, kā arī malšanas un 
cepšanas īpašības.

Visas šīs īpašības jau ģenētiski 
iestrādātas šķirnē un ļauj runāt par 
šķirnes unikalitāti – atšķirīgumu. Pil-
nu atlases un izvērtēšanas procesu 
izgājušās šķirnes stabili nodrošina 
savu īpašību pārmantošanos no pa-
audzes paaudzē. Šķirnes ģenētiskā 
stabilitāte ir priekšnoteikums kva-
litatīvu sēklu iegūšanai. Jaunas šķir- 
nes atšķirīgumu, stabilitāti un vien-
dabīgumu apstiprina ar starptau-
tiski atzīta testa rezultātiem. Kamēr 
nav iegūts pozitīvs šī testa atzinums, 
jaunās šķirnes neiekļauj augu šķirņu 
katalogā. 

Sēklu sertifikācijas procesā pār-
bauda vai sējai izmantotā sēklu 

partija nāk no atzīta, uz lauka iep-
riekš pārbaudīta šķirnes sējuma. Tas 
dod vēl papildus garantiju sēklas 
atbilstībai šķirnei.

Tikai šķirnes atbilstības analīzes 
un pārbaudes izturējušās sēklas var 
saukt par sertificētām sēklām.

 

Sertificētas sēklas garantē 
tīrību no citu šķirņu 
piemaisījumiem

Tīras šķirnes sēklas nodrošina 
visu augu vienlaicīgu nobriešanu, 
novāktās ražas viendabīgumu un 
kvalitāti.

Šķirnes tīrība nav būtiska ti-
kai audzētājam – tikpat svarīga 
tā ir lauksaimniecības produktu 
pārstrādātājiem. Graudu iepircēju 
prasības var būt atšķirīgas (atkarībā 
no ražas produktu izmantošanas 
mērķa), bet tās ir pietiekoši stingras, 
t.sk., arī pret šķirnes tīrību.

Sākotnēji šķirnes tīrību sējumos 
uzrauga selekcionāri, sertifikācijas 

Z/s „Lācīši“ miežu sēklkopības laukā
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procesā – VAAD inspektori. Sevišķi 
svarīgi tas ir svešapputes augiem, 
rudziem, tauriņziežiem, rapšiem 
u.c. Tikai tās sēklas, kas iegūtas no 
šķirnei tipiskiem augiem un pēc 
visām īpašībām raksturīgas šķirnei,  
atzīst par sertificētām sēklām.

Pēc graudu krāsas redzams, 
ka sajauktas divas auzu šķirnes

Sēklu laukos obligāti jāievēro izolācija 
starp divu šķirņu sējumiem

Sertificētām sēklām ir 
pārbaudīta dīgtspēja

Dīgtspēja ir pašsaprotams priekš- 
nosacījums, lai uz lauka izaugtu pēc 
iespējas vairāk normālu un spēcīgu 
augu.

Jo mazāku sēklu daudzumu 
izmanto, jo lielāku nozīmi iegūst 
to dīgtspēja. Sevišķi nozīmīga tā 
ir cukurbietēm, hibrīdajiem ru-
dziem, rapšiem. Tā kā arvien biežāk 
arī citām kultūrām rekomendē 
samazinātas izsējas normas, laba 
dīgtspēja kļūst par arvien būtiskāku 
sēklu kvalitātes rādītāju. Dīgtspēja  
cieši saistīta ar dīgšanas enerģiju – 
sēklu dīgšanas ātrumu. To nosaka 
dīgtspējas analīzes laikā, uzskaitot 
normāli sadīgušās sēklas ievērojami 
īsākā laika posmā; šo rādītāju no-
saka procentos. Salīdzinot vairākas 
sēklu partijas, kam vienāda vai 
līdzīga dīgtspēja, par kvalitatīvākām 
uzskata tās sēklas, kurām augstāka 
dīgšanas enerģija.

Dīgtspēju mēra procentos, un 
dažādu kultūru sēklaudzēšanas no- 
teikumos minētas minimālās pra-
sības, lai sēklas atbilstu sertifikācijas 
kritērijiem, piemēram, graudaugiem 
tie ir 85%.
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Sēklaudzētājs arī pats var veikt 
dīgtspējas analīzi mājas apstākļos, 
gūstot aptuvenu priekšstatu par 
sēklas kvalitāti. Taču oficiāli atzītus 
analīžu rezultātus, kas ir sertifikāci-
jas pamatā, var iegūt tikai precīzi 
ievērojot šīs analīzes izpildes meto-
diku. Latvijā šim darbam akreditēta  
VAAD laboratorija. Tikai tās sēklas, 
kas pēc pārbaudes atbilst kvalitātes 
kritērija minimālai vērtībai, atzīst  
par sertificētām.

Labi sadīdzis miežu sējums

Sertificētām sēklām ir 
garantēta labāka veselība

 Sēklu veselība kopā ar dīgtspēju 
un dīgšanas enerģiju ir viens no 
nozīmīgākajiem augstas ražas iegū-
šanas priekšnosacījumiem.

Sēklas materiālā sastopamie sli- 
mību ierosinātāji var nodarīt tiešu 

Kviešu melnplauka pilnībā iznīcina 
vārpā esošos graudus

Melnie graudi rudzu vārpā

kaitējumu augam dīgšanas procesā, 
kā arī būtiski ietekmēt augu turp-
māko attīstību. Ar sēklām izplatīto 
augu slimību ietekmes kaitīgumus 
var mainīties atkarībā no gada vai 
audzēšanas vides. Slimību iero-
sinātāju attīstību stipri veicina laika 
apstākļi augu nobriešanas un ražas 
novākšanas laikā.



��

Sēklas materiālā augu slimību ie-
rosinātāju klātbūtni var noteikt vien-
laikus ar dīgtspējas analīzēm. VAAD 
mājas lapā pieejama informācija, 
kurus slimību ierosinātājus var iden-
tificēt dienesta laboratorijā. Zinot 
slimību ierosinātāju daudzveidību 
un daudzumu sēklas materiālā, 
var pieņemt lēmumu par sēklas 
kodināšanas lietderību. Visas rude-
nī sējamās graudaugu sēklas no-
teikti jākodina ar kodni, kas ie-
robežo sniega pelējuma un citu 
slimību ierosinātāju attīstību. Mūs- 
dienās rekomendētās kodnes jā-
lieto nelielā, bet ļoti precīzā kon-
centrācijā, lai sēklas ar preparātu 
noklātu maksimāli vienmērīgi. To 
efektivitāte pret daudzām slimībām 
ir ievērojami augusi, un tās nav 
tik bīstamas apkārtējai videi kā 
pirms gadiem divdesmit lietotie 
dzīvsudraba preparāti, kuru izman-
tošana mūsdienās aizliegta.

Sertificētas sēklas 
ir tīras no nezāļu sēklām

Latvijas augsnes glabā lielus 
nezāļu sēklu krājumus. Saimnieka 
uzdevums ir ne tikai ar herbicīdu 
palīdzību tās ierobežot, bet arī rū-
pēties, lai ar sēklas materiālu augsnē 
nenonāktu atkal jaunas nezāles. Cīņa 
par vietu, ūdeni un barības vielām 
var ievērojami samazināt ieguvu-
mu pat no visražīgākās kultūraugu 
šķirnes.

Graudaugu sēklas kopumā ir 
diezgan tīras no nezālēm, jo to sēklas 
bieži vien atšķiras pēc izmēriem vai 
masas un tāpēc viegli atdalāmas. 
Taču eļļas augiem un zālaugiem 
nezāļu sēklu klātbūtne vienmēr ir 
problēma, jo tās grūti pilnībā attīrīt. 
Nereti nezāļu piemaisījumu dau-
dzums ir lielāks par pieļaujamo, 
un tad sēklu partijas brāķē. Par 
piemaisījumiem šajā gadījumā uz-
skata ne tikai nezāļu, bet arī citu 
kultūraugu sēklas, kam sertificētā 
sēklas materiālā nevajadzētu atras-
ties.

Sēklas tīrību nosaka sertificētas 
laboratorijas. No sēklu partijas pa-
rauga vienu desmito daļu paņem 
tīrības analīzēm. Ja paraugs neat-
bilst tīrības prasībām, visu sēklu 
partiju atzīst par nederīgu. Attiecībā 

Kartupeļu cers inficēts ar vīrusu PVV2



��

uz eļļas augiem (krustziežiem) ļoti 
būtiska ir sēklaudzēšanas lauku 
pārbaude audzēšanas sezonā, jo 
savvaļas krustziežu nezāļu sēklas ir 
gandrīz identiskas kultūraugiem, un 
tās nošķirt un attīrīt praktiski nav 
iespējams.

Tikai tās sēklas, kas pēc pār-
baudēm atbilst visām tīrības pra-
sībām, oficiāli atzīst par sertificētām 
sēklām.

Ķeraiņu madara – viena no nezālēm, 
kuras sēklas grūti atdalīt ražas 
pirmapstrādes procesā

Vārpatas un citu nezāļu
sēklas ir grūti atdalāmas 

no āboliņa sēklas

Sertificētas sēklas ir tīras 
no karantīnas nezālēm 

Viens no VAAD inspektoru uz- 
devumiem ir savlaicīgi atklāt karan-
tīnas nezāļu un slimību klātbūtni 
sēklkopības sējumos un sēklas ma-
teriālā. Sertificētā sēklā šādi pie-
jaukumi nav pieļaujami. Tādējādi  
maksimāli ierobežo šo sugu iz-
platību saimniecībās un garantē 
iegūtās ražas kvalitāti. 

Atšķirīgām kultūraugu sugām var 
būt dažādi ierobežojamie karantīnas 
objekti, tie precīzi uzskaitīti kat-
ras augu grupas sēklaudzēšanas 
un sēklu tirdzniecības noteiku-
mos. Piemēram, labību sēklā nav 
pieļaujama vējauzu, Ludovika au-
zu un reibuma airenes klātbūtne. 
Sertificējamajā sēklas materiālā stin-
gri ierobežota tiek arī pērkones un 
kokāļa sēklu klātbūtne.

Vējauza ienākusi Latvijas laukos no 
dienvidu zemēm, tieši pateicoties 
nekvalitatīvai sēklai, un šobrīd turpina 
izplatīties arvien plašāk 
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Sertificētās sēklās ir stingri 
ierobežota citu kultūraugu 
sēklu klātbūtne 

Ražas tīrība no citu kultūraugu 
sēklām ļauj zemniekam vieglāk pār-
dot izaudzēto produkciju pārstrādei, 
jo kvalitatīvu preču ražošanai svarīgi 
izmantot viendabīgas izejvielas.

Citu kultūraugu sēklu piemaisī-
jumiem nelielā daudzumā varbūt 
nav izšķirošas nozīmes uz ražas 
kvalitāti, izņemot tos gadījumus, kad 
izaudzētajai sēklai nav tās tīrības, ko 
citiem audzētājiem tiesības piepra- 
sīt. Sēklaudzēšanas mērķis vienmēr 
ir samazināt piemaisījumu klātbūtni 
līdz nulles vērtībai. Tas tāpēc, 
ka citu kultūraugu sēklas grūti 
atšķirojamas ar tīrīšanas mašīnām, 
jo gan pēc formas, gan lieluma 
mēdz būt stipri līdzīgas. Tādēļ viens 
no būtiskākajiem kontroles instru-
mentiem ir stingra sēklu ražošanas 
procesa kontrole – no visu procesā 
iesaistīto iekārtu uzraudzības un 
tīrības līdz pat sēklaudzēšanas lau- 
ku regulārai pārbaudei un piemai-
sījumu atlasīšanai.

Tikai tās sēklas, kas pēc pārbau-
des atbilst visām tīrības prasībām, 
oficiāli atzīsts par sertificētām sēk-
lām.

Ziemas un vasaras kviešu šķirnes 
sasētas vienā laukā

Sertificētas sēklas ir 
izlīdzinātas

Vienmērīgs sēklu rupjums nod-
rošina to vienlaicīgu sadīgšanu. 
Tas ir nozīmīgs priekšnosacījums 
turpmākajai sējuma attīstībai un ne-
pieciešamajiem kopšanas darbiem.

Sēklas partijai jābūt gan labi 
attīrītai no citu sugu sēklām, gan 
sašķirotai pēc sēklu izmēra. Tikai 
izlīdzināts sēklas materiāls spēj vien- 
mērīgi sadīgt un nodrošināt vien-
laicīgu augu attīstību.

Vienmērīgi sadīdzis sējums
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Nākamajai ražai ir ļoti svarīgs pats 
iesētās sēklas augšanas sākums. Tas 
ļauj pareizajos termiņos veikt visus 
audzēšanas tehnoloģijās paredzētos 
darbus, samazina nezāļu izplatību 
un nodrošina vienlaicīgu kultūraugu 
nobriešanu.

Graudaugu un zālaugu sēklu 
ražotāji paši var regulēt sēklu rupju-
mu, izvēloties sietus ar attiecīgiem 
acu izmēriem. Sertifikācijas gaitā 
VAAD laboratorijā sēklu partijas pa-
raugam nosaka 1000 graudu masu. 
Sēklas paraugu izsijā caur sietu ar 
noteikta lieluma acīm, ko izvēlas 
atkarībā no kultūrauga šķirnes vai 
sugas. 

Sēklas izlīdzinātību nosaka sēklas 
frakcionējot uz sietiem un divu 
lielāko blakusesošo frakciju masas 
summu izsakot procentos no visu 
paraugā ņemto sēklu masas. 

Tikai tās sēklas, kas pēc pārbaudes 
atbilst visām izlīdzinātības prasī-
bām, oficiāli atzīstamas par sertifi-
cētām sēklām.

Vienmērīgs sēklu rupjums 

Sertificētas sēklas 
garantē augstas, 
šķirnei atbilstošas ražas

Audzētāji var būt pārliecināti, ka, 
ievērojot tehnoloģiskās prasības, 
iegūtā raža neliks vilties.

Tas, ka šķirnes sējumus un sēklas 
pārbauda, neizslēdz kļūdu rašanās 
iespējas. Jebkurā darba procesā 
var rasties dažādi negadījumi. Arī 
ģenētiski augiem var veidoties ie-
dzimstošas mutācijas, kas nākamajās 
paaudzēs rada šķirnei netipiskus 
augus. Tāpēc selekcionāram ir 
pienākums ar sākotnējās sēklkopī-
bas darbu nodrošināt sēklu partijās 
tikai šķirnei tipisko genotipu klāt-
būtni. Selekcionārs vai sēklkopis 
veic individuālu augu atlasi un to 
īpašību, t.sk., ražības novērtēšanu, 
izvēloties pavairot tikai šķirnei tipis-
kos un potenciāli ražīgākos augus. 
Iegādājoties augstāko kategoriju sēk-
las, audzētājam ir zināma drošība, ka 
viņš ieguvis šķirnei atbilstošāko un 
potenciāli ražīgāko sēklas materiālu. 

Ja rodas šaubas, par sēklas 
partijas neatbilstību, tās izcels-
me pēc sertifikāta datiem vieg-
li izsekojama. Sēklas ražotājam ir 
pienākums vienoties ar zemnieku 
par kompensāciju zaudējumiem, 
kas radušies no nekvalitatīvām 
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sēklām. Ja rodas šaubas vai strīdi, 
vienmēr var pieaicināt ekspertu no 
neieinteresētas iestādes.

Tikai sertificētas sēklas dod au-
dzētājam tiesības iesniegt sūdzību 
un saņemt kompensāciju par sēklas 
partiju, kas neatbilst prasībām.

Sertificētas sēklas kvalitāti garantē 
noslēgts fasējums un oficiāla etiķete 

Sertificētajām sēklām 
ir pievienotā vērtība – 
profesionālas konsultācijas 

Saņemot profesionālas konsultā- 
cijas par izvēlēto šķirni, audzētājam ir 
iespējas iegūt no tās visaugstākajām 
kvalitātes prasībām atbilstošu pro-
dukciju.

Sertificētās sēklas ražotāji pa-
rasti ir pietiekami kompetenti un 
spēj sniegt audzētājiem pado-
mus un norādes, kā no izvēlētās 
šķirnes iegūt pēc iespējas lielāku 
ražu vai labākas kvalitātes pro-
dukciju. Šķirņu detalizēti apraksti 
ar audzēšanas prasībām pieeja-

mi pie selekcionāriem vai šķirņu 
pārstāvjiem un tā ir laba prakse, ka 
audzētājs ar saviem jautājumiem 
vēršas tieši pie selekcionāra.

Pirms šķirnes izvēles vēlams ie-
pazīties ar šķirnes aprakstu Augu 
šķirņu katalogā. Tur norādīto šķirņu 
saimnieciskās īpašības ir vismaz trīs 
gadus pārbaudītas dažādu Latvijas 
reģionu apstākļos un speciālisti tās at-
zinuši par piemērotām audzēšanai.

Tikai iegādājoties sertificētas 
sēklas, audzētājs var saņemt pro-
fesionālas konsultācijas par šķirņu 
audzēšanas prasībām un ražas kva-
litātes īpašībām.

SIA Aloja Agro agronomi lauku dienās

Agronomi LLU Zemkopības zinātniskā 
institūta šķirņu salīdzināšanas 
izmēģinājumos
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Sēklkopība nav darbības vir-
ziens „vienai dienai”. Pieredze un 
prasmes rodas daudzu gadu gaitā 
un tās jāveido ar pārliecību, ka 
nākamās paaudzes turpinās iesākto 
un būs gatavas ievērot šīs nozares 
specifiskos nosacījumus. 

Zemnieka arodu bieži vien pār- 
manto no paaudzes paaudzē. Tas 
nozīmē, ka mūsu zemniekiem ir 
liela un ne mazāk emocionāla 
atbildība par ilgtermiņa plānošanu 
lauksaimniecībā, nodrošinot priekš- 
noteikumus saimniecības konkurēt-
spējai nākotnē.

Šajā aspektā būtiska loma ir arī   
vietējiem apstākļiem 
piemērotu kultūraugu 
šķirņu selekcijai.

Tā garantē kvalita- 
tīvu sēklu pieejamību 
ilgtermiņā, kā arī plašu 
jaunu, konkurētspējī-
gu un uzlabotu šķirņu 
sortimentu, veicinot 
lauksaimniecības attīs-
tību nākotnē. Tas ir 
labs pierādījums, lai iz-
prastu, cik nozīmīga ir 
selekcionāru, sēklkopju 

un pārējo lauksaimnieku cieša sa-
darbība. 

Statistikas dati rāda, ka pēdējos 
gados sertificēto sēklu tirgus  
būtiski mazinājies. Tas ir no-
pietns drauds sēklkopības kā 
lauksaimniecības nozares nākotnei 
un arī selekcijas attīstības iespējām, 
jo, samazinoties sertificētu sēklu 
apritei, samazinās finansiālais at-
balsts selekcijai. Tomēr nedrīkstam 
aizmirst, ka šodienas problēmas 
šajās „mazajās” nozarēs ilgtermiņā 
atstāj būtisku ietekmi uz kopējo 
Latvijas lauksaimniecības stabilitāti 
un konkurētspēju.

Kviešu šķirņu daudzveidība

Ar šodienas darbu zemnieks liek pamatus 
rītdienas lauksaimniecībai Latvijā
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Līdzīgi citām nozarēm, arī augu 
selekcija un sēklu tirdzniecība cieši 
saistītas ar tirgus tendencēm – sēklas 
pircēju vēlmēm un kontrolējošo 
institūciju prasībām. Tāpēc sēkl-
kopības saimniecībām īpaša vē-
rība jāvelta sēklu sagatavošanas 
iekārtu modernizācijai: mērķtiecīgi 
ieguldījumi sēklkopības nozarē 
ļaus sagatavot ES sēklas kvalitātes 
standartiem atbilstošu sēklas ma-
teriālu un vienlaicīgi optimizēt sēk- 
lu ražošanas izmaksas. Sēklu ražo- 
tājiem regulāri jāizvērtē visi ie- 
spējamie pasākumi, lai sēklas tirgū 
varētu piedāvāt par pārdevējam 
izdevīgu un pircējam pievilcīgu 
cenu. Šobrīd, kad Eiropas Savienī- 
bā notiek brīva sēklu tirdzniecī- 
ba un izveidota vienlīdz stingra 
sēklu kontroles sistēma, mūsu 
sēklaudzētājiem jāspēj konkurēt ar 
sagatavoto produkciju. Konkurēt-
spējīga sēklu cena un laba sēklu 
kvalitāte paver iespējas piedāvāt 
Latvijā saražotās sēklas arī ārpus 
Latvijas robežām. Tāpēc stingrās 
prasības, kas iekļautas šķirnes sēklu 
sertifikācijā un bieži vien mūsu sēklu 
ražotājiem liekas apgrūtinošas, 
nākotnē var kļūt par rentablu 

alternatīvu šodienas prioritārajām 
nozarēm.

Z/s Joži ražas pirmapstrādes kompleksā

Sertificētas sēklas krājumi Valsts Stendes 
graudaugu selekcijas institūtā

Sēklkopības nozares iespējas
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Pieaugošā konkurence aizvien 
vairāk globalizētajā pasaulē uzstāda 
augstas prasības lauksaimniecības 
produktiem. Jaunas problēmas vides 
aizsardzības jomā lauksaimniecības 
nākotni, visticamāk, ietekmēs un 
regulēs krietni lielākā mērā nekā 
šodien. Tāpēc būs nepieciešama 
jauna, videi draudzīgāka pieeja gan 
augsnes resursu izmantošanā, gan 
audzēšanas tehnoloģiju izvēlē un, 
iespējams, arī specializācijā uz izej-
vielu ražošanu īpašiem produktiem.

Šīm pārmaiņām selekcionāri 
gatavojas jau šodien, domājot par 
jaunām šķirnēm, kas spētu labāk 
pielāgoties Baltijas jūras reģiona 
mainīgajiem klimatiskajiem apstāk- 

ļiem, būtu piemērotākas vidi sau-
dzējošām audzēšanas tehnoloģi-
jām un ar tirgus prasībām atbilstošu 
izejvielu – kultūraugu ražas pro-
duktu kvalitāti. Savu nākotni jāsāk 
nodrošināt jau šodien – tas ir mūsu 
pienākums pret nākamo paaudzi 
un ieguldījums tās nākotnē.

Kas paliks nākamajai lauksaimnieku paaudzei?

Dažādu kultūraugu selekcijai 
katrā reģionā ir pašai savi, visnotaļ 
unikāli uzdevumi. Neviens labāk 
par mūsu lauksaimniekiem nezina, 
kādas specifiskas īpašības vajadzīgas 
šķirnēm Latvijā, un neviens citas 
valsts selekcionārs nevar garantēt 
jaunas šķirnes piemērotību Lat-
vijas lauksaimniekiem, pirms tā nav 
pārbaudīta šeit. Latvijas selekcionāru 

priekšrocība ir tā, ka daudzu gadu 
ilgajā šķirnes veidošanas procesā viņi 
jau savlaicīgi ierauga katras topošās 
šķirnes stirpās un vājās puses. Lat-
vija var lepoties ar senām un labām 
iestrādēm daudzu sugu selekcijā, 
tādēļ mēs spējam nodrošināt jau-
nu šķirņu radīšanu audzēšanai vie- 
tējiem apstākļiem. Šķirņu izvēle ir 
katra lauksaimnieka brīva griba. 

Kultūraugu selekcija šodien
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Selekcija ir darbs tagadnē ar ska-
tu tālākā nākotnē, sarežģīts, ilgstošs 
un līdzekļu ietilpīgs process. Tieši 
tāpēc droši var apgalvot, ka jebkurš 
finansējums augu selekcijai ir in-
vestīcijas nākamajām zemnieku pa- 
audzēm. Eiropas Savienības un arī 
katras dalībvalsts likumdošana pa- 
redz selekcionāra tiesības saņemt 
atlīdzību no radīto šķirņu sertificētas 
sēklas tirdzniecības, kā arī no citiem 
labuma gūšanas veidiem šķirnes 
pavairošanā. Šo likumdošanas 
normu nevajadzētu uzskatīt par 
piespiedu nodokli, jo, godprātīgi 
atlīdzinot selekcionāram pienāko-
šos autoratlīdzības daļu, zemnieki 
dod ieguldījumu selekcijas darbam 
un veicina lauksaimniecības kā 
nozares attīstību, tātad – arī savu 
saimniekošanu nākotnē. 

Zem baltā pārsega paslēpusies 
jauna miežu šķirne 

Brīvā tirgus apstākļos lauksaim-
nieki var bez ierobežojumiem iz- 
vēlēties jebkuru ES kopējā lauk-

saimniecības augu šķirņu katalogā 
reģistrēto kultūraugu šķirni. Un to- 
mēr ir labi atcerēties, ka vietējo se-
lekcionāru darbs orientēts tieši uz 
Latvijas tautsaimniecībai noderīgu 
šķirņu radīšanu, tātad tas ir ga-
rants daudzu mūsu valstij svarīgu 
lauksaimniecības nozaru nākotnei. 
Atbalstot savus selekcionārus, mēs 
paužam patriotismu valstij. 

Arī Latvija, tāpat kā daudzas Ei-
ropas valstis, var lepoties ar gandrīz 
simts gadu senām selekcijas darba 
tradīcijām. Pastāvīgi rūpējoties 
par kultūraugu šķirņu uzlabošanu,  
panākta ražas produktu kvalitātes 
uzlabošanās. Gadu gaitā izveido-
tas daudzas, tirgus pieprasījumam 
atbilstošas kultūraugu šķirnes. Ir 
veikts arī pietiekami liels ieguldījums 
kultūraugu sugu daudzveidības sa-
glabāšanā, kas bez selekcijas darba 
jau sen būtu izslēgtas no mūsu 
valsts lauksaimniecības aprites. 

Kartupeļu selekcionāri Valsts Priekuļu 
laukaugu selekcijas institūtā



��

1. Šķirnes ar augstu
 ražības potenciālu

Pastāvīgi uzlabojot kultūraugu 
šķirņu īpašības, notikuši būtiski pa- 
vērsieni gan augu selekcijas, gan 
katras valsts lauksaimniecības vēs-
turē.

Ražas pieaugums ir viens no 
ievērojamākajiem rādītājiem, kas 
lauksaimniecībai ļāvis kļūt arvien 
efektīvākai. Pēdējo piecdesmit gadu 
laikā kviešu ražas augušas vairāk 
kā divas reizes. Selekcijas rezultātā 
radītas jaunas graudaugu formas, 
piemēram, tritikāle, apvienojot la-
bākās rudzu un kviešu īpašības. 
Tādā veidā izdevies radīt graudau-
gu sugu, kas kviešiem līdzvērtīga 
ražības līmeņa sasniegšanai prasa 
krietni vien mazākus ieguldījumus. 

Tieši mūsdienīgu selekcijas me-
tožu ieviešana ļauj lauksaimniekiem 
savās saimniecībās audzēt jaunas 
un augstražīgas hibrīdo rudzu un 
kviešu šķirnes.

Pozitīvi piemēri minami arī 
stiebrzāļu un tauriņziežu selekci- 
onāriem, kuri var lepoties ar augst-
ražīgām auzeņaireņu, hibrīdo aire-
ņu, tetraproīdo sarkano āboliņu u.c. 
šķirnēm. 

2. Šķirnes spēks ir stiebrā
Augstu ražu ieguvei nepiecieša-

mas šķirnes ar stabilu un stingru 
stiebru. Tieši stiebra cietība graud-
augiem ir galvenais priekšnotei-
kums, lai varētu izmantot pietie-varētu izmantot pietie-
kami augstas mēslojuma devas, 
nodrošināt ražas novākšanu bez zu-
dumiem. Tā pirms vairākiem desmi-
tiem gadu bija ļoti smaga problēma 

Deviņi ieguvumi no kultūraugu selekcijas 

Tritikāles vārpas

Sarkanais āboliņš
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lauksaimniekiem, kas šodien selek-
cijas rezultātā  atrisināta.

Nākotnē nepieciešams radīt aiz- 
vien vairāk šķirņu ar dabīgu, selek-
cijas darbā nostiprinātu stiebra iz-
turību, lai stiebra īsināšanai neva- 
jadzētu izmantot retardantus un 
graudaugu audzēšana kļūtu izdevī-
ga gan no ekonomiskā, gan vides 
aizsardzības viedokļa.

Auzu šķirnes ar atšķirīgu auga garumu

3. Šķirnes vidi saudzējošām  
 audzēšanas tehnoloģijām

Viens no būtiskākajiem augu 
selekcijas uzdevumiem ir šķirņu 
izturības kāpināšana. Katra rei-
ze, kad sējumā apkaro dažādas 
slimības, ir risks apkārtējai videi. 
Tas nozīmē, ka selekcija, virzīta 
augu ģenētiski noteiktās izturības 
stiprināšanai pret dažādiem slimību 
ierosinātājiem, vienlaicīgi sekmē 

arī lauksaimniecības ķimikāliju iz- 
mantošanas ierobežošanu. Selek-
cionāri, sadarbojoties ar ģenētiķiem 
un fitopatalogiem, veic nopietnus 
pētījumus par dažādu kultūraugu 
šķirņu slimību izturību pret noteik-
tiem patogēniem un to rasēm.

Prasības pēc samazinātas ķimi-
kāliju izmantošanas nav saistītas 
tikai ar vides problēmām – arī ie- 
gūtās ražas pašizmaksa ir pietieka-
mi svarīgs rādītājs. Arvien aktuālāki 
kļūst jautājumi par integrētas saim- 
niekošanas metožu pielietošanu 
lauksaimniecībā, kur šķirņu dabī-
gajai izturībai  liela nozīme. 

Cīņa ar kultūraugu slimību iero-
sinātājiem ir nepārtraukts darbs. Tik-
pat ātri, kā tiek atlasīti arvien jauni, 
izturīgāki augi, mainās arī slimības 
ierosinātāji, ātri vien kļūstot imūni 
pret to izturības gēnu, kas iestrādāts 
šodien audzētajās šķirnēs. Tas no-
tiek līdzīgi kā cilvēku slimības izveido 
imunitāti pret antibiotikām. Tāpēc 
darbs augu izturības veicināšanā ir 
nebeidzams.

Miežu tīklplankumainība 
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4. Šķirnes ar īpašu   
 bioķīmisko sastāvu

Jaunākie atklājumi cilvēka uz-
tura zinātnē veicinājuši pārtikas 
kvalitātes prasību pieaugumu. Ar to 
saprotam ne tikai labāku jau zināmo 
produktu kvalitāti, bet arī diezgan 
radikālas izmaiņas jauno produktu 
sastāvā.

Augu selekcionāri strādā, lai 
mainītu cietes sastāvu graudau-
gos un kartupeļos, kas atbilstu 
kvalitātes prasībām nākotnē. Jau 
šobrīd zinām, ka kartupeļi čipsu, frī 
vai biezputras gatavošanai būtiski 
atšķiras pēc to kvalitātes. Pasaulē 
attīstās jauns rūpniecības virziens, 
kur cieti var izmantot arī tehniskām 
vajadzībām, piemēram, vienreizējo 
trauku izgatavošana. No augu cie-
tes gatavoti trauki spētu sadalīties 
dabā un neradītu liekus atkritumu 
kalnus.

Augu selekcijā strādājošie ar-
vien ciešāk sadarbojas ar dažādu 
pārstrādes nozaru pārstāvjiem. Tas 
nepieciešams tādēļ, lai jau selek-
cijas sākumposmā varētu izvirzīt 
konkrētas prasības šķirnei kā ga-
laproduktam un pielāgot ražas 
bioķīmiskās īpašības rūpnieciskās 
pārstrādes prasībām. Ja pirms kāda 
laika cepumu un maizes gatavošanai 
izmantoja kviešu graudus ar vien-

līdz augstu proteīna un lipekļa sa-
turu, tad šodienas tehnoloģijas ce-
pumu ražošanā prasa pavisam citu 
graudu ķīmisko sastāvu. Konditore-
jas izstrādājumiem – cepumiem – 
rekomendē to šķirņu graudus, kur 
proteīna un lipekļa saturs salīdzinoši 
zemāks, bet maizes kviešu šķirnēm 
izvirzītās prasības ir pilnīgi pretējas, 
tāpēc mūsdienās kviešu šķirnes  
grupē vairākās klasēs, par galveno 
atlases kritēriju izvirzot graudu bio-
ķīmiskos rādītājus. 

Graudu kvalitātes noteikšana ar analiza-
toru Infratech 

5. Šķirnes pārtikai bez   
 kaitīgām vielām

Ir zināms, kāda ietekme pārāk 
lielam smago metālu daudzu-
mam pārtikā. To stipri ietekmē arī 
kultūraugu augšanas vide, kas ne 
vienmēr ir ideāli tīra. Piemēram, 
mazuļu pārtikas nozares uzņēmumi 
bija vieni no pirmajiem, kas uzstādīja 
paaugstinātas prasības pret kadmija 
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klātbūtni ražošanas izejvielās, t.sk., 
graudos. Lai kultūraugi samazinātu 
kadmija uzņemšanu, liels nopelns 
tieši selekcijas sasniegumiem.

Mūsdienās izveidotas graud-
augu šķirnes, kas smagos metālus 
uzņem par divām trešdaļām mazāk 
nekā pirms četrdesmit gadiem.

6. Šķirnes klimata
 pārmaiņu laikā

Svarīgs priekšnosacījums no-
teikta ražības līmeņa un ražas 
kvalitātes radītāju sasniegšanai ir 
šķirnes piemērotība konkrētiem 
audzēšanas apstākļiem. Sējuma ra- 
žība ir rādītājs, kas veidojas pa-
kāpeniski visā augu veģetācijas 
periodā, tāpēc svarīgi noskaidrot, 
kā šķirne reaģē uz meteoroloģisko 
apstākļu svārstībām augu augšanas 
laikā. Baltijas reģionā vienmēr va-
jadzēs atrast šķirnes, kas  izturīgas 
pret meteoroloģisko apstākļu svārs- 
tībām ziemošanas periodā, īpaši 
agri pavasarī, kad pēc sniega no-
kušanas saulainās dienas mijas ar 
aukstām naktīm. Pēdējos gados, 
klimata pārmaiņu rezultātā, arvien 
biežāk novērojam ilgstošus sau-
suma vai pārmērīga mitruma pe-
riodus, kas traucē augu attīstību 
veģetācijas periodā. Selekcionāru 
uzdevums ir atlasīt šķirnes ar labu 

izturību pret sausumu un citiem 
vides stresiem, lai mazinātu šo fak-
toru ietekmi uz ražas veidošanos. 

Ziemas kviešu šķirnes
ar atšķirīgu ziemcietību

7. Šķirnes dod jaunas   
 iespējas lauksaimniecības  
 daudzveidošanai

Augu selekcija nepieciešama arī 
jaunu kultūraugu ieviešanai nozarē. 
Pozitīvs piemērs ir rapšu selekcija. 
Ja selekcijas procesā neuzlabotu 
rapša eļļas kvalitāti, aizvietojot no 
pārtikas viedokļa nelietojamās eruk- 
skābes, rapšu eļļa būtu izmanto-
jama tikai tehniskām vajadzībām 
un diez vai šī suga būtu guvusi tik 
lielu popularitāti daudzās valstīs kā 
tas ir šobrīd.

Līdzīgu piemēru var minēt 
arī cukurbietēm. To mehanizētai 
audzēšanai bija nepieciešami augi, 
kam viena sēkla deva tikai vienu 
augu, nevis vairākus kā agrāk. Bez 
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šāda šķirņu uzlabojuma cukurbiešu 
audzēšana Rietumeiropā vispār 
nebūtu ekonomiski pamatota.

Labi sazarojuši un pākstīm bagāti 
vasaras rapši 

8. Šķirnes ar noteiktu   
 kvalitātes kritēriju kopumu 

Pārstrādes uzņēmumi, izvēlo-
ties izejvielas, izvirza noteiktas 
kvalitātes prasības. Izejvielas kvali-
tātei jābūt tādai, kas nodrošina 
pēc iespējas mazākas kopējās ra-
žošanas izmaksas, tāpēc skaidri 
jādefinē kvalitātes kritēriji katram 
ražas izmantošanas virzienam: sa- 
vas prasības alus miežiem, sa-
vas – miežiem lopbarības vai put-
raimu ražošanai. Graudu apstrādes 
nozare šobrīd izvirza prasības gan 
tradicionālajiem kvalitātes rādītā-
jiem (graudu tilpummasa, tīrība), 
kas bijuši svarīgi jau daudzus ga-
du desmitus, gan rūpīgi vērtē 
ražas bioķīmisko kvalitāti un at-
bilstību bakterioloģiskajām un hi-

giēniskajām prasībām. Papildus tam 
izvirzīti ierobežojumi arī noteiktu 
pesticīdu lietošanai, smago metālu 
saturam graudos u.c. Lai ražas 
kvalitāte atbilstu izmantošanas 
mērķim, liela nozīme šķirnei un tai 
raksturīgajam īpašību kopumam, 
kas vienlaicīgi spēj nodrošināt 
saimniecisko, bioloģisko un ķīmis-
ko rādītāju atbilstību noteiktiem 
šķirņu modeļiem.

Selekcija sākas ar katra augu 
individuālu izvērtēšanu

9. Šķirne – garants    
 veiksmīgai sadarbībai ar  
 pārstrādātāju

Pirms graudi no lauka nonāk 
dzirnavās vai citā pārstrādes uzņē- 
mumā, speciālisti tos jau daudzus 
gadus iepriekš analizē un izvērtē. 
Potenciālo šķirņu graudu īpašības 
un kvalitāti selekcionārs vērtē vis-
maz desmit līdz piecpadsmit gadus, 
līdz rodas pārliecība par to saimnie-
cisko un tehnoloģisko piemērotību 
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noteiktu produktu – miltu, putraimu 
vai pārslu ražošanai. Tieši tik ilgs laiks 
nepieciešams, lai izselekcionētu 
jaunu šķirni; īsākā laika posmā nav 
iespējams pārliecināties par šķirnes 
kvalitāti un tās atbilstību visām 
izvirzītajām prasībām. Līdz ar to 
pārstrādes uzņēmumiem šķirnes 
nosaukums ir garantija noteiktai 
izejvielu kvalitātei. 

Kā izvēlēties īsto šķirni? 

Audzētājiem, kuri vēlas būt pār-
liecināti par saražotās produkcijas 
kvalitāti un atbilstību pārstrādātāju 
prasībām, jāzina, kādu šķirni izvē-
lēties. Bet, lai būtu garantija, ka 
izvēlētā šķirne nonāks saimniecības 
laukos, sertificētas sēklas iegāde 
ir vienkāršākā un pašsaprotamākā 
izvēle. Sekmīga saimniecības un 
pārstrādes uzņēmuma sadarbība 
garantē arī pietiekami izdevīgu 
izaudzētās ražas pārdošanu, kas ir 
ļoti svarīgs faktors katras saim-
niecības tālākajai izaugsmei.

Tādēļ šķirnes sēklu iegāde uz-
skatāma par drošības garantu gan 
konkrētajai audzēšanas sezonai, 
gan arī ilgtermiņa drošībai – ražas 
noietam tirgū. 

Laukaugu selekcijas un sēklko-
pības attīstība lielā mērā atkarīga 
no ienākumiem, kas iegūti no ser-
tificētu sēklu tirdzniecības. Pēdējā 
laikā novērotā sertificētu sēklu 
audzēšanas apjomu samazināšanās 
nopietni apdraud kvalitatīva sēklas 
materiāla pieejamību nākotnē. Lai 
arī gandrīz katrs lauksaimnieks pie-
krīt tam, ka labprāt audzētu arvien 
ražīgākas un labākas šķirnes, tomēr, 
atsakoties no sertificētu sēklu ie-

gādes un veicinot ne- 
sertificētu sēklu apri- 
ti, selekcionāru radī-
tās šķirnes nonieci-
na un selekcionāru darbs kļūst 
bezjēdzīgs. Katra šķirne var lepo-
ties ar panākumiem tikai tad, ja tās 
labākās īpašības maksimāli izmanto 
tautsaimniecības labā un tās vārdu 
godprātīgi ieraksta dokumentos. 
Tāpēc labākais veids, kā stiprināt 
savu saimniecību un atbalstīt kul-

Kultūraugu selekcija un tās attīstība
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tūraugu selekciju, ir regulāri at-
jaunot sēklas materiālu, pērkot 
kvalitatīvas, sertificētas sēklas. Tas 
būs ne tikai labs pamats šī gada 
ražai, bet arī ieguldījums kultūrau-

gu selekcijā. Tā jūs nodrošināsiet 
savai saimniecībai iespēju nākotnē 
iegūt arvien jaunas, laikmetīgas 
šķirnes.  

Tiesisko pamatu šķirņu izman- 
tošanai, sēklu audzēšanas, saga-
tavošanas, tirdzniecības un kva-
litātes kontroles kārtībai Latvijā 
reglamentē divi likumi: „Augu šķirņu 
aizsardzības likums” un „Sēklu un 
stādāmo materiālu aprites likums” 
un uz šo likumu bāzes izstrādātie 
MK noteikumi u.c. normatīvie do-
kumenti. 

„Augu šķirņu aizsardzības li- 
kums” nosaka jauno šķirņu reģis-
trācijas kārtību Latvijā, selekcionāra 
vai šķirnes īpašnieka pienākumus un 
tiesības, reģistrētās šķirnes izman-
tošanas un aizsardzības kārtību, kā 
arī atbildību par šķirnes īpašnieka 
tiesību pārkāpšanu.

Likums nosaka, ka selekcionāra 
(šķirnes īpašnieka) pienākums ir 
nodrošināt šķirnes īpašību sagla-
bāšanos un šķirnei atbilstoša sēklas 
izejmateriāla pieejamību visu šķir-
nes aizsardzības periodu: graudau-
giem un zālaugiem – 25 gadus, 
kartupeļiem – 30 gadus no šķirnes 
reģistrācijas brīža. Selekcionāra pie-
nākums ir uzraudzīt šķirnes sēklas 
pavairošanu no elites augu atlases 
līdz bāzes kategorijas sēklu ieguvei.

Ikvienam ir tiesības iegādāties 
šķirnes sēklas, bet tajā pat laikā arī 
pienākums atlīdzināt selekcionāram 
par to labumu, ko audzētājs gūst no 
šķirnes pavairošanas. Labumu, t.i., 
ienākumus, šķirnes audzētājs  gūst 
gan realizējot šķirnes sēklas, t.i., 
nodarbojoties ar sēklkopību, gan 
pavairojot šķirni ražas pārdošanai 
pārstrādes uzņēmumam, izmanto- 
jot ražu kā lopbarību savā saim-
niecībā, lai gūtu ienākumus no pie-
na vai gaļas realizācijas. 

Likumdošana šķirņu aizsardzībai
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Likums nosaka, ka visu šķirnes 
aizsardzības periodu neviena per-
sona bez selekcionāra atļaujas ne-
drīkst pārvērst šķirni par ienākuma 
avotu, bet selekcionāra tiesību 
īpašnieks reģistrēto šķirni var no-
dot par ienākuma avotu citai per-
sonai, izsniedzot licenci. Tieši tādēļ 
sēklkopības saimniecības vai sēklu 
ražotāji slēdz licences līgumu ar 
selekcionāru, kur abas puses vienojas 
par šķirnes pavairošanas tiesībām un 
selekcionāram pienākošo atlīdzības 
daļu. Šo atlīdzību parasti  nosaka par 
katru sagatavoto vai realizēto sēklas 
tonnu. 

Saimniecībām, kas nenodarbojas 
ar sēklu ražošanu un tirdzniecību, 
bet izmanto šķirnes pašaudzētās 
sēklas savu sējumu apsēšanai, arī ir 
pienākums maksāt selekcionāram 
autoratlīdzības maksājumu par to 
sēklas daudzumu, kas izsēts. Tikai 
šajā gadījumu maksājuma summa 
par 50% zemāka. Saimniecībai 
nav jāslēdz licences līgums ar 
selekcionāru, bet pēc selekcionāra 
pieprasījuma godprātīgi jādeklarē 
savos sējumos audzētās šķirnes. 
Pie tam likumā norādīts, ka no 
autoratlīdzības maksājuma atbrī-
votas „mazās” saimniecības, t.i., 
kur likumā minēto sugu (grau-

daugu, pākšaugu, rapšu u.c.) sēj-
platības nepārsniedz 20 ha. 

Lai zemniekiem katru gadu 
nevajadzētu aizpildīt daudzas de-
klarācijas par pašaudzētās sēklas 
izmantošanu saimniecībā (t.i., pēc 
katra selekcionāra vai šķirnes pār-
stāvja pieprasījuma), vairākums 
Latvijā reģistrēto selekcijas kom- 
pāniju pārstāvniecības tiesības de- 
leģētas Latvijas Sēklaudzētāju 
asociācijai. Visus asociācijas sa-
ņemtos šķirņu autoratlīdzības 
maksājumus tā nodod katras 
šķirnes selekcionāra rīcībā, tātad 
izlieto šo naudu selekcijas darba 
turpināšanai. Latvijā deklarācijas 
par aizsargāto šķirņu pašaudzētās 
sēklas izmantošanu ik gadu saņem 
ap 4000 saimniecību. Deklarāciju 
aizpildīšana ir katra laukaugu šķir-
nes audzētāja pienākums. 

Āboliņa sēklu tīrīšana
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„Sēklu un stādāmo materiālu 
aprites likums” un ar to saistītie 
normatīvie dokumenti jāievēro vi-
siem sēklaudzētājiem. Tie nosaka 
sēklu sertifikācijas, uzraudzības, 
tirdzniecības kārtību, kā arī sēklu 
kvalitātes kritērijus, kādiem jāatbilst 
noteiktu kategoriju sertificētām 
sēklām. Sertifikācijai var pieteikt 
tikai Eiropas Savienības kopējā 
lauksaimniecības augu šķirņu kata- 
logā iekļautās augu šķirnes. Lai 
nodarbotos ar sertificētu sēklu 
ražošanu, uzņēmējam jābūt reģis-
trētām VAAD Sēklaudzētāju un sēklu 
tirgotāju reģistrā. Aizsargāto šķirņu 

sēklas materiālu sertificē tikai tad, 
ja sēklaudzētājs vai sēklas materiāla 
sagatavotājs ir selekcionāra tiesību 
īpašnieks, vai arī viņš saņēmis se-
lekcionāra atļauju pavairot šķirni, 
ko apliecina licences līgums. 

Sēklaudzētāju, sēklu sagatavo- 
tāju, saiņotāju un tirgotāju pienā- 
kums ir nodrošināt sēklu nesa- 
jaukšanos un to kvalitātes sa-
glabāšanu visā sēklu aprites pe-
riodā, kā arī kārtot nepieciešamo 
dokumentāciju par sēklu audzē-
šanu, kvalitāti un apriti, atbilstoši 
likumdošanas prasībām.

Priekuļu LSI sēklkopības agronome Rūta Jansone stāsta 
par āboliņa šķirņu uzturošo selekciju
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Mantojums nākotnei
Zemnieku nākamās paaudzes 

pārņems mūsu izveidoto lauksaim- 
niecību. Ja mūsu darbības vai bez-
darbības rezultātā tā būs novecoju-
si, tad arī nākotnē nespēsim tikt līdzi 
laikam. Darbs, ko veicam šodien, 
darāms arī tādēļ, lai nostiprinātu 
katras saimniecības un arī valsts 
pozīcijas lauksaimniecības nozarē 
nākotnē.

Kultūraugu selekcija un šķirņu 
sēklkopība ir garants labas sēklas 
pieejamībai Latvijas lauksaimnie-
kiem ilgtermiņā. Tikai nepārtraukti 

turpinot un attīstot iesākto, iespējams 
radīt jaunas šķirnes un ieviest plašu, 
konkurētspējīgu šķirņu un sugu sor-
timentu, kas virzītu lauksaimniecības 
attīstību. 

Ar skatu no malas pavērtējot kat-
ra lauksaimnieka šodienas sasnie-
gumus, redzam, cik būtiska loma 
tajos bijusi iespējai izmantot savā 
saimniecībā jaunākās kultūraugu 
šķirnes. Svarīgi apzināties, ka, sek-
mīgi attīstot iesākto, mēs liekam pa-
matus nākamo paaudžu sasniegu-
miem.

Kviešu lauks uz kaltes fona
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