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Z/S "Mucenieki" 

•  Plaša ērkšķogu 
šķirņu kolekcija.

•  Ābeles 
komercdārziem.

Saldus nov. Jaunlutriņu pag. 
"Mucenieki". Tālr. 29199241

www.mucenieki.lv

Piedāvā

stādus
 augļu kokiem un ogulājiem 
 dzīvžogiem  potcelmiem

KONsuLtāCiJAs
"Bētras", Garoza, 
Ozolnieku novads

Mob. tālr. 29494883, 28662847
www.betras.lv

SIA 

“Pūres 
dārzi”

Pūre – 18,
Tukuma novads,

LV-3124
Mob. tālr. 29249450

Tālr./fakss 63191146
E-pasts: puresdarzi1@inbox.lv

Pūres 
Dārzkopības 
izmēģinājumu 
stacija

www.puresdis.lv
Lielā izvēlē augļu 

koku un ogulāju stādi 
komercdārziem un 

mazdārziņiem
Vairumā lielas cenu atlaides. 

Slēdzam līgumus stādu piegādei.
Stādus ar vaļējām saknēm tirgos no 

16. marta, konteineros visu sezonu Pūrē, 
veikalu ķēdē "Depo",  

kā arī izbraukuma tirdzniecībā.

PavaSara akcija – 20% atlaide 
ābeļu stādiem ar vaļēju sakņu sistēmu!

Tālr. 63191122
Mob. tālr. 26524443, 29469793

Latvijas valsts  
augļkopības  

institūts

Augļu koku, 
ogulāju, 

ceriņu stādi.
Mob. tālr. 29126471 

E-pasts: baiba.skrebele@lvai.lv
www.lvai.lv

Ekskursijas dārzā 
gida pavadībā

Mob. tālr. 26408655

Kokaudzētava "Vilgāle" 

Pārdod 
augļu koku 
un ogulāju 
stādus. 
Pieņem 
pasūtījumus. 

Mob. tālr. 29412613
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Tālr. 
29247242

Augstvērtīgi, 
ražīgi un 
izturīgi 
Siguldā 
audzēti 

vīnogu stādi!

l  Augļu koku un 
ogulāju stādi dārzu 
ierīkotājiem

l  Konsultācijas, 
projektu izstrāde 
augļu dārzu ierīkošanai

l  Augļu koki uz dažāda 
auguma potcelmiem

l  Slēdzam līgumus  
par ogulāju, aveņu  
un augļu koku 
stādu audzēšanu 
komercdārziem  
2015., 2016. gadam

Siguldas nov. Siguldas pag., LV-2150
e-pasts: info@piladzi.lv

Tālr.: 29187532, 29468507
www.piladzi.lv

Esat laipni gaidīti vīnogu stādu audzētāja un 
šķirņu kolekcionāra Gata Kužuma saimniecībā –  
no 180 vīnogu šķirnēm varat
izvēlēties savu vīnogu savam dārzam!

PIEDĀVĀJAM:
• bezsēklu šķirnes • galda šķirnes • universālās 

šķirnes • vīna šķirnes • siltumnīcas vīnogas
Iespēja iegādāties stādus  vairumā ar 

iepriekšēju pasūtījumu.

Robežu iela 5, Mūsas c., Ceraukstes pag., Bauskas nov. 
Tālr. 29663998
E-pasts: info@vinogustadi.lv www.vinogustadi.lv
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Vīnogas un vīteņi 
visiem dārziem

Izturīgas, skaistas, ar gardām 
ogām – šādas aktinīdijas iesaka 
Jana Drēviņa (zemnieku saim-
niecība “Skāduļi”). Mandžūri-
jas aktinīdijas var audzēt arī 
daļēji noēnotā vietā un pie ēku 
sienām. Ir gan divmāju (sieviš-
ķās, vīrišķās), gan pašauglīgās 
aktinīdijas. Tām un vīrišķajiem 
augiem skaisti iekrāsojas lapas. 
Stādi maksā 5–7 eiro.

Labi ieaug arī citronliāna, kas 
tāpat piemērota sienu, lapeņu 
apaudzēšanai. Auga lapām un 
oranžajām ogām piemīt spēcīga 
organismu stimulējoša iedar-
bība. 

Saulainākā dārza vieta, ēkas 
siena jāatstāj vīnogām. Katrai 
dārza vietai un vajadzībai var 
atrast piemērotu šķirni. Pirms 
pērk, jāizdomā, vai vajag vīnam, 
sulai, ēšanai, lapenes apaudzēša-
nai, un saimniece palīdzēs izvē-
lēties īsto. Piemēram, šķirnes 
‘Krasavec’ ogas var glabāt līdz 
pat Jaungadam. 

Gardi pīlādži,  
izturīgas aprikozes 

Guntis Kormis (bijušais 
saimniecības “Vilgāle” dārz-
nieks) iesaka dārza pīlādžus 
‘Titan’, ‘Granatnaja’, kas ir 
neliela auguma koki ar tumši 
sarkanām, lielām ogām. Tām ir 
pīlādžu garša, bet nav raksturīgā 
rūgtuma, der sulām, ievārīju-
miem, saldēšanai. Stāds maksā 
aptuveni 5 eiro.

Vējainā, saulainā vietā var 
stādīt persikus. Par izturīgāko 
dārznieks uzskata šķirni ‘Maira’, 
kas ražo jūlija otrajā pusē, bet 
ziemā nav jāpiesedz. Maksā 
aptuveni 8 eiro.

Izturīgi ir aprikožu sēklau-
dži un uz tiem potētās šķirnes, 
kas paildzina koka mūžu. Stāds 
maksā aptuveni 5 eiro.

Katru gadu ražos plūmes 
‘Kometa’ (agra, stipri jāīsina dzi-
numi) un ‘Viktorija’ (vēla). 

Skaistumam izcila ir krūm-
veida plūme ‘Lama’ ar lielām, 
sarkanām lapām un augļiem, 
kam ir sarkanīgs mīkstums. 

Bioloģiski audzētais � 
visvērtīgākais

Ar bioloģiskajām metodēm 
stādus audzē Māris Kaminskis 
(zemnieku saimniecība “Dzēr-
ves”), tāpēc izvēlētas veselīgas, 
izturīgas šķirnes, lai nebūtu 
jālieto ķīmija. Stādi ziemojuši uz 
lauka un piemēroti mazdārzi-
ņiem un bioloģiskajām zemnieku 
saimniecībām, kas veido augļu 
dārzus. Saimnieki šķirņu izvēlē 
un kopšanā sniedz arī konsultā-
cijas. Piemēram, ābele ‘Liberty’ ir 
imūna pret kraupi, ‘Belorusskoje 
Maļinovoje’ – sevišķi izturīga 
šķirne ar skaistiem, sarkaniem 
āboliem. Savuārt ‘Konfetnoje’ 
un ‘Kovaļenkovskoje’ augļi ir ļoti 
saldi. 

Gardi ir, protams, persiki un 
aprikozes, bet tie audzējami tikai 
labās dārza vietās. 

Dārzkopja lepnums būs val-
rieksti. Par šiem retumiem saim-
nieks saka: to vecākaugiem bijusi 
bagāta raža, koki ir ne pārāk liela 
auguma. Piecgadīgi konteiner-
stādi maksā 9–10 eiro. P

9

Bioloģiski audzēti 
augļu koku stādi, 

tūjas, 
Ziemassvētku 

eglītes
www.dzerves.lv

Stādaudzētava "SPROGAS" – 
Alūksnes nov., tālr. 29425883

Piedāvājam 
ziemcietīgus  
augļu koku stādus

www.sprogas.lv

Z/S “Rāvijas”
Ābeļu, bumbieru, 
ķiršu, plūmju un 

ogulāju stādi

Madonas novadā 
Kalsnavas pagastā 

Tālr. 64826421 (vakaros), 
mob. tālr. 29147028, 

29471285
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