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Ražas normēšanas paņēmienu, lapu kvalitātes un
virsmas ietekme
uz Latvijā audzēto šķirņu ābolu kvalitāti
•

•
•
•

•

Augļaizmetņu retināšana pasaulē ir viens no galvenajiem paņēmieniem, kā
nodrošināt augļu kvalitāti. Tā ļauj efektīvāk izmantot darbaspēku ražas vākšanas un
pirmapstrādes laikā.
Latvijā nav reģistrēti ķīmiskie preparāti, kādus retināšanai lieto citās valstīs, to
lietošana mūsu klimatiskajos apstākļos ir problemātiska.
Augļus saimniecībās retina ar rokām, kas ir darbietilpīgi.
Šķirnes uz retināšanu reaģē atšķirīgi, tāpēc svarīgi atrast Latvijā audzētajām šķirnēm
piemērotāko retināšanas intensitāti, kā arī laiku, kad tā veicama.
Vainaga veidošana izmaina koka lapu virsmu, kas var būtiski ietekmēt augļu lielumu
un kvalitāti.

Pētījuma uzdevums bija:
izpētīt dažādu faktoru ietekmi uz Latvijā audzēto ābeļu šķirņu augļu kvalitāti,
izstrādāt ieteikumus par katrai šķirnei piemērotāko ražas normēšanas paņēmienu.

Pētījuma objekts un metodika
• Pētījums veikts 2010.-2013.gadā:
– 5 komerciāli audzētām šķirnēm – ‘Auksis’, ‘Antej’, ‘Orļik’,
‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’;
– 3 jaunām Latvijas selekcijas šķirnēm - ‘Edite’, ‘Gita’,
‘Ligita’.
– Pētījumā izmantotās šķirnes atšķiras gan pēc augļu
ienākšanās laika, gan augļu lieluma, kā arī koka augšanas
un ražošanas īpatnībām.

• Izmēģinājumi ierīkoti 2 vietās - SIA «Baltplant»
komercdārzā un LVAI izmēģinājumu stādījumā.
• Augļaizmetņu retināšanas varianti:
- kontrole (neretināti):
– (1) atstājot augļaizmetņus sprīža attālumā,
– (2) atstājot 1 augļaizmetni ziedkopā,
– (3) likvidējot augļaizmetņus zaru apakšpusē.

• 2 retināšanas laiki: (a) pēc jūnija nobires, (b) augustā.

Noteiktie parametri
• Fenoloģiskie rādītāji - ziedēšanas un vākšanas laiks; ziedēšanas
intensitāte ballēs.
• Ražas parametri – augļu skaits un ražas lielums, kg/koka.
• Retināšanas pēcietekme uz nākamā gada ražu (3 šķirnēm).
• Augļu lielums (kalibrs, mm; vidējā masa, g):
• Kvalitātes parametri (āboliem 65-70 mm diametrā):
– mīkstuma blīvums kg/cm², šķīstošās sausnas saturs Brix °
• Lapu virsma un skaits uz 1 augli.
• Hlorofila saturs lapās kā fotosintēzes intensitātes rādītājs, kas raksturo
pielāgošanās spēju.
• Meteoroloģiskie dati augšanas sezonā.
• Datu matemātiskajā apstrādē izmantota programma SPSS - dispersijas
analīze, Pīrsona korelācijas koeficients, Tjūkija tests.

Secinājumi (1)
• Dažādas šķirnes uz augļaizmetņu retināšanu reaģēja atšķirīgi.
• Vairumā gadījuma jūnija retināšana deva labākus rezultātus salīdzinājumā ar
augusta retināšanu.
• Retināšana nav nepieciešama dažām lielaugļu šķirnēm, kurām raksturīga daļēja
augļu pašnobire ( Piem. ‘Antej’, ‘Sinap Orlovskij’).

Šķirnes ‘Auksis’ augļu sadalījums pa kalibriem
jūnija retināšanas variantos 2011.g., %

Šķirnes ‘Auksis’ augļu vidējā masa atkarībā no
retināšanas varianta, g

(control – neretināti; 1a – pa sprīdim jūnijā, 1b - 1 auglis ziedkopā jūnijā,
1c - noplūkti zara apakšpusē jūnijā; 2a, 2b, 2c – tie paši varianti augustā)

Secinājumi (2)
• Retināšana jūnijā var pozitīvi ietekmēt augļu šķīstošās sausnas saturu. Nav
novērota būtiska retināšanas ietekme uz augļu blīvumu.
• Konstatēta salīdzinoši cieša sakarība starp lapu virsmu un kā arī augļu lielumu.
• Hlorofila saturs lapās, kas raksturo fotosintēzes intensitāti, būtiski atšķīrās starp
šķirnēm, bet neatšķīrās starp retināšanas variantiem.
• Retināšanas pēcietekme uz koka ziedēšanas intensitāti nākošajā gadā bijusi
atkarīga no šķirnes. Tā bijusi būtiski lielāka pārbagāti ražojošām šķirnēm, bet
vājāka šķirnēm, kam augļaizmetņi daļēji pašizretinās.
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Ieteikumi
• Ieteicamie retināšanas veidi pārbaudītajām šķirnēm:
– ‘Auksis’ – visu augļaizmetņu noplūkšana no zara apakšas.
– ‘Orļik’, ‘Zarja Alatau’ un ‘Ligita’ – retināšana jūnijā, atstājot
augļaizmetņus pa sprīdim.
– ’Sinap Orlovskij’ – retināšana, atstājot vienu augli ziedkopā.
– ‘Antej’ - neizdevās konstatēt retināšanas pozitīvu ietekmi uz augļu
lielumu.
• Šķirnēm ‘Gita’ un’ Edite’ retināšana nav ieteicama, lai nesamazinātu
ražu, un augļi nekļūtu pārāk lieli.

Jaunu ābolu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde un
augļu uzglabāšanas pētījumi.
Pēdējos gados viena no perspektīvam metodēm augļu uzglabāšanas laika
pagarināšanai ir augļu apstrāde ar 1- metilciklopropēnu (MCP). Apstrāde ar 1-MCP
bloķē etilēna izdalīšanos, kas notiek ābolu elpošanas rezultātā, tā nodrošinot to
uzglabāšanas laika pagarināšanu. Par Latvijā audzētām šķirnēm šādu pētījumu nav.
Pētījuma uzdevums bija: veikt uzglabāšanas pētījumus ābolu komercšķirnēm,
izmantojot augšanas regulatoru 1-MCP un izstrādāt ieteikumus audzētājiem.
Uzņēmēji meklē jaunas iespējas ābolu un to sulas daudzveidīgākai izmantošanai.
Viens no pazīstamākajiem ābolu sulas produktiem ir dabīgais sidrs, kura kvalitātes
nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot piemērotas šķirnes. Latvijā trūkst pētījumu par
kreba ābolu šķirņu sulas iznākumu un detalizētu ķīmisko sastāvu. Sadarbībā ar ražotājiem ir
nepieciešams izstrādāt un adaptēt jaunas ābolu pārstrādes produktu tehnoloģijas tirgus
dažādošanai.
Pētījuma uzdevumi bija: izpētīt un apkopot datus sidra ražošanai piemērotu ābolu
šķirņu un to pārstrādes produktu ķīmisko sastāvu; izstrādāt jaunas, ābolu produktu
ražošanas tehnoloģijas un veikt to patentēšanu.

Pēc 2 gadu pētījumiem dažādās ābeļu audzēšanas vietās Latvijā
LVAI un Pūres DPC noteikti optimālie fizikālie un ķīmiskie rādītāji
augļiem apstrādei ar 1-MCP
Šķirne

Ābolu gatavības
indekss

Joda-cietes tests,
ballēs

Šķīstošās sausnas
saturs, Brix %

Blīvums,
kg/cm2

‘Auksis’

0.11 - 0.22

5.1- 3.1

11.56 - 11.40

6.56 – 7.83

‘Belorusskoje
Maļinovoje’

0.13 - 0.19

5.0-3.9

10.18 – 9.20

6.77 – 6.95

`Pure Ametist`

0.22

3.5

10.20

7.97

‘Sinap Orlovskij’

0.15 - 0.22

4.8 – 3.9

11.84 – 9.80

8.64 – 8.33

‘Zarja Alatau’

0.11

4.5 - 4.6

12.40 – 12.80

6.05 – 6.75

‘Antej’

0.12 - 0.14

4.5 – 4.6

11.57 – 10.60

6.44 – 6.90

‘Aļesja’

0.17- 0.15

4.2 - 4.9

11.11 – 11.20

7.55 - 8.44

Gatavības indekss:
mīkstuma blīvums /
(šķīstošā sausna * joda cietes
tests)

‘Zarja Alatau’
pēc 6 mēnešu
uzglabāšanas
Kontrole

1-MCP

Ābolu bojāšanas intensitāte pēc 6 mēnešu uzglabāšanas
Šķirne

Ābolu bojāšanās veidi

Kopējais bojāto
ābolu daudzums,
(%) no sākotnējā
daudzuma

Masas zudumi, %

Fizioloģiskie, (%) no
sākotnējā daudzuma

Mikrobioloģiskie,
(%) no sākotnējā
daudzuma

Kontrole

1-MCP

Kontrole

1-MCP

Kontrole

1-MCP

Kontrole

1-MCP

‘Auksis’

0

0

9

2

9

2

12

6

‘Belorusskoje
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0

0

39

12

39

12.5

17

10
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0

0

58

25

58

25

-

-
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2

0

5

0

7.5

0

5

1

‘Zarja Alatau’

15

0

15

15

31

16

13

3

‘Antej’

0

0

24

11

24

12

6

3

‘Aļesja’

19

7.5

7

10

27

17.5

9

9

Galvenie fizioloģisko bojājumu iemesli bija
brūnie mizas iegrimumi, mizas virskārtas
brūnēšana un mizas plaisāšana.
Mikrobioloģisko bojājumu iemesli bija
rūgtā puve, zaļais slotiņu pelējums, brūnā
puve un pelēkā puve.
‘Antej’ Kontrole

‘Antej’ 1-MCP

Sidra ražošanai piemērotu (t.sk. kreba tipa) ābolu
ķīmiskie un fizikālie rādītāji
Sidra ražošanai ieteicama cukuru/skābju attiecība sulā ir 15-20

Šķirne
‘Kuku’

‘Queaker Beauty’

‘Riku’

Šķīstošā sausnas, Kopējais skābju
Brix%
saturs, %

Šķīstošās
sausnas/skābju
attiecība

‘Quaker Beauty’

15,5

0,86

18,0

‘Ruti’

15,7

0,94

16,6

‘Riku’

14,8

0,78

19,0

‘Kuku’

16,0

0,76

21,0

‘Kerr’

13,6

1,02

13,3

‘Remo’
‘Dzeltenais
skābais krebs’

11,9

1,06

11,2

13,9

4,86

2,9

DI 93-4-14

13,3

1,23

10,9

Sidra ražošanai piemērotu (t.sk. kreba tipa) ābolu
ķīmiskie un fizikālie rādītāji
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Tanīnu saturs, mg L-1
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Bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju izmantošanas
iespējas
16,9 %
45,7 %

Augļu un ogu spiedpaliekas pēc sulas
iegūšanas ir bagāts šķiedrvielu avots

Avenes
Upenes

31,8 %

Āboli

Smiltsērkšķi
42,5 %

Pasaules Veselības organizācijas ieteikums: uzturā
nepieciešamais šķiedrvielu daudzums dienā ir 30 -35 g
Saskaņā ar projekta mērķi – “Radīt bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju
izmantošanas iespējas jaunu un inovatīvu pārtikas produktu ieguvei”:
1. Izstrādāti diabētiķu un vegānu uzturam piemēroti, šķiedrvielām bagātināti
produkti uz augļu/ogu un linsēklu spiedpalieku bāzes;
2. Izpētīta ābolu spiedpalieku izmantošanas iespējas briežu barības devās un
to ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti (sadarbībā ar
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātnisko institūtu “Sigra).

Jaunu šķiedrvielas saturošu produktu izstrāde
Inovatīvas produkcijas ražošanas tehnoloģija,
izmantotās sastāvdaļas un piedevas ļauj iegūt
produktu ar samazinātu ogļhidrātu un palielinātu
šķiedrvielu daudzumu, kas piemērota patērētājiem
lietojot uzturā pārtiku ar termisko apstrādi līdz 50 °C.
Sastāvdaļas un piedevas:
Svaigu ābolu masa
Žāvētas aprikozes un rozīnes
Žāvētu ābolu gabaliņi
Kreba tipa ābolu spiedpaliekas (maltas)
Linsēklu spiedpaliekas (pēc eļļas iegūšanas)
Topinambūru pulveris
100g produkta satur:
Ogļhidrāti 33.4 g
Šķiedrvielas 28g
192.8 kcal/806.9 kJ

Ābolu spiedpalieku izmantošana briežu ēdināšanā
Ābolu spiedpaliekas staltbriežu ziemas barības devās ir vērtīga vitamīnu,
antioksidantu (karotinoīdus) fosfora, bezslāpekļa ekstraktvielu un
pektīnvielu saturoša lopbarības komponente:
• Kokšķiedru NDF lielums bija par 33 % zemāks nekā skābsienā, kas veicinu
labāku barības apēdamību, savukārt kokšķiedra ADF – par 18% zemāka,
salīdzinot ar skābsienu, tādejādi nodrošinot barības organiskās daļas
sagremojamību un barības enerģētisko vērtību. Briežu barības devās
dzīvnieku organismā tika nodrošināts par 1.5% augstāks enerģētiskais
līmenis (NEL MJ/kg), salīdzinot ar skābsienu.
• Staltbriežu organisms tika nodrošināts ar dabīgām bioloģiski aktīvām
vielām, īpaši, ar C, PP vitamīniem, kā arī ar Na, Mg, P, pektīnvielām un
karotinoīdiem.

• Ābolu spiedpalieku izēdināšana ziemas periodā būtiski neietekmēja
gremošanas sistēmu funkcijas, pH līmeni kuņģa un zarnu posmu saturā un
nesagremoto barības vielu izdali apkārtējā vidē .

Ābolu spiedpalieku izmantošana briežu ēdināšanā
Izmantojot ābolu spiedpaliekas staltbriežu ziemas barības
devā, tika iegūta briežu gaļa ar augstāku uzturvērtību:

Muskuļaudu masā pieauga vidēji par :
• 1% kopproteīns (21%);
• 0.2% neaizvietojamās aminoskābes (10.6%) ,
• 0.2% daļēji neaizvietojamās aminoskābes (4%);
• 0.3% aizvietojamās aminoskābes (6%);
• 5% omega-3 taukskābes (10 %);
• 11% omega-6 taukskābes (26%).
Tika nodrošināta optimāla attiecība ∑omega-6:∑omega-3 =
2.64:1

PALDIES PAR
UZMANĪBU!!!

