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Olaines kokaudzētava – Kokaugu stādījumu apsaimniekošana
5–15 gadu aprites ciklā – dažādi apsaimniekošanas modeļi un meža
tehnikas izmantošanas iespējas
“Kokaugu stādījumi — ilggadīgi stādījumi (izņemot dekoratīvos kokaugus,
augļu dārzus un stādaudzētavas), kuri īpašiem mērķiem un regulārā
izvietojumā ierīkoti lauksaimniecībā izmantojamā zemē un kuru maksimālais
audzēšanas cikla ilgums ir līdz 15 gadiem, pēc kura kultūru atjauno vai turpina
zemi izmantot citu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.” 1.panta 10.punkts
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, "Latvijas Vēstnesis", 64 (3012), 23.04.2004.

Seminārā stāstīsim par kokaugu stādījumu apsaimniekošanu un sertifikācijas
iespējām.
Semināra ietvaros plānota ekskursija – apsaimniekošanai izmantojamās
tehnikas demonstrācija SIA Olaines kokaudzētava. Rādīsim, kā aug un
veidojas atvases 2002., 2006. un 2013. gadā stādīti dažādu klonu kārkli.
Uzskatāmi demonstrēsim ūdens pieejamības un barības vielu nodrošinājuma
nozīmi kārklu augšanā.
Rādīsim atšķirības starp komerciālajiem kloniem un savvaļā augošajiem.
Demonstrēsim, kā 15 gadus augušus kārklu dzinumus iespējams novākt ar
meža darbos izmantojamo tehniku!
Lūdzam reģistrēties dalībai seminārā, norādot vārdu, uzvārdu, organizāciju un
kontaktinformāciju un piebildi par apmeklējumu apliecinoša sertifikāta
nepieciešamību, nosūtot to uz kristaps.makovskis@silava.lv vai sazinoties pa
tālruni 26376045 līdz 7. februārim.
Informācijas diena ir bez dalības maksas. Būs pieejamas bezmaksas
rokasgrāmatas „Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi”.
www.srcplus.eu

INFORMĀCIJAS DIENAS PROGRAMMA

Viesu nams „Līgas”, Ķekavas novads
09:30–10:00 REĢISTRĀCIJA
10:00–10:10
Par SRCplus projektu un tā mērķiem
10:10–10:30
Kokaugu stādījumi – SRC plus un citu izpētes projektu ietvaros
gūtās atziņas.
10:30–10:50
Kokaugu stādījumi PEFC shēmās
10:50–11:10
Kokaugu stādījumu kopšanai izmantojamā tehnika
11:10–11:30
Apauguma novākšana ar koku griezējiem, jeb kniebējgalvām

Aivars Žandeckis
SIA EKODOMA
Dagnija Lazdiņa
LVMI Silava
Mudrīte Daugaviete
LVMI Silava
Izplatītāju un
pakalpojuma sniedzēju
pārstāvji – VBC grupa
Izplatītāju un
pakalpojuma sniedzēju
pārstāvji – SIA REPA

11:30–11:50
Apauguma novākšanai izmantojamie harvarderi
12:00–13:00 Pusdienu pārtraukums

Andis Lazdiņš
LVMI Silava

Olaines kokaudzētava

Sadarbībā ar tehnikas
ražotājiem, izplatītājiem
un pakalpojumu
sniedzējiem, SIA
Olaines kokaudzētava
Sadarbībā ar SIA
Olaines kokaudzētava
un SIA Rīgas meži

13:30–15:00
Kārklu dzinumu novākšana un smalcināšana
(SIA REPA, z/s Smiltnieki, SIA Olaines kokaudzētava)
15:00–16:00
Kārklu stādījumi – dažādi vecumi un izcelsmes

9:30

13:30

