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Abstract. The trial of Wangenheim Prune seedlings for plums was started 1999 in Latvia at the 
State Institute of Fruit-Growing, but the evaluation was performed from 2008 to 2012.The aim of 
the study was to determine the suitability of Wangenheim Prune seedlings  as rootstock for the 
gage cultivars grown in Latvia. The trial included four gages plum cultivars, where it was possible 
to see the impropriety with seedlings of P.cerasifera. Cultivar 'Melnā Renklode' manifested its 
impropriety in the nursery. When planted, all trees rapidly perished. Highly unstable yields over 
the years have had the cultivar 'Ulenas Renklode' (from 0 to 45 kg per tree); the fruit branches and 
flower buds of this cultivar had low winter hardiness. Comparatively hight yield was obtained from 
the cultivars 'Renklod Raņņij Doņeckij' and 'Renklod Uļjaņiščeva'. 
Keywords: rootstocks, yield, fruit weight, yield efficiency. 
 
Ievads 

Latvijas dārzos renklodes aizņem nozīmīgu vietu no kopējās plūmju platības, bet ar 
līdz šim plašāk izmantoto Kaukāza plūmi dažkārt konstatēta nesaderība, kā arī pārmērīgi 
spēcīga koku augšana. Vangenheima cvečes potcelmu plaši lieto Polijā un Vācijā. Kā 
izpētīts izmēģinājumos Polijā, Vangenheima cvečes sēklaudžu potcelmi būtiski samazina 
koku augumu (salīdzinot ar Kaukāza plūmi, par 25 – 50%), nesamazinot augļu vidējo masu 
un kumulatīvo ražu (Sitarek et al., 2004; Rozpara, Grzyb, 2007). Pētījumā par dažādu 
potcelmu audzēšanu vietās, kur vērojams augsnes nogurums, atklājies, ka kokiem uz 
Vangenheima cvečes potcelmiem būtiski samazinājās ne tikai augums, bet arī kumulatīvā 
raža. Nekas līdzīgs netika novērots kokiem uz citiem potcelmiem (Grzyb, Sitarek, 2006), 
kas liek secināt, ka šis potcelms nav piemērots stādīšanai vietās, kur iepriekš augušas 
plūmes.  

Ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet Eiropā līdz šim plašāk izmantotā Kaukāza plūme 
tiek klasificēta kā liela auguma potcelms. Šī iemesla dēļ to ir grūti izmatot intensīvajos 
plūmju dārzos ar samazinātu stādīšanas attālumu (Grzyb et al., 1984). Latvijas dārzos 
aktuāla ir arī potcelmu ziemcietība. Vangenheima cvečes sēklaudžu potcelmi pieder pie 
mājas plūmju potcelmu grupas. E. Kaufmanes un D. Andersones pētījumā (Kaufmane, 
Andersone, 2002; 2003) minēts, ka šīs grupas potcelmi ir grūtāk pavairojami, taču ir vairāk 
piemēroti Latvijas augšņu un klimata apstākļiem, saderīgi ar izplatītākajām šķirnēm, tai 
skaitā ar renklodēm. Izmēģinājumos Pūrē Vangenheima cvečes potcelms paātrināja augļu 
ienākšanos par 3 – 4 dienām, bet tika atzīts, ka labai koku augšanai uz šī potcelma 
nepieciešama laba augsne un vēlama laistīšana (Dēķens, 2004). Tas sakrīt ar poļu 
zinātnieku pētījumu rezultātiem, ka dažām šķirnēm, kas potētas uz Vangenheima cvečes un 
augušas smilšainā augsnē, novērota augļa vidējās masas samazināšanās (Grzyb et al., 
1998).  

Pētījuma mērķis bija konstatēt Vangenheima cvečes sēklaudžu potcelmu 
piemērotību Latvijā audzētajām renklodes tipa šķirnēm. 
 
Materi āli un metodes 

Izmēģinājums iekārtots 1999. gadā LVAI (toreiz - Dobeles DSIS) dārzā. Augsne – 
velēnu karbonāta, glejota, smilšmāla. Augsnes analīzes 2010. gadā – pH 6.1; organiskās 
vielas – 2.7 %; P oksīds – 221 mg kg-1 augsnes; K oksīds – 335 mg kg-1 augsnes. 
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Šķirnes – 'Reformu Renklode', 'Renklod Raņņij Doņeckij'; 'Melnā Renklode'; 
'Ulenas Renklode'; 'Renklod Uljaniščeva'.  

Potcelms – Vangenheima cvečes sēklaudži, ievesti no Polijas Dārzkopības institūta. 
Atkārtojumu skaits – 2; katrā lauciņā 2 – 3 koki. 

Izmēģinājumā svērta raža no koka (kg) un 100 augļu vidējā masa (g), kā arī mērīts 
stumbra apkārtmērs. Aprēķināts ražas lielums, attiecināts uz stumbra šķērsgriezuma 
laukumu, kā arī ražas un augļu vidējās masas korelācija. Matemātiskie aprēķini veikti ar  
95% ticamību. 

 
Rezultāti un diskusija 

Izvēloties potcelmu, pirmais no rādītājiem ir šķirnes un potcelma saderība. Vērtējot 
stādu kvalitāti kokaudzētavā, jau sākotnēji bija redzams, ka ne visas šķirnes uz 
Vangenheima cvečes sēklaudžiem aug vienādi. Šķirne 'Melnā Renklode' veidoja nelielu, 
samērā vāju augumu. Stādus mehanizēti izrokot, ievērojama daļa no stādiem potējuma 
vietā nolūza. Pārējām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm stādi bija kvalitātīvi, ar labi 
attīstītu bārkšsakņu sistēmu. Pēc iestādīšanas dārzā novērota gan šķirņu ziedpumpuru, gan 
koku dažādā izturība nelabvēlīgos augšanas apstākļos. Jau sākot no 2007. gada, 
ziemošanas apstākļu izraisīti koksnes bojājumi bija vērojami šķirnei 'Melnā Renklode'.  
Pēc 2011. gada ziemas izmēģinājumā nebija izdzīvojis neviens šīs šķirnes koks. 2011. gada 
pavasarī pilnībā izsala ziedpumpuri šķirnei 'Ulenas Renklode'.  

Pirmā raža novākta 2002. gadā šķirnei 'Renklod Uļjaņiščeva' – vidēji 0.6 kg no 
koka. 2003. gadā ražot sāka pārējās izmēģinājumā iekļautās šķirnes. 

Ražas dati apkopoti no 2008. līdz 2012. gadam (1. attēls). Vislabāk ražojusi šķirne 
'Ulenas Renklode', kurai vidējā raža gadā no koka bijusi 28 kg, pārējām šķirnēm tā bijusi 
ievērojami zemāka – šķirnei 'Reformu Renklode' – 12 kg; 'Renklod Uļjaņiščeva' – 16 kg; 
'Renklod Raņņij Doņeckij' – 17 kg. Pētījuma rezultāti rāda būtisku ražas datu izkliedi pa 
gadiem. Izteiktākās ražas svārstības bija vērojamas šķirnei 'Ulenas Renklode' (no 0 kg līdz 
pat 45 kg no koka), ko radīja ievērojami ziedpumpuru bojājumi.  

 
 

1. att. Vidējā raža no koka (kg) šķirnēm uz Vangenheima cvečes sēklaudža. 
 Fig. 1. Average Yield per Tree (kg) Growing to Wangenheim Prune Seedlings. 
 
Krasas atšķirības starp šķirnēm konstatētas stumbru šķērsgriezuma laukumos – 

visresnākie stumbri bijuši visbagātāk ražojošai šķirnei 'UlenasRenklode' (143 cm2), bet 
vistievākie 'Reformu Renklodei' (87 cm2), kurai raža bijusi zemākā. Ražas lielums, 
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pārrēķināts uz stumbra šķērsgriezuma laukumu, tāpēc visām izmēģinājumā palikušajām 
šķirnēm bijis samērā vienāds – tas svārstījās no 0.18 kg šķirnei 'Renklod Uļjaņiščeva' līdz 
0.23 kg šķirnei 'Ulenas Renklode'. Atšķirības starp potcelmiem uz šo lielumu nepierādījās 
arī iepriekšējos izmēģinājumos ar šķirnēm 'Lāse' un 'Minjona' uz trīs dažāda auguma 
potcelmiem (Kaufmane u.c., 2007). 

Augļu vidējā masa (2. attēls) būtiski mazāka visus gadus bijusi šķirnei 'Renklod 
Raņņij doņeckij'. Pārējām izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm augļu vidējā masa atšķīrās 
maz. Šķirnēm 'Renklod Raņņij Doņeckij', 'Renklod Uļjaņiščeva' un 'Reformu Renklode' 
augļu vidējā masa samazinājās bagātas ražas gados, par ko liecināja matemātiski 
pierādāma negatīva korelācija (r = -0.60), turpretī šķirnei 'Ulenas Renklode' šī korelācija 
bijusi nebūtiska. 

 
 

2. att. Vidējā augļu masa (g) šķirnēm uz Vangenheima cvečes sēklaudža.  
Fig. 2. Average Weight of Fruits (g) Growing to Wangenheim Prune Seedlings. 

 
 
Secinājumi 
1. Vangenheima cvečes sēklaudži kā potcelms nav bijis piemērots šķirnei 'Melnā 

Renklode'. 
2. Uz Vangenheima cvečes sēklaudžiem vislabāk ražoja 'Ulenas Renklode'. Samērā 

augstas ražas iegūtas arī šķirnēm 'Renklod Raņņij Doņeckij' un 'Renklod Uļjaņiščeva'. 
3. Tā kā labāk ražoja šķirnes, kas spēcīgāk augušas, ražas lielums, pārrēķināts uz stumbra 

šķērsgriezuma laukumu, visām izmēģinājumā palikušajām šķirnēm bijis samērā 
vienāds. 
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Abstract. Popularity of highbush blueberry cultivation and area of commercial plantations in 
Latvia is growing. Many aspects of cultivation, including fertiliser use, are topical. Analysis of 
literature data shows that among the other factors, nitrogen supply may play an important role for 
blueberry growth, development, yield formation, winter hardness etc. Besides information coming 
from different specialised experiments, farmers’ experience is also important. Therefore the aim of 
this study was to analyse the fertilisation scheme used by a farmer who owns a well-organized and 
established highbush blueberry commercial (3 ha) plantation since 2004. Farm „Bīsnes” is located 
in Ogre district. The plantation is established on Haplic Cambisol, loamy sand, formed on moraine 
deposits. The initial soil reaction was pH KCl 5.37, the organic matter content was 2.5%. During 
the establishment of plantation, the soil modification (deep ploughing, acid peat moss addition) 
was done, therefore soil properties were changed. In 2011 the soil and plant analysis was 
performed to identify the nutrient status of blueberries and to compare it with the fertiliser supply 
which was typically used on this farm annually. The obtained results were compared with the data 
from different publications – Latvian, as well as from other countries. Besides fact, that there were 
no symptoms of nutrient deficiency observed, NPK level in leaves and new shoots was lower as 
recommended by other authors. Also application of nitrogen and phosphorous fertilizers was not 
as high as recommended. This gives the idea to organize the field experiments with increasing 
nutrient (predominantly nitrogen) rates for the establishment criteria for fertilisation planning and 
plant nutrition diagnosis. 
Key words: blueberries; cultivation in Latvia; fertilization planning. 
 
Ievads 

Latvijā interese par krūmmelleņu audzēšanu pieaug un aktuāla tēma ir to 
sabalansēta mēslošana. Tās uzdevums ir gan veidot un uzturēt optimālus augšanas 
apstākļus augsnē, gan arī nodrošināt krūmmellenes ar tām nepieciešamajiem barības 
elementiem. Tāpat kā citiem kultūraugiem, arī krūmmellenēm nozīmīgs faktors augstu ražu 
iegūšanai ir nodrošinājums ar slāpekli. Šis elements būtiski ietekmē krūmmelleņu augšanu, 
attīstību un citu barības elementu uzņemšanu, kā arī augu ziemošanu (Spiers, 1987). 

Krūmmellenēm augu barības vielu (pirmām kārtām jau NPK) optimizācija ietekmē 
ne tikai iegūstamās ražas lielumu un kvalitāti, stādījumu veselīgumu, bet tai ir arī 
ekoloģiska un ekonomiska nozīme. Šis kultūraugs Latvijā ir ienācis relatīvi nesen, tāpēc arī 
daudzi ar mēslošanu saistītie jautājumi vēl nav līdz galam izpētīti un to pārbaude praksē ir 
nepietiekama. Esošie un potenciālie audzētāji, sevišķi tie, kas šo augu kultivē komerciāli, 
vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kādai ir jābūt krūmmelleņu mēslošanas 
sistēmai. Tas nozīmē, ka interese ir ne tikai par atsevišķiem mēslošanas jautājumiem, kāda 
augu barības elementa vai materiāla lomu augsnes īpašību uzlabošanā vai augu apgādē, bet 
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