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В книге, кроме подробного описания сортов вино
града, полностью отвечающих климатическим усло
виям нашей республики, рассказывается также об
их ботанических и биологических особенностях. Рас
сматриваются уход за посадками, особенности раз
ведения культуры, способы сохранения лозы в зим
ний период.
Большое внимание уделено возможностям распро
странения винограда, а также пригодности многих
сортов для озеленения.
Издание предназначено в первую очередь для са
доводов — любителей, оно также может заинтере
совать специалистов.
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tad ja a u g v īn o g ā m

«Ja zemīte ir, tad jāaug vīnogām,» — šos vārdus teicis
mūsu republikas ievērojamais vīnogu selekcionārs, biju
šais Daugavpils rajona Mičurina kolhoza dārznieks Pauls
Sukatnieks. Viņš savā garajā, darbīgajā mūžā ir pārlieci
nājies pats un pārliecinājis arī daudzus citus, ka mūsu re
publikā it labi var augt vīnkoki. Kad republikā pētīja vīn
ogas, Dvietē pat nodibināja Pūres dārzkopības izmēģinā
jumu stacijas vīnkopības atbalsta punktu. Bija laiks, kad
Mičurina kolhozā 1200 m2 stādījumā 200 augi deva 4 t
vīnogu. Pateicoties zinātnieku un tautas selekcionāru pū
lēm, vīnogas audzē arvien tālāk uz ziemeļiem.
Vairākus gadu desmitus vīnkoki aug Piemaskavas dār
zos, Gorkijas un Sverdlovas apgabalos, Ziemejkazahijā,
Altajā un pat dažos Sibīrijas rajonos. Novados, kur daž
reiz ir diezgan bargas ziemas un sniega pamaz, auksts
pavasaris un vēsa vasara, atsevišķos gados neražo pat
ābeles un bumbieres, nav ķiršu, aveņu un zemeņu, bet
vīnkoki rudenī dod pilnvērtīgu ražu. Tas vispirms tāpēc,
ka vīnogulājus, sākoties ziemai, piesedz.
Mūsu republikā bezsniega ziemas ir retas, tāpēc vīnkoki
nav aizgājuši bojā pat visbargākajos gados.
Taču mūsu republikā pagaidām «saules ogas», kā saka
Pauls Sukatnieks, audzē vēl maz. Lai ari vīnogām varbūt
vajag nedaudz vairāk darba un zināšanu, tās tikpat labi
nelielās platībās var augt kolhozos un padomju saimnie
cībās kaut vai bērnudārzu vajadzībām. Pasaulē taču nav
ar cukuriem bagātāku ogu par vīnogām.
Neticībai vairs nebūtu pamata, bet diemžēl šīs dienvidu
skaistules audzētāju vēl ir gaužām maz. Pat vienu otru
pieredzējušu dārzkopi ir grūti pārliecināt. Vajag tikai pir
majā ziemā iestādītajam vīnkokam iznīkt, kad neticība
k)ūst vēl lielāka.
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Pauls Sukatnleks mums devis daudzus labus vīnkoku
hibrīdus. Viņa darbu turpinājis, ņemot par pamatu plaši
pazīstamo ’Dvietes zilo’, Lietuvas tautas selekcionārs An
tons Gaiļuns. Viņam Ir daudz jaunu, Ievērības cienīgu
hibrīdu.
Pēdējos gadu desmitos daudz jaunu šķirņu Izveidots
Centrālajā Ģenētikas laboratorijā (CĢL) Mičurinskā. Dau
dzas tur izaudzētās šķirnes labi aug un ražo mūsu repub
likā. Izturīgas šķirnes veido un pārbauda Orenburgas vīnkopības atbalsta punktā un daudzās citās vietās.
Mūsu republikā ir dārzkopji, kuri jau gadu desmitus
iegūst teicamas vīnogu ražas. Vai tad labāk ir gaidīt, kad
veikalos parādās no dienvidiem vestās ogas, jo mūsējās
ienākas agrāk? Vai tad labāk ir ēst vīnogas, kuras septiņkārtīgi apsmidzinātas ar ķimikālijām? Mūsu pašmāju
ogām tikpat kā nedraud nekādas slimības un kaitēkļi. Ķi
mikālijas vīnogu audzēšanā jālieto minimāli, nedaudz
vairāk — vienīgi siltumnīcās.
Vīnogām mūsu dārzos jākļūst par tādu pašu kultūru kā
jāņogām, upenēm, ķiršiem. Ziemeļu rajonu vasaras garās
dienas ievērojami saīsina augu veģetācijas periodu. Tāpēc
loti agrīnajām un agrīnajām šķirnēm veģetācijas periods
ir pietiekams, lai mūsu apstākļos tās laikus nogatavotos.
Kad dārzā visi ogulāji jau beiguši ražot, pienāk kārta pir
majām vīnogām. Un tās var lietot līdz salam.
Arābiem ir sakāmvārds — cilvēks, kurš Iestādījis vīn
koku, ir nemirstīgs!
NO TOKSTOSGADU DZĪLĒM
Šodien grūti pateikt, kur pirmo reizi sāka kultivēt vīn
kokus. Droši vien t?s notika vienlaikus visās zemēs, kur
auga mežonīgās vīnogu liānas, jo kā gan savādāk pasaulē
būtu tik daudz vīnogu šķirņu. Mūsu zemē vien oficiāli to
ir vairāk nekā divi tūkstoši.
Vīnkoki — vieni no visvecākajiem ziedaugiem uz zemes.
Portugālē krīta nogulās atrasti Clssus ģints vīnogu no
spiedumi. Terciārā perioda nogulās atrastas Vitls ģints
augu pēdas. No Vltls ģints cēlušās ari daudzas mūsdienu
šķirnes. Dažādās zemeslodes malās atrastie lapu, koksnes,
ogu un sēklu nospiedumi liecina, ka terciārajā periodā vīn
koki bija plaši izplatīti augi. Ielūkojoties vēsturē, daži
autori izsaka minējumus, ka vīnogas cilvēki izmantoja jau
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akmens laikmetā. Cilvēku apmetņu izrakumos, kas attie
cas uz šo periodu-, Francijas un Šveices teritorijā tiešām
ir atrastas vīnogu sēklas. 7—9 tūkstošus gadu pirms mūsu
ēras vīnogas audzēja Tuvajos Austrumos. Tajā laikā
Ēģiptē vīnogas bija izplatītas līdz Nīlas krācēm. 3,5 tūk
stošus gadu pirms mūsu ēras ar to audzēšanu slavena bija
Mezopotāmija.
,
Par vīnkopības šūpuli Eiropā var uzskatīt Grieķiju. Ir
ziņas, ka vairāk nekā pirms trīs tūkstošiem gadu feniķiešu
jūras braucēji no Tuvajiem Austrumiem vīnogas vispirms
ieveda Krētas salā, bet no turienes tās izplatījās pa visu
Grieķiju.
Dažas ziņas par vīnogām var atrast Homēra poēmās
«Iliāda» un «Odiseja». Tāpat arī citu seno grieķu autoru,
piemēram, Hērodota, Aristofāna darbos. Eiropas zemēs
vīnogas izplatījās un ieguva atzinību tieši no Grieķijas.
Roma vīnkopību aizguva no senās Ellādas. Pašos pirm
sākumos vīns, kā rakstīja Plīnijs (Vecākais), bijis tik rets
dzēriens, ka upurēšanas rituāla reizēs to aizstājuši ar
pienu. Viņš savos darbos jau apraksta 100 vīnkoku šķirņu.
Pāris gadsimtu vēlāk karavadonis Hanibāls lika dzirdīt
ar pirmšķirīgu galda vīnu savas milzīgās armijas nodzītos
zirgus.
Senās Romas dzejnieks un dabas pazinējs Vergilljs sa
vās dzejās slavināja vīnkokus un pat apgalvoja, ka pa
saulē esot tik daudz vīnogu šķirņu, cik Lībijas tuksnesī
smilšu graudu. Piedosim Vergilijam viņa mākslinieciskos
pārspīlējumus, bet tiešām šodien pasaulē ir ap septiņi tūk
stoši vīnogu šķirņu.
Romieši vīnu un vīnogas atveda uz Viduseiropu. Romas
republikā bija stingri noliegts lietot vīnu pilsoņiem, kas
vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Cilvēkus, kam bija
vairāk nēkā 40 gadu, par dzeršanu gan netiesāja, taču par
dzērumā izdarītu noziegumu sodīja divtik stingri.
Pret dzeršanu cīnījušies jau sen — daudzus gadsimtus
pirms mūsu ēras. Senās Babilonijas valdnieks Hamurapi
izdeva likumus,' ko iecirta augstā kolonnā pie galvenā
tempļa. Viens no likumiem noteica, ka vīndaris, kas atļauj
savās telpās piedzērušajiem trokšņot un nenodot tos sar
dzes rokās, tiek sodīts ar nāvi.
Tempļa priesteri nedrīkstēja apmeklēt iestādes, kur pār
dod vīnu. Ja priesterus tur sastapa, viņus gaidīja nāve
sadedzinot.
. .
.

Ari Atēnās pret dzērājiem izturējās ar lielu bardzību.
Ja kāds ierēdnis ieradās darbā piedzēries, to notiesāja uz
nāvi. Spartieši pat izcirta visus vīnkoku stādījumus (to
reiz vīnu prata iegūt tikai no vīnogām). Un vēl. Tajos tā
lajos laikos raudzēšana bija vienīgais konservēšanas
veids. Vīns nav dzērāju izdomājums.
Amerikā vīnogu kultūra attīstījās pilnīgi neatkarīgi no
citiem kontinentiem un to priekšteči bija pavisam citas
mežonīgo savvaļas vīnogu sugas. Septiņpadsmitajā gad
simtā no Amerikas Eiropā ievazāja tādas vīnkoku stīgu
sēņu slimības kā neīsto miltrasu un īsto miltrasu. Ne
daudz vēlāk no Amerikas kontinenta Eiropā nonāca arī
visbīstamākais vīnkoku kaitēklis — iiloksēra, kas iznīci
nāja gandrīz visus stādījumus.
Eiropā milzīgu postu nodarīja filoksēra, bet daudzās
Austrumu zemēs ar cilvēka rokām tika iznīcinātas visas
vīna gatavošanai paredzētās vīnogas. Islams musulma
ņiem aizliedza dzert vīnu. Taču nav nelaimes bez labuma.
To vietā radās teicamas galda vīnogu šķirnes. Viskvalita
tīvākās deserta vīnogas pasaulē aug tieši šajā reģionā,
kā ari mūsu Aizkaukāza un Vidusāzijas republikās.
Sestajā gadsimtā pirms mūsu ēras Krimā savas kolo
nijas izveidoja grieķi. Viņi ieveda arī vīnkokus. Par vīnkopības nozīmīgumu mūsu zemes teritorijā jau tālā pa
gātnē stāsta izrakumi senajā Hersonā. Uz akmens plāk
snes, kura attiecas uz ceturto gadsimtu pirms mūsu ēras,
grieķu valodā iecirsts uzraksts: «Tauta godina Agasiklu,
kurš pavairojis un iestādījis līdzenumā vīnkokus», Šim se
najam vīnkopim Krimas tauta uzcēla pieminekli.
Mūsu zemē vīnkokus vienlaikus sāka audzēt dažādās
vietās. Daudz agrāk nekā Krimā vīnkokus pazina un
audzēja Armēnijā. Daži autqri (de Kandols, N. Vavilovs,
A. Negruls) pat uzskata, ka vīnogu dzimtene ir mūsu
Aizkaukāza un Vidusāzijas republikas, tām piegulošie ra
joni Irānā, Afganistānā, Ziemejķīnā.
Septiņpadsmitajā gadsimtā pēc cara Alekseja Mihailoviča pavēles vīnkoki parādījās arī Maskavā, Izmailovā,
bet auga tie neilgu laiku. Vīna dārzs aizņēmis vairāk nekā
16 desetīnu lielu platību, no Astrahaņas esot pat atvesta
zeme. Cerēto panākumu tomēr nebija, jo ziemeļu apgaba
los tika audzētas dienvidu šķirnes, lietojot arī dienvidiem
atbilstošu agrotehniku. Tikai vēlāk I. Mičurina darbu re
zultātā vīnkokus Krievijā sāka audzēt arvien vairāk uz
ziemeļiem.
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VINKOPIBAS ATTĪSTĪBA
Kopējā vīnkoku platība pasaulē ir vairāk nekā 10 mil
joni hektāru. Pa zemēm šīs kultūras stādījumi ir diezgan
mainīgi. Alžīrā, Francijā, Itālijā un vairākās citās zemēs
vīnkoku stādījumi samazinās, savukārt Padomju Savie
nībā, Argentīnā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Rumā
nijā un citās — palielinās.
Pēc vīnkoku stādījumu platības mūsu zeme ieņem otro
vietu pasaulē. Tie lielāki ir vienīgi Spānijā.
Pēc Starptautiskās vīnkopības organizācijas datiem
(1982. g.), šī kultūrauga izplatība un ražošanas apjomi
pasaulē bija šādi:
Platības
Kopraža
Pasaulē
10 048 000 ha
Eiropā
7 140 000 ha 46 511 tūkst, t
Ziemeļamerikā un
Dienvidamerikā
958 000 ha 10 365 tūkst, t
Āfrikā
401 000 ha
2359 tūkst, t
Āzijā
1 447 000 ha
6913 tūkst, t
Vadošās vīnkopības zemes Eiropā:
1.
2.
3.
4.

Spānija
PSRS
Itālija
Francija

1 624 000
1 374 000
1 341 000
1 134 000

ha
ha
ha
ha

5702 tūkst, t
7300 tūkst, t
11 448 tūkst, t
10 775 tūkst, t

Itālija un Francija vīnogu kopieguvē Padomju Savie
nību un Spāniju ievērojami apsteidz, lai gan platības tām
ir mazākas.
Gadsimta sākumā Krievijā vīnkoki aizņēma apmēram
200 tūkst. ha. Strauji vīnogu audzēšanas platības palie
linājās pēc lauksaimniecības kolektivizācijas.
Turkmēnijā vīnkokus audzēja no senseniem laikiem, bet
īsti rūpniecisku nozīmi tie ieguva tikai ap 1922. gadu. Tadžikijā vēl vēlāk — ap 1930. gadu. Kazahijā par nopietnu
tautas saimniecības nozari vīnkoplba sāka veidoties ap
1936. gadu.
Tagad Padomju Savienībā ar vīnkopību nodarbojas
11 republikās. Tā, piemēram, Moldāvijas PSR vīnkoplba
šodien ir vadošā lauksaimniecības nozare.
7

Liels īpatsvars produkcijas kopapjomā vīnkopībai ir Gru
zi jas PSR un citās dienvidu republikās. Krievijas PFSR
>rūpnieciskā vīnkopība attīstās Krasnodaras un Stavropo( Ies novados, Rostovas apgabalā, Lejaspievolgā, Dagesvtānā, Cečenijas-Ingušijas, Kabardas-Balkārijas un Ziemejosetijas APSR.
i
Mūsu zemē vīnkopībai pašlaik ir lielo pārmaiņu laiks.
Sakarā ar pieņemtajiem lēmumiem par žūpības un alko
holisma apkarošanu tika paredzēts pārtraukt augļu un ogu
un vīnogu stiprināto vīnu ražošanu. Lielās platībās izcirta
tehnisko vīnogu kultūras, bet tikpat krasi palielināt galda
vīnogu ražošanu nav iespējams. Tagad iezīmējas atkal
jauna tendence — atjaunot vīna ražošanai piemērotās
šķirnes.
Pārtikas programmas realizēšanā krietns atspaids ir
iedzīvotāju augļu un dārzeņu dārzi. Līdz šim katra ceturtā
mūsu republikas pilsētu un pilsētciematu ģimene kopa
savu dārziņu. Divpadsmitajā piecgadē gandrīz divkārt pa
lielinājies biedru skaits dārzkopības sabiedrībās.
Daudzu gadu prakse ir pierādījusi, ka vienlīdz labi pie
mājas dārzos vīnogas var audzēt gan Liepājā, gan Alūk
snē, tikai katram rajonam jāizvēlas piemērotas šķirnes.
Par labu pašu mājās izaudzētajām vīnogām liecina tas,
ka tās praktiski ir brīvas no visām tām kaitēm, kas traucē
iegūt labas ražas lielajos vīnkopības rajonos.
Ir pierādīts, ka vēsās vasarās ziemeļu rajonos auguša
jiem augļiem, ari vīnogām, ir daudz vairāk C vitamīna
(starpība ap 50 mg) nekā dienvidos iegūtajai ražai.
Veselības aizsardzības speciālisti gan atzinuši, ka dien
vidu republiku iedzīvotāju ilgmūžības pamatā viens no
galvenajiem faktoriem ir organisma ģenētiskais kods, ko
saņem mantojumā no senčiem. Bet daudz kas atkarīgs ari
no uztura. Dienvidu republiku iedzīvotājiem uzturs ir sa
balansēts — tas īpaši bagāts ar aprikozēm un vīnogām,
dārzeņiem, riekstiem un medu.
Vismaz savā piemājas dārzā vienas ģimenes vajadzī
bām vīnogas var izaudzēt pietiekamā daudzumā.
PIRMS 550 GADIEM LATVIJA. BET ŠODIEN?
;
•- • '
;
■•
Sena vēsture vīnkopībai ir arī Latvijā. Jau piecpadsmi
tajā gadsimtā diezgan lielās platībās tās audzētas Vents
pils apkārtnē, vēlāk ari Ventas un Abavas krastos Kan*

dāvā, Rendā, Sabilē tin citur. No Šim ogām gatavots ari
vins un tas izvests pat uz ārzemēm. 1880. gadā Pēterbur
g a s izstādē Latvijā izaudzētās brīvdabas vīnogas esot pat
i'mlalgotas. 18. gadsimta beigās muižas dārzos vīnogas
audzētas arī zem stikla, galvenokārt reprezentācijai. Ko
merciāls raksturs zemstikla vīnkopībai Latvijā izveidojās,
■akot ar šā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Tās pamat
licējs — pazīstamais agronoms un pedagogs, vairāku grā
m a t u autors docents P. Gailītis par to 1938. gadā rakstīja:
«Jāsaka gan, ka augsto cenu dēļ vīnogas pie mums ir pieietamas vēl tikai nedaudziem. Veselīgās un garšīgās vīn
o g a s — šis skaistākais zemes auglis — pie mums vēl ne
kādā ziņā nav plašāku tautas aprindu patēriņa priekš
mets. Vīnogas pie mums vēl mēdz uzskatīt par retu gar
dumu turīgāko aprindu bērniem un spēcinošu līdzekli
slimiem.»
Savā laikā E. Pētersons, bijušais Pūres dārzkopības iz
mēģinājumu stacijas direktors, rakstīja, ka ap 1950. gadu
Sabiles tin Talsu apkārtnē esot bijušas sastopamas tā
sauktās Imulas vīnogas, kuras it kā esot saglabājušās no
tiem laikiem, kad mūsu platuma grādos iekārtoti pirmie
vīna dārzi. Tādi nostāsti dzīvoja tautā. Izrādījās, ka tā ir
pazīstamā vīnogu šķirne ’Risling’. Mūsu apstākļos tām
raksturīga laba salcietība, bet ogas nogatavojas ļoti vēlu.
Šķirne mūsu apstākļiem nav piemērota.
Lai propagandētu vīnogas, 1935. gadā Sabilē kalna
dienvidu nogāzē Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija
1 ha platībā ierīkoja vīna dāTzu. Iestādīja ap 1500 vīn
koku — no 20 šķirnēm. Arī Pūrē, siltā Abavas sengultnes
nogāzē, tika Ierīkots vīna kalns. Abās vietās, lai uzlabotu
siltuma apstākļus, ziemeļu, austrumu un rietumu pusēs no
liepām, skābajiem ķiršiem, lazdām un citiem kokiem izvei
doja vējlauzējus stādījumus.
Šodien ir pagrūti restaurēt tos apstākļus, kas bija par
iemeslu, lai Pūrē vīna kalnu likvidētu pilnīgi, bet Sabilē
tas šodien pastāv tikai vārda pēc. Varbūt tas bija saim
nieciskais racionālisms, varbūt arī darba roku trūkums tā
dam «greznumam», to grūti pateikt. Tāpat arī šodien grūti
saprast, kāpēc pēc četru gadu pastāvēšanas tika likvidēts
Pūres izmēģinājumu stacijas vīnkopības atbalsta pilnkts
Dvietē, pārtraukta sadarbība ar selekcionāru. Tagad Sa
biles vīna kalnu savā aizbildniecībā ņēmis Vides aizsar
dzības klubs. Pēc 25 gadu pārtraukuma sākta tā atjau
nošana.
•

Kādreiz tiešām valdīja uzskats, ka vīnkoku robeža Ir
48. ziemeļu platuma grāds. Selekcionāru ļoti lielu pūliņu
rezultātā šodien vīnogas aug Maskavas apgabala mazdār
ziņos, Baltijas un Baltkrievijas republikās. Vīnogas tagad
audzē arī Dienvidzviedrijā un Dānijā.
Mēģinājumi audzēt vīnogas aiz vīnkopības ziemeļu ro
bežas bija uzsākti jau agrāk. Atsevišķi entuziasti toreiz
ieveda dažādu šķirņu stādus no dienvidiem un audzēja tos
jaunos apstākļos, nemaz nerēķinoties ar vīnkoku prasībām
pret ārējo vidi.
I.
Mičurins norādīja, ka šo neveiksmju cēlonis ir nepa
reizas darba metodes. Ar saviem pētījumiem viņš neskaitā
mas reizes pierādījis, ka vīnkopības pavirzīšanai uz zieme
ļiem nepieciešams izveidot jaunas, vietējiem apstākļiem
piemērotas vīnogu šķirnes. Viņš pirmais izstrādāja zie
meļu vīnkopības agrotehnikas pamatus.
Jau 1935. gadā Sabiles vīna kalnā tika iestādītas no
Centrālās Ģenētikas laboratorijas saņemtās I. Mičurina
vīnogu šķirnes, piemēram, ’Malengra sēklaudzis’, 'Ziemeļu
baltās’, ’Ziemeļu melnās’, ’Bujturs’, ’Krievu konkords’ un
’Saslas sēklaudzis 135’.
Tātad pati būtiskākā atziņa — katrā klimata joslā jāiz
veido savas, vietējiem apstākļiem piemērotas vīnogu šķir
nes. Sādu ceļu gāja ari mūsu selekcionārs P. Sukatnieks.
Nonākot citos apstākļos, citā vidē, vīnkoks var parādīt
sevi no visdažādākām pusēm. Tā, piemēram, P. Sukatnieka
’Dvietes zilā’, iestādīta Altaja novadā, veido daudz sīkā
kas ogas nekā pie mums.
1952. gadā E. Pētersons, ņemot vērā Sabiles vīna kalnā
gūto pieredzi, rakstīja: «Brīvdabas vīnogu audzēšanai
mums ļoti izdevīgas var būt Daugavas, Abavas, Ventas
un citu upju stāvās dienvidu nogāzes, kas aizsargātas ar
kokiem un krūmiem un kur ir silta, kaļķiem bagāta aug
sne. Sīs vietas, kur saules un siltuma netrūkst, bet kas
pašlaik ir vēl pilnīgi neizmantotas, nākotnē var kļūt par
Latvijas PSR brīvdabas vīnogu audzēšanas rajoniem.»
Kaļķainās augsnēs piemērota vienīgi suga Vitis vinifera,
bet Vitis labrusca un Vitis amurensis šķirnes šādās aug
snēs neaugs, cietīs no hlorozes.
Brālīgo padomju republiku pieredze rāda, ka labākās
vīnogas dod tieši tie vīna dārzi, kas ierīkoti nogāzēs. No
gāžu terasēšanu un augsnes dziļo ielabošanu, ko līdz šim
lielāko tiesu vēl veica ar rokām, tagad ļoti labi var izdarīt
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ar traktoru un attiecīgu arklu palīdzību, ietaupot daudz
laika un pūlu.
Plaši var izvērst vīnogu audzēšanu pie ēku sienām, In
dividuālajos un kolektīvajos dārziņos.
Sava laikā Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts iz
d a r ī j a brīvdabas vīnkoku aprobāciju un inventarizāciju.
Dažādās republikas vietās aprobēti gandrīz 1200 brīvda
bas vīnkoku. Konstatētas vairāk nekā 20 šķirnes. Bez jau
iepriekš minētajām I. Mičurina šķirnēm 60. gadu sākumā
mūsu republikā visbiežāk audzēja 'Zīda ķekaru’, ’Triumfu',
’Suslu balto’ (Gutedali), ’Madlēnu Anževīni’, ’Burgundas
agrīnās zilās', ’Sabo pērli’ un vairākas citas. Visas tās ir
Vilis vinifera sugas šķirnes.
Ne tikai republikas ziemeļu daļā, bet arī pārējos rajonos
stipri izplatījusies šķirne ’Alfa', kura ir salcietīga un ra
žīga. Taču tai ir zemas kvalitātes ogas.
Kāpēc neaudzē vīnogas — viennozīmīgi te nevar atbil
dēt. Iemeslu droši vien Ir daudz. Vispirms jau neticība.
P. Sukatnieks saka, ka esam pārāk konservatīvi. Ja dzir
dam vārdu «vīnogas», tad daudziem dārzkopjiem tās droši
vien saistās ar saulainajiem dienvidiem. Ja arī mūsu rokās
nonāk mazs vīnkoka stādiņš, zināšanu un pieredzes trū
kuma dēļ tas bieži vien aiziet bojā.
Pēc pirmās neveiksmes daudzi atmet visam ar roku. Un
nemaz jau tik viegli nevar iegādāties vīnkoku stādus. Kā
pēc katrā lielākā vai mazākā pilsētā neizskatīgās māju
sienas, mūra žogus nevarētu segt vīnkoku stīgas? Šodien
taču ir arī vīnogu šķirnes, kuras var augt pie sienas bez
piesegšanas. Un, ja arī tās visbargākajā ziemā nosaltu,
pēc diviem gadiem no saknes izaugs jaunas.
P. SUKATNIEKS — IEVĒROJAMS LATVIJAS
BRĪVDABAS VĪNOGU SELEKCIONĀRS —
UN VIŅA SEKOTĀJI
Jā, šodien varam teikt, ka mūsu republikai ir arī savas
vīnogas. Tās radījis un veidojis Pauls Sukatnieks. Plašu
ievērību un atzinību ieguvušas viņa ’Supaga’ un ’Sukribe’,
’Veldze’ un ’Guna'. 1980. gadā septiņos kolektīvos tika
noorganizēta P. Sukatnieka vīnogu degustācija pēc garšas
un tieši abas pēdējās guva visvairāk punktu, lai gan par
labākajām pēc īpašību kompleksa vairums vīnkopju min
’Supagu’ un ’Sukribi’. Līdzās šīm četrām šķirnēm jāmin
arī plašu popularitāti ieguvušā ’Zilga', kas gan vislabāk
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noder apzaļumošanā, Jo ogu kvalitāte viduvēja. So sarak
stu vēl varētu papildināt ar 'Agru*, ’Laumu’, ’Velnu’,
‘Spulgu’ un vairākām citām.
Taču pirmām kārtām tautā P. Sukatnieka vārdu aiznes
’Dvietes zilā*.
. , ;
Vairāk nekā pirms piecdesmit gadiem P. Sukatnieks
dzīvojamās ēkas dienvidu pusē iestādīja pa vienam Vitis
vinifera un V. labruscas vīnogu stādiņam. Šķirnes nebija
skaidri zināmas. Kad abi vīnkoki sāka ražot, tie nākamajā
ziemā aizgāja bojā. Faktiski izsuta, jo jaunais vlnkopības
entuziasts, ziemai tuvojoties, tās bija nosedzis ar kūts
mēsliem. Tomēr no pirmās ražas vīnogu sēkliņas tika sa*
vaktas un iesētas. Izauga vairāki desmiti sēklaudžu. Arī
tie siltās nosegšanas dēļ aizgāja bojā, bet viens tomēr iz
dzīvoja. Pēcāk tas izturēja pat —30°C. Ogas bija lielas,
saldskābas, ar zemeņu aromātu. Nogatavojas gan vēlu
un ari tikai labā vasarā pie dienvidu sienas. Tā dzima
’Dvietes zilā’. Tās pēctece, selekcionāra roku veidota, ir
’Zilga’.
Kāpēc P. Sukatnieks sāka audzēt brīvdabas vīnogas?
Apmēram pirms 60 gadiem viņš bija savācis vairāk nekā
100 augļu koku šķirņu, no citām pa vienam eksemplāram,
no vērtīgākajām — 10 un vairāk kociņu.
Tie paaugās, sāka ražot, bet 1928./1929. gada ziemā lie
lākā daļa izsala. Iestādīja jaunus. Tad nāca bargās
1939./1940., 1941./1942. gada ziemas, kad izsala gandrīz
98% augļu koku. Stipru postu Augšzemgalē un Latgalē
nodarīja arī 1949./1950. gada ziema.
Bargajās ziemās dažas I. Mičurlna vīnogu šķirnes un
pašizaudzētie sēklaudži palika dzīvi. Viņa ģimenes dārziņā
600 m2 platībā augošie 100 koki 1958. gadā ražoja 22 cnt
un 1959. gadā 19 cnt vīnogu.
Daugavpils rajona I. Mičurina kolhozā, kur P. Sukat
nieks strādāja par dārznieku, ’Dvietes zilā’ no 0,4 ha lielas
platības 1954. gadā deva 7 t ogu (40% gatavu ķekaru).
Tās pārstrādāja kompotos, pārdeva tirgū. No šīm vīn
ogām var pagatavot arī lielisku ievārījumu. Arī 1959. gadā
nebija slikta raža, kolhozs par vīnogām Ieņēma 10 tūkst,
rubļu.
Pie zemes pieliektas, pat ja nav visai bieza sniega sega,
vīnogas var izturēt diezgan lielu salu. P. Sukatnieka
dārzā, piemēram, 1955./1956. gada bargajā salā, kad
Dvietē tas sasniedza —43 °C, vīnkoki zem sniega necieta
un nākošajā gadā bagātīgi ražoja.
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Tā P. Sukatniekam pamazām nobrieda pārliecība, ka
mūsu dārzos vīnogas var audzēt tikpat labi kā citus ogu
krflinus.
Brivdabas vīnogu audzēšanas paņēmienus lielražošanā
viņš pārbaudīja divpadsmit gadus ilgā praksē kolhoza

lauka.

Pirmais vīnogu uzvaras gājiens- Dvietē turpinājās, un te
tika nodibināts Pūres dārzkopības un izmēģinājumu sta
cijas vīnkopības atbalsta punkts. Tas pastāvēja gan tikai
četrus gadus. Daža laba neveiksme un administrēšanas
gars ņēma virsroku. Vīnkopības atbalsta punktu likvidēja.
Labi, ka tas vēl neskāra paša selekcionāra dārzu, lai arī to
iegrožotu kolhoznieka sētai paredzētajās normās. Tad šo
dien mēs nevarētu runāt par Latvijas vīnogu šķirnēm.
«Apsītēs» darbs tomēr turpinājās. Uz Dvietes—Zariņu
ceļa malā za|umos iegrimušo māju ceļoja sēklas un sprau
deņi no Tālajiem Austrumiem, no Kijevas, no Centrālās
Ģenētikas laboratorijas un daudzām citām vietām.
Savus hibrīdus P. Sukatnieks atlasīja Joti stingri. Vis
pirms jau izbrāķēja visus sēklaudžus ar skābām ogām.
Viņš uzskatīja, ka mūsu platuma grādos tāpat Ir pietie
kami visādu ogu ar ne jau pārāk lielu saldumu. Tāpat bez
žēlastības izbrāķēja visus sēklaudžus, kuriem gan ogas bija
saldas, bet raža niecīga.
P. Sukatnieks pat izstrādājis sava darba pamatprinci
pus, kuri Var interesēt varbūtējos sirmā selekcionāra seko
tājus.
Vispirms viņš novērtē, kāda ir ogu kvalitāte — cukura
saturs, garša, aromāts, kā tās uzglabājas, kā pārcieš trans
portēšanu. Pēc tam tiek vērtēts, kā ogas nogatavojas, vai
veģetācijas periodā — skaitbt no pumpuru plaukšanas —
ir spējīgas rudenī sasniegt pilngatavību vai arī nogatavo
jas tikai da|ējl.
Ļoti svarīgi, vai šķirne labi ražo (bez krūma pārslogošanas) katru gadu vai tikai periodiski.’ Vēl svarīgāk ir, kā
jaunais hibrīds pārziemo —- vai var atstāt nepieliektu vai
arī labi tas saglabājas tikai zem sniega seguma. Katru
jaunu, vēl nepazīstamu šķirni vajag piesegt, pārziemināt
zem sniega, bet vienu krūma zaru atstāt nepieliektu ze
mei. Reģistrējot ziemas zemākās temperatūras, var pār
baudīt šķirnes salizturību.
"•
Garajos mūža gados P. Sukatnieks vietējos apstākļos
pārbaudīja citu selekcionāru ap 360 vīnogu šķirņu un
hibrīdu. Pats lielā titāniskā darbā izaudzējis ap 3000

hibrīdu. Bet cik no tfem aizgājuši tautā? Nedaudz vairāk
par desmit.
«Selekcionāram jāstrādā tāpat kā stingram brāķētajam,
kontrolierim rūpnīcā. Kas rada šaubas, tas jālikvidē,» —
tā vienmēr mēdza atgādināt P. Sukatnieks.
Vīnogu audzēšanai Latvijā ir daudz neticīgo. Tāpēc
droši vien arī tapušas P. Sukatnieka dzejas rindas:
«Bet, kamēr tauta pieradīs un ticēt sāks,
Vēl paies daža laba paaudze.»
Spēka gados P. Sukatnieks no savām šķirnēm izaudzēja
daudz stādu. Arī Zinātņu akadēmijas Botāniskā dārza ko
lekcija galvenokārt izveidota no selekcionāra dāvātajām
vīnogām. Salaspilieši pavairošanu turpina un realizējuši
jau ap 2500 vīnogu stādu. Arī daudzās citās republikās
selekcionētās vīnogu šķirnes pie mums izplatījušās galve
nokārt ar P. Sukatnieka starpniecību.
Vīnkopības attīstībā mūsu republikā P. Sukatnieks devis
vislielāko ieguldījumu. Daudz šajā ziņā darījis arī lauk
saimniecības zinātņu kandidāts E. Pētersons, propagandē
jot un izveidojot vairākus jaunus vīnogu hibrīdus. No ve
cākās paaudzes dārzkopjiem — mičuriniešiem jāmin
V. Bleiers, A. Vīksna un citi.
Lielu darbu P. Sukatnieka vīnogu pavairošanā tagad
veic arī baušķenieks A. Kužums un viņa brālis V. Kužums
Rīgā.
Visu savu garo mūžu vīnogu izpētei un popularizēšanai
veltījis ari baušķenieks |J. Lazdiņš.| Plaša vīnkoku kolek
cija šodien ir jelgavniekam H. Kotānam. Lielu propagan
das darbu, lasot lekcijas, veic Rīgas vīnkopis E. Petrāns.
Limbažu pusē dzīvo un strādā vīnkopības entuziasts
J. Ozols, Dobelē — I. Ruiss, Ogrē — J. Sildegs, Ciemupē — P. Ekmanis. Krāslavas rajona Sauleskalna padomju
saimniecībā daudzus savas dzīves gadus vīnkopībai veltī
jis E. Sudņickis.
BIOLOĢISKAS ĪPATNĪBAS, AUGU UZBOVE
Saknes
Daudziem cilvēkiem vīnkoks asociējas kā augs ar milzī
gām saknēm. Jā, ari ļoti nabadzīgajā literatūrā latviešu
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valodā vietām var izlasīt, ka vīnkoku saknes iestiepjas
līdz 18 m dziji. Tik milzīga sakņu sistēma ir tikai' vienai
vīnkoka sugai. Tā ir Amerikas Savienotajās Valstīs kalnos
sastopamā Krasta vīnoga (Vitis riparia). Mūsu ziemeļu
rajonos vīnkoku saknes parasti dziļāk par metru nesnie
dzas. Dienvidos, kur augsne sausa, smilšaina un akme
ņaina, tās iesniedzas 3—4 m dziļi. Vīnkoku saknēm vaja
dzīgs gaiss, un, ja augsne ir smaga, sablīvēta, tad sakņu
sistēma izvietojas sekli. Tā sastāv no skeletsaknēm un
daudzām jaunām saknēm. Katras jaunas saknes galā
(1. att.) atrodas vispirms uzsūcējzona. Virs tās uz augšu
atzarojas 1—2 cm garas saknītes, klātas ar spurgaliņām.
Tās uzņem ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvielas.
Shematiski, ja aplūko vīnkoka sēklaudža sakni (1. att.),
tai ir trīs galvenās daļas; virsējās saknes, sānsaknes un
pamatsaknes.

1. att. Vīnkoka saknes: a — sējenis; b — izaudzēts no spraudeņa:
/ — rasas saknes; 2 — sānsaknes; S — pamatsaknes

c — vīnkoka saknes nobeiguma daja:
1 — saknes uzmava; 2 — augšanas zona; 3 — sūc5Jda|a; 4 — barības vielu
p2rvsdda|a; 5 — sīksakne»
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Virsējās saknes atrodas 10— 15 cm dziji. Cik liela un ļ
spēcīga būs vīnkoku sakņu sistēma, tas daudzējādā ziņā j
atkarīgs no tā, cik dziļi iekuitivēta augsne, cik tālu ātro-!
das augs no auga, kāds mitruma režīms. Galvenā sakņu
masa atrodas tajā zemes kārtā, kurā vislabākie mitruma,
siltuma, gaisa un barības apstākli. Tātad, jo labāk un dzi- j
Jāk sagatavota augsne, jo spēcīgāka izveidosies sakņu sis*!
tēma. Noteicoša loma to attīstība ir arī gruntsūdeņu līme
nim.
Normālos barošanas un kopšanas apstākļos vīnkoku1
saknēs vasaras beigās uzkrājas daudz cietes, kuru izmanto
nākošajā un pat varbūt ari aiznākošajā vasarā.
Vīnkoku sakņu sistēma atkarīga arī no pavairošanas
veida. Ja stāds aug no sēklas, tad tam izveidojas mietsakne: galvenā sakne ar atzarojumiem. Ja vīnkoks izau
dzis no spraudeņa, kam bijuši vairāki pumpuri, tad tam
izveidojas vairākas galveno sakņu grupas — katra no sa
vas mezgla vietas.
Saknēm nav izteikta miera perioda. Labvēlīgos apstāk
ļos tās spējīgas augt pat visu gadu. Visspēcīgāk saknes
aug pirms vīnkoku ziedēšanas, otrreiz — no ogu gatavo
šanās sākuma līdz lapkritim. Arī pēc lapu nomešanas, Ja
augsnes temperatūra i r virs'10 °C, sakņu augšana turpi
nās. Ja temperatūra, ir zemāka par 8°C, sakņu spurgaliņas sāk atmirt. Pavasari sakņu darbība, sasniedzot 8°C,
sāk atjaunoties, bet augt sāk 10— 12 °C temperatūrā.
Augsnēs, kur barības vielas un mitrums ir virsējā kārtā,
galvenā sakņu masa izvietojas līdz 40—60 cm dziji. Ho
rizontāli saknes aizstiepjas 2—5 m tālu.
Optimālais augsnes mitrums sakņu rajonā ir 75—80%.
Stumbrs
Stumbrs sākas no sakņu kakla un beidzas ar galotni.
Tam piestiprinās lapas, ziedi un augli. Vīnkoka stumbram
ir visas liānai raksturīgās īpašības, tas ir tievs, plastisks
un ātri aug. No saknēm pa stumbru lapas saņem ūdeni un
tajā izšķīdušās minerālvielas.
,.
Stumbrā uzkrājas arī barības vielu rezerves.
Kā jau liānveida augam, stumbram ir tieksme stiepties.
Lai vieglāk vīnkoku varētu apkopt, iegūt augstas ražas,
to veido. Dārzā pie mājas sienas vīnkokam var ļaut augt
ie
J

2. att. a — vīnkoka viengadīgais dzinums:

X

1 — starpposms; t — zledķekars; J — »Un« (flsa); 4 — zlcrao|o5ats pumpurs;
S — *4klu dilnum s

b — viengadīgā dzinuma šķērsgriezums;
S — mezgls; 7. — diafragma

c — vīnkoka ziemojošā pumpura uzbūve:
I — galvenais pumpurs; 9 — «lzvletotājpumpurl

aptuveni 3—4 metrus augstu. Tā kopšana gan ir grūtāka,
nepieciešamas kāpnes.
Vīnkoka stumbrs sastāv no daudzgadīgiem un vienga
dīgiem dzinumiem. Viengadīgo dzinumu viegli atšķirt: va
sarā tas ir zaļš stumbrs ar lapām, kuras rudens pusē pēc
pirmajām salnām nobirst, labos apstākjos dzinuma lielākā
daļa pārkoksnējas. Viengadīgie zari ir it kā posmveidīgi
(2. att. I). Tos sadala mezglveidīgs veidojums. Mezglu
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vietās aug lapas, ziedkopas, vītnes, žākļu dzinumi, veicto-J
jas pumpuri! Katra mezgla iekšpusē ir diafragma. Kaci
mezgla rajonā aug vītne vai ziedkopa (2. att. b), tadļ
skaidrs, ka šajā vietā diafragma noslēgusi posmu pilnīgi.!
Ja pie mezgla neaug vītnes, tad diafragma ir tikai da«J
|ēja.
Posmu garums starp diviem mezgliem nav vienāds. PēcI
tiem pat var spriest, vai šķirnei ir spēcīgs augums v a iļ
zems. Par šķirnei raksturīgu posma garumu uzskata!
piekto, skaitot no dzinuma sākuma, jo pirmie parasti ir ļ
satuvināti.
ļ
Katra nākošā lapa atrodas pretēji iepriekšējai. Lapas 1
žāklē veidojas ziemojošais pumpurs. Ja rudenī kādam
dzinumam norauj lapu, tad var ievainot pumpuru.
ļ
Lapas žāklē bieži vien izaug dzinums. Pie mezgla lapai
pretējā pusē var attīstīties vai nu ziedkopa, vai vītne. Zied
kopas parasti attīstās no 2.-4. mezgla līdz 8.— 10. mez
glam atkarībā no šķirnes īpatnībām un agrotehnikas. Vai
rumam vīnkoku vītnes aug pārmaiņus ik pēc diviem mez
gliem.
Ziemojošais pumpurs, kurš veidojas IapaS žāklē (2. att.
b), sastāv no vairākiem mazākiem pumpuriem (2. att.
c). Tikai šķērsgriezumā var redzēt centrālo pumpuru un
blakus tam katrā pusē vienu vai arī vairākus sīkus pumpuriņus. Pavasarī parasti plaukst centrālais pumpurs, bet
ir gadījumi, kad arī izaug divi vai trīs dzinumi. No cen
trālā pumpura parasti izaug ražojošais dzinums, bet se- ļ
višķi labvēlīgos apstākļos ražu var dot arī divi pārējie
dzinumi. To nedrīkst pieļaut — ziedēt un ražot drīkst
tikai centrālais dzinums. Ja gadījumā galvenais pumpurs
nosalst, tad tūlīt pastiprināti sāk attīstīties kāds no bla
kus esošajiem.
Ziemojošie pumpuri atrodami arī uz daudzgadīgā stum
bra. Tie sāk augt un veidot dzinumu, kad vīnkoku esam
pārāk stipri apgriezuši vai stumbrs ievainots.
Eiropas grupas šķirnes vīnkokiem vismazākā produkti
vitāte ir pirmajiem diviem vai trijiem pumpuriem, Vidus
āzijas šķirnēm savukārt vismazražīgākie ir pirmie 4—6
pumpuri.
Stumbra mizā atrodas lūksne, pa kuru no lapām uz sak
nēm pārvietojas organiskās barības vielas. Tā ir auga
stumbra daļa starp segaudiem un kambiju. Veģetācijas
perioda beigās lūksnē uzkrājas ciete un citas barības vie18

jas kuras nepieciešamas vīnkoku attīstībai nākamajā
gadā.
Zem mizas atrodas koksne, kura sastāv no Šķiedraugiem
nu vndaugiem. Pirmie 1<alpo stumbram par balstu, piedod
l/litribu, bet otrie — kā transporta artērija, lai lapas saņemtu barības vielas.
l a pas
Jau 200 gadus zinātne meklē atbildi zaļajā lapā — sau
li enerģijas uzkrājējā. Zaļajā lapā saules enerģija pēr
li ip ķīmiskajā. Taču zaļās lapas noslēpumu cilvēks līdz
n.ilam nav vēl atklājis. Kādas milzīgas perspektīvas pa
v īlo s, ja hlorofilu iemācītos radīt mākslīgi, iemācītu strā
dāt mūsu labā. Augi saules enerģiju sintēzes ceļā spēj
10 reizes efektīvāk izmantot nekā cilvēks ar vismodernāko
Šodienas tehniku. Zaļā lapa strādā dienu un nakti un daļu
no šīs saules enerģijas atdod cilvēkam ar zeltaino ogu
ķekaru. Un, jo siltāka, saulaināka vasara, jo saldākas un
gardākas izaug vīnogas.
Lapa zināmā mērā ir vīnogas vizītkarte. Pieredzējis
praktiķis diezgan nekļūdīgi pēc tās formas var noteikt
vīnkoka šķirni. Uzskata, ka visraksturīgākās šķirnes īpat
nības un forma piemīt septītajai lapai, lai gan citi speciā
listi atkal atzīst, ka vispareizākā forma ir lapai, kura at
rodas starp 8.— 12. mezglu.
Rudenī, kad lapas sāk krāsoties, tās mums bieži vien
sniedz pirmo izziņu par ogu krāsu (jo koks vēl neražo un
stāds tirgū pirkts). Vīnkokiem ar dzelteni zaļajām un sār
tajām ogām lapas rudenī krāsojas zeltaini dzeltenas, bet
pie mums augošajām tumšajām vīnogām lapas bieži vien
ir purpursārtas.
Vīnkoka lapa ir arī tā, kas mūs informē par barības
vielu trūkumu vai pārpilnību augsnē. Tāpat arī par šķir
nes attieksmi pret augsnes reakciju. Tā, piemēram, ’Jubiļejnlj Novgorod’ šķirnes vīnogai mūsu dārzos parasti la
pas kļūst dzelteni zaļas. Galvenais iemesls — augsnē par
daudz kaļķa.
Dažām šķirnēm, piemēram, ’Zilgai’, ir ļoti lielas lapas,
citām —- mazākas. Ja mēs aprēķinātu 1 ha augošo vīn
koku lapu kopējo virsmu, tad tā būtu 30—40 tūkst, m2,
tātad daudzkārt lielāka nekā tā platība, kurā aug paši
vīnkoki,
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Ziedi
<■
:>]
Vīnogai ziedi ir sīki, za]l —« ziedkopā. Vainags sastāv
no piecām uz augšu saaugušām vainaglapām. Sākoties
ziedēšanai, kad putekšņlapu kātiņi sāk iztaisnoties, vai
nags nokrīt. Putekšņlapas1parasti ir piecas (dažreiz 6—8),
Joti tuvas, īsākas Vai garākas par auglenīcu. Augjaizmetņa
apakšējā daļā ir pieci nektāriji, kuri izdala gaistošu eļļu.
Tā atgādina reZēdas ziedu smaržu. Siltā, saulainā dienā
Ieklausieties, kāda bišu Sanoņa nāk no vīnkoka un viegla
vēsma līdzi atnes maigo ziedu aromātu.
Vīnkokiem parasti ir divi ziedu tipi — divdzimumu un
izteikti sievišķie ziedi. Izteikti Vīrišķā tipa ziedi sastopami
tikai nekultivētajiem vīnkokiem. Augļus šie ziedi nedod,
bet pašus vīnkokus izmanto selekcijas darbā.

3. att. a — vīnkoka īleda tlpf:
t — divdzimumu; 1 — lunkcIonSli sievišķais; 3 «• lunkclonall vīrišķais

b — vīnogu ķekara forma«:
,
I - cilindrisks; i - spirnv«WIg*j 3 - koniska; 4 - cilindriski koniska;
•

10

Vēdekļveidīga

r

Divdzfmumu ziediem Ir labi attīstīta sēklotne, putekSņ*
Inpas stāv taisni. Sievišķā tipa ziediem pēc vainaga no
mešanas putekšņlapas noliecas uz leju (3. att. 2).
Ziedu tips nosaka arī: vīnkoku stādīšanas vietu dārzā.
Ar izteikti sievišķiem ziediem ir 'Madtēna Anževīne'.Tā jāiitidzē kopā ar ’Zīda ķekaru’, 'Triumfu* u. c. Pašsterils ir
arī P. Sukainieka hibrīds ’Guna'. Tai tuvumā jāstāda
’Spulga’, 'Zilga’ vai cita ziedu apauģjotāja.
Ja laika apstākli ziedēšanas brīdī ir slikti, zema tempe
ratūra, lietus, tad raža maza. Vēlams apputeksnēt papil
dus. Ja to nedara, veidojas Joti sīkas bezsēklu ogas.
Normālai ziedēšanai vajadzīga ne zemāka par 15 °C
temperatūra, vispiemērotākā tā ir no 25 līdz 28 °C.
Parasti mūsu republikā vīnkoki sāk ziedēt jūnija pir
majā dekādē. Tā, piemēram, 1984. gadā ’Zilga’ sāka ziedēt
2. jūnijā, bet ’Sukribe’ tikai 10. jūnijā un turpināja ziedēt
līdz 22. jūnijam, lai gan abas auga pilnīgi vienādos ap
stākļos.
Vīnkokus ar divdzimumu ziediem laika apstākļi ietekmē
mazāk. Vainags tad bieži vien nenokrīt, paliek uz zieda un
sakalst, notiek pašapputeksnēšanās, Ir atsevišķas vīnkoku
šķirnes, kuras apputeksnējas vainaglapām neatveroties —
slēgti.
i
Evolūcijas ceļā vīnkoki piemērojušies visdažādākajiem
ziedēšanas apstākļiem.
Vītnes
Botāniķi uzskata, ka pašos pirmsākumos vīnkoki ņav
bijuši liānas. Tie auguši atklātās vietās, krūmveidā. Ne
bija vajadzīgi balsti un, protams, arī vītnes.. Kad uz ze
mes klimats kļuva mitrāks, vīnkoki drīz vien nonāca meža
gūstā. Lai izdzīvotu, vajadzēja tiekties pretim saulei. Tie
pamazām sāka meklēt balstu -*• vīties ap koku, lai pacel
tos augšup. Vītnes Ir evolūcijas cejā pārveidojušās zied
kopas. Tās uz dzinuma izveidojušās tieši tur, kur vaja
dzētu būt ziedkopai. Tā vīnkoki atdevuši daļu ziedu, lai
piemērotos ložņājošai dzīvei.
Pirmajam posmam vītņu nav. Ja tās sāk veidoties ar
otro vai trešo posmu, tad ir skaidrs, ka dzinumam ziedu
nebūs. Auglzairiem vītnes veidojas, sākot ar septīto vai
astoto posmu. Vītne 24 stundu laikā apgriežas ap savu
asi, meklējot balstu, kur pieķerties. Pēc piestiprināšanās

vītne savelkas kā atspere un pievelk dzinumu pie balsta,
pēc tam tā aug resnāka un pārkoksnējas, kļūst elastīgāka
un izturīgāka. Vītnes, kas nav atradušas balstu, nokalst
vai pārstāj augt. Tāpēc ir svarīgi vīnkoku piesiet, dot
iespēju tam stiepties tūlīt augšup. Kā katrai liānai, tā arī
vīnkokam tad augšana noris daudz straujāk. Pēc piesie
šanas vītnes nogriež.
Ja auga attīstībai trūkst barības vielu, tad daļa ziedķekaru neattīstās un veidojas vairāk vītņu. Bieži var sa
stapt veidojumus, kuriem vītnes galā ir ziedķekars. Tas ir
viens no vītnes paveidiem. Bez vienkāršajām vītnēm vēl
ir dubultās un daudzzarainās vītnes.
Ķekars un ogas
Vīnkoku ķekari pēc formas var būt ļoti dažādi. Galve
nie tipi ir pieci (3. att. b) — cilindriskie, spārnveidīgie,
koniskie, cilindriski koniskie un vēdekļveidīgie. Pēc vis
pārējā standarta, ja vīnogu ķekara garums ir līdz 13 cm,
tad to uzskata par sīku, vidējs ir no 13 līdz 15 cm, bet lie
lie jau garāki nekā 18 cm. Pēc uzbūves ķekari var būt ļoti
blīvi (kas nav labi), vidēji blīvi un stipri irdeni. Ķekaru
blīvums daļēji atkarīgs no apputeksnēšanās. Tā, piemē
ram, 'Zīda ķekaram’ 1983. gadā ogas ķekarā bija tik cieši
kā graudi kukurūzas vālītē. 1984. un 1985. gadā ķekara
blīvums šai pašai šķirnei bija normāls. Ja ķekars ir blīvs,
sakrājas ūdens un tad, sabojājoties vienai ogai, kas blīvā
ķekarā notiek daudz ātrāk, strauji izplatās puve.
Vienā ķekarā bieži vien var redzēt ari vairākas sīkas
neattīstītas ogas. So ogu ziedi palikuši neapputeksnēti. Un
labi vien ir, jo savādāk ķekars būtu pārāk blīvs. Ogas pēc
formas var būt apaļas, ovālas, izstieptas. Par lielām uz
skata tās, kuru diametrs pārsniedz 20 mm, vidējām tas
ir 16—20 mm, bet sīkām — mazāks par 16 mm. Atkarībā
no apputeksnēšanās ogā attīstās 1—4 sēklas. Rozīnes
iegūst no vīnkoku šķirnēm ’Kišmiš belaja", ’Kišmiš čornaja’. To ogas ir bez sēklām.
Vīnogu sēklas pēc formas var būt dažādas, bet parasti
tās ir bumbierveida.
Novērtējot jaunu vīnogu šķirni, vērtē ari sēklu lielumu,
kā tās atdalās no ogas mīkstuma utt. Atkarībā no šķirnes
ogas mīkstums var būt sulīgs, kraukšķīgs, rupjgraudains
vai ari recekļains ar lielu sēklu kamolu. Sāds receklis
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raksturīgs daudzām no Vitls labrusca sugas veidotām šķir
nēm. Stipri izteikts receklis ir tā sauktajai Mirkša vīnogai,
ari ’Alfai', 'Novgorodskij jubiļeinij* un citām.
Ogu miza katrai šķirnei ir dažāda biezuma. No tās bie
zuma atkarīga piemērotība transportēšanai. Ogu krāsu no
saka krāsvielas, kas atrodas mizā. Tajā ir arī aromātiskās
vielas, kas katrai šķirnei piedod raksturīgo garšu. Tā, pie
mēram, stipra muskata garša ir vīnogu šķirnei ’Matjašs
Janošs'.
Parasti vīnogu sula satur no 17 līdz 35% cukura. Bez
aromātiskajām vielām ogas satur ari organiskās skābes,
minerālvielas un miecvielas, vitamīnus.
VĪNKOKA M ŪŽA CIKLS
UN VIENA GADA ATTĪSTĪBAS FĀZES
Kā katram augam, tā arī vīnkokiem ir savi attīstības
cikli. Pirmais — lielais — no sēklas līdz auga eksistences
beigām. Otrais — mazais — skaitāms viena gada robežās.
Lielais cikls. Tas ir ilgs un sarežģīts. Vīnkoki parasti
sāk ražot trešajā ceturtajā gadā. Dienvidu republikās, pa
reizi kopjot, tie ražo 70—80 gadus. Literatūrā aprakstīts
kāds 180 gadus vecs vīnkoks, kura stumbra apkārtmērs ir
lielāks nekā 200 cm. Ar saviem zariem tas aizņem 0,5 ha
lielu platību un dod līdz 10 t vīnogu gadā.
Autors savā dārzā šķirni ’Zīda ķekars’ ieaudzējis no vīn
koka, kurš aug Rīgā, Talsu Ielā. Vecie mājas iedzīvotāji
atceras, ka tas tur aug un ražo vismaz piecdesmit gadus.
Aug bez piesegšanas, bet bargās ziemās nosalst līdz zemei.
Pēc tam dod atkal jaunus dzinumus un pēc 2—3 gadiem
arī ražu.
Uzskata, ka lielais cikls atkarīgs no tā, kā vīnkoks pa
vairots. Visilggadīgākie augi esot tie, kuri izaudzēti no
sēklām. Mūsu apstākļos šāds paņēmiens neder, jo no sēk
lām pavairo tikai tad, ja brīvās vai mākslīgās apputeksnēšanas ceļā grib iegūt jaunu šķirņu hibrīdus. No sēklas Iz
audzis vīnkoks parasti nekad nav vienāds ar mātesaugu,
pilnīgi to neatkārto.
Ar lielu ilggadību parasti izceļas visi ļoti spēcīgi augo
šie vīnkoki.
Mazais cikls. Mazo jeb gada ciklu iedala divās daļās.
Pirmais ir nosacītā miera periods, otrs — veģetācijas pe
riods.
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Nosacītā miera ļiertodsi' Tas iestājas tūlīt pēc lapkriša
un ilgst līdz sulas cirkulācijas sākumam;1 Par nosacīto
miera periodu to sauc tāpēc, ka elpošanas un iztvaikoša, nas, organisko vielu pārvietošanās un pārvēršanās procesi
noris Joti lēni.
Visu šo periodu var arī iedalīt divās dajās. Pēc lapu
nobiršanas un līdz marta beigām ir Joti dziļš miera pe
riods. Sai laikā novērojama atī liela salcietība. Sī perioda
ilgums atkarīgs no gaisa temperatūras, kā arī no tā, vai
vīnkoka stīgas atrodas piesegtas zem sniega vai piesatilītē pie mājas sienas:
Pēc tam iestājas piespiedu miera stāvoklis, jo zeme vēl
sasalusi vai arī nav pietiekami iesilusi. Sajā laikā vīn
koku pumpuri, rodoties labvēlīgiem apstākļiem, ir spējīgi
tūlīt izplaukt.
Visām vīnkoku šķirnēm miera perioda garums nav vie
nāds.
Ir ziņas, ka Maskavas apgabalā miera periods vīnko
kiem ir 160— 170 dienas.
Ziemojošiem pumpuriem miera periods iestājas daudz
agrāk — augusta beigās, septembra sākumā. Ja mēs tūlīt
septembrī radītu pat vislabvēlīgākos apstākļus, pumpuri
neuzplauktu.
Pavairošanai nogrieztiem vīnkoku zariem, uzglabājot
tos 2—3°C temperatūrā, miera periods beidzas februārī.
Veģetācijas periods. To ražojošiem vīnkokiem iedala se
šās fāzēs.
P i r m ā f ā z e . Tā ilgst no sulas cirkulācijas sākuma
līdz pumpuru izplaukšanai. Eiropas šķirnes vīnkokiem su
las riņķošana sākas, kad galveno sakņu rajonā zeme iesi
lusi 8—9°C. Ja laiks kļūst atkal vēsāks, sulas cirkulācija
var apstāties?
Par pirmās fāzes iestāšanos var spriest pēc sulas tecē
šanas. Ja viengadīgs vai daudzgadīgs zars ievainots vai
arī nogriezts (ko pavasarī nevajag darīt), tad ļoti strauji
sāk izplūst sula. Sajā laikā sula vīnkoka stumbrā pārvie
tojas pat ar divu atmosfēru lielu spiedienu.
Ir novērots, ka, piemēram, Krasnodaras apgabalā no
spēcīga vīnkoka, kurš audzis melnzemē, regulāri atjauno
jot: griezumu, diennaktī iztek līdz 5 1 sulas, bet bez grie
zuma atjaunināšanas — 2 1. Mūsu republikā šadu novēro
jumu nav.
s
'. -i
.
Vīnogas «asaras» būtībā ir gandrīz pilnīgi tīrs ūdens.
Viens litrs satur I— 2 g sausnes, no kuras divas trešdaļas
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Ir cukuri un citas organiskās: vielas, bet pārējā dala ir
minerālvielas, piemēram, kālijs, kalcijs u. c. Sulas reak«*.
cija ir nedaudz skāba (pH 5,5—6,5). ; '
Atkarībā no laika apstākļiem un vīnkoku šķirnes sulo?šana ilgst no 10 dienām līdz vairākām nedēļām. Tā izbei^,
dzas brīdī, kad jaunās izplaukušās lapas sāk iztvaikot
ūdeni.
Mūsu republikas apstāk]os sulošanu bieži vien nepa*
mana, jo vīnkoki vēl ir piesegti.
P. Sukatnieks iesaka vīnogu «asarošanu» apturēt, ievai
nojuma vietu vairākkārt apkaisot ar cementa pulveri.
K. Petrāns savukārt iesaka sulošanas vietu, ja tā ir zara
galā, apdedzināt.
Sajā fāzē vīnkoku zari kļūst elastīgāki, tos daudz vieg
lāk piesiet vēlamā virzienā, vieglāk veidot ari noliektņus.
O t r ā f ā z e . Tā sākas ar pumpuru plaukšanu un bei
dzas līdz ar ziedēšanu. So veģetācijas posmu sauc par in
tensīvās augšanas fāzi. Tā ilgst (atkarībā no laika ap
stākļiem) 35—50 dienas. Visiem vīnkokiem nav vienāds
pumpuru plaukšanas laiks. Mūsu apstākļos vispiemērotā
kās ir tās šķirnes, kurām pumpuri plaukst iespējami vēlu,
tās mazāk bojā salnas. Vēlā plaukšana atkarīga no šķir
nes īpatnībām.
Sajā laikā spēcīgi aug lapas, ziedkopas un vītnes. Se
višķi spēcīgi augošiem vīnkokiem dzinuma diennakts pie
augums var sasniegt 10 cm.
Otrajā fāzē vīnkoku dzinums sasniedz 2/3 kopējā ga
ruma. Sajā laikā stipri savairojas un palielinās sakņu
spurgaliņasi izveidojas zļiedkopas.
T r e š ā f ā z e . Tā ir ziedēšana, novērojama ar bridi,
kad no pirmajiem ziediem atdalās vainaglapas. Ziedēšana
sākas, kad vidējā temperatūra ir lielāka nekā 15 °C, taet
vispiemērotākā ir 25—28 °C temperatūra, gaisa mitrums —
50-60%.
Zledpumpuri atveras no rīta, aptuveni līdz pulksten
vienpadsmitiem. Laikā no 9.00 līdz 10.00 ziedi visvairāk
nomet vainaglapas. Ja laiks ir silts un sauss, vīnkoki zlēd
vienu nedēju, lietainā laikā tie var ziedēt pat trīs nedējas.
Normālos laika apstākļos zieda apputeksnēšanās ilgst
apmēram diennakti. Pēc tam zieda drīksna paliek tumši
brūna, un uz tās sausā laikā parādās šķidruma piliens.
Sajā fāzē uz zemes var redzēt daudz nobirušu ziedu. Tā
ir normāla parādība, jo ziedu pilnīgi pietiek, lai veidotu
skaistu ķekaru.
:

Ja nobirst ļoti daudz ziedu, veidojas izretināti ķekari.
Tam iemeslu var būt daudz. Vispirms jau nelabvēlīgi laika
apstākļi. Var gadīties arī, ka vīnkokam nav laikus iz
griezti visi tukšie, bezziedu dzinumi. Augs varbūt patērē
daudz barības vielu lapu veidošanai un to pietrūkst zied
kopām. Sajā laikā barības vielas intensīvi izmanto ari
pārējās auga daļas. Tā, piemēram, ja augsnē trūkst bora,
ziedi var vispār neatvērties un nobirt.
C e t u r t ā f ā z e . Sī fāze sākas ar brīdi, kad apaug
ļotais aizmetnis sāk pārvērsties ogā. Uzņemot daudz ba
rības vielu, sākas ogu augšana un nobriešana. Tā ilgst no
30 līdz 50 dienām atkarībā no šķirnes, nokrišņu daudzuma
un gaisa temperatūras. Strauja ogu piebriešana turpinās
līdz perioda vidum, pēc tam vairs ne tik intensīvi. Sajā
laikā ogas pārklājas ar plānu vaskveida aizsargkārtiņu.
Tā ogas pasargā no izkalšanas.
Sajā laikā ir ļoti svarīgi, lai netrūktu barības vielu,
mitruma, lai augsne vienmēr būtu irdena.
Ogu briešanas laikā dzinuma augšana samazinās. La
pām šajā fāzē ir vislielākā asimilācijas virsma, lēnām sāk
palielināties dzinumu diametrs.
Ceturtās fāzes sākumā ogās cukura tikpat kā nav, bet
beigās 1 kg ogu jau satur 10— 15 g cukura, 20— 30 mg vīnskābes, ābolskābes un citu skābju.
Lapu žāklēs veidojas ziemojošie pumpuri.
Kad ogas ir sasniegušas šķirnei atbilstošo lielumu, tad
var uzskatīt, ka ceturtā fāze ir beigusies.
P i e k t ā f ā z e . Sajā laikā ogas sasniedz pilngatavību.
Agrīnajām šķirnēm, ari atkarībā no laika apstākļiem,
piektā fāze Ilgst 20—30 dienas.
Ogas kļūst mīkstākas, tās pieņem šķirnei raksturīgo
krāsu. Pašā ogā notiek sarežģīti ķīmiskie procesi — sa
mazinās skābju un miecvielu daudzums, palielinās cukuru
daudzums. Kad ogas ir gatavas, cukura daudzums tajās
sasniedz maksimumu. Ja ķekars vēl paliek pie krūma un
pēc laika mums liekas, ka ogas tiešām kļuvušas vēl sal
dākas, tad tā ir mānīga ilūzija. Ķekars šajā laikā kļuvis
vieglāks, jo no ogām turpinās ūdens iztvaikošana un pie
aug cukuru koncentrācija.
Izbeidzas sēklu augšana, tās pārkoksnējas un iegūst
brūnganu nokrāsu. Ogas miza kļūst arvien plānāka un
caurspīdīgāka.
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Piektās fāzes laikā dzinumu augšana samazinās vēl
vairāk. Tie sāk nobriest, pieņemot brūngani dzeltenu no
krāsu. Pārtrauc augt lapas, žākļu dzinumi un vītnes.
S e s t ā f ā z e . Sī fāze sākas ar bridi, kad ogas ir ga
tavas, bet beidzas ar lapkriti. Aptuveni tā ilgst 30—45
dienas.
Ja vīnoga viegli atdalās no kātiņa, tad tā ir pirmā pa
zīme, ka ogas sasniegušas pilngatavību.
Perioda sākumā lapas vēl absorbē ogļskābo gāzi, pa
līdz papildināt barības vielu krājumus saknēs, stumbrā
un dzinumos. Tāpēc ir lietderīgi pēc iespējas ilgāk vīnko
kam saglabāt lapas, pasargāt to no rudens salnām. Jo
vairāk tuvojas rudens, jo lapās vairāk samazinās kālija
un fosfora, bet palielinās kalcija daudzums. Ja rudens ir
silts un ilgstošs, labi nobriest ari dzinuma augšdaļa. Pēc
lapu nobiršanas beidzas arī auga veģetācijas sēstā fāze,
jāsāk domāt par vīnogu ieziemošanu.
Kāpēc mums jāzina auga attīstības fāzes? Pirmkārt, lai
labāk veiktu visus agrotehniskos pasākumus.
Otrkārt, lai varētu spriest par katru jaunu vīnkoku, kuru
gribam iestādīt savā dārzā. Klasificējot vīnkokus pēc to
nogatavošanās laikiem, par standartšķimi pieņemta ’Sasla
baltā’, bet visi pārējie vīnkoki, kuri nogatavojas pirms vai
pēc ’Saslas', tiek iedalīti piecās grupās.
Mums interesē tikai ļoti agrīnās un agrīnās šķirnes. Ļoti
agrīnās šķirnes nogatavojas agrāk par 'Saslu balto’, bet
agrīnās šķirnes vienlaikus ar to.
EIROPAS, AMERIKAS, AMORAS UN CITI VĪNKOKI
Eiropas, Amerikas un Āzijas kontinentu mērenajās un
subtropu joslās aug apmēram 20 sugu vīnkoku, kuru ogas
var izmantot pārtikā. Vīnkoku ģintī ir vēl vairāki desmiti
sugu, kurām praktiskas nozīmes nav.
Mūsu republikā sastopamas galvenokārt trīs vīnkoku
sugas.
Eiropas—Āzijas vīnkoks
To parasti sauc par Eiropas vīnkoku. Par tā dzimteni
uzskata ļoti plašu reģionu — Vidusāziju, Aizkaukāzu, Tu
vos Austrumus.
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Kultūras un savvaļas Eiropas v ī n k o k u šodien uzskata k ā
vienu Vitls vinifera sugu, tikai ar divām apakšgrupām:
savvaļas (Vitis vitiifera silvestris) un kultivētās vīnogas
(Vitls vinifera sativa).
Šodien savvaļas Eiropas vīnkoks sastopams ļoti reti:
mūsu zemes Melnās jūras piekrastē; Dagestānā, Kubaņā
un Turkmēnijā.
Eiropas vīnoga, kura aūg mūsu dārzos, veidojusies ilgā
dabīgās un mākslīgās atlases ceļā.
Ļoti dažādas pēc sāVām botāniskajām un bioloģiskajām
īpašībām ir Eiropas vīnkoku šķirnes. Tās pat iedalītas tri
jās lielās grupās: Melnās jūras baseina, Austrumu un Rie
tumeiropas vīnkokos.
Uzskata, ka Eiropas vīnkoku grupa tālā pagātnē bijusi
daudz plašāka, tikai pēc ledus laikmeta saglabājusies
viena suga — Vitis vinifera.
Pati būtiskākā savvaļas un kultūras vīnkoku atšķirība
ir tā, ka Vitis silvestris ir divmāju augs. Vienam eksem
plāram — īpatnim ir izteikti sievišķie ziedi, citam — pār
svarā tikai vīrišķie. Lielākajam vairākumam vīnogu šķirņu
vienlaikus uz auga attīstās gan vīrišķie, gan sievišķie
ziedi.
Pasaulē ir apmēram 4000 Eiropas vīnkoku Šķirņu. Mūsu
republikā pazīstamākās ir ’Triumfs', 'Zīda ķekars’, 'Sasla
baltā’, ’Malengra sēklaudzis’, ’Madlēna Anževīne’ un citas.
No siltumnīcu vīnogām jāmin 'Frankentālietis', ’Kolmanis’ u. c.
- Pēc morfoloģiskajām pazīmēm Eiropas vīnkokam lapu,
ķekaru un ogu ziņā ir ļoti liela dažādība. Pašas vīnogas
garšas ziņā ir labākās star.p pārējām sugām. Taču tas bie
žāk slimo, ziemā rūpīgāk jāpiesedz.
Amerikas vīnkoku grupa
Tā apvieno gandrīz trīsdesmit sugu. Tās izplatītas pa
visu Ziemeļameriku, sākot no Meksikas un beidzot ar Ka
nādu. Mūsu zemē, kā arī Rietumeiropā praktiski audzē
tikai dažas.
Amerikas vīnkoki raksturīgi ar samērā īsu veģetācijas
periodu. Tie ir Izturīgi pret mīnus temperatūrām, sausumu.
Ogu kvalitāte salīdzinājumā ar Eiropas vīnkokiem ir
daudz zemāka, dažām sugām tās vispār nav ēdamas,
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Mūsu zonā Visplašāk audz? Labrūskas vīnkoku (Vitis
labrusca). Vispirms jau šie Vīnkoki iztur līdz —30 °C salu,
parasti tos nebojā Sēņū slimības. Jutīgs pret palielinātu
kaļķa saturu augsnē.
Lapas Vitis labrusca ir stingras, veselas vai trīsdaivainas. To virsa ir spīdīga, apakša klāta ar baltu vai iesar*
kanīgu, cieši piegulošu tūbu.
Ķekari nelieli, ogas vidējas, 15r-25 mm, apaļas, melnas,
retāk baltas vai sārtas. Ar biezu mizu, recekļainu mīk
stumu. Garša īpatnēja, ar zemeņu aromātu.
Gandrīz pie katra posma aug labi attīstītas vītnes. Nav
pietiekami izturīga pret filoksēru, Pret sēņu ierosinātām
slimībām izturīgāka nekā Vitis vinifera.
Sekla sakņu sistēma. Sugas izcelsme aizstiepjas ledus
laikmetā, kad tās bija spiestas augt dūņu un sanesumu
augsnēs.
Labruskas vīnkoku izmanto, veidojot jaunas, salizturī
gas šķirnes. Pazīstamākās no tām ir Moldāvijā, Ukrainā
un citos rajonos augošā ’Izabella' un ’Lidija’. Amerika
plaši audzē ’KonkordiV
No Labruskas vīnkoka cēlušās arī mūsu republikā augo
šās ’Dvietes zilā’, ’Ņežnij’, ’Jūbiļerriij Novgorod’, ’Russkij
konkord’ un citas.
No Ziemeļamerikas vīnogām veidotas I. MiČurina šķir
nes ’Ziemeļu melnā’, 'Ziemeļu baltā’ un vairākas citas, kas
atsevišķās vietās aug ari mūsu republikā.
Ja gadās nogaršot nezināmas šķirnes Vīnogas ūn sajū
tama meža zemeņu garša, tad tūlīt var noteikt to izcel
smi. Labruskas vīnkoka ogu raksturīgā garša lielākā vai
mazākā mēra saglabājas visos, arī tālo paaudžu hibrīdos.
Amūras vīnkoks
No lielās Austrumāzijas vīnkoku grupas praktiski lieto
•Amūras vīnkoku (Vitis amurensis). Literatūrā to dēvē arī
par Usūrijas vīnkoku. Tas aug Amūras un tās pietekas
Usuri mežainajās ielejās. Spēcīgā liāna sasniedz pat 25 m
garumu, ūn diametrs var pārsniegt pat 15 cm. Izplātīts
galvenokārt PSRS Tālajos Austrumos, bet sastopams arī
ziemeļaustrumu Ķīnā un Ziemeļkorejā. No visas vīnkoku
ģints Amūras vīnkoka izplatības areāls aizsniedzas vistā
lāk ziemeļos.
Vitis amurensis ir divmājū augs, ar funkcionāli sieviš89

ķlem un funkcionāli vīrišķiem ziediem. Taču sugas robe
žās atrodami eksemplāri ar abu dzimumu ziediem, kam ir
liela nozīme selekcijā.
Lapas lielas, rupjas, apakšpusē klātas ar asiem mati
ņiem. Rudenī krāsojas, dekoratīvas.
Ķekari nelieli. Ogas sīkas, apaļas, melnas, sulīgas, skā
bas. Tālo Austrumu apstākļos tajās ir ap 20% skābes un
tikai 10—12% cukuru.
Sāk augt 6°C temperatūrā. Augstas mitruma prasības.
Spraudeņi iesakņojas slikti.
Visiezīmīgākā īpašība ir tā, ka Amūras vīnkoks iztur
līdz —40 °C salu. Un tieši tāpēc arī I. Mičurins pirmais
izmantoja šo vīnkoku, lai radītu jaunas, mērenajai joslai
piemērotas šķirnes. Taču Viiis amurensis cieš no slimībām
un kaitēkļiem.
Tajā pašā laikā Vitis amurensis ir pats īsākais veģetā
cijas periods, ogām nav specifiska piegarša, tāpēc to arī
izmanto jaunu šķirņu veidošanai.
Mūsu republikā pazīstamākās šķirnes, kas cēlušās no
Amūras vīnkoka, ir ’Hasanskij sladkij’, ’Smugļanka',
’Buijtur’, selekcionāra J. Potapenko hibrīdi un citas.
KĀDU ŠĶIRNI IZVĒLĒTIES
Vispirms jāizvērtē dārza mikroklimats: vai tas atrodas
mūsu republikas dienvidu vai ziemeļu rajonos. Republikas
ziemeļaustrumos veģetācijas periods vidēji par divām ne
dēļām beidzas ātrāk. Tātad tur vajadzētu stādīt galveno
kārt visagrīnākās un salizturīgākās šķirnes.
Nosakot augšanas apstākļus, jāņem vērā temperatūra,
augsnes mitrums, nokrišņu daudzums, valdošo vēju vir
ziens. Vīnkoku augšanas vietā saulei jāapspīd vismaz
6 stundas. Šķirnes jāizvēlas tā, lai, sākot no 15. augusta
un beidzot ar pirmajām salnām, dārzā būtu vīnogas, bet
pēc tam vēl 2—3 mēnešus mūsu mājās pakāpeniski gata
votos kāda no vēlīnajām šķirnēm, piemēram, ’Krievu konkords’, ’Krasavec’, ’Dvietes zilā’ un citas.
Par šķirņu piemērotību konkrētiem apstākļiem var pār
liecināties tikai praksē. Vairāki vīnogu audzētāji slavē
tādu pavēlu šķirni kā ’Ņežnij’. Labs augums, ražīga, tei
camas kvalitātes ogas. Ogas tiešām labas — plānu mizu,
maigu garšu, pie krūma dārzā nogatavojas vienas no pē
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dējām, kad pārējo vīnogu vairs nav. Taču autora dārzā
tai ķekari ir sīki un raža neliela. Acīmredzot stāds radies
no klona ar vāji izteiktām šķirnes labākajām īpašībām.
Pamatvilcienos jau vīnkoku šķirņu raksturojumi sakrīt,
bet katram vīnkopim var būt arī savs ieskats. Konkrētos
apstāk|os korekcijas var radīt mikroklimats, augsnes sa
stāvs, audzēšanas vieta, mēslojums u. c.
Rīdzinieks E. Petrāns uzskata, ka dārzā vajadzētu augt
vīnogām ’Agrā', ’Supaga’, ’Ņežnij’ un ’Krasavec’. Baušķe
nieks J. Lazdiņš savukārt ir par citu šķirņu buķeti. Dārzā
vajadzētu būt vai nu vīnogām ’Sukribe’, vai ’Supaga’. Tad
vēl šķirnēm ’Jubiļejnij Novgorod’, ’Dr. Smitmanis’, ’Soloveinaja’ un ’Severjaņin’. Un visbeidzot, lai būtu vīnogas
ari ziemas sākumā, — vīnkokam ’Krasavec’.
P. Sukatnieks vispirms min šķirni ’Veldze’, otro vietu
atdodot 'Jubijeinij Novgorod’. Kā trešo varētu izvēlēties
vīnogu ’Supaga’ vai ’Sukribe’. Tālāk seko ’Lauma’ un
’Zilga’, starp kurām viņš liek vienlīdzības zīmi. Sim sa
rakstam varētu pievienot arī šķirni ’Veina’.
No šiem piemēriem redzams, ka gatavu recepti dot nav
iespējams. Ko viens vīnogu audzētājs slavē, to cits var
arī nopaļāt. Jāvadās no dārza atrašanās vietas konkrēta
jiem apstākjiem. Vislabāk izvēlēto šķirni vispirms nogar
šot dārzā pie kāda drauga vai paziņas un tad arī pieņemt
galīgo lēmumu. Sliktākajā gadījumā kuru katru šķirni var
nomainīt ar citu, jo vīnogas sāk ražot agri.
Autors no savas pieredzes var teikt, ka Rīgas apkārtnē
dārzā jāaudzē ’Supaga’ un ’Sukribe’, vismaz viena no tām.
No P. Sukatnieka hibrīdiem jāmin vēl ’Guna’ un ’Zilga’.
Pēdējo bez piesegšanas var stādīt mazāk piemērotā vietā.
No jaunākajām šķirnēm piemērota ’Moskovskij ustoičivij’
(S-675). Tā nogatavojās dārzā arī 1987. gada vasarā. Vēl
)oti laba ir CĢL-02-5-43. Sāds varētu būt šķirņu klāsts
vismaz sākumā.
EIROPAS—AZIJAS VĪNKOKU SĶ1RNES
’Zīda ķekars’ (Dzeltenais zīda ķekarsj
♦

Viens no vecākajiem un izplatītākajiem brīvdabas vīn
kokiem. Var uzskatīt, ka šo Itālijas galda šķirni mūsu re
publikā kultivē jau turpat veselu gadsimtu.
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Ja vīnkoks aug p!ē mājas sienas, tad ogas Ienākas katru
gadu. Nelabvēlīgā vasarā tikai nedaudz vēlāk — septem
bra beigās, oktobra sākumā. Ogas Ir zaļgandzeltenas,
ovālas, plānu mizu, sulīgas, nelielām sēklām. Garša ļoti
laba. Cukuru satprs augstāks nekā vienai otrai no dien
vidiem Ieveštiai Vīhoģu šķirnei. Pašauglīga.
Viena ķekara masa reizēm sasniedz pat 450 g. Reti, bet
tomēr atsevišķos gados tie ir pat pārāk blīvi, kas izraisa
ogu bojāšanos. Ja rūpīgi kopj, katru gadu ražo bagātīgi.
Viens otrs republikas vīnkopis šķirni neatzīst vienīgi sa
mērā nelielo ogu dēj.
Nepiesegts iztur — 15 °C. Labi aug un ražo pat Alūksnē.
Var stādīt arī dārzā pie špalieras. Tad ogas nogatavojas
10— 15 dienas vēlāk. Augot nelabvēlīgākos apstākļos, slik
tāk nobriest dzinumi. Ja pareizi un rūpīgi ieziemo, sagla
bājas visi pārkoksnējušies zari un pumpuri. Zarus griežot,
jāatstāj seši vai septiņi pumpuri, jo apakšējie parasti ziedķekarus nedod.
Krūms aug spēcīgi, tam vajadzīga diezgan liela vieta.
Ja rudenī to atstāj neizgrieztu, tad izveidojas īsts zaru
mudžeklis un raža samazinās.

’Triumfs*
Izskata un garšas ziņā ogas atgādina 'Zīda ķekaru',
taču ’Triumfam’ dzinumi nobriest daudz labāk un ražu
dod arī apakšējie pumpuri. Griežot katrā zarā atstāj tikai
divus vai trīs pumpurus. Var pat audzēt vertikālā kordonā,
jo augums vidējs. Ja ļoti labi kopj, tā var sacensties ar
’Zīda ķekaru'.
Ziedi divdzimumu, bet, lai iegūtu labu ražu, nepiecie
šama mākslīga apputeksnēšana, jo savādāk ķekarā daudz
sīko bezsēklu ogu. Ķekari parasti vidēji lieli, stipri sa
zaroti. Ogas ļoti saldas, nogatavojas septembra sākumā
(nedaudz agrāk nekā ’Zīda ķekaram’).
Salīdzinājumā ar citām pie mums augošajām Eiropas
vīnogu šķirnēm ’Triumfam' ir lielāka izturība ziemā. Ari
no pavasara salnām cieš mazāk nekā pārējie šīs sugas
vīnkoki.
■'
Ir vīnkopji, kas uzskata, ka 'Triumfs' mūsu apstākļos
ir vispiemērotākā Eiropas vīnogu šķirne.
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'Burgundas agrā zilā’
Mūsu republikā šai šķirnei ir vismaz simtgadīga vēs
ture. Šķirne ievesta no Francijas, kur to izmanto vīna ga
tavošanai.
Ziedi divdzimuma. Ķekari Joti blīvi un nelieli. Ogas
zilas un sīkas, nogatavojas agri, pat visvēsākajā vasarā,
t;;irša skābi salda.
Lai iegūtu lielāku ražu, jaunos dzinumus saīsina ne
daudz. Krūmam jānodrošina plaša augšanas telpa. Ražo
bagātīgi, var dot 10 kg ogu no koka. Ziemcietība laba.
’Madlēna Anževīne’
Francijas vīnogu šķirne, mūsu republikā aug vairāk
nekā 50 gadus. Tā ir šķirne ar izteikti sievišķiem ziediem,
blakus jāstāda kāda no apputcksnētājām (’Triumfs’,
’Sasla baltā’, ’Zīdā ķekars’ u. c.).
Lietderīgi papildus apputeksnēt.
Skaists vīnkoks ar raksturīgām lapām un zeltaini dzel
tenām ogām. Ķekars ir vidēji liels ar stipri attīstītiem
sānzariem, pēc formas plati konisks. Tas nav arī sevišķi
blīvs.
Ogas ar vieglu vaska apsarmi. Miza plāna, caurspīdīga,
tāpēc grūti pārvadājamas. Garša patīkama, mīkstums su
līgs un kūstošs. Satur 15— 17% cukuru. Nogatavojas
augusta beigās, septembra sākumā.
Ķekars var sasniegt 200 g. Ja ’Madlēna Anževīne’ labi
apputeksnējas, raža sasniedz 8 kg un vairāk no koka.
Veģetācijas periods ilgst apmēram 120 dienas. Vīnkoks
ir vidēji spēcīgs, dzinumi nobriest labi.
Šķirne diezgan jutīga pret sēņu ierosinātām slimībām.
Ziemcietība apmierinoša, labi nobriest jaunie dzinumi.
Uz katra zara atstāj septiņus vai astoņus pumpurus. Savā
laikā ’Madlēna Anževīne’ mūsu klimatiskajā joslā ieguva
diezgan plašu izplatību. Pēdējos gados savu popularitāti
zaudējusi.
. '
’Sasla baltā’
Tās dzimtene ir Ēģipte. Ogas ar teicamu garšu, vidēji
lielas, ieapaļas, dzelteni baltas vai zeltaini baltas, ar brūn8-1007
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ganu iedegumu saules pusē. Miza plāna, bet izturīga. Mīk
stums ļoti maigs, sulīgs. Ogā labi sabalansēti cukuri un
skābes.
Ziedi abu dzimumu. Ķekars vidējs, konisks vai cilin
driski konisks, tā blīvums ir vidējs vai ari diezgan irdens,
Ķekars var svērt pat 400 g.
Ogas labi saglabājas. Šķirne samērā izturīga pret auk
stumu un pavasara salnām, bet diezgan bieži slimo ar ne
īsto miltrasu.
Ražība liela, dzinumi nobriest labi. Veģetācijas periods
115— 125 dienas. Tā ir agrīna vīnkoku šķirne. No viena
koka var iegūt apmēram 12 kg ogu.
Vecie vīnkopji ’Saslu balto’ pazīst ari ar nosaukumu
’Gūtēdēlis baltais’.
Tā kā ’Sasla baltā" aug visos vīnkopības rajonos, tā pie
ņemta par etalonu, pēc kura visas vīnogas iedala Joti ag
rīnās, agrīnās utt.
Kā atzīst jelgavnieks H. Kotāns un vairāki citi vīn
kopji, ’Saslu balto’ mūsu republikā var audzēt tikai ļoti
ideālos apstākļos — pie dienvidu sienas, kura aizsargāta
no vēja.
’Sasla severnaja’
Atšķirībā no ’Saslas baltās’ tā ir saldāka, vairāk uzkrāj
cukurus. Laba salizturība.
Raža gan ievērojami mazāka nekā ’Sasla! baltajai’.
Augums vidējs, un dzinumi rudenī labi nobriest.
Vēl sastopamas arī ’Sasla rozovaja’, ’Sasla muskatnaja’
un ’Sasla Ramminga’.
Augšanas un attīstības periodā visas Saslas grupas
vīnogas ir līdzīgas. Atšķirīgās iezīmes tās iegūst reizē ar
ogu nobriešanu.
’Sabo pērle’
Izveidota Ungārijā 1904. gadā.
,_
Viena no visagrīnākajām šķirnēm ar augstvērtīgām
ogām. Ķekars nav sevišķi blīvs, gandrīz koniskas formas.
Vidēji sver 100—120 g. Ogas ir ar balti zaļganu nokrāsu,
vidēji lielas, apaļīgas. Ogu miza plāna, viegli atdalās no
mīkstuma. Pēdējais ir maigi sulīgs ar muskata piegaršu,
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Koks ir vidējs, dzinumi nobriest labi.
Siltā vasarā veģetācijas periods var būt tikai 100 die
nas (no pumpuru plaukšanas līdz ražas nobriešanai).
Raža var sasniegt 6—7 kg un pat vairāk no koka. ’Sabo
pērle’ diezgan bieži slimo ar īsto un neīsto miltrasu. Lie
tainā rudenī ogas bieži vien plaisā. Šķirne ir diezgan ju
tīga pret pārslodzi. Ja pārāk daudz ķekaru, ogas ir sīkas,
vēlāk nogatavojas. Pie zara atstājot ilgāk, ogas nobirst.
Ja audzē pie mājas sienas vai dārzā, jaunie dzinumi
mūsu republikas apstākļos nobriest labi. Tāpat kā visi
Eiropas izcelsmes vīnkoki, labi aug kaļķainā augsnē.
Rudenī jāpiesedz, lai vīnkoki varētu pārziemot zem
sniega.
’Matjašs Janošs’
Ļoti ražīga šķirne. To izveidojis ungāru selekcionārs
Matjašs Janošs. Pēc siltuma un saules prasīgāka nekā
’Sasla baltā’.
Ķekari palieli, skaisti, cilindriski koniski, vidēji blīvi.
Atsevišķi ķekari var svērt pat 500 g. Ogas tumši sarka
nas, lielas, ieapaļas, ar apsarmi. Miza diezgan bieza,
stipra, bet labi saēdama. Mīkstums blīvs, viegli krauk
šķošs, stipri izteikta, patīkama muskata garša.
Krūms vidēji spēcīgs. Daļa ziedkopu jāizgriež. Gadās
arī, ka nobirst daudz ogu, kad tās izaugušas zirņa lie
lumā. Tāpēc vajadzīga papildu apputeksnēšana. Ja tā ir
izdevusies, tad raža jānormē. Ja to nedara, ķekari ir sīki
un novēlojas ražas ienākšanās. Pilnīgi ogas nogatavojas
septembra otrajā, trešajā dekādē.
No pumpuru plaukšanas līdz ražas nobriešanai vaja
dzīgas apmēram 130 dienas. Apgriežot uz katra zara at
stāj 6—8 pumpurus.
Šķirne ļoti labi aug, ja regulāri mēslo caur lapām vai
saknēm.
Mūsu republikā šķirne ’Matjašs Janošs’ pašlaik vēl maz
izplatīta.
Baušķenieks J. Lazdiņš novērojis, ka šī šķirne diezgan
ātri veido resnu stumbru, kas apgrūtina pieliekšanu ru
denī. Tāpēc laikus jādomā par zaru nomaiņu.
Pirmajā gadā augi jāapgriež zemu, atstājot divus vai
trīs pumpurus.
s*
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’Dr. Šmitmans’ (zviedru tautas vīnoga)
Šķirnes izcelsme nav zināma, visticamāk, ka cēlusies
no Eiropas vīnogu grupas. 1934./1935. gadā to Latvijā
ieveda Ventspils dārznieks V. Vāne. Sākumā gandrīz visi
spraudeņi aizgāja bojā, jo mūsu apstākļos šis vīnkoks
ziemā jāpiesedz.
Labos augšanas apstākļos ogas nogatavojas septembra
vidū. Tās ir vidējas vai pat lielas, dzintardzeitenas, kau
liņi sīki. E. Petrāns pat ieguvis līdz 1 kg smagus ķekarus
un atzīst par vienu no izcilākajām šķirnēm. J. Legzdiņš
novērojis, ka šī vīnogu šķirne ļoti labi izmanto mēslo
jumu. Jāaudzē pie dienvidu sienas.
’Raņņij Magarač’ (Magarač 372)
Pats nosaukums jau liecina, ka šī šķirne izaudzēta Vis
savienības vīnkopības institūtā «Magarač» Jaitā. Tā
iegūta, krustojot ’Madlēnu Anževīni’ ar ’Kišmiš čornij’.
Krūmiem ir spēcīgs augums, ziemcietība labāka nekā
’Madlēnai Anževīnei’, ’Sabo pērlei’ un vairākām citām
šķirnēm.
Atsevišķos gados, kad ķekari ir blīvāki, slimo ar neīsto
miltrasu.
Pašauglīga. Ķekari lieli, koniski. Ogas tumši zilas, lie
las, pārklātas ar purīna kārtiņu. Garša teicama. Sulā —
19% cukuru. Vidējā raža apmēram 6 kg no koka. Dzinumi
nobriest labi.
’Koroļeva vlnogradņikov* (Jantarnaja)
Veģetācijas periods apmēram 130 dienas, dažreiz arī
ilgāks. Izlases veidā atsevišķi ķekari nogatavojas pat
pirms ’Saslas baltās’, bet ražošana beidzas septembra ot
rajā vai trešajā dekādē. Sevišķi, ja augsne ir mitra, ba
gātīgi mēslota.
Šķirnei ir lieli, skaisti, koniski ķekari. Tie vidēji sver
300 g, bet daži var sasniegt arī 600 g.
Ogas ir lielas, izturīgu mizu, gaļīgu mīkstumu, ar
vienu vai divām sēklām. Garša laba, ar izteiktu, patīkamu
muskata aromātu. Kad ogas sasniegušas pilngatavību,
tās ir zeltainā dzintara krāsā.
Ziedi un ogu aizmetņi noturīgi. Pašauglīga.
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Lietainā rudenī nav sevišķi izturīga pret sēņu ie'rosināl.im slimībām, sevišķi slimo ar neīsto miltrasu, ogas bieži
pust.
Daudz biežāk jāpārlūko un jānokniebj žāk|u dzinumu
galotnes, jo tās aktīvi aug. Krūmam nevajag atstāt arī
ļtnrāk daudz ķekaru, jo šķirne ir ražīga, veido daudz zied
kopu. Labi koptam kokam var atjaut ražot apmēram 10 kg
ogu.
Zaru galotnes vajag nokniebt laikus, pat nedaudz agrāk
nekā citām šķirnēm, jo to nobriešana bieži vien kavējas,
la kā šķirnei spēcīgs stumbrs, zari jāapgriež diezgan
gari, lai uz katra paliktu 10 pumpuri.
Apputeksnējot ’Korojevu vinogradņikov’ ar Vidusāzijas
vīnogu šķirni ’Kibraiskij Raņņij', Vissavienības institūta
«Magarač» selekcionāriem izdevies no vairākiem simtiem
sējeņu atlasīt divus loti perspektīvus, kuriem vairs nav
tik izteiktas daudzās mātesauga negatīvās īpašības.
’Krimskaja žemčužina’ (tādu vārdu saņēma viens no
sējeņiem) nogatavojas vēl agrāk nekā ’Koroļeva vinograd
ņikov’. Ķekars sver no 400 līdz 800 g. Ogas lielas
(5—6 g), ar ļoti labu garšu un muskata aromātu, zeltainā
dzintara krāsā.
Otrajam sējenim — tagad šķirnei ’Ukraina’ — ķekari
tikpat vareni, ogas lielas, tikai ar matēti melnu nokrāsu.
Abu šķirņu ogas daudz izturīgākas nelabvēlīgos laika
apstākļos un arī transportējot. Ilgāk saglabājas.

I. MIČURINA UN A. KUZM1NA VĪNKOKU ŠĶIRNES
’Krievu konkords’
Viena no populārākajām šīs grupas šķirnēm. To izvei
dojis I. Mičurins, sakrustojot Vilis labrusca un V. amurensis. Arī gandrīz visas pārējās šajā nodaļā minētās
šķirnes ir ar tādu pašu izcelsmi.
'Krievu konkords’ Latvijā ievests 30. gadu beigās.
Veģetācijas periods līdz ražas nobriešanai apmēram
140 dienas, nogatavojas oktobrī. Šķirne izturīga pret sēņu
ierosinātām slimībām.
Vīnkokam ļoti spēcīgs augums, dzinumi labi nobriest.
Raža bagātīga, bet atkarīga no apputeksnēšanās.
»
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Ogas vidēji lielas, pat lielas, ieapaļas, tumši sarkanas,
ar apsarmi. Miza bieza, bet viegli saēdama. Mīkstums su*
līgs, ar izteiktu glumekli, kas ne katram patīk. Ogas skā
beni saldas, ar īpatnējo Vitis labrusca raksturīgo zemeņu
piegaršu.
Ogas labi saglabājas un arī pusgatavas var novietot
nogatavināšanai telpās.
Ļoti laba ziemcietība, bez seguma iztur —35 °C. Nereti
no koka iegūst 30 kg ogu. Viena no vēlīnākajām šķirnēm,
kas aug mūsu apstākļos.
’Malengra sēklaudzis’
Visur, kur aug ’Madlēna Anževīne’, var augt arī ’Ma
lengra sēklaudzis’, jo abas šķirnes pēc visiem agrobioloģiskajiem rādītājiem, kā arī pēc lapu, ķekaru un ogu iz
skata ir ļoti līdzīgas.
’Malengra sēklaudzi’ izveidojis I. Mičurins no ’Malen
gra agrās’ sēklām. Pirmie šīs šķirnes eksemplāri mūsu
republikā ievesti 1935. gadā.
Augums spēcīgs, raža ienākas katru gadu pat visnelab
vēlīgākajos apstākļos. Vienīgi 'Malengra sēklaudzis' pašneauglīgs, jāstāda vienviet ar ’Zīda ķekaru’, ’Triumfu’
u. c. šķirnēm. Ja nav apputeksnētāja (ziedi izteikti sieviš
ķie), ogas izaug mazas, zirņa lielumā. Lietderīgi lietot arī
papildapputeksnēšanu. Tad raža ir ievērojami lielāka. Ķe
kari izaug līdz 15 cm gari un pat 400 g smagi. Ienākas
ļoti agri.
’Jubiļeinij Udmurtij’ (CĢL-201)
A. Ķuzmina izveidota šķirne (’Tambovskij raņņij’X ’Nagrada’). Augums vidēji spēcīgs.
Ļoti agrīna šķirne.
Ķekari vidēji lieli, blīvi, cilindriski vai cilindriski ko
niski. Viens ķekars sver pat 200 g. Ogas vidēji lielas, pil
nīgi nogatavojas augusta trešajā dekādē, gaiši sarkanas
ar nelielu apsarmi, vidēji lielas. Miza plāna, maiga. Mīk
stums tomēr gaļīgs, salds, ar patīkamu skābumu. Gatavās
ogās apmēram 16% cukuru.
Šķirne labi apputeksnējas. Ogas transportā neizturīgas,
jāizlieto uz vietas.
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’Severjaņin’ (CĢL-165J
A. Kuzmina izveidotā šķirne {’Perveņec C Ģ L 'X ’Na(Mada’).

Augums Vidēji spēcīgs. Ražo labi. Ļoti agrīna, nogata
vojas augusta trešajā dekādē, septembra sākumā.
Ķekars koniskŠ un blīvs, var svērt pat 200 g.
Ogas vidēji lielas, melnas, ar nelielu apsarmi, miza vi
dēji bieza, maiga. Tāpat kā CĢL-201, mīkstums ga|īgs,
M ī l ī g s , zaļš, salds, ar nelielu skābumu. Pilngatavībā sainr 20% cukuru.
Apputeksnētāju nevajag. Ogas izmantojamas svaigā
veidā uz vietas.
’Krasavec’ (CĢL-24)
Izaudzējis A. Kuzmins, krustojot ’Krievu konkordu’ ar
’Saslu balto’.
Šķirne ar diezgan garu veģetācijas periodu. Ogas pilngatavību sasniedz septembra beigās un arī ne katru gadu.
Tomēr tās ātri nogatavojas telpā. Labos apstākjos ogas
ar ķekariem var saglabāt līdz martam. Zaru ar ķekaru
var ielikt pudelē ar ūdeni, un ogas būs tikpat svaigas kā
pie krūma.
Ķekari vidēji lieli un blīvi, ap 130 g smagi.
Ogas apaļas, tumši sarkanas, gaļīgas, ļoti saldas, ar
vāju zemeņu aromātu, transportējot izturīgas. Kā trūkums
atzīmējams ogu biezā miza un mazražīgums.
Ziedi pašauglīgi. Apgriežot zarus, jāatstāj uz katra četri
vai pieci pumpuri. Salcietība līdz *-30°C.
’Krasavec’ labāk aug saulainā vietā, siltā augsnē, kurai
nav palielināts kaļķa saturs. Vīnkokam ir spēcīgs augums,
pumpuri plaukst vēlu, tāpēc maz cieš no pavasara salnām.
Vairāki vīnkopji ’Krasavecu’ audzē vispirms tāpēc, ka
ar ogu skaistajiem ķekariem var greznot Jaungada galdu.
’Ņežnlj’ (Ņežnij Kuzmina, CĢL-29J'
A. Kuzmins to izaudzējis, krustojot 'Krievu konkordu’
ar ’Malengra agro’.
Veģetācijas periods ilgāks nekā 130 dienas. Ogas pilngatavību sasniedz ap 20. septembri, Tās ir vidēji lielas,
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brūngani iesārtas, bet lapu paēnā daudz bālākas, ar plānu
mizu, maigu, atspirdzinošu mīkstumu. Atgādina dienvidu
vīnogas, tikai ogu vidējā masa maza — nedaudz lielāka
par 2 g,
Oģ'aš transportējot, tās ir neizturīgas, tāpēc patērēja
mas uz vietas.
Šķirnes ’Ņežnij’ augums vidēji spēcīgs vai pat spēcīgs.
Tā ir pašauglīga, ražīga.
Vislabāk aug barības vielām bagātās smilts augsnēs,
kuras stipri mēslotas un kurās palielināts kaļķa saturs.
Vēlams audzēt pie ēku dienvidu sienas. Dzinumi nobriest
samērā vēlu.
'Jubi|einij Novgoroda’ (CĢL-17)

Sī šķirne nosaukta par godu Novgorodas 1000 gadu ju- ļ
bilejai. ’Malengra agrā’ un ’Krievu konkorda’ hibrīda sēklaudzis. Autors A. Kuzmins.
Agrāk viena no populārākajām jaunajām vīnogu šķir
nēm mūsu republikā. Tagad daudzi vīnkopji no šīs šķirnes
atteikušies. Audzē vienīgi tur, kur klimatisko apstākļu dēj
nav iespējams audzēt labākas kvalitātes vīnogas.
Vīnkokam vajadzīga skāba, kūdraina augsne.
Veģetācijas periods līdz ražai neliels, apmērām 110 die
nas. Ogas sāk nogatavoties augusta sākumā, pilngatavību
sasniedz mēneša laikā. Tās ir zaļi dzeltenas, brūniem
punktiņiem. Ļoti saldas, cukuru saturs var būt pat līdz
24%, bet mīkstums tomēr gaļīgs, kas daudzus audzētājus
neapmierina. Sēklas lielas, rūgtas.
Izceļas ar salcietību, iztur līdz —30°C. Ziedi pašauglīgi, arī viens koks labi ražo.
Augums spēcīgs, augļzari jāapgriež, atstājot piecus vai
sešus pumpurus.
Tambovskij rozovij*
Viena no retajām A. Kuzmina šķirnēm, kura pieder pie
Vitis vinifera grupas vīnkokiem.
Samērā spēcīgu augumu, ražīga, ļoti agrīna. Dzinumi
nobriest apmierinoši.
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Ķekars vidējs, konisks, bieži vēdekļveidīgs, blīvs. Vidēji
Ijckars sver 120 g, bet var sasniegt ari 550 g.
Ogas vidējas, apa]as, sārtas. Mīkstums gaļīgi sulīgs.
Ml/.« blīva, ar sīvu piegaršu. Sēklas sīkas. Mičurinskas
M|f.l.īk|os ogās cukuru vairāk nekā 17%.
CĢL-02-5-43
Mūsu republikā viens no labākajiem A. Kuzmina hib
rīdiem.
īss veģetācijas periods, gadā ar agru pavasari un siltu
vasaru pie dienvidu sienas ienākas augusta pirmajās
dienās.
Augums vidējs, ražo bagātīgi. Ķekari vidēji lieli. Ogas
zili violetas, sulīgas, vidēji lielas.
CĢL-02-5-43 ir raksturīgs piemērs vīnogu vērtēšanai. Ir
vīnogu audzētāji, kas to kritizē (P. Sukatnieks u. c.), jo
ogu sula atgādinot vīnu. Citi turpretim to ierindo vienā
no pirmajām vietām tās agruma un ogu garšas dēļ. Miturinskā tomēr CĢL-02-5-43 nav izturējusi šķirņu pār
baudi un tā arī palikusi bez nosaukuma.
CĢL-163
Nogatavojas ap 15. septembri, ļoti ražīga. Ogām gan
bieza miza un ļoti daudz sēklu. P. Sukatnieks min pie
mēru, kad šis hibrīds pavasara vēlajās salnās apsalis, bet
pēc tam tomēr devis pilnvērtīgu ražu, kas nogatavojusies
12 dienas vēlāk nekā parasti.
Vairāk nekā pirms 50 gadiem Latvijā ieveda I. Mičurina
’Ziemeļu melnās’ vīnogas. Daudz labāka, saldskāba garša
ir viņa izveidotajai šķirnei ’Melnās saldās’.
Gados vecākie republikas vīnkopji atceras arī I. Miču
rina ’Bujturu’. Kādreiz pazīstama bija arī selekcionāra
J. Potapenko izveidotā šķirne ’Novočerkasskij 2-25’.
So četru šķirņu vietā apzaļumošanai labāk izmantot
kaut vai ’Alfu’ vai ’Smugļanku’, ja nav iespējams audzēt
citas, daudz labākas kvalitātes vīnogas.
. ’Alfu' un ’Bujturu’ var izmantot kā potcelmu to salcie
tības dēj.
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’Smugjanka’ (CĢL-4)

.

Izaudzējis A. Kuzmins, krustojot ’Madlēnu Anževlni' ar
Amūras vīnogu.
Ražas nogatavošanās periods 115— 125 dienas. Ķekari
vidēji, sver 45 g, bet ogas sīkas, melnas — vidēji 1,3 g.
Raža liela, lai gan ziedi pašneauglīgi. Labi saziedas ar ci
tām šķirnēm. Augsnes ziņā neizvēlīga, bet labāk aug ar
trūdvielām bagātās augsnēs, kam nav palielināts ka|ķa
saturs.
’Smugjanka’ izmantojama vienīgi apzaļumošanai, iztur
līdz — 40 °C salu. Jāstāda kopā ar ’Bujturu’, kas to apputeksnē.
No ogām iegūst labas kvalitātes sulu, lai gan sīko ogu
dēļ izlieto daudz darba.
’Alfa’
Veģetācijas periods — 120 dienas. Ziedi divdzimumu.
Ķekars neliels, cilindrisks, vidēji blīvs, tas sver 100—
150 g. Ogas apajas, melnas, ar zemeņu aromātu.
Šķirne ir laba apputeksnētāja, nepiesegta iztur pat
—40 °C salu. Izmantojama galvenokārt apzaļumošanai.
Mūsu republikā vēl biežāk var sastapt vīnkoku, kurš
praktiski neizsalst pat visbargākajās ziemās. Daudzi to
dēvē par Mirkša vīnogu, citi arī par ’Alfu’.
Ražo Joti bagātīgi, ogas un ķekari tai ir lielāki nekā
’Alfai’. Garša slikta. Ogas izmantojamas tikai sulas iegu
vei. Ienākas vēlu. Piemērota apzaļumošanai.
I. FIĻ1PENKO UN L. STINAS VĪNKOKU SĶIRNES
Pirms stāstīt par šiem diviem Izcilajiem selekcionāriem
un viņu šķirnēm, jāpasaka daži vārdi par šodienas Cen
trālo Ģenētikas laboratoriju. To Tambovas apgabalā 1928.
gadā noorganizēja un pirmais tās direktors bija I. Mičurins.
Tagad V. I. Ļeņina Vissavienības Lauksaimniecības zi
nātņu akadēmijas Centrālajai laboratorijai Mičurinskā ir
piecas nodaļas, kurās strādā vairāk nekā 70 zinātnisko
līdzstrādnieku. Gandrīz puse no viņiem ir zinātņu kandi
dāti. Tagad šo zinātnisko iestādi grūti saukt par labora
toriju.
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Nu visu lielo darbu klāsta īsumā jāpiemin vīnkopībā paveiktais.
I I iļipenko. atzīst, ka šodien ir atrisināta vīnogu šķirņu
problēma Baltkrievijas PSR, Ukrainas PSR, Kazahij a s SR ziemeju apgabaliem un Krievijas Federācijas vidusjoslai. Mūsu republikas vīnkopju pieredze liecina, ka
šaja sarakstā droši var iekļaut arī Latvijas PSR, jo CĢL
pēdējos gadu desmitos radītās šķirnes labi aug un ražo
vairāku entuziastu dārzos, piemēram, šķirnes ’Moromec’,
'Kosmonauts’ un vairākas citas.
Selekcionāri — lauksaimniecības zinātņu kandidāts
I I iļipenko un bioloģijas zinātņu kandidāte L. Stīna gu
vusi lieliskus panākumus jaunu šķirņu izveidē. Radot jau
nus hibrīdus un šķirnes, viņi vairs neizmanto Vitis labrusca un V. ripariia vīnogas. Ziemcietīgas, izturīgas šķir
nes viņi veido, izmantojot tikai V. amurensis.
īsumā par viņu radītajām šķirnēm.
’Muromec’
Spēcīgi augoša, ražīga, ar ļoti agru nogatavošanās
laiku. Sī galda vīnogu šķirne pie mums atceļojusi no Balt
krievijas PSR dārziem. Ogas tumši zilas, ar 1—4 nelie
lām sēklām (daudzām sēklu pat nav), ar nelielu vaska
apsarmi. Mūsu republikas apstākļos ķekars sver 200—
300 g. Nogatavojas septembra pirmajā pusē. Ziemas sā
kumā rūpīgi jāpiesedz, lai gan paši selekcionāri atzīst,
ka Tambovas apstākļos ‘Muromec’ iztur līdz —26°C. Nor
mālā rudenī dzinumi nobriest gandrīz visā garumā. Pum
puru ražotspēja augsta. Apgriež vidēji, atstājot 5—8 pum
purus, vai gari — atstājot 10— 12 pumpurus.
Ražu ievācot sausā laikā, nebojātas ogas derīgas uzgla
bāšanai.
Cukura saturs Mičurinskā augošajām — 17,8%.
’Muromec’ ilgāku laiku aug IL Kotāna un vairāku citu
vīnkopju dārzos.
’Kosmonauts’ (Melnais agraisjļ
Pieder pie ļoti agrīnajiem, spēcīgi augošajiem vīnko
kiem. Baltkrievijas PSR to atzīst par vienu no labākajām
galda vīnogām, ieteikta audzēšanai visā republikas teri
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torijā. Vietējos apstākļos novērota tās sevišķi lielā iztu
rība pret sēņu ierosinātām slimībām.
Ķekari vidēji vai lieli, irdeni, 100— 140 g, var sasniegt
arī 270 g. Viens krūms dod 3 kg un vairāk ogu.
Ogas vidēji lielas, tumši violetas, nedaudz saldākas
nekā šķirnei ’Muromec’, ar zilu apsarmi. Tās kļūst ēda
mas, kad ieguvušas šķirnei raksturīgo krāsu.
Ražot sāk 3.—4., bet sevišķi labvēlīgos apstākļos —
iespējams pat otrajā gadā.
Apgriežot krūmu rudenī, augļu zariem atstāj 5—8 pum
purus.
Dzinumi nobriest apmierinoši.
Pēdējos gados mūsu republikā vīnkoku klāsts papildi
nājies ar vairākām jaunām šķirnēm.
’Krasa Severa’ (Olga)
Spēcīgi augoša, ļoti ražīga vīnogu šķirne. Dzinumi
katru gadu nobriest gandrīz visā garumā. Tambovas ap
stākļos tāda pati salcietība kā šķirnei ’Muromec’. Raža
ienākas ļoti agri. Ķekari lieli, vēdekļveida vai koniski,
irdeni vai vidēji blīvi.
Ogas lielas, apaļas vai iegarenas, zaļi dzeltenas. Mīk
stums gaļīgi sulīgs, kūstošs, bez aromāta. Miza ogām
plāna, izturīga, gandrīz bez piegaršas. Sēklas sīkas, divas
līdz četras. Cukura saturs — 16,9%. Izceļas ar lielu folijskābes saturu sulā — līdz 0,23 mg%, kas šo šķirni ierindo
ārstniecisko vīnogu skaitā. Pat pārmērīgā mitrumā raža
var ilgi palikt pie krūma, nebojājas.
Pumpuru ražiba augsta. Apgriež vidēji, atstājot 5—
8 pumpurus, vai gari — 10— 12 pumpurus.
’Tambovskij bellj’
Spēcīgi augoša, ražīga šķirne. Ļoti agrīna. Dzinumi no
briest labi. Salcietība līdz —25 °C.
• Ķekari lieli, koniski vai vēdekļveidīgi, ne sevišķi blīvi.
Ogas lielas, apaļas, dzeltenzaļas, saules pusē ar dzin
tara nokrāsu. Mīkstums gaļīgi sulīgs, ar vieglu muskata
garšu. Miza vidēji bieza, diezgan izturīga. Parasti 1—4 sī
kas sēklas.
Cukura saturs — 16,3%.
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'Muskat Mejijlka’
Spēcīgi augoša, ražīga galda un tehniskā vīnogu šķirne
ar ļoti agru nogatavošanās laiku.
Dzinumi nobriest apmierinoši. Salcietība līdz — 23 °C.
Ķekari lieli, plati koniski, ne sevišķi blīvi.
Ogas lielas, apaļas vai nedaudz iegarenas, gaišas. Mīk
stums ogām galīgi sulīgs, ar vieglu muskata aromātu.

’Korinka russkaja*
Pagaidām tā ir vienīgā mūsu apstākļos augošā bezsēklu
vīnoga. Augums spēcīgs, Mičurinskas apstākļos pieskai
tāma pie Joti agrīnajām šķirnēm.
Salcietība līdz —26 °C.
Ķekars vidējs vai mazs, konisks, bieži vēdekļveidīgs,
pietiekami irdens. Tāpēc arī nav jābaidās no pelēkās
puves.
Ogas sīkas, apaļas, zeltainas, saules pusē sārtojas. Mīk
stums gaļīgi sulīgs, ar patīkamu garšu. Ogas apvalks vi
dēji biezs, parasti neplaisā.
Cukura daudzums sasniedz 20—22%;
No ogām var iegūt arī teicamas kvalitātes sulu.

’Moskovitjaņin’
Ļoti agrīna, spēcīgi augoša, ražīga vīnogu šķirne.
Ķekari lieli, vidēji blīvi.
Ogas lielas, apaļas, melnas. Mīkstums gaļīgi skrimšļains, ar patīkamu garšu. Sēklas sīkas. Cukura dau*
dzums — 17,9%. Galda šķirne.

'Ivļen'

i

Ļoti agrīna, ražīga Šķirne. Salcietība līdz —23 °C. Va
jadzīgi tādi paši augšanas apstākļi kā ’Saslai’, tātad pie
dienvidu sienas.
Ķekari lieli, koniski plati, ne visai blīvi.
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Ogas lielas, viegli ovālas, gaišas, ar Iedegumu saules
pusē. Mīkstums gaļīgi sulīgs, garša patīkama.
Ar dažiem izņēmumiem te aprakstītas gandrīz visas se
lekcionāru I. Fiļipenko un L. Stinas vīnogas. Vairāki jau
nāko šķirņu eksemplāri aug arī mūsu republikā. Paies daži
gadi — un tās augs līdzās P. Sukatnieka vīnogām, dodot
mums vēl lielāku šķirņu izvēli.
Abi selekcionāri pat izteica vēlmi, ka viņi būtu priecīgi,
ja kādu no šīm šķirnēm rajonētu Latvijā. Darbs Mičurinskā turpinās, un nākotne sola atkal jaunas šķirnes ziemeļu
vīnkopības zonai.
P. SUKATNIEKA HIBRĪDI
Pats selekcionārs droši vien vispirms minētu savu
pirmdzimto — ’Dvietes zilo’, taču gadu gaitā vislielāko at
zinību guvuši vairāki citi hibrīdi. Atgādinājums — visiem
P. Sukatnieka vīnkokiem nepieciešama vāji skāba augsne.
’Supaga’
’Madlēnas Anževīnes’ un ’Dvietes zilās’ hibrīdais sēklaudzis.
Augums vidēji spēcīgs, ziedi pašauglīgi, ķekari lieli,
irdeni.
Ogas vidēji lielas, atsevišķās vasarās pat lielas, balti
iedzeltenas, aromātiskas un saldas, satur 14,2—23,4%
šķīstošās sausnes. P. Sukatnieks uzskata, ka vairāk par
15 ķekariem krūmā nevajag atstāt. Vīnkopji tomēr min
gadījumus, kad iegūts pat 20—25 kg ogu no krūma.
Raža nogatavojas vidēji agri. Salcietība līdz —25°C.
Piemērota audzēšanai pie sienas vai saulainā vietā dārzā.
Pie sienas Rīgas apkārtnē ienākas ap 25. augustu.
’Sukribe’
Izcelsme vienāda ar 'Supagu'. Abu hibrīdo sēklaudžu
nosaukumus selekcionārs veidojis no sev tuvu cilvēku
vārdiem. ’Sukribe’ izceļas ar sevišķi spēcīgu augumu.
Ziedi pašauglīgi. Ļoti ražīga. Desmit gadu laikā raža
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praktiski nav normēta, un tas nekādu negatīvu ietekmi
nav atstājis.
Ja nenormē, ķekari vidēji lieli, irdeni. Novērots, ka, iz
sienot zarus horizontāli, ķekari izaug lielāki.
Ogas vidēji lielas, nedaudz mazākas nekā ’Supagai’,
paišas, saldas, satur 15,6— 18,6% šķīstošās sausnes. Gar
šas ziņā tuva ’Supagai’. Raža ienākas vidēji agri. Salcie
tība apmēram —25 °C.
'Veldze*
Arī ’Madlēnas Anževīnes’ un ’Dvietes zilās’ 1959. gada
hibrīdais sēklaudzis, ražīgs.
Augums vidēji spēcīgs, ziedi pašauglīgi. Ķekari irdeni.
Ogas vidējas vai lielas, baltas, ļoti saldas, labu garšu.
Satur 17,6— 19% šķīstošās sausnes.
Pie ēku sienas raža nobriest agri — ap 20. augustu.
Kad ogas pilnīgi gatavas, tās noraujot sēklas paliek pie
kātiņa. ’Veldze’ pārējo hibrīdu vidū izceļas ar salnas iz
turīgākiem ziediem, salcietība līdz —20 °C. Raža no
krūma — 8— 10 kg.
’Veina’
Izcelsme tāda pati kā iepriekšējiem hibrīdiem, tikai klat
nākuši arī ’Hamburgas muskata’ (Vitis vinifera) ziedpu
tekšņi. Selekcionārs sēklaudzim devis seno Daugavas no
saukumu. Tā mūsu dižupi kādreiz saukuši lībieši.
Šķirne izcejas ar ļoti gariem (pat 30 cm), irdeniem ķe
kariem. Ziedi pašauglīgi.
Ogas gaišas, ovālas, lielas un saldas, ar plūstošu mīk
stumu, 14,0— 18,6% šķīstošās sausnes saturu.
Salcietība diezgan zema — līdz —20 °C. Sliktos gados
vāji nobriest, bet siltās vasarās ogām parādās zilganas
svītras, kas nāk mantojumā no ’Hamburgas muskata’.
Raža nogatavojas agrāk par ’Veldzi’. Ogas daļēji bezsēklu, tām plāna miza, nav transportējamas.
1980. gadā septiņos kolektīvos noorganizētajā degustā
cijā ’Veldze’ saņēma vienu no visaugstākajiem vērtēju
miem — vidēji 4,54 punktus. Vienīgi vēl ’Gunai’ bija 4,85,
bet ’Supaga’ saņēma 4,16 punktus.
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'Agra*
Pats nosaukums jau liecina, ka šī šķirne pie mums ienā
kas visagrāk — ap 10.— 15. augustu. Apputeksnētāju ne
vajag. Ražo diezgan pieticīgi — 8— 10 kg.
Ķekars irdens, vidēji liels.
Ogas vidēji lielas, balti dzeltenas, saldas, garša laba.

’Guna’
’Madlēnas Anževīnes' un ’Dvietes zilās’ 1959. gada sēklaudzis.
Vīnkokam spēcīgs augums, tikai ziedi pašneauglīgl.
Ogas sārtas, vidēji lielas, saldas, aromātiskas. Tās sa
tur 16,5— 19,4 % šķīstošās sausnēs.
Ienākas augustā, šķirne ražīga. Salcietība laba — līdz
~30°C.

’Spulga'
Izcelsme tāda pati kā iepriekšējai šķirnei. Ja dārzā aug
’Guna’, tad ’Spulga’ tai ir vislabākā apputeksnētāja, abas
jāstāda līdzās. Ražīga. Augums neliels.
Ķekari irdeni, lieli.
Ogas sarkani brūnas, apajas, vidējas vai pasīkas, ļoti
aromātiskas, satur 14,5— 18,2 % šķīstošās sausnes. Noga
tavojas vidēji agri. Pacieš līdz —25°C salu.

’Meda’
1959. gadā iegūtais sēklaudzis.
Bezsēklu.šķirne (ja izstāda atsevišķi) ar zajām, lielām,
ļoti aromātiskām* izcili medainām, saldām ogām. Node
rīga žāvēto vīnogu iegūšanai.
Spēčīgu augumu, pašneauglīgiem ziediem, bet ogas vei
dojas arī bez apputeksnēšanas (vienīgi tad tās ir pasī
kas), ienākas agri. Šķīstošā sausne — 15,6—27,0%.
Pacieš līdz —30 °C salu. Ogām zileņu piegarša.
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’Lauma’
1964. gada sēklaudzis. Veidota, krustojot ’Smugļanku’,
'Dvietes zilo’ un ’Jubi|einij Novgoroda’.
Augums spēcīgs, lapas lielas, ziedi pašauglīgi. Ķekari
blīvi.
Ogas gaišas, vidēji lielas, aromātiskas un saldas, salur 15,5— 19,0% šķīstošās sausnes. Ļoti ražīga šķirne.
Raža nogatavojas vidēji agri. Iztur līdz —25°C salu.
’Zilga’
Izaudzēšanas gads un izcelsme tāda pati kā ’Laumai’.
Augums izcili spēcīgs, piemērota ēku apzajumošanai
’Bujtura’ un ’Alfas’ vietā. No visiem P. Sukatnieka hibrī
diem ’Zilgai’ ir vislielākā salcietība — līdz —40 °C,
Ziedi pašauglīgi. Ķekari vidēji.
Ogu kvalitāte apmierinoša, ar melleņu aromātu. Tās ir
zili melnas, vidēji saldas, šķīstošā sausne 13,0— 18,2%.
Šķirne Rīgas apstākļos nogatavojas 20.—25. augustā. Ļoti
ražīgā. Viens krūms var dot 25—30 kg ogu.
’Rītausma’
Ari 1964. gada .grupas sugu hibrīdais sēklaudzis.
Augums vājš, ziedi pašauglīgi, izcili ražīga. Ķekari ļoti
blīvi.
Ogas gaišas, saules pusē sārtojas, vidēji lielas, apa|as
un saldas. Tās satur 12,4—22,2% šķīstošās sausnes.
’Dvietes zilā’

(Vitis labrusca, nezināmu šķirņu sēklaudzis.) Pats no
saukums jau stāsta, ka tā nāk no P. Sukatnieka dzimtās
pusēs. Republikā izplatīta diezgan plaši.
Izcili ražīga šķirne. Pirmajos piecos sešos ražošanas
gados no viena vīnkoka ievāc ap 23 kg ogu. Ķekari blīvi,
cilindriski vai nedaudz koniski, tie vidēji sver ap 400 g.
Oga liela; apaļa, zaļgani iesārta, biezu mizu, gļotainu
mīkstumu. Pusgatava ir saldskāba, gatava — salda, ļoti
aromātiska.
4

'
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’Dvietes zilajam’ ir tikai viens trūkums — ogas ienākas
vēlu. Saulainās, siltās vasarās, ja aug pie dienvidu sie
nas, var nogatavoties septembra beigās, bet parasti pilngatavlbu nesasniedz.
Ilgi var uzglabāt, ja ķekari nogriezti ar visu augjzaru,
kura galu ievieto pudelē ar ūdeni. Ogas var nogatavināt,
ķekarus pakarot uz stieples noliktavā vai pagrabā.
Negatavās ogas izmanto līdzīgi ērkšķogām — ievārī
jumu gatavošanai (kuram ir medus garša), kompotiem
u. c.
P. Sukatnieka dārzā daži ’Dvietes zilās’ eksemplāri bez
piesegšanas izturējuši —35°C un pat zemāku tempera
tūru. Pats selekcionārs uz katra jaunā augļzara atstāj
tikai vienu pirmo ķekaru, bet pārējos ziedēšanas sākumā
nokniebj. Tas veicina ogu agrāku nogatavošanos.
P. Sukatnieks izveidojis arī vairākus citus hibrīdus, pie
mēram, ’Ķiršu’, ’Zilbārdis’, bet tie ir samērā maz izplatīti.
E. PĒTERSONA HIBRĪDI
Lielu ieguldījumu vīnogu popularizēšanā devis lauk
saimniecības zinātņu kandidāts E. Pētersons. Strādājot
par Pūres izmēģinājumu un selekcijas stacijas direktoru,
E. Pētersons daudz pūļu veltījis mūsu apstākļiem piemē
rotu, jaunu vīnogu šķirņu veidošanai. Trīs no viņa hibrī
diem vairāk nekā 20 gadus aug Zinātņu akadēmijas Botā
niskajā dārzā, kā arī vairāku vīnkopju kolekcijās. Salas
pilī visus šos gadus, rudenī tās piesedzot, vīnkoki izturē
juši arī bargās ziemas. Hibrīdiem ir izteikta Eiropas vīn
ogu garša.
Hibrīds 1-9-12
’Madlēnas Anževīnes’ un ’Sojaki’ šķirnes hibrīds. Ķe
kari vidēji sver vairāk nekā 200 g (90 g). Iekavās doti dati
salīdzināšanai ar ’Zīda ķekaru’, kurš Zinātņu akadēmijas
Bioloģijas institūtā ņemts par standartu, raksturojot per
spektīvos hibrīdus.
Ogas ienākas ap 25. oktobri (ap 5. oktobri).
Cukura saturs 14,0% (15,5%), degustācijas vērtējums
3,5 (4,0-4,5).
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Hibrīds 1-2-6
’Ziemeļu baltās’ un ’Dag halili’ hibrīds.
Ķekars vidēji sver uz pusi mazāk nekā ’Zīda ķekars’.
Ogas dzeltenas. Cukura saturs 16,6%. Tātad vēl sal
dākas.
Ienākas nedēļu agrāk nekā standartšķirne. Degustācijas
vērtējums — 4,5. Gadās, ka šim hibrīdam ziedpumpurus
veido arī žākļu dzinumi.
Hibrīds 1-6-14
’Malengra’ sēklaudža un dažādu citu šķirņu ziedputek
šņu maisījuma hibrīds. Ķekari nelieli, ap 50 g.
Ogas zilas. Cukura saturs un degustācijas vērtējums —
4,3.
Ienākas ap 1. oktobri.
PAR DA2AM MAZĀK PAZĪSTAMĀM ŠĶIRNĒM
’Iļja Murotnec’
To izveidojuši E. Makarova un V. Neritovs.
Krūmi spēcīgi, labi nobriest dzinumi, ziedi divdzimuma.
Viens ķekars sver pat 700 g.
Ogas lielas, apaļas, ar tumši violetu iedegumu, sulīgas,
ar patīkamu garšu.
Pirmo četru gadu novērojumu laikā raža 4—18 kg no
koka.
Veģetācijas periods 125 dienas (sākot ar pumpuru
plaukšanu, beidzot ar ražas nobriešanu).
’Muromskij’
To izveidojuši E. Makarova un V. Neritovs.
Ziedi divdzimuma. Ogu ķekari 200—250 g smagi, vidēja
lieluma, koniski, blīvi.
Ogas vidēji lielas, tumši zilas, ar pelēku apsarmi, ze
meņu garša. Miza cieta, tāpēc viegli transportējamas.
Vēsā telpā pakārtas, 3—5°C temperatūrā tās saglabājas
pat līdz februārim, pie tam ogu kvalitāte šajā laikā uzla
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bojas. Glabājot līdz maijam, tās sakalst kā rozīnes. Liela
priekšrocība — ’Muromskij’ vīnogas nepūst un nepelē.
Šķirnes izveidotāji atzīst, ka tā ir perspektīva tieši vīnkopības ziemeļu zonā, jo iztur līdz —45 °C lielu auk
stumu. Augot neaizsargātās vietās, iztur pat ziemeļu vē
jus, turklāt pie špalieras paliek arī ziemā. Tās augums
4—5 metri. Ir gadi, kad no viena koka novākts vairāk
nekā 200 kg ogu. Muromas apstākļos šī šķirne nogatavo
jas līdz 15. oktobrim.
’Narodnij’ (Pugovičnij)
Pieder pie agrīnajām vīnogām. Veģetācijas periods
125 dienas. Šķirne iegūta Vissavienības Vīnkopības zināt
niskās pētniecības institūtā (Novočerkaska), sakrustojot
’Saslu balto’ ar maz pazīstamu šķirni ’Puhļakovskaja'. Apputeksnētāju nevajag. Salīdzinājumā ar ’Madlēnu Anževīni’ arī vairākas citas priekšrocības — daudz lielāki ķe
kari un ogas.
Ķekari vidēji sver ap 150 g, bet dažkārt var būt divreiz
lielāki.
Ogas ir gaiši zaļas, apaļas vai arī nedaudz saspiestas.
Šķirne ir ražīga un arī ziemcietība ir apmierinoša. Jau
nie dzinumi nobriest apmierinoši, dažreiz ar 15 un vairāk
pumpuriem. Ja ražu atstāj pārāk lielu, tad pumpuri no
briest vāji un nākamajā gadā krūms var pat neražot.
Garša maiga, patīkama. Labi sabalansētas cukura un
skābes attiecības. Ogas nogatavojas augusta beigās, sep
tembra sākumā. Ķekari ilgāku laiku labi saglabājas pie
krūma.
’Moskovskij ustoičivij’ (S-675J
To izveidojis Kaspars Skujiņš, bijušais Timirjazeva
Lauksaimniecības akadēmijas Vīnkopības katedras do
cents.
’Moskovskij ustoičivij’ ir ievērojams ar lielāku sala iz
turību, praktiski neslimo ar sēņu ierosinātām slimībām.
Vīnkoka augums vidējs. Ķekari vidēji, sver 75 g, tie ir
irdeni. No viena vīnkoka var iegūt līdz 5 kg ogu.
Ogas ir nelielas vai vidējas, toties sulīgas, dzeltenīgi
zaļas.
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Taču šī šķirne tiek rekomendēta Ieviešanai visās Balt
krievijas PSR zonās. Vīnkopis R. Loiko norāda, ka ’Moskovskij ustoičivij’ spraudeņi. slikti apsakņojas, labāk pa
vairot ar noliektņiem. Jelgavnieks H. Kotāns praksē pār
baudījis, ka it labi var pavairot arī ar spraudeņiem.
K. Skujiņš, strādājot Maskavā, daudz uzmanības veltī
jis jaunu vīnogu šķirņu veidošanai. Tā, piemēram, K. Skujiņa hibrīds 588 pazīstams arī mūsu republikā (P. Sukatnieks). Tā ir agrīna, mūsu apstākļos siltumnīcā audzējama
vīnogu šķirne. Ogas ļoti saldas, ar labu mīkstuma kon
sistenci.
’Fioļetovij augustovskij’
Kā jau rāda nosaukums, tā ir viena no ļoti agrīnajām
vīnogu šķirnēm, izveidota, krustojot ’Hamburgas muskatu’
ar šķirni ’Severnij'.
Baltkrievijas dienvidu rajonos to audzē bez piesegšanas, bet mūsu republikā tomēr jāieziemo.
Krūms ir ar vidēji spēcīgu augumu, ražīgs.
Ziedi divdzimuma.
Ķekari vidēji sver 75— 100 g.
Ogas vidēji lielas, ķiršsarkanas, ar patīkamu muskata
aromātu. Pilngatavību sasniedz augusta beigās, tad ta
jās ir 17— 19% cukuru un 6,0-r7,5% skābju.
Dzinumi nobriest labi. Sastopama arī šķirne ’Fioļetovi]
raņņij’.
’Irša! Oliver’ (’Zolotistij raņņij*)]
Viena no ļoti agrīnajām ungāru galda vīnogu šķirnēm.
Ražo bez apputeksnētāja, tomēr gadās, ka ogas ir sīkas,
tāpēc ieteicama papildu apputeksnēšana.
Ķekari vidēji lieli, diezgan irdeni. Tie vidēji sver 100—
120 g, bet dažreiz sasniedz 500—600 g.
Ogas ar gaiši zeltainu nokrāsu, tikai ar dažām sēkli
ņām, vidēji lielas, ar pabiezu mizu, kura viegli atdalās.
Mīkstums maigs, sulīgs, ar patīkamu muskata aromātu.
Veģetācijas periods ilgst 110—120 dienas. Vīnkoks ar
vidēji spēcīgu augumu.

53

Piemājas dārzā var iegūt 8—10 kg ogu no koka. Uz
katra ražošanai paredzētā zara atstāj dzinumus ar 4—8
pumpuriem.
Liels jauno šķirņu ieviešanas entuziasts ir jelgavnieks
H. Kotāns. Viņš pašlaik izvērtē, kā mūsu apstākļos aug
šķirnes ’Vostorg Cornij’, ’Vostorg belij’, ’Russkij raņņij’,
’Otpinčuka’, hibrīdi № 6 un № 8—24 un vairākas citas
šķirnes.
A. GAIĻONA HIBRĪDI
Lielus panākumus jaunu hibrīdu veidošanā guvis lietu
viešu tautas selekcionārs Antons Gaiļūns. Pats interesan
tākais ir tas, ka gandrīz visi jaunie hibrīdi tapuši, par pa
matu ņemot P. Sukatnieka ’Dvietes zilo’. Tā apputeksnēta
ar vienas atsevišķas vai arī vienlaikus ar dažādu šķirņu
ziedputekšņu maisījumu. A. Gaijūnu varam uzskatīt par
vienu no P. Sukatnieka darba turpinātājiem.
Mūsu republikā viņa hibrīdu pagaidām ir vēl ļoti maz,
bet informācijai pašus izcilākos tomēr ir vērts minēt.
īsts dienvidniecisks izskats, lielas, dzeltenas, iegarenas
ogas ir ’Lietuvas pērlei'. Ne sliktākas garšas īpašību ziņā
ir ’Saslas Gaiļunas’ un ’Saldas bučas’.
Hibrīds № 229 izceļas ar sarkanām, garenā ķekarā sa
kārtotām ogām. No tumši zilajām vīnogām vispirms jāmin
’Jodupe’ un ’Negrute*. Vēl lielāks un kompaktāks ķekars
ir hibrīdam № 7, bet ’Dubisai’ tas vairāk izstiepts, ogas
ķekarā nav sevišķi blīvi.
Tie ir tikai daži piemēri no A. Gaiļūna bagātīgā de
vuma vīnogu šķirņu papildināšanai. Un gandrīz visiem
hibrīdiem ogas ir ar teicamu garšu. Jācer, ka aiz kalniem
nav vairs tas laiks, kad mūsu dārzos A. Gaiļūna hibrīdi
augs blakus P. Sukatnieka vīnkokiem.
Iespējams, ka aprakstos nav ietvertas visas republikā
augošās vīnogas, jo gandrīz vai katra dārzkopja vēlme ir
pārbaudīt vienmēr ko jaunu.
JAUNU ŠĶIRŅU VEIDOŠANA UN PARBAUDE
P. Sukatnieks vīnkoku sēklas sēja bez apkaltēšanas. Sē
šanai derīgas tās sēklas, kas ūdenī nogrimst trauka di
benā.
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P. Sukatnieks no trīs tūkstošiem sējeņu atlasīja deviņus
hibrīdus, kuru audzēšanu un novērošanu bija vērts tur
pināt.
Sādā milzīgā, titāniskā darbā viņš izveidojis visas sa
vas šķirnes.
’Supaga’, ’Sukribe’ un visas pārējās ir tikai hibrīdi.
Mēs neatrodamies vīnogu audzēšanas zonā, tāpēc mums
nav standarta, ar ko salīdzināt, lai katru jaunu hibrīdu
varētu atzīt par šķirni. Vispirms tas jāpavairo 40 eksem
plāros. Pēc tam tikai var sākties garais šķirņu izvērtēša
nas un atzīšanas ceļš. Pie mums neviena organizācija ar
to nenodarbojas.
Kā jau minēts, mūsu apstākļos brīvā dabā var audzēt
tikai Joti agrīnās un agrīnās vīnogu šķirnes. Var dārzā
būt arī kāda vēlāka, kura spēj nogatavoties istabā vai gla
bātavā.
Viens no selekcionāru uzdevumiem ir izveidot vīnogu
šķirnes, kuras ilgstoši uzglabājas svaigas, nogatavojas
telpā. Šādas īpašības piemīt vienīgi atsevišķām Vitis
labrusca šķirnēm. To vidū dienvidos augošajai ’Lidijai’,
’Izabellai’, pie mums ’Krievu konkordam’ un citām.
Lai jaunajām šķirnēm iegūtu tieši šīs īpašības, ’Krievu
kankords’ ir labākā pamatforma.
A. Kuzmins ’Krievu konkordu’ apputeksnējis ar vairāku
Eiropas šķirņu, piemēram, ’Saslas baltās’, ’Malengras ag
rās’ un citu putekšņiem. Tas deva iespēju iegūt jaunus
hibrīdus, kuriem pamatā bija ’Krievu konkords’. Tiem
1— 5°C gaisa temperatūrā bioķīmiskie procesi norisēja
stipri lēnāk. Lēnāk nogatavojās arī ogas, izmainījās
krāsa, uzlabojās garša, jo samazinājās skābes saturs, pa
garinājās svaigo vīnogu lietošanas laiks.
I.
Mičurina darba turpinātājs lauksaimniecības zinātņu
kandidāts PSRS Valsts prēmijas laureāts A. Kuzmins
daudzas savas ieceres nepabeidza līdz galam. Vairāki viņa
izveidotie hibrīdi, piemēram, CĢL-02-5-43, CĢL-163 un
citi, kuri diezgan plaši izplatīti arī mūsu republikā, palika
bez nosaukuma. Savā laikā A. Kuzmins audzēšanai mūsu
republikā ieteica vēl vairākas citas Centrālajā Ģenētikas
laboratorijā (CĢL) radītās šķirnes, piemēram, CĢL-168,
CĢL-169 (’Iskra’), CĢL-170, 171, CĢL-205, 207 u. c. Se
višķi labas atsauksmes viņš deva par divām Joti agrīnām
šķirnēm — ’Jubiļeinij Udmurtij’ (CĢL-201) un ’Severjaņin’ (CĢL-165).
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Selekcionārs atzina, ka, veidojot jaunas šķirnes mūsu
klimatiskajai joslai, sugu hidridizācijai jāizmanto šķirnes,
kuru pamatā ir Vitis lahrusca un V. atnurensis. So abu
sugu veģetācija sākas apmēram 6°C temperatūrā, bet
Eiropas šķirņu vīnogām tikai 10 °C temperatūrā. Turklāt
Eiropas šķirnēm veģetācijas periods beidzas vēlāk, bet
Amūras vīnkokam — daudz agrāk.
Vīnkokiem, kuri cēlušies no Vitis labruscas vai V. amurensis, ir lielas piemērošanās spējas jauniem augšanas
apstākļiem.
Tautas selekcionāru uzdevums ir veidot tādas vīnogu
šķirnes, kas vēlu plaukst, bet ļoti agri ienākas, kam ir
lielas piemērošanās spējas apkārtējai videi, palielināta
ziemcietība.
Sakrustot dažādu šķirņu vīnogas nav nemaz tik vien
kārši, jo bieži vien nesakrīt ziedēšanas laiks. Tādas salcietīgas šķirnes kā ’Ziemeļu melnās’, ’Bujturs’ un citas
zied pat par 3—4 nedēļām ātrāk nekā Eiropas vīnogu
šķirnes.
Sādā gadījumā jāmēģina aizkavēt agri plaukstošo vīn
koku attīstība, tos piesedzot, nosmidzinot ar dzelzs
vitriolu, nokaļķojot u. c. No Eiropas šķirnēm savukārt jā 
izvēlas tās, kuras aug vissiltākajās vietās un visagrāk
uzzied.
Lai sakrustotu divas vīnkoku šķirnes, 1—2 dienas pirms
ziedēšanas divdzimumu šķirņu ziediem ar pinceti izkniebj
putekšņlapas. To vislabāk izdarīt, ķekaru turot aiz galot
nes. Putekšņlapas atdala, sākot no ķekara pamata. Zie
dus apstrādā ļoti uzmanīgi, lai ķekarus nesaburzītu, tos
nedrīkst aiztikt ar rokām. Pēc kastrēšanas ziedkopai uz
mauc pergamenta papīra maisiņus. Abos galos ieliek vati
un aizsien. Izolatoru ār auklu piestiprina pie špaleras
vai pie dzinuma.
Tiklīdz uz drīksnas parādās šķidruma pilieni, vīnogu var
apputeksnēt. Ja ziedēšanas laiki sakrīt, tad no apputeksnētāja nogriež dzinumu ar ziedošiem ķekariem un papurina
virs mātesauga. Labākais apputeksnēšanas laiks ir no
rīta līdz pīkst. 12.00. Pēc pīkst. 14.00 aputeksnēšana prak
tiski ir nesekmīga.
Ja ziedēšanas laiks nesakrīt, tad ziedputekšņi jāsagatavo
laikus. Sādā gadījumā no ziediem ar pinceti atdala apziedni un putekšņlapas. Putekšņus kaltē telpā uz papīra
loksnes. Pēc tam tos izsijā, saber mēģenē un uzglabā
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sausā, siltā vietā līdz brīdim, kad tie būs vajadzīgi. Ilg 
stoši uzglabā ledusskapī.
Apputeksnē ar vates tamponu vai smalku otiņu. Pēc
visa tā uz mātesauga ziediem atkal uzliek izolatorus.
Jauno hibrīdu ogām pēc iespējas ilgāk jāpaliek pie
zara. Nogrieztos ķekarus ienes un pakar telpā. Kad ogas
pilnīgi nogatavojušās, sēklas izņem no katras kombinā
cijas atsevišķi. Tās ieliek traukā ar ūdeni, labi samaisa.
Nepilnīgi attīstītās sēklas uzpeld virspusē. Pārējās viegli
apkaltē, stratificē kastītēs ar tīru upes smilti. Var. izsēt
arī tūlīt dobē, uzberot 2 cm biezu rupjas smilts kārtu.
Ja vīnogu sēklas uzglabā sausas, nestratificētas, tās
jāsāk gatavot vismaz vienu mēnesi pirms izsējas dobē —
tātad aprija pēdējās dienās. Vispirms sēklas 4— 5 dienas
mērcē ūdenī, regulāri maisot. Pēc tam tās sajauc ar smil
tīm. Kad vairs nedraud salnas, kastītes var nolikt siltā,
saulainā vietā. Ja mitruma un siltuma pietiek, pēc nedē
ļas sēklas sāk dīgt. Tad tās izsēj dobē. Dīgstošām sēklām
noskalo smiltis. To visvieglāk izdarīt uz sieta. Dobē uz
katriem 10 cm izsēj trīs vai četras sēklas 2— 3 cm dziļās
vadziņās. Virsū uzkaisa irdenu augsni un plānu kūdras
kārtu. Ja sēklu ir maz, iespējams izmantot siltumnīcu, tad
dobē' var iepiķēt jau sējeņus.
I. Mičurins savos darbos atzīmējis, ka, krustojot ģeo
grāfiski tuvas šķirnes, sēklas ieteicams izsēt pēc iespējas
agrāk. Tad sējeņi labāk izmanto vasaras siltumu un la
bāk nobriest jaunie dzinumi.
Eiropas un Amūras vīnogu hibrīdu sēklas Ieteicams sēt
maija beigās. Vēlu iesētie hibrīdi daudz straujāk attīstī
sies, un varbūt šī īpašība nostiprināsies ari jaunajā šķirnē.
Tādā veidā ir iespēja veidot jaunu šķirni, kura pavasarī
vēlāk plaukst, bet raža ienākas agrāk, agrāk nobriest arī
dzinumi.
Ļoti liela nozīme ir tam, kādos apstākļos sējeņi aug.
Jaunajiem stādiem nedrīkst speciāli radīt labvēlīgus
augšanas apstākļus, bieži tos pārstādīt. Dabiskā atlase ir
pirmais bauslis jaunas šķirnes veidošanā.
Ja ilgāku laiku pastāv sauss laiks, sējeņi jāaplej, aug
snei vienmēr jābūt irdenai un tīrai no nezālēm. Vasaras
otrajā pusē laistīšanu pārtrauc. Tas veicina dzinumu no
briešanu. Sējeņiem sistemātiski nokniebj Žākļu dzinumu
galotnes aiz otrās lapas. Ja žākļu dzinumam veidojas at
kal jauns žākļu dzinums, tad pēdējais jāizkniebi oavisam.
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Tas veicina auga ātrāku nobriešanu. Labi kopjot, izaug
spēcīgi dzinumi, kurus piesien pie mietiņiem. Augusta bei
gās dzinumam jānokniebj galotne. Pirms sala iestāšanās
sējeņus var izrakt, apgriezt saknes un novietot pagrabā.
To lietderīgi darīt ar hibrīdiem, kas iegūti, krustojot savā
starpā Eiropas vīnkoku šķirnes. Sējeņus var ari atstāt
dobē un pa ziemu piesegt, tāpat kā to dara ar rozēm.
Krustojot vienas sugas vīnogas, lietderīgi ņemt tādas
šķirnes, kuras aug ģeogrāfiski attālās vietās. Tā, piemē
ram, ’Madlēnu Anževīni’ vai ’Zīda ķekaru’ apputeksnēt ar
kādu Uzbekijā vai Tadžikijā augošu šķirni.
Visplašāk selekcijas darbā izmanto augu hibridizāciju,
kas dod lielāku pazīmju daudzveidību un iespēju veidot
jaunas, pret salu un slimībām izturīgas šķirnes. Lai uzla
botu jauno hibrīdu īpašības, tos vēlreiz krusto ar Eiropas
šķirnes vīnkokiem. Labākus rezultātus gūst, ja izmanto
vairāku šķirņu putekšņu maisījumu.
Otrajā gadā sējeņus jau var stādīt pastāvīgā vietā ar
1 m atstarpi. Katrs jaunu šķirņu veidotājs ir ieinteresēts,
lai hibrīds ātrāk parādītu savas īpašības. Tāpēc sējenim
atstāj tikai vienu dzinumu. Rudenī nogriež vienīgi neno
briedušo dzinuma daļu. Zara galā ātrāk izveidojas ziedpumpuri. Visu vasaru jaunajam vīnkokam regulāri saīsina
žākļu dzinumus, izlauž visus liekos zarus.
Hibrīdus, kuri veidoti no labas kvalitātes Eiropas vīn
koku šķirnēm, ziemā piesedz ar 30 cm biezu pakaišu kūd
ras kārtu, bet tai savukārt virsū uzliek kādu pārsegumu,
kas neļauj kūdrai samirkt. Lai atlasītu salcietīgākos ek
semplārus, sējeņus atstāj nepiesegtus. Dabiskā izlase pa
rādīs, kas labs, kas slikts, ar kuriem stādiem ir vērts strā
dāt tālāk.
Kad jaunie hibrīdi var dot pirmos ziedpumpurus, tad
jāseko, lai būtu optimālais daudzums barības vielu — or
ganiskie mēsli un minerālmēsli. Pirms un pēc ziedēšanas
sakņu rajonā jādod arī šķidrais papildmēslojums.
Kamēr nav priekšstata par pumpuru plaukšanas laiku,
ogu kvalitāti un nogatavošanos, zaru nobriešanu — sēje
nim atstāj tikai vienu dzinumu. Ja stāds no stāda atrodas
1 m attālumā, tad savādāk nevar rīkoties.
Sējeņu pārbaudi turpina vairākus gadus, jo pirmajā ra
žošanas gadā ogu vēl ir maz, ķekari sīki. Tikai pēc trīs
vai četriem ražošanas gadiem, vīnkokus labi kopjot, var
secināt par to piemērotību mūsu apstākļiem.
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Daudz jaunu vīnkoku veidojis lauksaimniecības zinātņu
kandidāts E. Pētersons. Viņa hibrīdi № 79-68, № 2-6,
№ 6-14 un citi aug Zinātņu akadēmijas Botāniskajā dārzā
un guvuši ievērību lietpratēju vidū. Tie atzinīgi novērtēti
salīdzinājumā ar 25 citām šķirnēm.
E. Pētersons izstrādāja arī hibrīdu uzskaites un novē
rošanas sistēmu, kura var noderēt selekcionāriem amatie
riem. Katrai jaunā hibrīda grupai sastāda kartiņu. Tajā
vispirms ieraksta kombinācijas nosaukumu, izsēšanas, no
vērošanas un sējeņu izstādīšanas gadus dārzā. Kartiņā
atzīmē sējeņa numuru, veģetācijas periodu ar augšanas
sākumu un beigām, salcietību, dzinumu nobriešanu, aug
šanas stiprumu, ražību, ogu kvalitāti, izturību pret kai
tēkļiem un slimībām. Precīza visu datu uzskaite palīdz
labāk veikt atlasi. Vispirms uzmanība jāpievērš sējeņiem,
kuru pumpuri plaukst vēlu, bet dzinumi nobriest agri. Var
gadīties, ka pavasarī vēlu plaukst pumpuri arī tāpēc, ka
ziemā apsalušas saknes. Ja rudenī agri nobriest dzinumi,
tad parasti arī ogas ienākas agri. Var gadīties, ka kāds
no sējeņiem ziemā diezgan spēcīgi apsalst, bet tam tomēr
ir ļoti labas kvalitātes ogas. Tad novērošana jāturpina un
jaunais hibrīds katru ziemu jāpiesedz.
Ogām jābūt lielām, sulīgām vai viegli kraukšķošām, ar
patīkamu garšu, dažām sēklām, kas labi atdalās no mīk
stuma. Arī ķekariem jābūt skaistiem, ne pārāk blīviem.
Ja ogu kvalitāte neapmierina, bet hibrīds labi piemērojies
vietējiem apstākļiem, tad krustošana jāturpina.
Padomju Savienībā rajonētas aptuveni 250 vīnogu šķir
nes. No tām ļoti agri nogatavojas tikai daži desmiti
šķirņu.
Ja arī nav vēlēšanās un iespēju nodarboties ar selekciju,
tad, rūpīgi novērojot un pierakstot pēc iespējas plašāku
informāciju par katru šķirni, var sniegt lielu palīdzību kā
selekcionāriem, tā arī praktiskajiem audzētājiem. Savā
starpā apmainoties ar pieredzi un stādāmo materiālu, šā
das ziņas ir ļoti vajadzīgas.
Vissavienības Vīnkopības zinātniskās pētniecības insti
tūts «Magarač» izstrādājis divas tabulas vienotiem fenoloģiskiem novērojumiem un ražības noteikšanai (tabulas
pielikumā).
Aizpildot pielikuma 1. tabulu, lietderīgi ievērot dažus
institūta dotos precizējumus. Par plaukšanas sākumu jā 
ņem bridis, kad pumpura brūnās zvīņas — seglapas —
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nedaudz pavērušās un tikko saskatāms nākamā dzinuma
zaļais konuss.
Par ziedēšanas sākumu uzskata to brīdi, kad ziedkopā
vismaz 3—5 ziedi jau nometuši apziedni.
Kad ogas ar pirkstiem var nedaudz saspiest, parādās
šķirnei raksturīgā ogu krāsa (baltajām sāk pazust za
ļums, bet tumšās sāk krāsoties), tad šo brīdi var pieņemt
par ogu nogatavošanās sākumu.
Ražu par pilnīgi nogatavojušos skaita ar to dienu, kad
ogas jau ir ēdamas. Ja ir iespējams, lietderīgi noteikt arī
šķīstošo sausni.
Vīnkoka augumu (7. aile) nosaka pēc skata — vai tas ir
ļoti spēcīgs vai spēcīgs, vidējs, vājš vai ļoti vājš.
Dzinuma nobriešanu rēķina pēc starpposmiem. Tā, pie
mēram, nobriedušas 2/3 no dzinuma ar 13 starppos
miem utt.
Aizpildot 2. tabulu pielikumā, ķekaru vidējo masu no
saka, nosverot 30 vai mazāk ķekaru un aprēķinot vidējo
svaru.
Dzinumu produktivitāti (g) nosaka, pareizinot vidējo
ķekaru skaitu ar šķirnes ražības koeficientu. To nosaka
kā vidējo ķekaru skaitu uz viena labi attīstīta dzinuma.
Savākto un apkopoto informāciju var nosūtīt uz Vissa
vienības Vīnkopības zinātniskās pētniecības institūta «Magarač» selekcijas nodaļu: 334200 Jaltā, Kirova ielā 25.
AKTĪVĀS TEMPERATŪRAS SUMMA
Viens no rādītājiem, kas nosaka auga prasības pēc sil
tuma, ir tā sauktā bioloģiskā nulle. Tā ir pati zemākā
temperatūra,’ kurā vēl iespējama auga augšana.
Ja temperatūra ir zem šīs bioloģiskās nulles, iestājas
miera periods un augšana atjaunojas tikai pēc tempera
tūras paaugstināšanās.
Eiropas vīnogām, sākot ar pumpuru plaukšanu un bei
dzot ar ogu pilngatavību (t. s. veģetācijas periodu), ne
pieciešama temperatūra, kura nav zemāka par 10 °C, bet
atsevišķos periodos tai jābūt pat vēl augstākai. Tā, pie
mēram, tiek uzskatīts, ka ziedēšanas laikā temperatūra
nedrīkst būt zemāka par 14 °C, bet ražas nobriešanas pe
riodā — ne zemāka par 17 °C. Tāpēc par bioloģisko nulli
Vitis vinifera vīnogām pieņemts skaitīt 10 °C temperatūru.
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Šādā temperatūrā sākas sulas cirkulācija, lai gan saknes
mig arī 8°C temperatūrā.
Vitis lebrusca un V. amurensis bioloģiskā nulles tem
peratūra ir 6—7°C. Taču pēdējā laikā izdarītie pētījumi
nr iezīmētiem atomiem parādīja, ka fizioloģiskie procesi
aktivizējas daudz zemākā temperatūrā, nekā uzskatīja
agrāk.
Katras atsevišķas šķirnes piemērotību dotajai klimatis
kajai zonai vispirms nosaka pēc aktīvās temperatūras
summas. To aprēķina, sasummējot visu diennakšu vidējo
temperatūru, sākot no tās pavasara dienas, kad tā paaug
stinās virs 10 °C, līdz pat rudenim, kad tā pazeminās zem
bioloģiskās nulles (10°C).
Vīnogu šķirnes, vērtējot tās pēc aktīvās temperatūras
summas, savā starpā ļoti atšķiras. Pēc ogu nogatavošanās vīnogas iedala ļoti agrīnajās, agrīnajās utt. Un katrai
šai grupai aktīvās temperatūras summa ir tik liela, cik
nepieciešams, lai nodrošinātu ražas ienākšanos, sākot no
pumpuru plaukšanas un beidzot ar ogu pilnbriedu.
Salīdzinājumam var minēt, ka ļoti agrīnajām vīnogu
šķirnēm vajadzīgā aktīvās temperatūras summa ir robe
žās no 1900 līdz 2200°, bet ļoti vēlīnajām šķirnēm tā ir
ap 3500°.
Tā, piemēram, visas Vitis vinlfera vīnogu šķirnes pava
sarī sāk plaukt vienlaikus, bet lielā atšķirība aktīvās tem
peratūras summas ziņā izskaidrojama ar to, ka vienā un
tajā pašā temperatūrā atsevišķu attīstības fāžu ilgums ir
dažāds. Un galvenā atšķirība ir ogu nobriešanā un pilnpatavības sasniegšanā. Tāpēc arī tieši pēc ogu nobrieša
nas perioda ilguma vīnogas iedala ļoti agrīnajās, agrīna
jās, vidēji agrīnajās Utt.
Tātad ļoti agrīnajām šķirnēm no pumpura plaukšanas
lidz ražas pilnīgai nobriešanai vajadzīgas aptuveni
115 dienas ar aktīvās temperatūras summu no 1900 līdz
2200°. Sai grupai no vecajām klasiskajām šķirnēm pieder
’Sabo pērle’, ’Madlēna Anževīne’ u. c. Par P. Sukatnieka
hibrīdiem un citām jaunākajām šķirnēm datu vēl nav.
Pie agrīnajām vīnogām no plašāk pazīstamajām veca
jām šķirnēm pieder, piemēram, ’Sasla baltā’ ar veģetāci
jas periodu no 115 līdz 125 dienām (aktīvas temperatūras
summa 2400—2600°).
Un tagad ielūkosimies Latvijas PSR Hidrometeorolo
ģijas un dabas vides kontroles pārvaldes tabulā par ve
ģetācijas perioda aktīvo temperatūru isummām.
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I. t abul a
Aktīvo temperatūru summas laika posmā no 1980. līdz 1985. gadam

Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka pie māju dienvidu sie-ļ
nām, dārzos, kurus no valdošajiem vējiem aizsargā dzīv
žogi, aktīvās temperatūras summai dotajā apvidū vēl jā 
pieskaita 250—500°.
Tātad tabulai vajadzētu pārliecināt pat visneticīgākos
par ļoti agrīno un agrīno vīnogu audzēšanas iespējām
mūsu republikā. Vienīgi tādā vasarā, kāda tā bija 1982.
gadā, Stendes un Alūksnes apkārtnē atsevišķās vietās vīn
ogas varēja nenogatavoties.
Atcerēsimies, ka pie ļoti agrīnajām vīnogām pieder
'Madlēna Anževīne’, ’Sabo pērle’, CĢL-02-5-43 un citas.

4. att. Latvijas PSR agroklimatiskie rajoni pēc aktīvo tempe
ratūru summas
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1986. gadā izdotajā Latvijas PSR atlasā ļoti uzskatāmi
parādīti mūsu republikas agroklimatiskie rajoni (4. att.).
Arī pēc šīs kartes un tālāk pievienotās shēmas redzams,
ka Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienē aktīvo
temperatūru summa ir 1750°— 1800°. Tātad, ņemot vērā,
ka pie ēku dienvidu sienām aktīvo temperatūru summa ir
vēl kaut vai par 200—300° lielāka, var secināt — arī šeit
ļoti agrīnās vīnogu šķirnes ir iespējams audzēt pie ēku
sienām.
Atlasā ievietotajā tabulā norādīts arī nokrišņu dau
dzums periodā, kad temperatūra ir virs 10 °C, kā arī orien
tējoši datumi, kad iespējamas pēdējās salnas pavasarī, un
aktīvās veģetācijas perioda ilgums.
2. t a b u l a
Agroklfmatisko rajonu raksturojums
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Ir atsevišķi gadījumi, kad pavasarī salnas pat vissiltā
kajos mūsu republikas rajonos bijušas ap Jāņiem. Taču
katra dārzkopja rokās ir pietiekami daudz līdzekļu, kā to
postošo ietekmi novērst. Par to sīkāk nodaļā «Vēlās pava
sara un agrās rudens salnas».
KUR STĀDĪSIM — PIE MAJAS VAI DĀRZA
Republikā aug vīnkoki, kuru mūžs ir 50 un vairāk gadu.
Bargās ziemās nepiesegti, tie nosalst līdz zemei, bet pēc
tam atkal ātri ataug un ražo.
Mūsu klimatiskajā joslā tāpēc liela nozīme ir tieši vietas
izvēlei. No tās atkarīga vīnkoku attīstība, ražība uri ogu
kvalitāte.
Vispirms jau jāizvēlas vissaulainākā, pēc iespējas no
vējiem aizsargāta vieta.
Vienalga, kāda arī nebūtu vēja pūsma, tā pazemina
gaisa temperatūru, it sevišķi zemei piegulošajā slānī. Ja
valdošajam vējam ceļu aizšķērso stādījumi, ēkas, sēta,
tad izvēlētajā vietā aktīvās temperatūras summa ir par
200—300° lielāka.
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Zied vīnogas

о

о

Pauls Sukatnieks

Šķirne ’Sukribe’

Šķirne ’Guna’

Šķirne ’Agra’

Šķirne 'Lauma'

0 / 0

Šķirne 'Z ilga'

Šķirne ’Dvietes zilā’

о

о

Mičurina kolhozā

о /о

Šķirne ’Madlena Anževīne’

Šķirne 'Sabo pērle'

Šķirne ’Dr. š m itm a n ’ (Zviedrijas tautas selekcijas vīnoga)

0 / 0

Ar vīnkokiem apaudzēta siena

š ķ ir n e ’š a s la b a lt a ’

šķirne ’Frankentalietis'

>ķirne ’Vavilovskij’

Vīnkoku attīstību stipri ietekmē arī augsne, tās sastāvs.
Atkarībā no augsnes struktūras tā vai nu mazāk, vai vai
rāk uzkrāj siltumu, ātrāk vai lēnāk to atdod. Mitra aug
sne, piemēram, lēnāk sasilst un lēnāk arī atdziest. Sausa
augsne tieši otrādi — ātri sasilst un siltumu arī ātri at
dod. Mālaina augsne pavasarī un vasarā ir vēsāka, bet
rudenī ilgāk ir silta.
Izvēloties stādīšanas vietu, sagatavojot augsni, jāņem
vērā arī lakts, ka tumšākas krāsas augsne vairāk uzkrāj
siltumu. Starpība salīdzinājumā ar gaišākas krāsas aug
sni ir pat vairāki grādi. Mūsu apstākļos arī tam ir liela
nozīme. Smilšainās augsnes tāpēc lietderīgi papildināt ar
krietnu kūdras daudzumu. Tas nenozīmē, ka zemi kūdras
purvāji ir labākā vieta stādīšanai. Taču zemās vietās pa
vasaros un rudeņos vispirms sakrājas aukstā gaisa ma
sas, bieži ir salnas. Un, ja tomēr kūdrājā stāda, tas pa
matīgi jāielabo.
Vīnogām, sevišķi Eiropas šķirnēm, nav ieteicams augsts
gruntsūdens līmenis. Uzskata pat, ka veģetācijas periodā
gruntsūdens līmenim no augsnes virskārtas jābūt 1,5 m.
Un, visbeidzot, ja rūpīgi pavasarī pavēro savu dārzu,
tad var izsekot, kur vispirms nokūst sniegs, kur sējai ātrāk
nobriest augsne, parādās pirmās nezāles.
Visideālāk, ja vīnogas var iestādīt pie mājas, saim
niecības ēkas vai šķūnīša dienvidu sienas. Te vieta jāre
zervē visgleznākajām, šķirnēm.
Vīnogas var stādīt arī dārzā pie špalieras. Ļoti labi, ja
dārzs ir ar slīpumu uz dienvidiem. Ja iespējams, rindas
jāveido ziemeļu—dienvidu virzienā. P. Sukatnieks uzskata,
ka vīnogu audzēšanai ļoti piemērots ir vecs, reti stādīts
ābeļu dārzs, jo tajā temperatūra vienmēr ir par dažiem
grādiem augstāka nekā klajā laukā.
Jelgavniekam H. Kotānam, kuram ir plaša kolekcija,
dārzs atrodas klajā vietā. Vienā pusē ir neliels krūmājs,
bet no divām to nedaudz aizsargā blakus esošās mājas
ar vēl samērā jauniem dārziem. Taču vīnogas aug un ražo
labi.
Sarfcietīgākas šķirnes ar apmierinošas kvalitātes ogām,
piemēram, ’Zilgu’ un vairākas citas, var audzēt arī pie
rīta vai vakāra saules apspīdētajām sienām. Jēkabpilī ga
dījās redzēt pat augošu un ražojošu ’Zilgu’ pie mājas zie
meļu sienas. Vīnkoks uzvijies līdz jumta korei, ar savām
lielajām lapām nosedzis visu ēkas galu. Ir pat neliela ogu
raža. Augs gan ir ļoti izstīdzējis, nedod to, ko tas spēj.
3 - 1007
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Darīt jau tā var, vēl ja siena ir skatam netīkama un tā
jānosedz. Taču labāk ziemeļu pusē stādīt kādu pieticīgāku
vīteņaugu, piemēram, mežvīnu, efejas, kokžņaudzējus un
vīteņsegliņu.
Ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu pusē izplatīto mež
vīnu vietā var stādīt ’Zilgu’.
Kokiem un krūmiem vīnogas nevajadzētu stādīt, tuvāk
par 2—3 m, lai kā vienam, tā otram nepietrūktu barības
vielu un vietas sakņu attīstībai. It sevišķi P. Sukatnieka
hibrīdiem, kuriem saknes gan ir tikai 0,5 m dziļi, bet aiz
ņem lielu platību.
Ja vīnkokiem pietrūkst saules, palēninās to augšana,
sliktāk aizmetas un nobriest nākamā gada augļzaru pum
puri. Stiprā apēnojumā var sākt pat dzeltēt lapas. Lapu
dzeltēšanu var novērot pat pie mājas dienvidu sienas, ja
spēcīgi augošu vīnogu pietiekami neapgriež. Un galve
nais — labā apgaismojumā labāk un ātrāk nobriest arī
ogu raža. Vasarās, kad saules pie mums ir pamaz, cukura
saturs ogās ir mazāks.
Daži dārzkopji uzskata, ka pie mājas pamatiem vīnko
kus nevajag stādīt tuvāk par 1,0— 1,5 m. P. Sukatnieks
savukārt atzīst, ka šo attālumu var samazināt pat līdz
30 cm. To pašu iesaka arī mūsu vecie vīnkopības speciā
listi P. Gailītis un P. Dindonis. Republikas apstākļos par
augsnes izkalšanu reti kad jābaidās un mērena laistīšana
rnājas pamatiem nekādu ļaunumu nevar nodarīt.
Izņemot Zemgales līdzenumu, arī mūsu republikā var at
rast nogāzes, kuras ir piemērotas vīnkoku audzēšanai. It
sevišķi, ja tajā vietā jau ir augļu dārzs. Nogāzes slīpu
mam gan nevajadzētu būt lielākam par 10°, pretējā gadī
jumā jāierīko terases.
Savā laikā slavenajos Sabiles un Pūres vīna kalnos tika
izdarīti temperatūras mērījumi. Aktīvās temperatūras
sumina nogāzes vidū un lejasdaļā ir par 300—400° aug
stāka nekā nogāzes augšdaļā. Tas stipri ietekmē vīnkoku
augšanu un attīstību.
Praksē pierādīts, ka vispiemērotākā Sabilē un Pūrē ir
nogāzes vidusdaļa. Abavas lejā pa gravām no plašas ap
kārtnes naktīs saplūst aukstās gaisa masas, radot nogā
zes augšdaļā stipras salnas.
E. Pētersons secinājis, ka ļoti piemērotas vīnkoku
audzēšanai dažās vietās Daugavas krastā ir arī nogāzes
lejasdaļas, kur parasti nav salnu.
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P. Sukatnieks atzinis, ka vīnkoki labi aug āderu krust
punktos, bet aprikozes savukārt tādā vietā ātri iet bojā.
Vīnkokus vienā vietā audzē daudzus desmitus gadu, tā
pēc vietas izvēlei jāpievērš vislielākā uzmanība.
AUGSNES SAGATAVOŠANA.
SKĀBU VAI KAĻĶAINU AUGSNI?
Mūsu mērenā klimata josla ar siltumu nelutina. Tāpēc
jādara viss, lai vīnkokiem radītu pēc iespējas labākus ap
stākļus.
Maskavietis D. Tokarevs vīnkokus iestādījis 35 cm aug
stā dobē. Tā saknēm piekļūst vairāk gaisa. Dobes malas
nostiprinātas ar guļus saliktām, līdz pusei augsnē iegrem
dētām pudelēm. Tajās gaiss sasilst līdz 50 °C un savukārt
siltumu atdod augsnei. Smago māla augsni viņš sajaucis
vienādās dajās ar smiltīm, granti un trūdvielām.
Pārlieku mitrā vietā vai arī jaunā dārzā ar neauglīgu
augsni praktiski vienīgā iespēja ir vīnkokus stādīt paaug
stinātā dobē. To veido no auglīgas augsnes, 35—50 cm
augstu un ap 100— 120 cm platu. Uzskata, ka šis paņē
miens dod temperatūras efektu, kas tuvinās tam, kādu
gūst, stādot vīnkokus dienvidu nogāzē.
Smiltājā un citās vietās, kur augsne parasti dziļi sa
salst, maz sniega, vīnkokus var stādīt arī nelielā tranšejā.
Tās platums apmēram 40 cm, bet sānu malu augstums
ap 30 cm. Ukrainā un Baltkrievijā dažviet praktizē vēl
dziļākas tranšejas. Bezsniega ziemā tā vieglāk vīnkokus
piesegt.
Tie ir tikai daži piemēri, ko var darīt, lai vīnkoki augtu
šķietami nepiemērotā augsnē.
Vīnkokiem vajadzīga ūdeni un gaisu caurlaidoša aug
sne, jo tā ātrāk iesilst. Smags māls, tāpat ari neauglīgs
smiltājs vai kūdrājs nav piemērots. Kā viena, tā otra aug
sne jāielabo ar trūdzemi, pakaišu kūdru, smiltīm, satrū
došām zāģu skaidām u. c.
Smilšaina augsne ir labāka par māla augsni vai kūdrainu, jo tā ir siltāka, tajā agrāk nogatavojas raža un la
bāk nobriest dzinumi.
Augsni jāsāk sagatavot vismaz sešus mēnešus pirms
stādīšanas, tātad rudenī. Stādot pavasarī gatavotā aug
snē, tai sēžoties stādam var apraut saknes. Ja augsne ir
3*
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smilšaina, sagatavota rudeni, tad tā vairāk uzkrāj arī
sniega ūdeņus. Rudenī sagatavota augsne nodrošina stāda
labu attīstību jau pašā sākumā. Daudz straujāk tas aug
un veidojas arī nākamajos gados. Gadās, ka jauno vīnkociņu iebāž zemē, ar lāpstu nedaudz parakņājot augsni.
Nodoms jau paliek labs — augsni ielabot, vēlāk apdobi
izrakt lielāku. Bieži vien tas tā arī paliek, bet pēc tam
brīnāmies, ka vīnkoks slikti aug un neiztur pat pirmo
ziemu.
Ja dārzs atrodas kūdrājā un audzē Eiropas izcelsmes
vīnogas, tad augsnes ielabošanu nekādā gadījumā nevar
atlikt uz vēlāku laiku. Autora dārzā pie mājas sienas labi
auga un ražoja ’Zīda ķekars’. Vienīgi bargajā 1978./1979.
gada ziemā tas nosala līdz zemei, bet ātri atkal atauga.
1986. gada pavasarī vīnkoks ’Zīda ķekars’ nesaplauka,
lai gan sākumā pēc zaru izskata pat nevarēja spriest, ka
tas aizgājis bojā. Vienīgi blakus plaukstošie vīnkoki lika
pievērst tam vairāk uzmanības. 1985./1986. gada ziema
bija raksturīga ar dziju sasalumu. Agrais pavasara sil
tums veicināja pārāk ātru sulas cirkulāciju zaros, bet sak
nes tajā pašā laikā vēl ilgi atradās sasalumā. Cirkulācija
tika traucēta, un vīnkoks izkalta. Augsne ’Zīda ķekaram’
gan tika nedaudz ielabota, bet tomēr vēsais kūdrājs pali
cis pārsvarā. Ari rudenī apdobi ļoti maz piesedza. Tātad
rūpīgu augsnes sagatavošanu nevar atlikt uz vēlāku
laiku.
Ja tomēr augsni gatavo pavasari, tad pēc darba pabeig
šanas tā labi jāsalej.
Stādot vīnkokus rindā gar mājas sienu vai dārzā, ir
lietderīgi pārrakt visu paredzēto platību. Rindas dārzā,
ja vien tas ir iespējams, jāveido ziemeļu— dienvidu vir
zienā. Pie šāda izvietojuma siltumu un gaismu augi visu
dienu saņem daudz vienmērīgāk.
Pirms zemes sagatavošanas jābūt skaidrībā, kādas šķir
nes vīnogas stādīs. No tā atkarīgs, cik dziļas bedres vai
tranšejas jārok, vai augsnei jābūt nedaudz sārmainai vai
viegli skābai.
Lielākajai daļai mūsu republikā esošajām vīnogu šķir
nēm izcelsme ir zināma. Visas šķirnes un hibrīdi, kuru
«senči» nāk no Vilis labruscas un V. amurensis vīnogām,
jāaudzē vāji skābā augsnē (pH 5,5—6,5). Sakņu sistēma
šiem vīnkokiem neiestiepjas tik dziļi augsnē, bet gan iz
vietojas lielākā platībā augsnes virskārtā.
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Sajā grupā ir visi selekcionāru P. Sukatnieka un J. Potapenko hibrīdi, daudzas Mičurinskā (CĢL) izveidotās
šķirnes.
Taču baltkrievu dārzkopis R. Loiko iesaka, ka šķirnēm,
kas veidotas ar Amūras vīnogu līdzdalību, kaļķi drīkst
dot, tikai gan ap 75 g kokam.
Savukārt vienmēr jāatceras, ka no Eiropas—Āzijas
(Vitis vinifera) vīnkoka veidotās šķirnes labi aug tikai
viegli sārmainā augsnē (pH 7—8). Sajā grupā ir mūsu re
publikā sen pazīstamas šķirnes — ’Zīda ķekars’, ’Triumfs’,
’Sabo pērle’, ’Madlēna Anževīne’, ’Malengra sēklaudzis’,
’Sasla baltā’, ’Dr. Smitmans’, E. Pētersona hibrīdi un dau
dzas citas.
Sāksim vispirms ar Vitis vinifera vīnogām
Par augsnes sagatavošanas dziļumu domas dalās,
ieteikumi ir dažādi. Autors pārliecinājies, ka, izcērtot
6—7 gadus vecu vīnkoku, mietsakne bija apmēram 0,5 m
dziļi.
E. Petrāns un vairāki citi. mūsu republikas vīnkopji uz
skata, ka šīs grupas vīnkokiem mūsu apstākļos augsne
jāsagatavo 1,0— 1,2 m dziļi, bet slejas platumam jābūt
vismaz 1,2 m. Pirmajos gados saknes visu šo platību vēl
neaizņem un gar rindas malām var iestādīt sīpolpuķes
vai citus nelielus augus.. Gruntsūdens līmenim vīnkoku
stādīšanas vietā jābūt ne tuvāk par 1,5 m.
Stādot dārzā vairākas rindas, lietderīgi ielabot visu
platību. Vispirms to sadala. Katrai rindai paredzēto sleju
atdala ar 2 m platu zemes joslu. To var ielabot ap 60 cm
dziļi.
Rijolēt visu augsni 60 cm dziļi, nemaz nerunājot par
1,0— 1,2 m slejās, nav viegli. Taču vīnkokus nestāda vie
nai dienai, bet gan gadu desmitiem. Sakņu sistēma tiem
ir plaša, un, ja grib iegūt arī labu ražu, tad jādara viss
iespējamais.
Sākot rakšanu no pirmās tranšejas, vispirms atsevišķā
kaudzītē samet augsnes virskārtu ar visām nezālēm. Tai
blakus veido otru no pārējās auglīgās augsnes, bet trešā
kaudzē samet visu neauglīgo augsni no tranšejas dibena.
Tad blakus sāk rakt nākamo bedri.. Visu augsni lāpstu
pēc lāpstas iepilda iepriekšējā tranšejā. Galarezultātā
augsne ir apgriezta otrādi — auglīgā kārta tagad ir bed
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res apakšā un neauglīgā virspusē. Pārrokot augsni, tajā
bieži vien ir akmeņi, ķieģeļu gabali un citi atkritumi. Aiz
vākt projām tos nevajag, ja iespējams — tikai sasmalci
nāt. Var pat no tuvākās apkārtnes salasīt sīkākus akmen
tiņus, māla podu lauskas un citas drazas. Tas viss kopā
uzlabo augsnes struktūru, palielinās gaisa un ūdens caur
laidība. Smagā augsnē lietderīgi tranšejas dibenā izvei
dot pat 20 cm biezu drenāžas kārtu.
Stādot Vitis vinifera vīnkokus, laba piedeva ir vecs ap
metums, būvgruži, kas satur kaļķi. Sādu gudrību autors
dzirdēja, sākot vīnogu audzēšanu. Tā arī izdarījis, bet
vienu otrai blakus iestādījis 'Zīda ķekaru’ (V. vinifera)
un ’Jubiļeinij Novgoroda’. Pirmā auga tiešām labi, bet
otrā slimoja ar hlorozi. Lapas dzeltēja, un raža bija sa
mērā niecīga. Tikai vēlāk autors uzzināja, ka tā ir no
V. labruscas grupas. Tāpēc, veidojot vīnogu stādījumus,
Eiropas vīnkoka šķirnes jāstāda vienuviet un attiecīgi jā 
sagatavo augsne. Eiropas—Āzijas sligas vīnkoki ir kalnu
augi, tāpēc tiem nepieciešama kaļķaina augsne. Sakņu
sistēma dienvidu rajonos šiem vīnkokiem var sniegties pat
līdz 7 m dziļi. Tāpēc tās mazāk jutīgas arī pret sausumu.
Augsnes rijolēšana vēl ideālāka būtu, ja izmantotu tikai
no tranšejas izrakto auglīgo augsni. Visu neauglīgo aug
sni nomaina ar augsni, kurā līdzīgās daļās komposts, sa
dalījušies kūtsmēsli un kūdra.
Pildot izraktajā slejā jaunu augsni, to visu labi sa
maisa, 1 m3 augsnes pievieno 10— 15 kg būvkaļķu vai
20—30 kg krīta. Ļoti vēlams, rēķinot uz 1 m2 tranšejas,
augsnei pievienot 2—3 kg nitrofoskas un vienu spaini pe
lēko, neatlīmēto kaulu miltu. Pēdējo augsnei pietiks 10—
15 gadiem.
Ja visu neauglīgo augsni nav iespējams aizstāt, tad
augsni ielabo ar organiskajiem mēsliem un kūdru. Rudenī,
rokot augsni, var iestrādāt arī nesadalījušos kūtsmēslus,
pavasarī — tikai sadalījušos. Uz katru tranšejas tekošo
metru rudenī dod vismaz 20 kg kūtsmēslu. Dziļāk rokot,
devas var palielināt. Tā būs laba barības krātuve nāka
majiem gadiem.
Kaļķojamos materiālus, kaulu miltus un minerālmēslus
dod tādos pašos daudzumos vai arī nedaudz vairāk, nekā
bija minēts iepriekš.
Augsnes ielabošanai izmantojot kūdru, to vajag neitra
lizēt ar krītu, kaļķiem vai lielāku pelnu daudzumu. Mitru
kūdru ar kaļķojamo materiālu sajauc apmēram nedēju
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pirms iestrādāšanas. Uz 1,0x1,2 m lielu bedri iestrādā
apmēram 40 kg neitralizētas sūnu kūdras. Kūdru izmanto
tikai tad, ja tā nepieciešama augsnes struktūras uzlabo
šanai.
Augsnes sagatavošana P. Sukatnieka šķirnēm
un pārējām šīs grupas vīnogu šķirnēm
Kanādas un Amūras meža vīnkoki (Vitis labrusca un
V. amurensis) dzimtenē auguši mitrās, trūdvielām bagā
tās upju ielejās un mežos. To prasības stipri izpaužas ari
visām šķirnēm, kas nākušas no šīm sugām. Tām nepie
ciešami apmēram tādi paši augšanas apstākļi kā upenēm,
tikai bez kaļķa. Šķirnēm, kam šīs sugas ir senčos, tātad
arī P. Sukatnieka hibrīdiem, ir sekla, līdz 50 cm dziļa, bet
tajā pašā laikā plaša sakņu sistēma. Tātad nav nepiecie
šama dziļa augsnes ielabošana, jo galvenā sakņu masa
veidojas līdz 40 cm augsnes kārtā. Vienīgi jāieplāno daudz
lielāka platība sakņu attīstībai nekā Eiropas šķirņu vīn
kokiem. Augsne šīs grupas vīnkokiem jārijolē 60 cm dziļi
un vismaz 150 cm platā slejā. Obligāti vajag pārrakt arī
joslu starp vīnkoku rindām. Pēc P. Sukatnieka novēroju
miem, piemēram, ’Zilgai’, sakņu sistēma aizsniedzas pat
4 m tālu no vīnkoka.
Reiz kādas saimniecības agronomam autors iedeva
vīnkoka stādu. Vēlāk viņš žēlojās, ka tas slikti aug. Autors
bija nesaprašanā, jo ’Sukribei’ ir spēcīgs augums. Izrā
dījās, ka tā bija iestādīta pie mājas zālājā, bez apdobes.
Skaisti jau gan, bet nepareizi. ’Sukribei’ ir sekla sakņu
sistēma, un zālāja velēna tai neļauj normāli attīstīties.
Tāpat kā Vitis vinifera vīnkokiem, arī šajā gadījumā
visu neauglīgo augsni jācenšas nomainīt ar kūdras, kom
posta un sadalījušos kūtsmēslu maisījumu. Uz katra ku
bikmetra piejauc 2—3 kg nitrofoskas. Ļoti vēlams pievie
not vēl vienu spaini kaulu miltu un pusspaini koku pelnu,
kaļķus un krītu nelieto.
Smilšainā augsnē P. Sukatnieks iesaka iestrādāt apmē
ram 30 cm kūdras kārtu. Pēc katriem pieciem gadiem
augsni atkal papildina ar tādu pašu daudzumu svaigas,
no purva vai meliorācijas grāvjiem raktas kūdras. Ja ir
māla augsne, jādod vēl vairāk kūdras. Tātad katru gadu
ar pakaišu kūdru var droši mulčēt apdobes un to neno
vākt.
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Ja pietrūkst spēka rijolēt visu vīnkokiem atvēlēto pla
tību, tad sākumā var sagatavot atsevišķas bedres, bet ne
mazākas par 75X100 cm. Augsne tajās jābagātina un jā 
sastrādā vēl rūpīgāk, nekā pārrokot visu platību.
Katrā gadījumā, dodot mēslus, jāvadās pēc konkrētiem
apstākļiem. Nabadzīgās augsnēs devas jāpalielina. Ja to
mēr nav iespējams sagatavot augsni, kā pienākas, tad
vīnkoku stādīšanu labāk uz gadu atlikt.

KAD STĀDĪT, KĀ KOPT PIRMAJĀ GADĀ?
Agrs pavasaris, kamēr pumpuri vēl nav saplaukuši, ir
labākais laiks, kad stādīt vīnkokus.
Republikas Agrokooperatīvo biedrību savienības veika
los vai tirgū stādus pārdod daudz vēlāk, kad tiem ir jau
pirmie dzinumi. Taču tā nav nelaime. Tos dārzā drīkst
stādīt tikai pēc salnām. Var stādīt arī kaut vai vasaras
vidū. Pirmajā nedēļā jaunais stāds jānoēno un jālaista.
Praksē bija gadījums, kad vasaras vidū vairākus div
gadīgus P. Sukatnieka hibrīdus autors veda no Daugav
pils. Sākumā tos iesaiņoja tikai mitrā avīzē, vēlāk —
mitrā kūdrā, bet dārzā iestādīja tikai trešajā dienā. Pirms
stādīšanas vīnkokus gan vēl pamērcēja ūdenī. Ieauga visi
pieci. Ziemai sākoties, tos tikai daudz rūpīgāk nepiecie
šams nosegt. Nākamajā pavasarī visi saplauka, bet vēl
pēc gada deva pirmos ķekarus. Tātad, jo vēlāk iestāda,
jo rūpīgāk jāpiesedz un lielāks risks, ka jaunais stāds var
neizturēt pirmo ziemu.
Ja stāds tiek izrakts un tas jāved tālāk, tad ieteicams
saknes iemērkt māla putriņā. Pēc iestādīšanas jāsama
zina lapojums, jāsaīsina pārāk garie dzinumi. Ja diena
mākoņaina, lietaina, vienalga apēnojums jāsagatavo, jo
var gadīties, ka nākamajā dienā saule ir ļoti spēcīga. Un,
ja dārzs atrodas desmitiem kilometru no mājvietas, tad
jaunais vīnkoks var apdegt un pat neieaugt.
P. Sukatnieks atceras gadījumu, kad savu vīnkopja
gaitu sākumā reiz stādus iegādājies decembra beigās.
Augsne zem sniega vēl nebija sasalusi. Izraka bedrītes,
iestādīja kūdrā, kurai uzbēra smiltis. Pēc tam visu pa
matīgi nosedza ar 1 m biezu sniega kārtu. Pavasarī visi
vīnkoki saplauka. Tas tikai vēlreiz parāda, ka, apdomīgi
rīkojoties, vīnkoki nav nemaz tik vārgi, kā daudzi domā.
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Ja aprīļa beigās vai maija sākumā iegādāts vīnkoka
stāds, to var paaudzēt siltumnīcā vai mājās uz palodzes.
Var arī ar visu neizjaukto sakņu kamolu iestādīt lielākā
podā, kas piepildīts ar labu trūdzemi. Vai jaunais stāds
atrodas siltumnīcā vai uz saulainas palodzes, visu laiku
jāraugās, lai augsne neiekaistu. Vīnkoks ir sausumizturigs augs, taču mitrums ar mēru nepieciešams.
10— 12 dienas pirms izstādīšanas vīnkokus iznes un no
vieto ēnā. Pēc 2—3 dienām tos jau var izlikt saules ap
spīdētā vietā.
Sāda iepriekšēja stāda paaudzēšana ir Joti lietderīga,
ja gaidāma vēsa un lietaina vasara. Vīnkoki pirmajā gadā
aug samērā lēni, tāpēc ar to paaudzēšanu var tikai iegūt.
Vīnkoku stādus vajag iegādāties pēc iespējas agrāk pava
sarī. Parasti tie ir apsakņoti spraudeņi plēves maisiņā.
Iepriekšējā rudenī sagatavotajā augsnē, ja stādiņš ir
mazs, izrok apmēram 30 cm dziļu bedri, iepilda labu trūd
zemi, izveido konusu, uzber virsū granti. Stāda ar aprē
ķinu, lai jaunais stāds atrastos dziļāk, nekā audzis pirms
tam. Tas vajadzīgs, lai veidotos papildu saknes. Tāpēc
sākumā bedri nepiepilda līdz augšai. Kad dzinums pa
stiepjas garumā, bedri pabeidz aizpildīt ar trūdzemi vai
kūdru. Stādot vīnkokus, nedrīkst zem saknēm un to tiešā
tuvumā vai arī virs tām likt kūtsmēslus, minerālmēslus
u. c. Jaunā sakņu sistēma ir jutīga.
Literatūrā bieži vien var sastapt norādījumus, ka vīn
koki jāstāda 40—50 cm, bet smilšainās augsnēs — pat
60 cm dziļi. Tā dara dienvidos, bet pie mums augsne tik
dziļi neiesilst.
Pie māju sienas vīnogas var stādīt 30—40 cm no pa
matiem. Citu no citas stāda 1,5—2,0 m. Spēcīgi augošām,
piemēram, ’Sukribei’, ’Zilgai*, lietderīgi atstāt pat 3 m,
bet ’Supagai’ pietiek arī ar 1,5 m.
Ja vīnkokus stāda dārzā rindās, kuras, ja iespējams,
vajadzētu orientēt ziemeļu— dienvidu virzienā, tad to vē
lamais attālums ir 2,0—2,5 m.
Labas kvalitātes divgadīgam stādam jābūt vismaz
25 cm garam, ar trīs vai četriem pumpuriem un trīs vai
četrām 15—20 cm garām saknēm. Stādīšanas vietā jāizrok 40—50 cm dziļa un 40 cm plata bedre. Tajā tāpat iz
veido konusu, izklāj saknes un virsū uzber smilšu kārtu.
Pēc tam bedri līdz pusei piepilda ar kompostu, ņoblietē
un aplej ar vienu spaini ūdens. Kad tas uzsūcies, bedri
līdz augšai piepilda ar irdenu augsni, to nesablīvējot.
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Stādu bedrē ievieto ar tādu aprēķinu, lai rudenī no
grieztais augšējais pumpurs atrastos līdz ar zemes virs*
kārtu.
Citi vīnkopji savukārt iesaka vēl augšējam pumpuram
uzbērt 5— 10 cm biezu irdenas augsnes kārtu. Tas pasargā
to no izkalšanas un aizkavē agru izplaukšanu.
Šķirnes ar funkcionāli sievišķiem ziediem, piemēram,
’Madlēnu Anževīni’, 'Malengra sēklaudzi’, jāstāda kopā
ar šķirnēm apputeksnētājām — ’Zīda ķekaru’, ’Triumfu’
u. c. P. Sukatnieka ’Gunai' vislabāk blakus stādīt
’Spulgu’. Apputeksnētāju var mēģināt ar! uzpotēt.
Pirmajā gadā, ja tas ir apsakņots spraudenis vai noliektnis, to mēslot nedrīkst. Vienīgi var uzkaisīt kādu sauju
pelnu. Saknes ir pārāk mazas un jutīgas. No Bauskas
vīnogu audzētājiem autors saņēma apsakņotu ’Matjašs
Janošs’ spraudeni. Autors to iestādīja lielo vīnkoku dobē
pie mājas sienas. Tos mēslojot, laikam kāda daļa bija pa
trāpījusies arī jaunajam vīnkociņam. Drīz vien lapas pa
lika sarkanas un stāds nonīka. Laistīšanas reizē, kad
augs jau sācis augt, vienīgi var pievienot loti vāju, rau
dzētu mēslu atšķaidījumu.
Lai sekmētu jaunā stāda augšanu, augsni ap to var noinulčēt. Vislabāk stādam aplikt melno plēvi, tās malas
apberot ar augsni.
Augsnes segšanai ir ļoti lielas priekšrocības. Plēve pa
līdz saglabāt augsnē siltumu, mitrumu un irdenu augsnes
struktūru. Zem plēves intensīvāka ir sīkbūtņu un mikro
organismu darbība. Apdobe ap vīnkoku nav jāravē, ma
zāk jālaista. Tikai reizi pa reizei piesegums jāpārbauda,
vai apakšā nav saviesušās skudras vai mājvietu neveido
peles.
Ja augsne nav mulčēta, tad tā visu vasaru jāuztur tīra.
Sausā laikā vīnkoki reizi pa reizei jāaplaista, bet ar jū 
lija vidu to mitrināšanu pārtrauc. Augusta vidū beidz ari
augsnes irdināšanu.
Vairums vīnogu audzētāju uzskata, ka pirmajā gadā
stādi nav jāveido. Jo labāk un kuplāk tie augs, jo lielāka
un spēcīgāka izveidosies arī sakņu sistēma.
P. Sukatnieks uzskata, ka vīnkoku veido un apgriež
tikai tad, kad tas ir sācis ražot, tas ir, trešajā vai cetur
tajā gadā pēc iestādīšanas. Autoram liekas, ka veidot jā 
sāk daudz agrāk. Sīkāk par to nākamajās nodaļās.
Blakus jaunajam vīnkokam jau stādīšanas brīdī jāiesprauž apmēram 2 m gara kārts, kur piesiet dzinumus.
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Labos apstākļos pat pirmajā gadā tie var sasniegt 0,5—
1,0 m. Otrajā vai trešajā audzēšanas gadā jau jādomā par
pastāvīga balsta veidošanu. Tāpat kā visas liānas, arī
vīnkoka zari, jūtot balstu, daudz straujāk stiepjas aug
šup.
Augusta beigās vai septembra sākumā visiem dzinu
miem jānokniebj galotnes, lai jaunais stāds paspētu la
bāk nobriest un sagatavoties ziemošanai.
Kad lapas nobirušas, stādu nogriež, atstājot divus vai
trīs labi nobriedušus pumpurus.
Ja vietā, kur iestādīti vīnkoki, vēlu rudenī augsne ir
pārāk sausa un arī nokrišņu ir maz, kas gan pie mums
reti gadās, tad stādi pamatīgi jāsalaista. Mitra augsne
ziemā mazāk atdziest, lielākas iespējas pasargāt saknes
no izsalšanas.
Kad augsnes virskārta sasalusi, jaunos, pieliektos stā
dus apber ar 30—40 cm biezu sausas pakaišu kūdras
kārtu, ozola lapām vai sausām zāģu skaidām. Virsū uz
liek šīfera plāksni vai citu mitrumu aizturošu segumu.
Var pārklāt arī ar polietilēna plēvi, atstājot nelielu ven
tilācijas spraugu. Daži speciālisti gan to neatzīst, bet
autora personiskajā praksē kļūmju nav bijis. Pavasarī
plēve laikus jānoņem.
Mūsu klimatiskajos apstākļos un ja vēl vasara bijusi
vēsa, jaunie dzinumi tomēr bieži vien nobriest slikti. Pa
vasarī, kad piesegums noņemts, izrādās, ka tie visā to
garumā aizgājuši bojā. Taču satraukumam Vēl nav pa
mata un stāds nav jāizrauj. Iespējams, ka stumbra daļā,
kas atrodas augsnē, sāks augt kāds snaudošais pumpurs.
Ap vīnkoku augsne nedaudz jāatrauš un jāuzirdina, jā 
gaida dzinuma parādīšanās. Galvenais, ka tikai labi sa
glabājušās saknes.
Reiz smilšainā augsnē pavasarī autors sasprauda vīn
koka zarus, kam bija divi pumpuri. Tie nebija mērcēti.
Taču apmēram pusei spraudeņu augšējais pumpurs deva
līdz 15 cm garus dzinumus. Vasarā tos tikpat kā nekopa,
vienīgi pāris reižu aplaistīja. Rudenī uzbēra 15 cm biezu
pakaišu kūdras kārtu un nosedza. Nākamajā pavasarī pēc
atsegšanas nebija nekādu dzīvības pazīmju. Kad ražojo
šam vīnkokam bija jau 30—40 cm gari dzinumi, pirmie
asni no zemes sāka parādīties arī šiem spraudeņiem.
Tiesa gan, dzinumus deva apmēram piektdaļa spraudeņu.
Ir vērts pieminēt vīnkopja E. Petrāna pieredzi. Ja vīn
koka stāds iegādāts vasaras otrajā pusē vai pat rudenī, to
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var iestādīt podā vai arī lielāka izmēra plastmasas mai
siņā un turpināt audzēt siltumnīcā vai plēves m ājā. Tā
vīnkoka veģetācijas periodu var pagarināt 1—2 mēnešus.
Pēc tam pārziemot novieto telpā vai pagrabā, kur tempe
ratūra nav zemāka par —2°C.
Pēc E. Petrāna ieteiktā parauga var rīkoties (un pat
ieteicams) ar tikko nopirktu viengadīgu stādu pavasari.
Tad ir garantija, ka stāds tiks saglabāts. Sādi rīkojas ari
pieredzējuši vīnkopji, kad saņem retas šķirnes stādus.
VĪNKOKU APGRIEŠANA UN VEIDOŠANA OTRAJĀ,
TREŠAJĀ UN NĀKAMAJOS GADOS
Ir nostāsts, ka Senajā Grieķijā uzcelts piemineklis ēze
lim kā pirmajam vīnkoku apgriezējam. Tajā tālajā laikā
vīnkoku audzētāji reiz esot pamanījuši, ka krūmiem, ku
rus nejauši apgrauzis ēzelis, nākošajā gadā raža esot bi
jusi lielāka un arī ogas ķekaros daudz prāvākas.
Vai ēzelis ir bijis pirmais vīnkoku apgriezējs, tas lai
paliek vēsturei. Bet praksē sen pierādīts, ka tieši no ši
darba ir atkarīgi visi turpmākie panākumi.
Apgriešana — pats sarežģītākais un atbildīgākais darbs
visā vīnkoku audzētāju praktiskajā darbā. Tas ir galve
nais paņēmiens, ar kura palīdzību vīnkoks — liānveidīgs
augs — ir pārvērsts samērā nelielā krūmā. Pagāja dau
dzi gadsimti, kamēr iemācījās pareizi to darīt.
Vīnkopības ziemeju zonā, garās dienas apstākļos, vīn
koki aug daudz straujāk un spēcīgāk nekā dienvidos.
Mūsu mitrajā klimatā saknes uzņem daudz vairāk barības
vielu.
Pārāk biezi saaudzis vīnkoks vispirms jau daudz vē
lāk sāk ražot, ogas sīkākas, kopievākums — mazāks. Ne
koptu vīnkoku daudz grūtāk ziemā piesegt.
Tātad vīnkoku apgriešana ir obligāts pasākums, bez
kura nav iespējams katru gadu iegūt labu ražu.
Apgriešanas galvenais uzdevums ir panākt, lai ražojo
šie zari veidotos pēc iespējas tuvāk augsnei, lai visas ba
rības vielas, ko dod saknes, tiktu virzītas tieši ziedu un
ķekaru veidošanai, lai vīnkokiem būtu noteikta forma, ko
tie saglabātu, un lai ražas būtu regulāras.
Vīnkoka apgriešanu un veidošanu var iedalīt vairākos
periodos. Pirmos 3—5 gadus tiek veidota vīnkoka zarpa*
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matne (stumbrs, daudzgadīgie zari) un labi attīstīti vieni'.'idīgie dzinumi. Tas ir periods no vīnkoka iestādīšanas
līdz ražošanas sākumam.
Otrais periods ilgst vairākus gadu desmitus. Sajā pe
riodā ar apgriešanu turpina saglabāt izvēlēto audzēšanas
formu, regulē augšanas spēku un ierobežo vīnkoku pare
dzētās teritorijas robežās.
Katra apgriešana novājina augu. Un jāņem vērā, ka no
ikgadējā pieauguma masas nākas nogriezt pusi vai pat
KO—90%, bet no tā nevajag baidīties. Tajā pašā laikā ap
griešana ietekmē palikušo pumpuru augšanu, tie attīstās
daudz spēcīgāk. Iespējamo ziedkopu skaits gan tiek sa
mazināts, bet palikušie pumpuri dod daudz skaistākus un
lielākus ķekarus ar daudz sulīgākām ogām.
Apgrieztajiem kokiem pavasari visstraujāk sāk attīstī
ties tieši tie pumpuri, kuri atrodas tuvāk zaru galiem, bet
vidējā un apakšējā daļā to attīstība nedaudz aizkavējas.
Tā izpaužas tā sauktā vīnkoku polaritāte.
Praksē gadās, ka vīnkokam ar laiku zaru apakšējā un
vidusdaļa paliek kaila, visa raža veidojas zaru galos. Tās
ir pieļauto griešanas kļūdu sekas. Polaritāte ir bioloģiska
īpatnība — vīnkoka zari tiecas strauji augt garumā. Sī
īpašība saglabājusies no tiem laikiem, kad mūsdienu kul
tūraugu priekšteči auga noēnotos mežos. Sena teika
vēsta, ka vīnkokam esot jautāts, cik tad augstu tas var
izaugt. Tas atbildējis pavisam īsi: dodiet atbalstu — un
es izaugšu līdz saulei.
Vīnkoka polaritāti cenšas ierobežot jau vasarā, kad iz
sien zaļos dzinumus, nevajadzīgos izgriež, bet citus galotņo. Jādara viss, lai ierobežotu vīnkoka tieksmi gadu
pēc gada aizsniegt arvien lielāku augstumu. Ar apgrie
šanu augšana garumā tiek ierobežota, augu piespiež sa
glabāt vēlamo formu.
Lai ierobežotu krūma tieksmi stiepties garumā, t. I., po
laritāti, vispirms praktizē vīnkoku zaru apgriešanu, at
stājot vienu vai divus pumpurus. Sādi apgriežot, no apak
šējiem pumpuriem attīstās spēcīgi dzinumi.
Var praktizēt vīnkoka dzinuma, sākot ar otro pumpuru,
izlocīšanu pa pusapli vai riņķi.
Ir arī vēl citi paņēmieni. Nākamā gada ražošanai pa
redzēto dzinumu parasti atstāj ar 5— 12 pumpuriem, bet
zem tā paliek aizvietotājzars ar diviem vai trim pumpu
riem. Nākamajā pavasarī šiem aizvietotājzara pumpu77

tiem dod Iespēju brīvi augt un attīstīties. Tie izaug par
spēcīgiem zariem un kavē gala dzinumu pārāk spēcīgu
augšanu.
Mūsu apstākļos nav arī konkrētu novērojumu, kā katra
šķirne ražo, jo ir vīnkoki, kam augjzaru dod otrais vai
trešais pumpurs, bet citiem tie parādās daudz tālāk no
stumbra. Tā, piemēram, CĢL-02-5-43 augjzaru bieži vien
dod jau otrais pumpurs, bet trešais — regulāri.
Turpmākajos gados, veidojot auglzarus, ražīgām lielogu šķirnēm atstāj trīs pumpurus, mazāk ražīgām, ar sī
kākām ogām — 5—8 pumpurus. Tā arī no mazražīgām
šķirnēm var iegūt lielākas ražas. Praksē, piemēram, ’Zīda
ķekaram' iesaka atstāt sešus pumpurus. 4—6 pumpurus
atstāj šķirnēm ’Muromec', ’Kosmonauts’, S-675 u. c. Katra
šķirne jāveido individuāli. Tātad vienīgi praksē jāsecina,
kāds griezums attiecīgai šķirnei ir piemērotāks.
Iesācējam tas liekas Joti sarežģīti, bet apgriešanas no
slēpumi ir jāapgūst, ja grib izaudzēt labu ražu ar skais
tiem ķekariem.
Ļaujot vīnkokam stiepties garumā līdz 3 m un vairāk,
ir dažas priekšrocības. Koku gan grūtāk apgriezt, taču
kopražu var iegūt lielāku, vieglāk vīnkoku pasargāt no
salnām, samazinās iespēja inficēties ar pelēko puvi un
citām sēņu ierosinātām slimībām. Ogas arī ātrāk sāk ga
tavoties. Taču novērojumi rāda, ka garu zaru galos
augošo ķekaru ogās cukuru ir mazāk, bet vairāk skābju,
raža pilngatavību sasniedz vēlāk. Sādi augsti krūmi arī
maksimālo ražu sasniedz vēlāk. Sie fakti minēti tāpēc, lai
saprastu, ka vīnogas principā var stādīt arī vietās, kur
saule tās var apspīdēt, tikai sākot ar 2 m un vairāku
metru augstumu.
Viengadīgie dzinumi jānogriež pie pašas pamatnes, ne
atstājot celmiņu, kā arī neaizskarot daudzgadīgā dzinuma
audus (5. att.). Griež ar dārza šķērēm, bet vecākus,
daudzgadīgus zarus atdala ar zāģi. Rētu ar nazi pēc tam
nogludina un noziež ar potvasku.
Griežot viengadīgo zaru ar sekatoru, tas jātur tā, lai
asmens atrastos atstājamā zara pusē (5. att.). Pareizi
turot šķēres, griezuma vietā koksne netiek saspiesta, rēta
paliek līdzena. Griežot ar riņķveida kustību, enerģiski sa
spiežot, sekatoru virza no sevis uz leju. Ar kreiso roku
pietur nogriežamo zaru, vienlaikus to liecot asmenim pre
tējā virzienā. Tad griezums būs tīrs, gluds, ar minimālu
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5. alt. Apgriešanas tehnika:
/ — pareizi nogriezts viengadīgs dzinums; 2, S — nepareizi griezumi: i -*
pareizi atdalīts viengadīgs dzinums: 5 — tas pats nepareizi nogriezts; 6 —•
nepareizi un 7 — pareizi izvietotas griezuma rētas uz pamatzara; 8 — nepa*
reizi un 9 — pareizi nogriezts daudzgadīgs zars; 10 — sekatora asmeņa stA*
voklls griežot

diametru. Saīsinot viengadīgo dzinumu, vēlams griezt
mezgla — diafragmas vietā, kam otrā pusē ir vītne. Tas
pasargā no sēņu iekļūšanas dzinumā.
Lai varētu labi griezt, rēta būtu gluda, bez redzamām
koksnes saspieduma pazīmēm, sekatoram vienmēr jābūt
asam. Vienam nazim pie otra labi jāpieguļ. '
Pieredze rāda, ka daudzi dārzkopji gan gadiem ilgi
lieto sekatorus, bet tā pa īstam to lietderībai pievērš maz
uzmanības. Sekators ir viens no vīnkopja galvenajiem
darbarīkiem. Biežāk sastopami divu tipu sekatori. Pirmais
no tiem griež pēc šķēru principa. Otrā sekatora uzbūve
ļoti līdzīga, tikai tam ir atspere, bet trešais instruments
darbojas kā giljotīna.
Pirmajiem diviem sekatoriem uzasināta naža ārējā
mala. Nazim griežot, tas virzās pretī otram, neuzasinātajam sekatora plecam, kas tur zaru. Sie abi sekatori at
zīti par labākajiem salīdzinājumā ar trešo, jo tik daudz
nesaspiež zaru, griezums ir gludāks. Labākais ir sekators
ar atsperi.
Giljotīnas sekatoram ir divpusīgs asmenis. Griešana
notiek, zaru piespiežot pie plakanās otra pleca pa
matnes.
Sekatori vairāk nekā citi dārzkopja instrumenti rūpīgi
jākopj, ja gribam, lai tie ilgi un labi kalpo. Pēc darba
79

grieznes katru reizi jānotlra, lai tās būtu sausas, nesarūsētu. Vēl labāk, ja pēc lietošanas viegli ieziež.
Apgriežot jāatceras, ka pat mazas griezuma rētas dzīst
ļoti slikti. Uzskata, ka pat tad, ja griezuma vietas dia
metrs ir lielāks par 1,5 cm, tā reti kad pilnīgi aizdzīst. Tā
pēc arī griezumiem jābūt pēc iespējas ar mazāku diametru
un dzinuma vienā pusē. Kad nogriež nokaltušo zaru, tad
griezuma līnija iet starp dzīvo un nedzīvo daļu, neskarot
veselos audus.
Izvēloties augļzarus, vispirms jāatstāj tie, kuri aug uz
divgadīgajiem dzinumiem. Resnie «ūdens» zari šim mēr
ķim maz piemēroti.
Veidojot nākamo vīnkoku, jāraugās, vai pie pamatnes
no diviem līdzvērtīgiem zariem nav izveidojies leņķis.
Sādā gadījumā jāpaaugstina zemes virskārta, lai tā vietā
izveidotos saknes, vai arī augs jāiestāda dziļāk. Atstājot
leņķi, vīnkoks pēc trīs vai četriem gadiem var sašķelties
un puse koka aiziet bojā.
P. Sukatnieks māca, ka vīnkokam visi liekie zari jāiz
griež līdz augusta beigām. Par krūma veidošanu vasarā
aprakstīts nodaļā «Dzinumu izlaušana, galotņošana un
piesiešana».
Dienvidos veģetācijas periodā dzinumus aplauž četras
reizes.
Mūsu apstākļos daudzi praktiķi apgriešanu pabeidz ru
denī, kad nobirušas lapas. Tikai tad tā pa īstam var re
dzēt, kuri zari vēl lieki, vasarā nav izlauzti.
Vīnkopis E. Petrāns laika gaitā izmēģinājis dažādus
vīnkoku apgriešanas termiņus un secinājis, ka visoptimā
lākais griešanas laiks ir novembris, pat decembris. Tad
augsne ir sasalusi, pārējie dārza darbi paveikti. Vienlai
kus sagriež spraudeņus, izveido krūmu, izgriež vecos, res
nos zarus, apmiglo un ieziemo. Sādi viņš rīkojas daudzus
gadus un sulošanu pavasarī novērojis tikai atsevišķiem
resnākiem zariem. Apgriežot pavasarī, tas veicas daudz
kārt lēnāk, tiek aplauzti jaunie dzinumi un pumpuri, neiz
bēgama ir sulošana. Pavasari varētu griezt tikai tad, ja
kādu iemeslu dēļ to nevarēja veikt rudenī.
E. Pētersons un vairāki citi vīnkopji savukārt uzskata,
ka rudenī jāveic tikai iepriekšēja apgriešana, likvidējot
sausos, aizlauztos un neražojošos zarus. Pavasarī, kad
redzams, kā vīnkoks pārziemojis, izgriešanu pabeidz. Viņi
atzīst, ka sulošana nekādu ļaunumu nenodara.
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Pie mums pavasarī bieži vien vīnkokus pirms pumpuru
plaukšanas nav iespējams apgriezt, jo tie vēl ir piesegti.
Daži vīnkopji uzskata, ka rudenī jāgriež pēc iespējas
vēlāk, tad arī pumpuri pavasarī tik agri neplaukst. Daļai
praktiķu diametrāli pretējs uzskats — vēlu apgriežot vīn
kokus, tie pavasarī stipri sulojot, jo brūce nav īsti apkal
tusi. Arī šis jautājum s jāpārbauda.
Muromas dārzkopji E. Makarovs un V. Neritovs, kā
viņi paši saka, lai izvairītos no vīnkoku «raudāšanas»,
dzinumus apgriež, kad sākušās pirmās salnas. Pat vēlāk,
no —5 līdz —15 °C temperatūrā. Literatūrā savukārt var
atrast norādes, ka vīnkokus var griezt tikai līdz —5°C,
jo zemākā temperatūrā zari kļūst trausli un ātri lūst.
Nav jābaidās, ka spēcīgi augošus vīnkokus (’Sukribi’
u. c.) varētu apgriezt par daudz. Tas pat ir nepieciešams,
ja grib sagatavot daudz spraudeņu, jo nevajadzīgie
dzinumi nākamajā gadā 3—4 mēnešu laikā var sasniegt
1,5—2,0 m garumu. Taču katrai šķirnei jāpieiet indivi
duāli. Ja sevišķi stipri apgriež, neļauj vīnkokam augt,
mazā lapu virsma nespēj visu barības daudzumu pārstrā
dāt, palikušās lapas «noslīks» sulā. Nesamērības dēļ lē
nām atmirst arī sakņu sistēma. Visbeidzot augs var aiz
iet bojā.
Mūsu zonā piemērotākā vīnkoku veidošanas forma ir
daudzzaru vēdeklis, tāpēc ka šādi veidotu vīnkoku vieg
lāk rudenī piesegt. Ieteicams arī stāvais kordons un krūma
veidošana pēc Goijo sistēmas.
Daudzzaraina bezstumbra vēdekļa forma ir piemērota,
audzējot vīnogas gan pie špalieras, gan pie mājas sienas.
Mazākais attālums starp augiem ir 2 m. Stāvajā kordonā
parasti audzē pie mājas sienas. Sī paņēmiena priekšro
cība ir tā, ka stādījumu var sabiezināt gandrīz līdz 1 m.
Stāvo kordonu var veidot arī dārzā pie špalieras. Ja vietu
maz, tad vienā rindā ar minimālām atstarpēm novēroša
nai un pārbaudei var iestādīt diezgan daudz šķirņu.
Vidējais daudzzaru vēdeklis
Ja pavasarī iestādīts divpumpuru stāds, tad to veidot
sāk jau rudenī. Pirms piesegšanas vīnkoku apgriež, atstā
jot katram zaram divus pumpurus. Veidošanas tehniku
vieglāk apgūt, ja rūpīgi izstudē shēmu, ko Maskavas vīn
kopju vajadzībām sastādījis Timirjazeva LauksaimniecīSl

6. att. V idēja d audzzaru vēdek|a izveidošana:
1 — koks p av asari; 2 — koka apgriešana rudenī

bas akadēmijas augļkopības laboratorijas vecākais zināt
niskais līdzstrādnieks lauksaimniecības zinātņu kandidāts
J. Gubins (6. att.).
Otrā gada vasarā jāizaudzē četri spēcīgi dzinumi. Tie
jāvirza un jāveido tā, lai iekļautos plaknē pa vīnogu stā
dījumu rindu. Ja otrajā gadā parādās vēl kāds dzinums
no nepamanīta pumpura, tad to izlauž. Augusta beigās
visiem četriem dzinumiem nokniebj galotnes, tad tie labāk
nobriest. Visu dzinumu galotņošana, neraugoties uz
krūma vecumu, jāveic katru gadu. Rudenī visus četrus
dzinumus apgriež, šoreiz jaunos dzinumus atstāj ap 50 cm
garus. Malējiem zariem var būt pieci, bet vidējiem pa
8—9 pumpuri, Baltkrievijas PSR vīnkopis R. Loiko sa-

vukārt iesaka, ka divām iekšējām vēdekļa zarpamatnēm
vajadzētu būt īsākām, bet malējām — garākām. Zarpamatnes var veidot ari tikai no tādiem dzinumiem, kuri
nav tievāki par 6—8 mm.
Trešā gada pavasarī katrā zarpamatnē Jauj attīstīties
diviem augšējiem pumpuriem, visus pārējos izlauž un iz
griež. Ja kāds no zariem tomēr vāji attīstīts vai bojāts,
tad to saīsina un atstāj ar diviem pumpuriem. Veidošanu
turpina pēc tāda paša principa kā iepriekšējā gadā un pa
beidz vēlāk.
Rudenī vienam no zarpamatnes dzinumiem atstāj 6 vai
7 pumpurus. Ceturtā gada pavasarī tie dod augļzarus.
Otru zarpamatnes dzinumu nogriež, atstājot divus vai trīs
pumpurus. Tas ir aizvietotājzars, jo augļzaru ceturtā gada
rudenī pēc noražošanas izgriež. Par jauno augļzaru kalpo
viens no aizvietotājzarā izaudzētajiem dzinumiem, bet no
otra atkal veido jaunu zaru aizvietošanai. Sim nolūkam

7. a tt. P a ā trin ā ta v idējā d a ud zzaru vēdekļa izveidošana:
/ — labi attīstīts au gs podā; 2 — telp ā Izaudzēts vīnkoks ar Izveidotām vē*
dek|a zarp am atn ēm (ar sv ītrām p arād īta ap g rieša na); 3 — tas pats vīnkoks
rudenī d ā rz ā ; 4 — izveidotais vīnkoks n ā k a m ā gada pavasari

vienmēr ņem apakšējo dzinumu, bet augšējo gatavo n ā
kamā gada ražai.
Vēdekļa zarpamatņu skaits nav reglamentēts. Spēcīgi
augošai šķirnei, ja atļauj vieta un telpa, to skaits var būt
pat 7 vai 8. Veidošanas princips tāds pats. Otrajā gadā
jauj augt trim vai četriem pumpuriem, kuru dzinumus ru
denī saīsina, atstajot divus pumpurus.
J. Gubins iesaka vēl otru — paātrinātu metodi vidējā
daudzzaru vēdekļa veidošanai. Sim nolūkam vajadzīgs
labi attīstīts divdzinumu stāds ar četriem pumpuriem
(7. att.). To iestāda palielā podā un novieto istabā vai sil
tumnīcā. Rada visus apstākļus vīnkoka augšanai, lai tas
dotu spēcīgas zarpamatnes. Kad tās izaugušas, zarus galotņo tāpat, kā to dara iepriekšējā gadījumā otrā gada
rudenī. Pēc tam vīnkoku jau ar izveidotām zarpamatnēm
pavasarī var iestādīt dārzā. Vienīgi jāskatās, cik liela un
cik spēcīga ir sakņu sistēma, cik pirmajā gadā var atļaut
ražot.
Augļzari jāizsien horizontāli pie špalieras pirmās stiep
les ar izturīgu auklu, bet ne pārāk cieši. Zaļos dzinumus
savukārt izsien vertikāli.

8. att. A u g ļza ra apgriešana:
1
ražo jo šais posms pav asari; 2 — tas pats zars rudeni. A r m elno k r ā iu
•tilm C tl a ts tāja m ie zaru v eidoju m i Ja u n a ja m au gļp osm am

Rudenī, kad izgriež noražojošo zaru (8. att.J, nākamā
gada augļzaram un aizvieiotājzaram izgriež visus žākļu
dzinumus un vītnes, ja tas nav izdarīts vasarā.

Lielā daudzzaru vēdekļa forma
Pie māju sienas, citām būvēm vai apzaļumošanai var
veidot tā saukto lielo daudzzaru vēdekli. Šajā gadījumā
katru zarpamatni audzē daudz garāku — metru un pat

9. att. 1. un 2. gads:
1 — pavasari; 2 — rudeni}

3. gads:
1 — ar svītrām parādīta pumpuru izlaušanu; 2 — apgriešana luUcuf.

4. gads:
izveidots vīnkoks ar četrām zarpamatn&m un četriem augi posmiem
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vairāk. Katrai zarpamatnei ir vairāki auglposmi, un tos
veido ik pēc 40—60 cm (9. att.). Pēc šīs formas vispirms
aud/.č salcietīgākos vīnkokus.
Kā vidējā, tā lielajā bezstumbrti vēdeklī zarpamatnes ar
laiku kļūst diezgan resnas un pārvēršas par sava veida
stumbriem. Tad jāsāk to pakāpeniska nomaiņa, jo tos ar
katru gadu grūtāk ir pieliekt un nosegt.
Lielākā daļa vīnkoku mūsu republikā aug lielā daudzzaru vēdekļa formā. Tikai šie vīnkoki ir nekopti, rudeņos
tos apgriež bez sistēmas. Nekādu sistēmu nav ari iespē
jams vairs ievērot, ja tā nav ieviesta pašos pirmajos ga
dos. Sādi vīnkoki, kaut arī rudenī stipri apgriezti, vasaras
otrajā pusē veido atkal zaru mudžekli. Rudenī arī grūti
pateikt, kurš no zariem tad devis ražu, kuru atstāt, kuru
izgriezt. Ogu kvalitāte, augot tādā biezoknī, ir daudz slik
tāka, tās vēlāk nogatavojas.
No nekopta vīnkoka zūd priekšstats par gaidāmo ražu,
jo ķekarus grūti pārskatīt. Tā krūmu var viegli pārslogot.
Un, ja tas vēl ir jauns vīnkoks, tad līdz ar to aizkavējas
krūma tālākā augšana un attīstība. Biezoknī sliktāk no
briest jaunie dzinumi, ogas biežāk bojā pelēkā puve.
Goijo apgriešanas sistēma
(

Pirms vairāk nekā simt gadiem šo apgriešanas sistēmu
izveidoja franču zinātnieks vīnkopis 2. Goijo.
Goijo apgriešanas sistēma nodrošina piemērotus ap
stākļus spēcīgu dzinumu izveidošanai un labas ražas
iegūšanai. Franču vīnkopis izstrādājis vairākus apgrieša
nas paņēmienus, bet mūsu apstākļos vispieņemamākais ir
bezstumbra variants.
Pirmajā gadā pēc iestādīšanas izaudzē divus vai trīs
spēcīgus dzinumus, kuri atrodas pēc iespējas tuvāk aug
snei. Ja laika apstākļi nav visai piemēroti labai un strau
jai stāda attīstībai, tad šie apstākļi jārada pašam. Lai
pasteidzinātu dzinumu augšanu, var nomulčēt augsni, izklājot stādam apkārt apmēram 1 m2 lielu melnas polieti
lēna plēves gabalu. Gadās, ka jaunais stāds dod vairāk
dzinumu, nekā ir vajadzīgs. Tad liekie jāizlauž, bet vaja
dzīgie jāizsien vertikāli uz augšu. KS parasti augusta bei
gās dzinumiem nokniebj galotnes. Rudenī pēc lapu nobiršanas kokam atstāj tikai divus labāk augošos dzinu
mus, trešais — jāizgriež. Katru atstāto dzinumu nogriež,
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atstājot tam trīs vai četrus pumpurus. Ja šajā vasarā
izveidojas tikai viens dzinums, tad to apgriež, atstājot trīs
vai četrus, bet koka tālākveidošanu atliek uz vienu gadu.
Ja stāds labi pārziemojis, tad otrajā gadā katrs atstā
tais zars dod trīs vai četrus dzinumus. Kad tie paaugu
šies līdz 10 cm, atstāj vienu. Labos apstākļos, spēcīgi
augot, dzinumam veidojas žākļu dzinumi. Tie laikus jāiz
kniebj, atstājot tikai vienu lapu.
Augusta beigās aiz 15.— 16. lapas nokniebj galotni. V a
saras vidū, kad dzinums sāk strauji augt, tas noteikti jā 
piesien.
Rudeni, sākot apgriešanu, jāizšķiras par vairākiem va
riantiem.
Ja divi dzinumi ir ap metru gari un to diametrs ir
6—8 mm, tad var veidot tā saukto vienpleca Goijo. Apak
šējo dzinumu saīsina, atstājot trīs vai četrus pumpurus.
Tas aizstās augļzaru pēc gada. Augšējam dzinumam at
stāj 6—8 pumpurus. Tam nākamajā gadā jādod raža.
Sādu krūmu vēl pēc gada var izveidot pēc tā sauktās
Goijo divplecu sistēmas. Tikai tad, rudenī apgriežot, jā 
atstāj divi augļzari (10. att.).

10. att. Apgriešana pēc Goijo sistēmas, veidojot divus plecus:
/ — divgadīgs stāds pavasarī; 2 — rudenī pēc apgriešanas; 3 — trešg gada
rudenī: 4 — ceturtā un nākamo gadu rudenī
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Citā variantā kokam var būt divi zari un uz katra no
tiem ir pa diviem vai trijiem viengadīgiem dzinumiem,
bet tie visi ir tievāki par 6 mm. Sādu nav nozīmes tālāk
veidot. Jāatstāj tikai divi zemākie dzinumi ar trim vai
četriem pumpuriem katrā. Pārējos liekos izgriež un veido
šanu uz gadu atliek.
Ja jaunie dzinumi ir labi auguši, to diametrs ir vismaz
zīmu|a resnumā, tad jau krūmu var gatavot ražošanai,
veidot pēc Goijo divplecu sistēmas. Katra zara apakšējo
dzinumu apgriež, atstājot trīs vai četrus pumpurus. Tas
kalpos kā aizvietotājzars. Augšējam zaram atstāj 6—8,
ļoti ražīgam kokam — pat 8— 12 pumpurus. Tie nākamajā
gadā dod augļzarus. Visus pārējos, kas atrodas virs augļzara, izgriež pilnīgi, neatstājot celmu. Nākamajā gadā
koks dod pirmo ražu. Trešajā gadā jau vajadzīga špaliera,
lai aug)zarus pavasari var izsiet. Augļzarus piestiprina
pie apakšējās stieples horizontāli, bet visus zaļos dzinu
mus piesien vertikāli. Izvietojot zarus, jādomā jau par nā
kamā gada ražu. Aizvietotājzarus nevajag atstāt novārtā.
Ja aizvietotājzari ir noēnoti, tie daudz sliktāk attīstās un
arī raža ir mazāka.
Trešā gada rudenī koku apgriež tāpat kā iepriekšējā
gadā. Lai ievērotu šo apgriešanas sistēmu, aizvietotājza
rus vienmēr atstāj uz koka pamatnes. Augļzarlem jābūt
labi attīstītiem un pietiekami gariem, bet tādiem, kuri ne
aizsniedz blakus esošo koku. Var gadīties, ka uz kāda no
aizvietotājzariem pumpuri neizplaukst. Tad par aizvietotājzaru atstāj kādu citu zaru, kurš parādās no koka pa
matnes vai arī no zara, kas izaudzis augļzara sākumā.
Gadās, ka aiziet bojā diezgan daudz pumpuru. Tāpēc jā 
atstāj pat trīs vai četri augļzari.
Vienpleca Goijo sistēmu parasti izmanto vāja auguma
vīnkokiem, bet divplecu, kad par koka pārslogošanu nav
jābaidās. Pie vienpleca sistēmas viena no priekšrocībām
ir tā, ka rindstarpas var samazināt līdz I m. Ari rindā
starp pašiem augiem atstarpes var būt 1,0— 1,2 m.
Pie divplecu formējuma atstarpe starp rindām ir 2 m.
Mūsu selekcionārs P. Sukatnieks gadu gaitā izstrādā
jis savus daudzzaru vēdekļa veidošanas principus. Viņš
iesaka pirmajos 2—3 gados pēc iestādīšanas atļaut vīn
kokiem brīvi augt, uzskatot, ka katra zara nogriešana
aizkavē sakņu sistēmas veidošanos. Trešā gada vasarā
izvēlas divus spēcīgākos dzinumus un ļauj tiem netrau
cēti augt, bet pārējiem nokniebj galotnes. Kad tie atkal
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turpina augt, galotņošanu atkārto. Regulāri galotņo ari
lapu žākļu dzinumus. No dzinuma trijām lapām atstaj
divas pirmās. Ja stāds aug strauji, tad, atkārtoti galotņojot, žākļu dzinumu par vienu lapu var pagarināt.
Augustā abiem dzinumiem vajag būt 1,5—2,0 m gariem.
Mēneša beigās tiem nokniebj galotnes. Skatoties pēc dzi
numa spēka un nobriešanas pakāpes, dzinumus atstāj ne
garākus par 1—2 m. Pirmajos 1—3 gados jāizvēlas zari,
kurus var noliekt bez cilpām ziemas piesegumam vaja
dzīgajā virzienā.
Trešajā gadā, dažkārt pat otrajā, kādam jaunam dzinu
mam var parādīties arī ziedķekars. Spēcīgi augošam vīn
kokam var kādu atstāt, lai pārliecinātos par šķirnes atbil
stību, bet pārējos gadījumos nav vēlams to darīt.
Ceturtajā gadā vīnkokam var atļaut pieticīgi ražot. J ā 
cenšas izaudzēt vēl vienu divmetrīgu zaru. Tā turpina arī
nākamajos gados, kamēr ir izveidotas 4—6 zarpamatnes.
Apmēram pēc pieciem gadiem sāk tās regulāri un pakā
peniski nomainīt. Vecie sānzari ar laiku pārstāj augt un
ražot.
Rūpējoties par jauno zaru izaudzēšanu, ļoti lietderīgi,
ja katram no tiem var izveidot savu sakņu sistēmu.
Audzējot 2 m augstu vīnkoku ar 4—6 zarpamatnēm,
iegūst vislielākās ražas.
Stāvais kordons
Literatūrā šis paņēmiens pazīstams arī kā Tomerija
metode, un to savā laikā aprakstījuši P. Dindonis un
P. Gailītis. Stāvā kordona priekšrocība ir tā, ka siltā, sau
lainā vietā var audzēt vairāk šķirņu. Stāda ar 1 m at
starpi. Stāvo un arī horizontālo kordonu izmanto, audzē
jot vīnkokus siltumnīcā. Atšķirībā no iepriekš aprakstīta
jām metodēm vīnkokam ir tikai viena zarpamatne.
Pirmajā gadā audzē tikai vienu dzinumu. Stumbra un
vēlāko sāndzinumu piesiešanai izvelk stieples vai izveido
no koka līstēm režģi. Ja audzē horizontālo zarpamatni sil
tumnīcā, tad to vajag veidot pēc iespējas tuvāk augsnei.
Tikai tā ,la i tas neapsakņotos.
Visus lapu žākļu dzinumus pirmo reizi izkniebj, atstā
jot divas lapas. Ja uz tā rodas vēl lapas, tad jaunais dzi
nums atkal jānokniebj, atstājot vienu lapu, utt.
Rudenī jaunajiem vīnkokiem jācenšas pēc iespējas ilgāk
saglabāt lapas. Tad tie labāk nobriest. Lai tos pasargātu
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no salnām, var izmantot plēvi vai lecekšu logus. Ātrāku
nobriešanu veicina vēsums un stipra gaisa kustība, tāpēc
iesegums jālieto tikai aizsardzībai pret salnām. Ja sienu,
ur aug vīnkoki, aizklāj ar lecekšu logiem vai cieši no
sedz ar plēvi, tad nobriešana var stipri aizkavēties.
Vēlu rudenī, kad sulas kustība apstājusies, pagājušas
vismaz 20 dienas, kopš nobirušas lapas, vīnkoki nobrie*
duši, sāk apgriezt.
Pirmajā gadā, ja dzinums ir spēcīgs, jauno zarpamatni apgriež 80— 100 cm garumā. Siltumnīcā audzējot
horizontālo kordonu, to var atstāt vēl garāku. Vājāka
auguma vīnkoku griež, atstājot 30—50 cm vai pat 2—5
pumpurus (11. att.).
Griež 2 cm virs pumpura, lai tas neiekaist. Ja pie dzi
numa pamatnes izauguši sāndzinumi, tos apgriež, atstā-

E

11. att. a — vīnkoka apgriešana pirmā gada rudenī;

b — otrā gada rudenī:

1 — g alv e n ā dzin u m a apgriešana pēc nobriešanas pakāpes; 3 — s ā n z a ru a p .
g rie šana, a ts tājo t 2 vai 3 p u m p u rus;

c—

trešā gada rudenī:

’Z^M'

J — galotnes p a g a rin ā š a n a ;

2 — v ie n g a d īg a jā d zin u m ā sān zaru s atkal ap
griež, a ts tājo t 2 v ai 3 p u m p u ru s: 3 — d iv g a d īg a jā da|ā atstāj vienu spēcīgāko
d zin u m u , kas tu v ā k stu m bram (zarp am atnei);

d — sānzara apgriešana, kuram b ijušas divas vasas:
1 — augšējo izgriež pilnīgi; 2 — apakšējo, kas tuvāk stumbram, u&grlei aiz
o trā p u m p u ra
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jot divus vai trīs pumpurus. Galotnes šiem dzinumiem
jānokniebj jau augusta beigās. Pārējos sīkos zarus ap
griež īsi, apmēram 1 cm no pamatnes. Pēc apgriešanas
rētām jauj dažas dienas apkalst. Pēc tam augu ieziemo.
Apgriezto zarpamatni uzmanīgi pieliec pie zemes, rūpīgi
pārsedz ar 20—30 cm biezu sausas kūdras kārtu, lapām
u. c. materiālu. Ja augs slikti nobriedis, tad piesegumu
liek vēl biezāku. Kūdra, smiltis, lapas obligāti jāpiesedz,
lai lietū un atkusnī nesamirktu.
Piesegumu noņem nākamā gada maija sākumā, kad
augsne pietiekami ir iesilusi. Līdz pumpuru plaukšanai jau 
nās zarpamatnes noteikti jānoēno, jo saulē tās strauji
izkalst.
Nākamajā gadā dzinuma augšējais pumpurs veido zarpamalnes turpinājumu, bet pārējie zari, kas apgriezti, at
stājot divus vai trīs pumpurus, divgadīgā stumbra daļā
veido vairākus dzinumus.
Pašus apakšējos sānzarus apmēram 25—30 cm no ze
mes var izlauzt. Lai sekmētu zarpamatnes augšanu res
numā, it sevišķi siltumnīcā, sānzarus neizgriež pilnīgi,
bet tikai saīsina.
Veidojot zarpamatni un atgriežot no tās kādu nevaja
dzīgu divgadīgu vai vecāku zaru, jāatstāj 2 cm garš
celms. Sala laikā brūce var apsalt līdz 2 cm dziļi, bojā
jot zarpamatni.
Otrajā gadā, ja vīnkokam labs augums, tas var dot
pirmo ražu. No visiem aizmetņiem atstāj tikai četrus vai
piecus ķeka us uz spēcīgākajiem sāndzinumiem. Vājākiem
zariem un galotnei ķekarus neatstāj. Sāndzinumus pie
sien pie stieplēm horizontāli vai ieslīpi, apmēram 25 cm
attālumā citu no cita un aiz 6.-8. lapas saīsina.
Otrā gada rudenī (11. att. b) galotni apgriež pēc tāda
paša principa kā iepriekšējā gadā. Spēcīgu augu var pa
garināt līdz 1,5 m un pat vairāk, bet, ja galvenais dzi
nums ir tievs, slikti nobriedis, tad pagarina tik, cik reāli
tas ir iespējams. Sānzarus apgriež aiz diviem vai trim
labi nobriedušiem pumpuriem. Aiz pēdējā pumpura atstāj
vēl 2 cm garu dzinuma daļu. Piesegšana un ieziemošana
tāda pati kā pirmajā gadā. Vēlākajos gados, kad vīnkoki
izauguši, piesegšanai vairs nevajag tik daudz rūpju.
Vīnkoku noliec un piestiprina pie zemes, rūpīgi ietin
skujās un nosedz ar jumta papi, plēvi vai ko citu, lai se
gums visu laiku būtu sauss. Var piesegt arī ar sausu
kūdru, smiltīm, ozola lapām. Pastāv uzskats, ka kūdrā
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ieviešas peles un vīnkokus apgrauž. Praksē nav gadījies
to novērot. Vārdu sakot, piesedz tāpat kā rozes.
Trešajā gadā galotnes pagarināšana un sānzaru veido
šana un kopšana uz viengadīgā dzinuma daļas tāda pati
kā iepriekšējos gados (11. att. c).
Uz divgadīgās daļas sānzari veidojas savādāk, izplaukst
divi vai trīs dzinumi. Tālākai augšanai atstāj tikai vienu
spēcīgāko dzinumu, kas tuvāk zarpamatnei (11. att. d).
Ja sānzari ir ļoti reti, tad var atstāt arī divus dzinumus.
Divus dzinumus atstāj arī tad, kad audzē horizontālā
kordona formā.
Ļoti labos augšanas apstākļos trešajā gadā vīnkoks var
dot 10— 12 ķekarus ar ogām. Ķekarus gan parasti dod
tie zari, kuri atrodas tālāk no stumbra. Ja atstāj zarpa
matnei tuvāko dzinumu, tad ziedkopa var ari neveidoties.
Tāpēc, ja grib iegūt nelielu ražu, jānogaida ziedu parādī
šanās, un tad var izvēlēties, kurus dzinumus atstāt.
Neražojošu zaru trešā gada rudenī izgriež, bet, lai
būtu, ar ko to aizstāt, tad jau pavasarī izvēlas no apak
šējā pumpura aizvietotājzaru. Ja tam rodas ziedķekars,
tas noteikti jāizgriež. Kad dzinums sasniedzis apmēram
70—80 cm augstumu, lapas ir pieaugušas, tad zaram no
kniebj galotni. Sajā laikā nokniebj arī galvenā dzinuma
galotni. Trešā gada rudenī šo pašu zaru apgriež, atstājot
divus ziedpumpurus. Nākamajā gadā šis jaunais zars dod
vairākus jaunus dzinumus, no kuriem aizvietotājzaram
atstāj zemāko dzinumu no apakšējā pumpura, bet ķeka
rus audzē augstākā dzinumā. Pārējos dzinumus, ja tādi
ir, izlauž.
Sādā kārtībā augļzarus audzē un apgriež arī turpmā
kajos gados (12. att.), pie tam katrā augļposmā vienmēr
ir divi dzinumi: zemākais — bez ķekara, aizvietotājzars,
resp., pagarinājumam, bet augstākais — augļzars. So
augstāko dzinumu rudenī izgriež pilnīgi. Tā rīkojoties,
augļzars un aizvietotājzars attālinās no zarpamatnes
katru gadu diezgan lēni, par viena pumpura atstarpi, bet
ar gadiem sasniedz samērā lielu attālumu, kas var būt
par cēloni sīkiem dzinumiem, maziem augļķekariem. Pēc
ilgāka laika, bet dažreiz pat jau 3.—4. gadā, parādās dzi
nums pie pašas zarpamatnes. So dzinumu vajag rūpīgi
saudzēt. Ja tas jau pavasarī ir spēcīgs, tad to atstaj aizvietotājzara vietā. Augšdaļā atstāj tikai ķekaru nesēju.
Ja jaunais dzinums ir vājš, tad tam ļauj pilnīgi brīvi augt
kā trešajam zaram un jauno augļposmu veido pēc gada.
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12. ali. Sānzaru apgriešana:

v/V" ■

, v \h

■

/ — rudeni auglzaru nogriež līdz pamatnei, bet aizvietotāju uz diviem pum
puriem; 2 — zara pamats katru gadu pagarinās par vienu pumpura posmu;
3 — vecāka zara atjaunošana tuvāk stumbram (zarpamatnel)

Kad stumbrs sasniedzis sienas vai sētas augstumu (nav
vērts audzēt augstāk par 2— 3 m ), tad galotnes pagarir
nājums vairāk nav vajadzīgs, galējais pumpurs veido
beidzamo auglposmu.
DZINUMU IZLAUŠANA, GALOTNOSANA
UN PIESIEŠANA
Pie mums viena un tā pati vīnkoku šķirne veido daudz
lielāku augumu nekā dienvidos.
Liels augums ir labs, bet vīnkoka spēks jāvirza ne tikai
uz lapu veidošanu. Galvenais taču ir raža. Vienīgi, ja grib
iegūt daudz spraudeņu vīnkoku pavairošanai, tad to var
mazāk apgriezt, bet mazāka būs arī ogu raža. Augjkopības kanoni nosaka, ka koki un krūmi jāapgriež pēc iespē
jas agrāk, ziemas beigās, agri pavasarī pirms sulas cir
kulācijas.
P. Sukatnieks savā ilgajā praksē ir secinājis, ka vīn
koku zaru apgriešana jāsāk vasarā. Viņš pat atmetis tra
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dicionālo apgriešanu rudenī, kad beidz krūma veidošanu
un reizē iegūst materiālu spraudeņiem.
Pie mums vīnkokus pavasarī (kā to dara dienvidos)
nedrīkst griezt. Iekšējais sulas spiediens tad vīnkoku za
ros sasniedz 1,5—2,0 atmosfēras. Ja tad apgriež zarus,
lielās sulošanās dēļ krūms var stipri novājināties. Krasnodarā, piemēram, izmēģinājumu ceļā konstatēts, ka no
viena koka, regulāri atjaunojot griezumu, diennakts laikā
iztek 5 1 sulas. Jāsaka gan, ka vienā litrā ir tikai 1—2 g
sausnes, nedaudz kālija, kalcija un citu minerālvielu. Ja
kāds zars šajā laikā tiek nolauzts, tad sulošanu var ap
turēt, vairākkārt uzkaisot cementa putekļus vai zara galu
apdedzinot.
Ir ari citas domas, ka sulošana vīnogai nekādu lielo
ļaunumu nenodara. Taču mūsu apstākļos konkrētu pētī
jumu par šo jautājum u nav.
P. Sukatnieks uzskata, ka vīnkoku jāsāk apgriezt pēc
pilnīgas saplaukšanas. Ja daļa vīnkoku aug pie mājas
sienas un daļa dārzā, tad var pārbaudīt, griežot vienā un
tajā pašā dienā. Dārzā esošais vīnkoks bieži vien sulo, bet
pie mājas augošais — ne. Tas tāpēc, ka pie mājas tempe
ratūra, kaut arī rudenī, vienmēr ir par dažiem grādiem
augstāka un rētas paspēj apkalst.
Agros rudeņos jaunie zari bieži vien nepilnīgi nobriest.
P. Sukatnieks ieteic šādā gadījumā kokus atstāt neap
grieztus, jo neapgriezti labāk pārziemo. Vasarā apgrieša
nas darbi sadalās vienmērīgāk, rudeņos laika mazāk.
P. Sukatnieks zaru galveno griešanu sāk, kad kokam
izplaukuši pirmie ziedi. Sajā laikā griezumu rētas ātri
beidz sulot. Tad droši var izgriezt visus sīkos, kā ari ne
ražojošos, aizlūzušos un citus nederīgos zarus.
Jāizlauž visi vāji attīstītie dzinumi ar īsiem starppos;
miem, kā ari tie, kuri attīstījušies no rezerves pumpuriem.
Rūpīgi apskatot vīnkoka zarus, var atrast, ka dažkārt no
viena mezgla attīstījušies divi un pat trīs dzinumi. Jāat
stāj tikai viens, kurš attīstījies no galvenā pumpura, jo
tam ogu ķekaru vidējā masa ir lielāka.
Lai taupītu jauno koku spēku, lieko dzinumu izlaušanu
sāk, kad to garums ir 5— 10 cm. Aplaušanas tehnika ir
ļoti vienkārša. Atliek ar pirkstu uzspiest pie dzinuma pa
matnes — un tās viegli atdalās. Izlaužot liekos dzinumus,
jāņem vērā šķirnes īpatnības. Atsevišķām spēcīgi augo
šām šķirnēm, kurām ir samērā lieli ogu ķekari, uz kat
riem diviem augļzariem var atstāt vienu bezķekara zaru.
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Sajā laikā var izzāģēt arī daudzgadīgos nevajadzīgos
zarus.
Jānokniebj augļzaru galotnes aiz pēdējā ziedķekara.
Tad ziedi nenobirst, jo barības vielas tiem pieplūst pa
pildus. Citi vīnkopji aiz pēdējā ķekara vēl atstāj 4—6 la
pas un tikai tad galotno. To galvenokārt iesaka darīt mazražīgām šķirnēm ar sīkām ogām.
Galotņo pirms ziedēšanas, kad jau redzams nākamais
ziedķekars. Ja tas nav bijis iespējams, tad vismaz 7—
10 dienas pēc noziedēšanas.
Divas trīs nedēļas pēc pirmās apgriešanas koki atkal
jāpārskata. Ja šajā laikā jau izveidojušies lapu žākļu
dzinumi, tad tie jānokniebj. Katram žāk|u dzinumam at
stāj divas pirmās lapas (13. att.). Kad pēc laika žākļu
dzinums atkal turpina augt, tad no jaunā pieauguma pa
pildus atstāj tikai vienu lapu, un tā katrā nākamajā reizē
lapu skaitu var par vienu palielināt. 2ākļu dzinumus sāk
izkniebt, kad tie sasnieguši pirksta garumu.
Pilnīgi izlauzt žākļu dzinumu nedrīkst. Spēcīgi augo
šam kokam var sākt plaukt augļzara pumpurs — un vīn
koks var rudenī uzziedēt. Tad nākamajā gadā raža ir
maza.

13. att. Ž āk ļu dzin um u saīsina,
a ts tājo t divas pirm ās lapas

Ja žākļu dzinumi aug loti spēcīgi, tad tas nozīmē, ka
vīnkoks apgriezts, zari izlauzti un galotņots par daudz,
jo daļēji izjaukts līdzsvars starp auga virszemes daļu un
sakņu sistēmu.
Nozīmīgas ir tikai pirmās 2—4 lapas, jo tikai tās asimilātus novada pa dzinumu uz leju. Pārējo lapu barības vie
las tiek izmantotas žākļu dzinumu augšanai. Kā jau mi
nēts, žākļu dzinumus atstāj ar divām lapām, bet var mē
ģināt atstāt ar vienu. Gadās, ka tad bieži vien vairs ne
veidojas žākļu dzinuma otrās un trešās pakāpes dzinums.
P. Sukatnieks pēdējo reizi galotņo augusta pirmajās
dienās, nokniebjot jaunās galotnes visiem zariem. Nav no
zīmes tām ļaut augt līdz rudenim, jo vēlākie dzinumi
vairs nespēj nobriest un ziemojot aiziet bojā.
Pēc galotņošanas visas barības vielas tiek virzītas uz
ķekariem, daudzgadīgo stumbru un saknēm. Tas ari
sekmē ražas ātrāku ienākšanos un jauno dzinumu nobrie
šanu. Zaļo galotņu nokniebšana kavē neīstās miltrasas
attīstību. Kad jaunie dzinumi pastiepušies, tie jāpiesien.
Vasarā, izgriežot nevajadzīgos dzinumus un saīsinot
ražojošos, vienlaikus jālikvidē arī vītnes.
Dabiskos apstākļos tās augam kalpo, lai dzinumu pie
stiprinātu pie balsta. Audzējot pie špalieras vai sienas,
vītnes kļūst liekas. Rudenī tās traucē zaru nolaišanu
zemē. Augļzara apakšējam -posmam parasti vītņu nav.
Pirmās vītnes neražojošam dzinumam parādās, sākot ar
otro vai trešo, bet ražojošiem — sākot ar septīto vai as
toto posmu. Vītnei pretējā pusē izaug neliela, neattīstīta
lapa.
Vitis vinifera vīnogām vītnes parasti veidojas ik pēc di
viem posmiem, citām sugām šī kārtība ir jaukta.
Ja parādās vītne, tad aiz tās vairs ziedķekars nesekos.
Visas vītnes izgriežamas, jo to veidošanai augs patērē
daudz barības vielu.
Vislabāk ir veidot špalieru. Sim nolūkam vajag 3 m ga
rus stabus. Vēl labāk 40 mm vai vēl resnāku cinkotu cau
ruli iebetonēt cementa stabā. Virs zemes atstāj 2,0—2,5 m.
Vīnkoka dzinumu pie stieplēm visvienkāršāk piestiprināt
ar alumīnija stiepli. Tad to viegli noņemt ari rudenī. Sie
not ar auklu, vajag daudz vairāk laika.
Rakt zemē metāla caurules daudzi vīnkopji neatzīst.
Staba rajonā saknes vairāk cieš no sala. Ja lieto priedes
vai cita koka stabus, tie iepriekš noteikti jāimprignē.
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Pie stabiem pirmo stiepli (vislabāk cinkotu vai izolētu
vadu) piestiprina 35—45 cm no zemes. Pārējās atstarpes
var būt 45—50 cm.
Jaunos dzinumus izsien pēc iespējas lielākā laukumā,
lai tos labāk apspīd saule. Malējos piesien horizontāli, pā
rējos vēdekļveidīgi vertikāli. Sējumam jābūt izturīgam,
jāpaliek brīvai vietai dzinuma briešanai.
Dažkārt špalieras katrā rindā paralēli izvelk divas stiep
les. Viena no tām var būt polimēra aukla. Tad jaunos
zarus ievada caur stieplēm un ik pa gabalam piesien, jo
pretējā gadījumā vējš zarus var sadzīt par daudz vien
kopus.
Ja vīnkoku rinda ir gara, tad pēc katriem 5—6 m jāliek
vēl pa vienam stabam. Spalieru galos, ja vieta atjauj, jā 
liek atsaite, jo vieglā gruntī stabi no zaru smaguma var
nosvērties (14. att.)Spalieru var izveidot arī pie mājas sienas. Stabus var
pat nedaudz ieslīpi noliekt uz sienas pusi. Kopskats gan
ir nedaudz sliktāks, bet, jo vīnkoku zari tuvāk sienai, jo
vairāk tie saņem siltuma. Zarus var izvietot pat 5 cn>
attālumā no ēkas. Vēlams tikai, lai lapas nenoklāj visu
sienu. Liekos zarus izgriežot, panāk, ka vismaz viena
piektā daja sienas virsmas ir brīva. Tad tā vairāk uzkrāj
saules siltumu, kuru naktī atdod augam un līdz ar to
veicina vīnogu ražas ātrāku nogatavošanos.

14. att. Spaliera ar gala stabiem
«•>1007
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Vīnkoku stiprinājumu var veidot ari tieši pie mājas
sienas. Pa 2X 2 m iedzen lielāku naglu ar koka klucīti.
To pa vertikāli un horizontāli savieno ar resnāku stiepli
vai izolētu elektrības vadu. Pēc tam ik pa 50 cm kvadrā
tos iestiprina tievāku stiepli, tā veidojot horizontālu
līniju.
Var arī katru augu audzēt pie viena mieta, piestiprinot
tikai vienu stiepli mieta augšgalā. Tad augs ar vienu vai
diviem stumbriem iegūst 2 m augsta koka formu ar noka
reniem zariem. Priekšrocība ir tā, ka saule vairāk apspīd
augsni un to var apstrādāt divos virzienos, ātrāk nogata
vojas raža.
Dārza mājiņu projektos bieži vien vieta garāžai nav pa
redzēta. Seit vasaras mēnešos var izlīdzēties ar nelielu
lapeni (15. att.). Ik pa 1,5 m iedzen vai iebetonē puscollīgas caurules. Virszemes da|a — 2 m. Caurules galiem
uzmauc noteiktā garumā sagrieztas polietilēna caurules.
Tās vēl caurauž ar metāla vadu. Un «angārs» ir gatavs.
Atliek to apaudzēt ar sakietīgu šķirni, piemēram, ar
’Zilgu’, — un vasaras mēnešiem «garāža» gatava. Labums
divējāds — var mašīnu paslēpt no vasarīgās saules un

15. att. Karkass lapenei — mašīnas nojumei
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rudeni Ievākt vīnogu ražu. Ogrē un vairākās citās vietās
pēc šāda principa ir izveidoti īsti vīnkoku angāri. Tur tie
apaudzēti ar ’Alfu’ vai Mirkša vīnkokiem. Lapeni vēlams
izvietot dienvidu—ziemeju virzienā, lai saule apspīdētu
vīnkoku saknes abās pusēs vienmērīgi.

VĪNKOKU PAVAIROŠANA
Ja esam jau paspējuši nogaršot savā dārzā pirmās vīn
ogas, tad ir laiks domāt arī par stādu izaudzēšanu. Tas
nemaz nav sarežģīti. Pauls Sukatnieks saka, ka vīnkoki
aug kā kārkli, vajag tikai ielikt zemē. Tā ir — vīnkoki
pavairojami vieglāk nekā viens otrs cits dārzaugs.
Rudenī vīnkoki obligāti jāapgriež, spēcīgi augoši — pat
diezgan ievērojami. Parasti taču visus liekos zarus sade
dzina, bet vai mirkļa siltums ugunskurā ir labāks par
visas vasaras saules zeltu vīnogu ķekarā?

Koksnainie spraudeņi
Ja vīnkoki saauguši pārāk biezi, vienas šķirnes zari
krustojas ar blakus augošo augu, tad labāk vispirms tikt
pie skaidrības, kas tad katram augam pieder. Vispirms
augu nolaiž no špalieras. Tad ir droši, ka nesajauksies
šķirnes.
Vislabākie spraudeņi ir no zaru vidusdajas, kur bijis
ķekars. Pārāk resni un pārāk tievi spraudeņi dod vārgus
stādus.
Pēc pētījumiem Vissavienības Vīnkopības zinātniskās
pētniecības institūtā, spraudeņi, kuru diametrs ir 7—
10 mm, apsakņojas līdz 87%, bet 4—5 mm — tikai 32%.
Šie dati ir aptuveni, jo visas šķirnes neapsakņojas vie
nādi. Tātad visoptimālākais spraudeņu diametrs ir 6 —
12 mm. Nav lietderīgi sagatavot spraudeņus, kuru dia
metrs ir lielāks nekā 12 mm. Parastais zaru griešanas
laiks spraudeņiem ir vēls rudens — līdz salam. Citi uz
skata, ka tomēr labāk griezt pēc iespējas agrāk, lai grie
zuma vietas paspētu izkalst. Spraudeņu sagatavošanu var
sākt, ja zari ir nobrieduši. Orientējoši tas var būt oktobra
otrajā pusē. Lai pārliecinātos, vai zars ir pietiekami no
briedis, tas nedaudz jāsaliec. Ja dzirdama koksnes sprak09

šķcšana, tad zars ir nobriedis. Pārbaudīt var arī ar
1—2% joda šķīdumu. Nobriedušam zaram svaigi grieztā
vieta krāsojas zila.
Ja trūkst stādāmā materiāla, var izmantot arī divgadīgus dzinumus. Vienīgi spraudeņa galā tad jābūt vien
gadīgajam pieaugumam ar vienu vai diviem pumpuriem.
Vīnkoku apgriešanu vajag pabeigt rudenī. Tajā pašā
dienā zarus sadala, iesaiņo, novieto glabātavā. Pretējā
»adījumā tie izkalst, nākas pat vienu divas dienas mērcēt
nn tikai tad sasaiņot.
Ja rudens ir samērā silts, tad zarā turpinās uzkrāto
barības vielu pārvietošanās. Zaru griezuma brūces var
>ākt apaugt, izveidojas kalluss, sakņu aizmetņi. Ja šādu
Igāk uzglabātu zaru sagriež spraudeņos, tad no vidus!a|as un galotnes ņemtie gabaliņi tik labi neapsakņojas.
Zaru griešanas leņķis nav vēlams lielāks par 45°.
Vienlaikus arī likvidē žākļu dzinumus un vītnes. Dien*
vidos zarus sadala pa 50—70 cm. Pie mujns ne visi dzi
numi sasniedz šādu pieaugumu. Tik garū§ ari grūtāk
ieziemot. Pavairošanai paredzētos zarus parasti sadala,
atstājot divus vai četrus pumpurus, atstājot virs un zem
iem pēc iespējas garāku zara daju. Tas tāpēc, ka pava
sarī griezuma vietas jāatjauno.
Lai nesajauktu šķirnes, no viena krūma grieztos zarus
’lilīt sadala un pārsien ar izturīgu auklu, kura pa ziemu
nesatrūd. Pievieno uz plāna metāla loksnītes vai staniola
’entes ar lodīšu zīmuli uzrakstītu nosaukumu. Der ari
plastmasas plāksnītes. Visa šī minimālā kārtība vajadzīga
tāpēc, lai tautā neizceļotu vīnkoks ar nepareizu nosau
kumu.
Ja nu tomēr ar vīnkoku plašāku pavairošanu negrib
nodarboties, tad labas šķirnes vīnkoku zarus nevajadzētu
aizsviest projām. Var taču pāris labāk nobriedušu zaru
ītstāt rudenī turpat zem krūma. Ja nebūs pārāk silts un
sauss rudens, zarus laikus apsegs sniegs, tad tie arī va
rēs saglabāties līdz pavasarim. Nokūstot sniegam, tie jā 
pasargā no izkalšanas.
Kādu rudeni autors, apgriežot 'Zīda ķekaru’, paresnu
viengadīgu zaru ar diviem pumpuriem tūlīt iesprauda
augsnē netālu no mātesauga. Ziema bija diezgan silta,
vīnkoki sasegti. Tiklīdz augsne pie mājas pamatiem labi
sasila, iespraustais zars drīz izveidoja skaistu, zaļu dzi
numu.
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Lai aizkavētu pelējuma rašanos, Ieteicams spraudeņus
uz dažām sekundēm iemērkt 5% dzelzs vitriola šķīdumā
un apkaltēt.
Spraudeņus pa ziemu var uzglabāt dažādi. Sākumā
autors praktizēja spraudeņu uzglabāšanu samitrinātā
kūdrā. Viņš pāris saišķu ar spraudeņiem ietina labi sa
mitrinātā avīzē, ielika plastmasas maisiņā, stingri aizsēja
un novietoja pieliekamajā. Pēc tam aizmirsa. Kad atcerē
jās, tad dažam jau bija pāris centimetru garas saknes.
Dzinumus tie deva sliktāk nekā zari ar kallusa aizmet
ņiem. Visus spēkus spraudenis bija atdevis diezgan pa
resno sakņu veidošanai. Mazās saknītes bez augsnes ne
veidojas, tāpēc tālākai augšanai pietrūka spēka. Uzgla
bāšanu polietilēna maisiņos (tikai bez samitrinātas avī
zes) autors praktizē jau vairākus gadus. Baušķenieks
J. Lazdiņš arī izmanto polietilēna maisiņus, pa ziemu tos
pakar pagraba kāpņu telpā, kur temperatūra ir aptu
veni 2 °C.
Spraudeņus var uzglabāt ari kastē, mitrās smiltīs, vēsā,
nesalstošā vietā.
Dienvidos vīnkokiem miera periods ir apmēram 3, pie
mums tas ilgst 5—6 mēnešus. Ja temperatūra paceļas
augstāk par nulli un ir daudz mitruma, tad miera pe
riods beidzas daudz ātrāk. Var pietikt ar trim mēnešiem.
Maskavas apgabala vīnkopis I. Kozlovs uzskata, ka,
uzglabājot sagrieztos vīnkoka zarus, temperatūrai jābūt
daudz zemākai, dažus grādus pat zem nulles. Viņš divas
reizes ir saņēmis spraudeņus no Timirjazeva Lauksaim
niecības akadēmijas, kur tie atradās kastēs smiltīs 2—4°C
temperatūrā. Daudziem spraudeņiem pumpuri bija izpu
vuši.
Literatūrā gan vairākkārt ir minēts, ka uzglabāšanai
nepieciešamā temperatūra ir tieši 2—4°C. Ja tā ir aug
stāka, tad var sākt plaukt pumpuri, straujāk attīstīties pe
lējuma sēnes.
I. Kozlovs ar labām sekmēm izmēģinājis ari citu paņē
mienu. Nogrieztos zarus viņš noliek šķūnī un cieši no
sedz, lai tie neiekaist. Kad ir skaidrs, ka sniega sega būs
pastāvīga, viņš spraudeņus trīs dienas patur ledainā
ūdenī, apkaltē un pēc tam saliek kastē. To novieto ēnainā
vietā, apber ar sniegu un aplaista ar ūdeni, lai izveidojas
ledus kārta. Kad pēdējais sniegs sāk nokust, tad kasti ar
zariem uz 10 dienām ieliek ledainā ūdenī. Pēc tam sprau
deņus dezinficē 5% dzelzs vitriola šķīdumā.
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Stādu audzētava dzīvoklī
Stādus var sākt audzēt marta pirmajā dekādē. Vispirms
jāizgatavo kaste ar 20 cm augstām malām, no kurām
viena ir noņemama. Ja mājās ir centrālapkure, tad visla
bāk ņemt garu, šauru kasti, kuru var uzlikt uz radiatora
pievadcaurules.
Var izgatavot ari divas vienādas kastes. Augšējā kal
pos spraudeņu apsakņošanai. Apakšējā iemontē vienu vai
divas elektrospuldzes. Tās no apakšas silda virsū uzlikto
kasti (16. att.). Kādas spuldzes lietot, to nosaka ekspe
rimentālā ceļā. Var jau iztikt ari bez kastes papildu ap
sildīšanas. Tikai tad spraudeņi apsakņojas daudz gausāk,
tiem ir mazākas saknes.
Ja izdodas pie kastes grīdas augsni sasildīt līdz 20—
25 °C, tad apsakņojas visstraujāk.
Spraudeņu kvalitāte
Kad nepieciešamais inventārs sagādāts, tad var sākt
pārbaudīt, kā saglabājušies spraudeņi. Appelējuši zari nav
derīgi. Zariem atjauno griezumu. Ja mizas iekšējā kārta
ir zaja, tad viss ir kārtībā. Ar žileti var gareniski pār
griezt arī kādu pumpuru. Arī tam jābūt zajam.
Visiem derīgajiem zariem virs augšējā pumpura atstāj
1,5—2,0 cm garu koksnes daļu. Apakšā griež taisni zem

16. att. Apsildāma spraudeņu apsakņojamā kaste
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17. att. Spraudeņu sagatavošana apsakņošanai (augšā — vienpumpura spraudenis)

pumpura (17. att.). Tad zarus uz 2—3 dienām iemērc
ūdenī. Nedrīkst sajaukt šķirnes. 16— 18°C temperatūrā
spraudeņi diezgan ātri uzsūc valgmi. Vēsākā ūdenī jā 
mērcē ilgāk. Pirms mērcēšanas spraudeņus, sākot no Iejasgala un beidzot apmēram ap pusi, ieskrāpē no visām
četrām pusēm. To dara ar parasto dārza zāģi. Labāk, ja
to var nostiprināt. Tad spraudeni saņem aiz tievā gala,
bet otru galu piespiež ar pirkstu un velk šķērsām pāri
zāģa zobiem. Uz mizas paliek garenas svītras. Pavairo
jot lielāku daudzumu vīnkoku, var noderēt 18. att. re
dzamā palīgierīce. Ieskrāpētās vietās veidojas ātrāk un
vairāk sakņu aizmetņu.
Ja zari Joti labi saglabājušies, mitruma pietiek, tad
ūdenī atstāj vienu dienu, bet pārāk izkaltušus mērcē pat
5—7 diennaktis. Odens katru dienu jāmaina. Pārcensties
ar mērcēšanu nevajag. Jo ilgāk tie atrodas ūdenī, jo vai
rāk samazinās zarā palikušās barības vielas.
Spraudeņa piesātinātību ar ūdeni var pārbaudīt. Ja
svaigā griezuma vietā, uzspiežot ar nazi, parādās ūdens
piliens, tad mērcēšana jāpārtrauc. Kad sāk briest pum
puri, zaru peldināšana jābeidz.
Var mērcēt arī tikai zara galus ('/3 )- Līdz šim autors
praktizējis visa zarā piesūcināšanu.
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Pirmā atkāpe — augšanas stim ulatori
Vīnoga samērā viegli apsakņojas, bet, ja ir augšanas
stimulatori, tad tos var lietot.
Lai pastiprinātu sakņu veidošanos, lieto heteroauksīnu
(p-indoliletiķskābi), a-naftiletiķskābi (AHY) un 2,4-dihlorfenokrisviestskābi (ZIM).
Spraudeņus mērcē heteroauksīna ūdens un spirta m ai
sījumā, kura koncentrācija 0,03—0,04% (0,3 g uz 1 1),
AHY šķīduma — 0,0025%, bet flM — pat 0,0002%.
22—24 °C spraudeņu apakšējos galus šķīdumā patur
12—24 st. Vēsākā tem peratūrā stimulatori efektu nedod.
Ar tiem spraudeņus apstrādā pēc mērcēšanas ūdenī.
A ugšanas stimulatori veicina mizas šūnu dalīšanos un
sakņu un piesakņu veidošanos. To ietekmē šūnu apvalks
kļūst elastīgāks, tāpēc tām vairāk pieplūst ūdens ar tajā
izšķīdušajām barības vielām.
Apstrādājot zarus ar stimulatoriem, nav nepieciešama
spraudeņu galu ieskrāpēšana. Daudzi vīnkopji uzskata,
ka ieskrāpēšana aizstāj kallusēšanu.
Spraudeņi pēc a p strādāšanas ar stimulatoriem izaug
divtik spēcīgi, ar lielāku sakņu sistēmu un lapojumu. Tiem
līdz rudenim attīstās apmēram 15, bet pārējiem tikai
7—8 lapas.
Heteroauksīns ir balta kristāliska viela, kas viegli šķīst
etilspirtā, ēterī, bet vāji — ūdenī un benzīnā. Kristāliskā
veidā hermētiski slēgtā traukā tumšā, vēsā vietā hetero
auksīns uzglabājas vairākus gadus, nezaudējot fiziolo
ģisko aktivitāti. Lai vienkāršotu darba šķīduma p a g a ta 
vošanu, stimulatoru vispirms šķīdina nelielā spirta vai
degvīna daudzumā. Var ņemt arī jēlspirtu. Ja parastais
dzeramais ūdens ir joti ciets, to ieteicams iepriekš uzvā
rīt un nostādināt.
Šķīdināšanai ņem 5— 10 ml degvīna uz litru ūdens.
Stimulatora pulveri vispirms šķīdina degvīnā. Iegūto
koncentrātu pielej attiecīgam daudzumam auksta ūdens.
Šķīduma sagatavošanai drīkst lietot tikai stikla vai
emaljētus traukus. Apmaisīšanai lieto stikla vai plastm a
sas stienīti.
Lai pastiprinātu augsnes stimulatora fizioloģisko iedar
bību, uz katru darba šķīduma litru ieteicams pieliet 3—
5 ml glicerīna, tad a u g šanas stimulatori tik ātri neiztvaiko
un ilgāk iedarbojas uz augu.
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Šķīdums jāsagatavo noteiktas koncentrācijas. Kļūdo
ties var panākt pretēju iedarbību.
Šķīdumu gatavo tieši pirms lietošanas, jo tas ātri zaudē
aktivitāti.
Viss teiktais attiecas arī uz pārējiem stimulatoriem.

Otrā atkāpe
Pumpurus, kuri ir zem augsnes, nevajag izlauzt. Tas
tāpēc, ka vīnkokiem ir ļoti izteikta polaritāte — pirmais
sāk augt augšējais pumpurs, bet saknes attīstās sprau
deņa pašā galā. Neizlauztie pumpuri pāriet snaudošā stā
voklī. Mūsu klimatiskajos apstākļos tas ir svarīgi. Nelab
vēlīgos laika apstākļos, virszemes daļai nosalstot, šis
pumpurs var dot jaunu dzinumu.

Trešā atkāpe
Ja sakņu veidošanās zonā nav augstāka temperatūra kā
augsnes virskārtā, tad augšējais pumpurs izplauks, pirms
sākuši veidoties sakņu aizmetņi. Pumpurā ir vairāk ba
rības vielu.
Lai aizkavētu pumpura plaukšanu, praktizē, ka pēc
spraudeņu iestādīšanas augšējo pumpuru apber ar plānu,
irdenu augsnes kārtu. To pirms stādīšanas var ari iemērkt
kaļķa pienā. Ja sakņu attīstība atpaliek, tad pavairošana
var būt nesekmīga.

Ceturtā atkāpe
Viens no spraudeņu sagatavošanas paņēmieniem ir
kallusēšana jeb diedzēšana. So paņēmienu parasti lieto
dienvidu rajonos.
Tā būtība — spraudeņa augšējo pumpuru tur auk
stumā, bet apakšējo daļu — siltumā.
Vīnogu zariem atjauno apakšējo griezumu, sasietus
saišķos, tos novieto ūdenī.
Dienvidu republikās pēc mērcēšanas spraudeņus ierok
bedrē. Pirms tam tur novieto ledu. Augsnes virskārta virs
spraudeņiem ir plāna, tā saulē ātri sasilst un griezuma
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vietās 20—25 dienu laikā parādās sakņu aizmetņi —
kalluss.
Paņēmienu ir ļoti daudz. Spraudeņus var diedzēt arī
zem lecekšu loga. Tur vieta ir 500—600 zariem. Tempera
tūrai jābūt 25—28 °C. Ja tā ir virs 30 °C, lecektis jāvēdina.
To pašu var darīt arī siltumnīcā. Zarus var ievietot arī
spainī un augsnes virskārtu sildīt ar elektrolampu utt.
Kad parādās kalluss, diedzēšanu beidz un spraudeņus
stāda dobē. Viss šis process jāvirza ar tādu aprēķinu, lai
diedzēšanas beigās augsne stādīšanas dziļumā būtu iesi
lusi līdz 10 °C. Ja temperatūra ir zemāka, kalluss var aiz
iet bojā._ Vieglās augsnēs, kuras ātrāk iesilst, spraudeņus
var izstādīt agrāk.
Stādīšana
Apsakņojamo k a s ti. noliek uz sāniem, ar atņemamo
malu uz augšu. Vispirms ieber 3—4 mm mitru kūdru vai
zāģu skaidas. Tad ar minimālu atstarpi sarindo spraude
ņus, uzber atkal substrāta kārtu, stingri piespiež un liek
jaunu rindu. Tā turpina, līdz kaste piepildīta. Ja ir vai
rākas šķirnes, tad tās jāatdala cita no citas. Pieskrūvē
atņemamo malu un kasti novieto virs sildelementa (cen
trālapkures caurules, spuldžu kasies u. c.). Atkarībā no
temperatūras režīma četrās nedēļās jāparādās sakņu aiz
metņiem.
Sajā laikā, it sevišķi dzīvoklī ar centrālapkuri, ir sva
rīgi, lai spraudeņu virszemes daļa neiekaistu.
Vismaz katru otro dienu kasti apsmidzina ar 25 °C siltu
ūdeni. To ļoti parocīgi izdarīt ar šampūna vai kādu citu
plastmasas pudeli. Aizskrūvējamā korķī izdur daudzus sī
kus caurumiņus — un ideāls smidzinātājs ir gatavs.
Iespraužot pāris lokveida stieplīšu, kasti var apvilkt ar
polietilēna plēvi. Iznāk neliela minisiltumnīca. Taču ir
gadījies, ka, aizmirstot to regulāri vēdināt, spraudeņus
pārņem pelējums, vēl neizplaukušie pumpuri aiziet bojā.
Apsakņojušos augu skaits stipri samazinās.
Kad saskrāpētajās vietās parādās saknītes, izplaukst
pumpurs, spraudeņi nekavējoties jāstāda atsevišķos māla,
plastmasas vai papīra podos. Spraudeņus, kuriem vēl nav
sakņu aizmetņu, liek atpakaļ kastē un turpina ieturēt ne
pieciešamo siltuma un mitruma režīmu.
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Piektā atkāpe
Podiņus var izgatavot no polietilēna plēves piena pake
tēm. Tajā ieliek 0,3 1 pudeli, aptin maisiņu un ar lod
āmuru piekausē pieliekto malu. Apakšā jāizgriež vēl ne
lieli caurumiņi ventilācijai un liekā mitruma aizplūšanai.
Piena paketi var izmantot ari viena vai divu stādu audzē
šanai. Atliek tikai to piepildīt ar augsni, ielikt pāris sprau
deņu. Plastmasas maisiņu uzliek uz radiatora. Ja augsnes
temperatūra paaugstinās virs 25 °C, tad apakšā jāpaliek
dēlītis. Regulāri jāapsmidzina un jāgaida zaļie dzinumi.
Var ari 20—25 cm platu polietilēna vai biezāka papīra
lenti vairākas reizes aptīt ap pudeli un apakšējo malu
vienkārši pieliekt. Daudzkārt izmantojamas plastmasas
pudeles, lielāka izmēra aerosola baloni. Nozāģē kakliņa
daļu, apakšā izdur 7—8 mm caurumu. Vēl vajadzīga
skārda ripa ar nedaudz mazāku diametru. To iemet traukā
un var sākt stādīt. Ripa kalpo, lai stādu ar augsni pēc
kārtīgas samērcēšanas izstumtu laukā.
Augsnes sagatavošana
To var sagatavot no 3—4 daļām melnzemes un vienas
daļas rupjas smilts. Par to jāpadomā jau rudenī.
Praktiski izmanto kūdru ar nelielu grants piejaukumu.
Citi izmanto kūdru maisījumā ar zāģu skaidām. Augstā
purva sūnu kūdra, kura maz sadalījusies, ir labs substrāts
stādu audzēšanai.
Kūdrai ir labas aerācijas spējas, labi cirkulē barības
elementi un ūdens. Bez tam kūdrā ir arī augšanas stimu
latori un hormoni, kas veicina augu attīstību. Tā ari ir
ideāla vide augu papildmēslošanai. Un sen zināma patie
sība, ka slikti vai nepareizi mēsloti augi vēlāk arī slikti
aug un attīstās.
Sfagnu kūdrā salīdzinājumā ar augsni augi attīstās
ātrāk. Kūdrā nav nezāļu sēklu, augu kaitēkļu un slimību
ierosinātāju.
Pirms izmantošanas kūdra jāneitralizē. Parasti uz 1 m3
kūdras ņem 4,0—4,5 kg krīta.
Ja kūdra stipri sadalījusies, tad krīta vajag vairāk.
Labs kaļķošanas materiāls ir maltais nededzinātais dolo
mīts. Salīdzinājumā ar krītu tas jālieto divas reizes vai
rāk. Ja nav ne viena, ne otra, var izmantot būvkaļķus,
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tikai tad deva uz 1 m8 ir 2,0—2,5 kg. Kūdru ar kaļķiem
jāsamaisa pāris nedēļu iepriekš, pamatīgi jāsalaista. Bez
pietiekama mitruma kalcijs kūdras skābumu neitralizē ļoti
lēni. Ar ļoti labiem panākumiem var izmantot pelnus.
Kūdras pelnus ņem divas reizes vairāk nekā koka pelnus.
1 m3 sūnu kūdras pievieno līdz 2 kg «K» markas piln*
mēslojuma un 1,5 kg superfosfāta. Nelielam kūdras dau
dzumam pilnmēslojumu var pievienot arī šķidrā veidā.
Kad sāk stādīt, poda vienā trešdaļā ieber labi samaisītu
un samitrinātu augsni, ievieto spraudeni un piepilda ar
augsni. Tad to novieto uz palodzes, tuvāk gaismai. Visu
laiku, kamēr podi ir telpā, jārūpējas, lai augsne visā stāda
garumā vienmēr ir mitra.
Autors ir vienlaikus redzējis vīnkopju apsakņotus
spraudeņus. Augšanas apstākļi aptuveni vienādi, bet vie
nam tie bija samērā gari un izstīdzējuši, otram īsi un
spēcīgi. Izrādījās, ka īsie un spēcīgie vīnkoku stādi lais
tīti ar minerālmēsliem un govs mēslu atšķaidījumu. Pieredzējušākie vīnkoku audzētāji atzīst, ka atsevišķi podos
izstādīti apsakņoti spraudeņi jāmēslo līdzīgi rožu dēs
tiem — uz vienu spaini ūdens ņem 0,5 kg svaigu govju
mēslu un 40 g superfosfāta.
Vīnkokus pirms izstādīšanas laukā pakāpeniski norūda,
pieradina pie gaisa un saules.
Pēc 5—6 dienām rīta un vakara pusē stādus var novie
tot saulē, bet karstajā pusdienas laikā tie tomēr jānoēno.
Vēl pēc nedējas tos var izstādīt jau dārzā (ja salnas vairs
nav gaidāmas).
Lai pašā sākumā stāds sāktu veidoties ar diviem dzi
numiem, spēcīgu sakņu sistēmu, jau pirms izstādīšanas
aiz piektās lapas var nokniebt galotni.
Baušķenieks J. Lazdiņš spraudeņu apsakņošanai mājas
pagrabtelpā virs centrālapkures caurules izgatavojis spe
ciālu slēgtu skapi, kurā uz redelītēm var novietot trīs
standarta stādu kastītes.
Viņš praktizē vīnkoku pavairošanu ar vienpumpura
spraudeņiem. Tos mērcē, tad aptuveni 8 cm zem pumpura
atjauno griezumu. Spraudeņa kātu viņš nesaskrāpē. Citi
vīnkopji savukārt vispirms atjauno griezumu un tad
mērcē.
Zarus kastītēs saliek tā, lai pumpurs būtu nedaudz virs
augsnes. No apakšas kastītes silda centrālapkures cau
rule, no augšas — spuldzes.
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Kad spraudeņļem parādījušās 2—3 cm garas saknes,
tos pārstāda atsevišķos podos, kuros ir kūdras un zāģu
skaidu maisījums. Citi dārzkopji pārstāda tūlīt pēc sakņu
aizmetņu parādīšanās.
Apsakņošanās laikā J. Lazdiņš cenšas uzturēt 25—30 °C
temperatūru. Par augšējā pumpura priekšlaicīgu izplauk
šanu viņš daudz neraizējas. J. Lazdiņš savos konkrētajos
apstākļos secinājis, ka pumpurs gan nedaudz ātrāk sāk
plaukt, bet pēc tam tūlīt veidojas arī sakne.
Ap 95% no visiem spraudeņiem regulāri apsakņojas.
Vienpumpura spraudeņi
Ja ir vajadzība daudz ātrāk savairot vērtīgu un retu
vīnkoku šķirni, tad var rīkoties vēl savādāk.
Jāsagatavo kastīte ar 5 cm augstām malām. Divas treš
daļas tās piepilda ar mitru kūdru vai zāģu skaidām. Tad
ņem izmērcēto zaru un to sagriež vienpumpura 3—4 garos
spraudeņos. Pumpurs paliek spraudeņa vidū, griezums
abos galos ir slīps. Lai būtu garantija par katra pumpura
dzīvotspēju, var izdarīt pārbaudi. Kastītē vispirms ieber
mitras smiltis, tad guļus rindā saliek spraudeņus. Tos vēl
nedaudz apber ar mitru kūdru vai zāģu skaidām tā, ka
pumpuri tik tikko samanāmi. Tad uzliek stiklu un kastīti
novieto labā apgaismojumā. Pēc pāris dienām, ja smilts
temperatūra ir 20—25 °C, gaisa mitrums zem stikla 90%,
pumpurs var sākt raisīties.
Plaukstošajiem spraudeņiem ar nazi ieskrāpē koksni
pumpuram pretējā pusē. Sarindo atpakaļ kastītē, kurā šo
reiz jau iebērta kūdra vai mitras zāģu skaidas. Virsū uz
kaisa upes granti, lai cauri spīd tikai pumpuru gali. Visu
samitrina, uzliek stiklu un novieto gaišā vietā uz palodzes.
Reizi pa reizei substrāts jāsamitrina, kastīte jāpavēdina.
Ieteicams to arī sākumā pasildīt no apakšas — novietot
tuvāk radiatora siltajam gaisam.
Kad spraudeņi sāk augt, jau izveidojušās pirmās sak
nītes, tos pārstāda atsevišķos podos. Sākumā var izman
tot kondensētā piena kārbas. Tās dibenā izsit apmēram
5 mm caurumu. Iekšā iemet kārbas vāku, ar kuru stādu
izstumj no trauka.
Vīnkoku pavairošanai ir daudz variantu.
Tā, piemēram, Rumānijas Vīnogu un vīnkopības zināt
niskās pētniecības institūta speciālisti izstrādājuši un ap
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guvuši paātrinātu vīnkoku pavairošanas metodi. Pavasari
zarus ar vienu vai diviem pumpuriem steidzināti audzē
siltumnīcās ar ūdeni pildītos cinkotos traukos, pēc tam
pārstāda polietilēna podos, tad — laukā dobēs. Rezultātā
no vienpumpura spraudeņiem gadā iegūst 80—90% pirm
klasīgu stādu.
Lapainie spraudeņi
Sis paņēmiens dod iespēju ļoti strauji savairot vīn
kokus. No pieauguša vīnkoka var sagatavot pat 100—200
stādu. Taču jābrīdina, ka, šādi pavairojot, vajag daudz
lielāku rūpību un vairāk darba.
Stādāmais materiāls jāsagatavo tūlīt, līdzko vīnkokiem
parādās pirmie žākļu dzinumi un pirmie zaļie dzinumi,
kuri krūma veidošanai nav vajadzīgi. Vislabāk zaļās la
pas spraudeņi padodas tieši intensīvās augšanas periodā.
Tomēr neder , pārāk izstīdzējuši, zālaini dzinumi. Ja vīn
koks, no kura grib iegūt spraudeņus, pavasarī aug gausi,
to vajag biežāk aplaistīt.
Pirms paredzēto dzinumu izgriešanas tiem lietderīgi no
kniebt galotni. Tad zars ir bagātāks ar barības vielām.
Zaļos spraudeņus griež zem un virs mezgla. Sādi katram
spraudenim ir divi pumpuri. Apakšējo lapu nogriež pil
nīgi, bet augšējo ar žileti samazina uz pusi vai pat par
2/3. Bez lapas spraudenis neapsakņojas.
Vairāki dārzkopības speciālisti uzskata, ka za|ie sprau
deņi pat ātrāk un labāk iesakņojas, ja tos zem mezgla
nevis nogriež, bet gan nolauž.
Ir arī pilnīgi pretējs uzskats par augšējās lapas apgrie
šanu. Ja to samazina, aizkavējas apsakņošanās.
Ja apsakņo siltumnīcā un izmanto upes granti, tad
spraudeņu kasti var ievietot lielākā traukā ar ūdeni. S il
tumnīcā tas būs pietiekami silts. Ūdens augšējam līme
nim jābūt 3—4 cm zem spraudeņu kātu galiem.
Lai pārliecinātos par zaļo dzinumu apsakņošanas iespē
jām, autors ņēma māla podu ar mitrām upes smiltīm,
ielika tajā spraudeni, kuram no zaļās lapas atstāja tikai
apmēram 4 cm2. Tad uzlika burciņu un podu ieraka aug
snē neapkurināmā siltumnīcā. Nekādu vērību spraudenim
vairs nepievērsa, pēc diviem mēnešiem saknes bija
3—4 cm garas, pumpurs gan vēl nebija sācis raisīties. Šo
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eksperimentu autors bija sācis pārāk vēlu — vasaras
vidū, tāpēc ar? palika pusceļā.
Spraudeņi regulāri jārasina.
Vislabāk apsakņot kastē ar kūdru, kura saglabā m it
rumu, var izmantot arī skalotu upes granti. Apmēram
10 cm attālumā citu no cita 2 cm dziļi iesprauž sagata
votos zajos dzinumus. Kasti var pārklāt ar cieši piegu
lošu stiklu vai polietilēna plēvi. Ja grants temperatūra ir
ap 25 °C, augsts gaisa mitrums, tad apsakņošanās noris
labi. Spraudeņi obligāti jālaista ar siltu ūdeni. Jārūpējas,
lai kaste ar spraudeņiem naktīs neatdzistu. Visizdevīgāk
to novietot stikla vai plēves siltumnīcā. Vēl labāk, ja ap
sakņošanas kasti var novietot virs sildķermeņa, lai grants
temperatūra būtu nedaudz augstāka par apkārtējā gaisa
temperatūru.
Naktī grants temperatūra nedrīkst pazemināties zem
20 °C, bet dienā pacelties augstāk par 35 °C. Bez termo
metra te neiztikt.
To visu ievērojot, apmēram pēc divām nedēļām sprau
deņa apakšējā galā parādās pirmie sakņu aizmetņi. Sajā
laikā vairāk jāvēdina, temperatūra vairs nav nepiecie
šama tik augsta. Pēc 15 dienām saknes jau ir ap 5 cm
garas. Sajā laikā jāsāk raisīties pumpuram.
Tad zaļie spraudeņi jāizstāda atsevišķos podos, kuros
tie aug līdz nākamajam pavasarim.
Podus vispirms līdz pusei piepilda ar labu, Irdenu un
auglīgu augsni. Spraudeni uzmanīgi izņem no grants,
ieliek podā, saudzējot saknes. Trauku piepilda ar augsni
un bagātīgi aplej. Uz īsu brīdi var ielikt ūdenī.
Sākumā jāmēģina spraudeņiem radīt tādus pašus ap
stākļus, kādi bija apsakņošanas kastē. Tikai vēlāk tos pa
mazām pieradina pie āra gaisa. Augusta beigās nokniebj
galotnes pumpuru, lai spraudenis labāk nobriest. Ja ru
denī gaidāmas agras salnas, podus ar stādiem ienes sil
tumnīcā vai augu mājā. Ja tuvojas sals un ir iespējas,
spraudeņus var pārnest gaišā, siltā telpā. Praksē pats grū
tākais ir spraudeņu (un it sevišķi lapaino) saglabāšana
pirmajā ziemā.
Ja dārzā vai tā tuvumā ir aka vai pietiekami dziļš dī
ķis, kas neaizsalst līdz dibenam, var pārbaudīt vairāku
puķkopju pieredzi. Kad lapainie spraudeņi beiguši augt,
tos izņem no augsnes, apgriež, atstājot vienu vai divus
pumpurus, bet saknes iemērc māla putriņā. Kad tās ne
daudz apkaltušas, stādus sasien saišķos un saliek dubultā
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polietilēna maisā, tos vienu pēc otra aizkausē. Tad saini
iegremdē ūdenī, lai pārbaudītu hermētiskumu. Ja viss
kārtībā, maisam piesien smagumu un nogremdē ūdens
krātuvē līdz pavasarim. Pavasarī, kad augsne pietiekami
iesilusi, beigušās salnas, spraudeņus iestāda dobē.
Nediedzēto spraudeņu izstādīšana un kopšana
Valda uzskats, ka īstais brīdis, kad neapsakņotos sprau
deņus stādīt dārzā, pienācis tad, kad vīnkokam sāk rai
sīties pumpuri. Tā ir zīme, ka augsne pietiekami iesilusi.
Parasti tas notiek maija beigās, jūnija sākumā, atkarībā
no vietas, kur vīnkoki aug.
Stādot spraudeņus uzreiz dārzā, tos var ņemt garākus,
ja starpposmi nav sevišķi gari, pat ar četriem pumpuriem.
Pirms stādīšanas tos 2— 3 dienas mērcē, katru dienu m ai
not ūdeni. Pirms mērcēšanas atjauno apakšējo griezumu,
visus pumpurus saglabā. Ja koksnes daļa virs augšējā
pumpura atstāta pārāk gara, arī to slīpi nogriež.
Lai ātrāk un spēcīgāk veidotos saknes, spraudeņa apak
šējo daļu ieskrāpē.
Kad viss sagatavots, dobē izrok 30—40 cm slīpu grā
vīti. Daži to rok ar stāvu malu. Spraudeņa gals šādā ga
dījumā ir dziļāk augsnē, bet pie mums augsne, kā zi
nāms, tik labi neiesilst kā dienvidos.
Uz slīpā grāvīša malas 10— 12 cm attālumā sarindo
spraudeņus (18. att.). Vadziņu līdz pusei pieber, noblietē
un labi salej — pat trīs četrus spaiņus uz 1 m. Kad ūdens,,
iesūcies, pabeidz vadziņas piebēršanu, augsni nenoblietējot.
Izstādot spraudeņus dārzā, vienu vai divus pumpurus
atstāj virs augsnes. Lai neiekaistu, tos nosedz ar irdenu
kūdru. Daži vīnkoku audzētāji spraudeņus pārklāj ar pa
rafīnu. Izkausētā parafīnā (80—90 °C) uz sekundi iemērc
zara augšdaļu. Plānā parafīna kārtiņa aizsargā pumpuru.
Ar stādīšanu pavasarī nevajag vilcināties. To novēlojot,
līdz rudenim jaunie dzinumi nepaspēj pietiekami izaugt un
nobriest. Ja rudenī gaidāmas agras salnas, jaunie dzinumi
jācenšas pasargāt no salnām — jo garāks būs veģetāci
jas periods, jo labāk. Pārziemo tikai tā dzinuma daļa,
kas rudenī pārkoksnējas, iegūst skaistu, brūnganu no
krāsu.
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18. att. Nedicdzēto spraudeņu izstādīšana dobē
A iig S i — palīgierīce s p r a u d e « ; sašvīkošanal. C au r zobiem }ap3rvelk, Viegli pie*
spiežot, 3 vai 4 reizes

Augusta beigās visiem zariem jānokniebj galotnes.
Žākļu dzinumi, ja tādi parādās, regulāri jāsaīsina. Pec
lapu nobiršanas dzinumus apgriež, atstājot vienu vai di
vus pumpurus. Ja spraudeņus labi kopj, tiem pietiek sil
tuma un mitruma, augsne ir auglīga un vienmēr irdena,
vasaras sākumā dod nedaudz kompleksā papildmēslojuma, augustā nedaudz kālija un superfosfāta, tad jau
pirmajā gadā iegūst attīstītu vīnkoka stādu. Nākamajā
pavasarī to var pārstādīt augšanai paredzētā vietā.
Labam stādam ir attīstīta sakņu sistēma un viens divi
dzinumi, kam labi nobrieduši trīs vai četri pumpuri.
Pastāvīgā vietā stāda tikai spēcīgus stādus. V ājāk at
tīstītos audzē vēl vienu vasaru.
Ja stādus pa ziemu atstāj dobē un jauno dzinumu pie
augums ir neliels, sakņu sistēma vāja, tad tie rūpīgi jāie
ziemo. Tiklīdz augsne nedaudz sasalusi, dobi bagātīgi
noklāj ar sausu pakaišu kūdru, zāģu skaidām vai lapām
un nosedz ar plēvi vai citu ūdens necaurlaidīgu materiālu.
Ja stādi pa vasaru labi attīstījušies, tad var darīt tā, kā
to praktizē daugavpilietis P. Skrimblis, — dobei uzklāj
salmus. Tie labāk aiztur sniegu. Ja arī virszemes daļas
nosalst, pavasarī no pamatnes veidojas jauni dzinumi.
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Tā reizē ir dabiskā izlase ~ kas ziemu izturējis, no tā
var cerēt iegūt labu vīnkoku.
Visos gadījumos, kad spraudeņus atstāj dobē, novieto
pagrabā vai citā piemērotā telpā, tie pirms ieziemošanas
jāapsmidzina ar 2% vara vai 3—5% dzelzs vitriola šķī
dumu.
Vīnogu pavairošana ar horizontālajiem noliektņiem
Daudziem dārzkopības entuziastiem šis paņēmiens (ko
literatūrā apzīmē kā ķīniešu noliektņus) droši vien ir pa
zīstams. Ar zaru noliekšanu un apraušanu ar augsni pa
vairo upenes, ērkšķogas u. c. krūmus. Sādi var pavairot
arī vīnogas. Rudenī, apgriežot vīnkokus, pavairošanai atstaj vairākus tuvu augsnei izaugušos dzinumus.
Pavasarī atbilstoši zara garumam izrok apmēram
20 cm dziļu grāvīti. Tajā ieber labi sadalījušos kompostu,
samaisot to ar augsni. Ar koka vai stieples kāsīti zaru
piesprauž cieši pie augsnes un uzber nedaudz mitru,
irdenu augsni (19. att.). Visus pumpurus, kuri paliek virs
augsnes līdz apraustajai daļai, uzmanīgi izlauž.
Kad pumpuri jau devuši paprāvus dzinumus, grāvīti
līdz augšai piepilda ar auglīgu augsni. Tālākā kopšana
līdzīga spraudeņu audzēšanai dobē.
K. Skujiņš iesaka noliektņus gredzenot ar stiepli. To
dara, kad sāk plaukt pumpuri, pirms nav sākusies dzi
numu strauja augšana.

19. att. Horizontālie (ķīniešu) noliektņi:
I — zara apsakņošana; 2 — Jaunais stāds
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Stieples gredzens traucē barības vielām atpakaļceļu uz
mātesaugu un sekmē daudz straujāku sakņu un zaļo dzi
numu attīstību.
K. Skujiņš atzīmē, ka gadījumā, ja jaunā stāda atda
līšanu novēlo un tas sāk dot pirmo ražu, ogas tādam noliektnim ir daudz lielākas un nogatavojas par nedēļu ātrāk.
Jauno vīnkoku iestādot ar visu augsnes kamolu, tas sāk
ražot gadu ātrāk.
Vīnkoka pārcelšana jaunā vietā ar noliektni
Var gadīties, ka sākumā vīnkoks nav iestādīts īstajā
vietā vai ari tuvumā vēlas vēl otru tās pašas šķirnes
augu. Tad tas jāpārstāda vasaras vidū.
Ja dzinums ir spēcīgs un no vajadzīgā garuma tikai
nedaudz trūkst, galotni var atstāt bedrē. Kad tā paaug
sies, tad jāpabeidz piebēršana.
Vajadzīgajā virzienā izrok grāvīti, pakāpeniski padziļi
not līdz 40 cm. Arī platums tāds pats. Bedre beidzas ar
stāvu gala sienu (20. att.). Grāvītī iepilda labu kompostu
vai satrūdējušus kūtsmēslus un samaisa ar augsni.

i 20. att. Vīnkoka pārcelšana ar noliektni iaunā vietā
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Vīnkoka zaram visā tā garumā, kas atrodas zem aug
snes, nogriež lapas un vītnes, izlauž pumpurus. Tad noliektni uzmanīgi iegulda bedrē. Jaunajā augšanas vietā
atstāj virs augsnes tikai pašu galotni ar dažām lapām.
Sādi noliektņi labāk un ātrāk apsakņojas. Tie aug daudz
spēcīgāk, jo barojas gan no mātesauga, gan ar jaunajām
saknēm. Nākamajā gadā šāds noliektnis var dot pirmo
ražu.
Jauno koku var sākt veidot no daļēji pārkoksnētiem dzi
numiem. Zaru izvēlas rudenī, nogriež tam sāndzinumus
un galotnes daju, lai diametrs nav mazāks par 5 mm.
Pavasarī izlauž visus pumpurus, atstāj tikai divus ga
lējos un zaru piesien vertikāli. Kad no abiem pumpuriem
parādās 10— 12 cm gari dzinumi, vājāko no tiem izlauž
un jauno zaru turpina piesiet vertikāli. Kad tas sasniedzis
vajadzīgo garumu, rok grāvīti un dara visu tāpat kā
iepriekš.
Sādi noliektņi apsakņojas gandrīz par 100%.
Blakus nākošajam kokam iesprauž mietiņu, pie kura vē
lāk var piesiet jauno augu. Tad aizber grāvīti, tajā vis
pirms iepildot auglīgo augsnes virskārtu. To kārtīgi noblietē un aplej ar pāris spaiņiem ūdens. Kad ūdens iesū
cies augsnē, iepilda pārējo augsni.
Ja laiks ir sauss, noliektnis biežāk jālaista.
Ar zajo noliektni ne vienmēr gūst panākumus, jo līdz
rudenim augsnē ieguldītais dzinums un tā gala pumpuri
var nenobriest un ziemā aiziet bojā. Daudz kas atkarīgs
no augšanas vietas un augsnes sastāva.
Tāpēc koku labāk pārvietot, izmantojot pārkoksnējušos
zaru. To var darīt ari rudenī. Virs augsnes atstāj trīs vai
četrus galotnes pumpurus, bet pārējos izlauž. Kad aug
sne sasalusi, galotni apber ar sausu kūdru vai zāģu skai
dām, pārklāj ar plēvi vai šīfera plāksni. Nākamajā gadā,
kad jaunais stāds jau paaudzies, to līdz pusei atgriež no
mātesauga vai arī gredzeno — nogriež mizas sloksnīti.
Trešajā gadā jauno stādu var pilnīgi atdalīt.
Sādi īsā laikā — 2—3 gados iegūst spēcīgu, ražojošu
vīnkoku.
Bet ko darīt, ja grib ātri izaudzēt spēcīgu stādu un to
pārcelt dārza otrā malā vai pat aizvest desmitiem kilo
metru tālu?
Vīnkopis V. Saveļjevs apsakņošanai izmanto speciālu
koka kasti. Tās garums 50 cm, augstums un platums
20 cm. Kastes vienā galā izzāģē 10— 12 cm lielu taisn
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stūri, rēķinot no augšējās malas. Kasti var izgatavot no
dēlīšiem, kādi Ir pie rokas, bet malas jāsanaglo vai visla
bāk jāsaskrūvē tā, lai kasti bez lielām pūlēm var izjaukt.
Rudenī apgriežot, izvēlas vajadzīgos zarus. Tos atstāj
tādā garumā, lai tie sniegtos līdz vietai, kur atradīsies
apsakņošanas kaste.
Agri pavasarī — vēl pirms pumpuru plaukšanas —
kasti ierok augsnē līdz ar augsnes virskārtu, pēc iespējas
tālāk no stumbra. Jāizvēlas tāds virziens, lai kaste vēlāk
netraucētu apkopt dārzu. Un lai vieta nebūtu pārāk no
ēnota.
Kasti līdz pusei piepilda ar irdenu augsni, kurai pie
jaukts komposts vai sadalījušies kūtsmēsli.
Apsakņošanai paredzētajam zaram nolauž pumpurus,
kurus nosegs augsne. Caur izgriezumu zaru ievieto kastē,
bet pie pretējā gala, to uzmanīgi paliecot, paceļ virs kas
tes malas. Ārpusē atstāj zara galu ar diviem vai trim
pumpuriem, to piesien pie blakus iespraustā mietiņa.
Kad zars ievietots kastē, kasti līdz augšai piepilda ar
irdenu augsni un ar rokām piespiež, bet pēc tam pama
tīgi salej. Tālāk jārūpējas, lai augsne vienmēr būtu mitra
un irdena, lai neaugtu nezāles.
Pēc katrām divām nedēļām noliektni pamatīgi salej.
Vislabāk to darīt ar siltu ūdeni vakarā. Pēc katras lais
tīšanas augsni uzirdina.
Kad kastē izveidojusies spēcīga sakņu sistēma, krietni
paaudzies dzinums, to var atgriezt no mātesauga un pār*
vest uz jauno augšanas vietu.
Augsni sagatavo kā parasti.
Kasti ar jauno stādu vaj'iig pārvest saudzīgi, to pārāk
nekratot, lai nesaraustītu jaunās saknes.
Pārstādīt labāk vakarā un divatā. Augsni kastē samit*
rina, lai augsnes kamols labāk turas kopā.
No kastes izņem dēlīša galu ar izgriezumu. Tad ar roku
pietur sakņu kamola galu un kasti ielaiž bedrē, apber ar
auglīgu augsni, ko nedaudz pieblietē. Pēc tam kasti uz
manīgi izvelk no bedres.
Ja kaste izgatavota viegli izjaucama, tad sakņu ka
molu vēl labāk saglabā. Ar augsni piepilda bedres vienu
malu un pēc tam izvelk tajā pusē esošo kastes daļu. Pēc
tam to pašu dara ar divām pārējām malām.
Jaunā stāda dzinumu piesien pie diviem bedres malās
iespraustiem mietiem vai pie špalieras. Pēc uzmanīgas
augsnes noblietēšanas stādu bagātīgi aplej vismaz ar
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3—4 spaiņiem ūdens. Laistīt tomēr vajag uzmanīgi, lai no
saknēm nenoskalotu augsni. Kad ūdens uzsūcies, bedri
piepilda ar augsni līdz malām.
Auga lapojumu samazina vismaz par Vs> katram žākļu
dzinumam atstāj tikai pa divām lapām.
Jauno stādu reizi nedējā, vadoties pēc laika apstākļiem,
bagātīgi salej. Katrā ceturtajā liešanas reizē ūdenim var
pievienot papildmēslojumu. Augusta beigās dzinumiem
nolauž galotnes, atstājot katram vismaz 10 lapas.
Ziemas sākumā jauno stādu piesedz daudz rūpīgāk nekā
vecos vīnkokus.
Otrajā augšanas gadā neļauj ražot. Stāds tad labāk
nostiprinās un pieņemas spēkā.
V. Saveļjeva pavairošanas metode ir diezgan darbietil
pīga, taču stāds izaug ar spēcīgu sakņu sistēmu.
Sādi apsakņot var daudz vienkāršāk, kā to savā laikā
aprakstījis P. Dindonis. Ņem pēc iespējas lielāku māla
podu un palielina tam drenāžas caurumu. Caur to podā
ievada apsakņošanai paredzēto zaru. Tālāk podu piepilda
ar auglīgu augsni un rūpējas, lai tā neiekaist. E. Petrāns
šādi izaudzējis desmitiem stādu.
VAR ARI PĀRPOTĒT
Daudzās vietās mūsu republikā aug tā sauktais Mirkša
vīnkoks, arī ’Alfa’ un vairāki citi, kuri pat bargās ziemās
reti kad cieš no sala. Sādi vīnkoki uzvijas pat līdz mājas
otrajam vai trešajam stāvam. Rīgā, Maskavas ielā 254
pie trešā korpusa aug vīnkoks, kurš aizsniedzis piektā
stāva balkonu. Rudenī mājas iedzīvotāji var ievākt ražu.
Saulkrastos pie kādas mājas aug milzīgs Mirkša vīn
koks. Tas nosedzis visu māju. Jumtā ierīkotas vairākas
lūkas, pa kurām rudenī to papildus apsilda. Vīnkoku ba
gātīgi mēslo, un, kā apgalvo pats mājas īpašnieks, katru
rudeni viņš novāc 0,5 t vīnogu.
Jā, daudzas no šīm ļoti izturīgajām vīnogām ražo tie
šām bagātīgi, bet ogu kvalitāte ir ļoti zema — bieza miza,
recekļainajā masā daudz kauliņu.
Ja šāds pusmežonīgs vīnkoks aug ne visai siltā un sau
lainā vietā, tad nav liela bēda. Bet ja tas aizņem vissil
tāko ēkas dienvidu sienu?
Nevajag to tūlīt izrakt. Mazvērtīgie vīnkoki jāpārpotē.
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Vēl vairāk — potēšana ir viens no galvenajiem paņē
mieniem, lai izaudzētu mūsu zonai piemērotākas un iztu
rīgākas vīnkoku šķirnes. Bargās un kailsala ziemās, ja
nav sagatavots piesegums, Eiropas šķirnēm apsalst sak
nes, krūmi pat iznīkst. Tāpēc gleznākās šķirnes uzpotē uz
tādiem vīnkokiem, kuriem sakņu sistēma ir daudz izturī
gāka. Pārpotējot izmanto pieauguša vīnkoka milzīgo
sakņu sistēmu.
Izturīgu vīnkoku stādu izaudzēšanai parasti izmanto
I. Mičurina šķirnes ’Bujtur’, ’Arktika’, 'Hasanskij sladkij’,
’Ziemeļu melnā’, ’Melnā saldā’ u. c.
Saratovas dārzkopības izmēģinājumu stacijā vīnko
kiem, kuriem izmanto šīs I. Mičurina šķirnes potcelmus,
sakņu sistēma ir spēcīgāka un ogu raža ir pat par
30—40% lielāka.
Vīnkoku pārpotēšanā sākumā var būt neveiksmes. Tā,
piemēram, vīnkopis V. SaveJjevs 15 gadu praksē panācis,
ka pieaug gandrīz katrs potējums.
Vīnkokiem ir tā priekšrocība, ka nav nesaderības fak
tora. Praktiski jebkuras šķirnes vīnkoku var potēt uz jeb
kura potcelma. Uzpotētās šķirnes īpašības praktiski ne
mainās. Ir ziņas, ka uz ļoti agrīnās šķirnes potcelma var
ražas nogatavināšanos paātrināt par 10— 12 dienām.
Ja kādu vīnkoku nolemts pārpotēt, tad vispirms labāk
pārpotēt tikai dažus zarus. Neizdošanās gadījumā atliku
šie zari dod ražu.
Jebkuru šķirņu saderība dod iespēju uz viena koka uz
potēt vīnogas ar gaišām, tumšām vai sārtām ogām. Sāds
koks ir Joti dekoratīvs kā ražas laikā, tā arī lapkritī.
Daži vīnkopji novērojuši, ka pēc pārpotēšanas dažām
šķirnēm palielinās raža salīdzinājumā ar mātesaugu.
Atšķirībā no sēkleņu kokiem vīnkokus nav vēlams potēt
agri pavasarī — pirms pumpuru plaukšanas. Vispirms jau
tāpēc, ka griezuma vietas spēcīgi sulo, nevajadzīgi novā
jinās koks. Potēšanu un pārpotēšanu var sākt, kad zaļie
dzinumi sasnieguši apmēram 10 cm garumu. Tad iestājas
pietiekami silts laiks, iesilusi augsne.
Pirmie mēģinājumi ir veiksmīgi tad, ja labi saglabā
pašu potējamo materiālu. Tas jāgriež rudenī no labi no
brieduša vasaras dzinuma vidusdaļas. Potzari pa ziemu
jāglabā tāpat kā spraudeņi.
Vīnkoku pārpotēšana uz salcietīgām šķirnēm sevišķi no
zīmīga mūsu republikas ziemeļaustrumu rajonos, kur zie
mas parasti ir bargākas.
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Cik lielas perspektīvas ir vīnkoku pārpotēšanai, to šo
brīd grūti pateikt, jo praktiski ar šo jautājum u republikā
nodarbojas vēl tikai daži cilvēki.
Vienkāršākais no potēšanas paņēmieniem ir kopulēšana
(21. att.).
Potē telpās. Kopulē spraudeni ar spraudeni — uz salcietīgas šķirnes spraudeņa uzpotē vēlamo šķirni.
Pirms potēšanas pārbauda abu spraudeņu kvalitāti.
Tiem jābūt ar dzīvu svaigu mizu, veselu koksni. Pie tam
spraudenim, kuru uzpotē, jābūt ar labas kvalitātes pum
puriem. Ja nav garantijas par tā dzīvotspēju, tad obligāti
potzari jaliek stratificēties. Potzarus sagriež, atstājot
vienu pumpuru, tos liek ūdenī mērcēties, bet pēc tam kas
tītē ar mitrām skaidām. Kastīti novieto nemainīgā 20—
25 °C temperatūrā. Šādos apstākļos visi augtspējīgie pum
puri pēc 4— 5 dienām sāks piebriest. Ja vēl kādi zari pa
likuši miera stāvoklī, stratifikāciju vēl dažas dienas tur
pina.
Nedzīvi, kā arī izplaukuši pumpuri neder potēšanai.
Apmēram piecas dienas pirms potēšanas jāsagatavo
potcelmi. Ap 30 cm gara zara apakšējā galā tieši zem

21. att. Kopulēšana:
1, 2. 3 — vienkārši kopuleāaita ar slīpo griezumu) 4, I , f — «ļipai* griezuma
• r mElītl
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gredzena atjauno griezumu. Ar nazi nogriež visus pum*
purus un zaru 2—3 dienas mērcē ūdenī.
Visi šie darbi jāplāno, lai potēšanu var sākt apmēram
aprī|a vidū.
Jāņem vērā, ka kopulēšanai abiem vīnkoku zariem jābūt
ar vienādiem diametriem.
Vienpumpura potzaram augšējo galu nogriež 1—2 cm
virs pumpura, apakšējo — 4—5 cm zem tā. Pēc tam za
rus vēl apmēram 15 stundas mērcē ūdenī.
Ja nav ievingrināta roka ābeļu, plūmju un citu auglkoku pārpotēšanā, tad sākums nav viegls. Labāk pirms
tam papraktizēties.
Slīpajam griezumam jābūt vismaz 1,5—2,0 reizes lielā
kam par potzara diametru (ja potzars ir 10 mm, tad grie
zums ir 20 mm).
Griezt sāk no pumpura puses, jācenšas nogriezt
vienā paņēmienā. Ukrainas vīnkopības institūtā secinā
juši, ka liela nozīme ir grieziena virzienam, jo mizas un
koksnes audi dzinuma dažādās vietās (pa diametru) nav
vienāda biezuma. No tā atkarīgs, cik labi saaug potē
jums.
Potcelmu griež no apakšas uz augšu. Un te var rīkoties
divējādi.
Jāgriež tā, ka izlauztais pumpurs, savienojot abus za
rus kopā, atrodas 90° leņķī attiecībā pret potzara pum
puru, tad šie potējumi parasti saaug labāk. Ja uzpotētais
un nogrieztais pumpurs atrodas vienā plaknē (katrs savā
pusē zaram), tad kalluss tik vienmērīgi neattīstās.
Pats svarīgākais ir, lai abas griezuma vietas visā ga
rumā cieši piegultu viena otrai. Kambija kārtām, kuras
atrodas starp lūksni un koksni, obligāti jāsakrīt.
Kad abi zari cieši savienoti, tos var sastiprināt ar pa
rasto saspraudi — galus saspiež, lai iznāktu atsperīgs
žņaugs. Labāk tomēr izmantot izolācijas lenti vai līplenti. Tikai nedrīkst nosiet pārāk stingri. Tad ņem kasti,
kurā iebērtas zāģu skaidas. Ieteicams skaidas pirms lie
tošanas applaucēt. Neder ozola vai skābarža skaidas, jo
tās slikti uzsūc ūdeni un satur daudz miecvielu. Skaidas
ir pietiekami samitrinātas, ja, saspiežot tās starp pirk
stiem, parādās ūdens. Lai nerastos pelējums, skaidām var
pievienot saberztu koka ogli.
Uzpotētos spraudeņus uzmanīgi saliek kastē. Virsū at
kal pāris centimetru skaidu. Un tā rindu pēc rindas. Vir1*1

sējo skaidu kārtu uzber ar nelielu kaudzīti. Pēc tam kas
tei uzsit vāku. Ja salaiduma vietas kastei ir pārāk blīvas,
tad iepriekš tajā kastes galā, kur ir uzpotētie pumpuri,
jāizurbj ventilācijas caurumi.
Pēc tam iesaiņotos zarus novieto siltumnīcā, uz radia
tora vai citā siltā vietā, kur temperatūra ir vismaz 20 °C.
Visaktīvāk kalluss veidojas 24—28 °C temperatūrā. Ļoti
vēlams, lai šāda temperatūra būtu tajā kastes galā, kur
ir potējuma vieta. Potcelmu apakšējā galā pilnīgi pietiek
ar 14— 18 °C.
Ja visā kastes garumā temperatūra ir vienmērīga, potcelmam izveidojas pārāk garas saknes. Pārstādot jaunās
saknes aplūst. Potcelms nevajadzīgi izlieto pārāk daudz
barības vielu, un dobē to iestāda novājinātu.
Gaisa mitrums telpā, kurā stratificē, vēlams ap 80%.
To praktiski var sasniegt tikai siltumnīcā. Ja gaiss ir sau
sāks, kaste biežāk jāmitrina. Ik pēc piecām dienām to uz
20—30 minūtēm ieliek ūdenī, kura temperatūra ir
15-20 °C.
Ja kastīte ir vaļēja, tad skaidas vajag tikai apsmidzināt
ar 20 °C ūdeni. Laistot var sākt veidoties pelējums un potzari aiziet bojā.
Kad potējuma vietas labi saaugušas (pēc 2—2,5 nedē
ļām ), kastīti novieto ap 15 °C temperatūrā.
Visu teikto ievērojot, apmēram 90% potējumu saaug.

Apsakņošana
Kad augsne 20—30 cm dziļi sasilusi līdz 10— 15 °C, var
sākt uzpotēto vīnkoku apsakņošanu. Izstādīšanai dobē der
tikai tie vīnkoki, kuriem potējuma vietai visapkārt ir rētaudi un uzpotētais pumpurs jau sāk augt. Ja dzinums vei
dojas uz potcelma, tad to nolauž, tāpat likvidē sakņu aiz
metņus, ja tie izveidojušies virs potējuma.
Stratificēšanas laikā vīnkoks visu laiku atrodas mitrā
vidē. Tāpēc pirms stādīšanas augsne labi jāsalaista. V i
sus derīgos, izšķirotos potējumus ieteicams ievietot spainī
ar ūdeni. No turienes tos citu pēc cita uzmanīgi izņem un
izstāda dobē.
Salieto augsni ieteicams mulčēt ar kūdru, lai virspusē
paliek tikai nedaudz redzami plaukt sākušie pumpuri.
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Apsakņotie spraudeņi un uzpotētie vīnkoki pirmajā
ziemā ir vārgi. Visdrošāk stādījumus vēlu rudenī izrakt ar
augsnes kamolu, novietot tos spainī vai kādā citā dzi|ākā
traukā un pa ziemu uzglabāt pagrabā. Ja tas nav iespē
jams, tad ziemas sākumā potējumi pamatīgi un rūpīgi
jānosedz.
Vīnkoka pārpotēšana
To var darīt dažādā augstumā, bet labāk tuvāk pie ze
mes, lai viss zars būtu vienas šķirnes. Zemākie zari ir res
nāki un spēcīgāki.
Izmeklēto zaru vai dzinumu nogriež vai nozāģē, noglu
dina griezuma virsmu. Potē šķēlumā, lai tas neveidotos
pārāk dziļš (3—4 cm), potcelmu vispirms stingri nosien
un tikai tad ar nazi vai kaltu iešķeļ. Griezums nedrīkst
skart mezgla diafragmu.
Pēc šķēluma garuma griež arī potzaru. Griezumam jā 
sākas zem mezgla un 1 cm zem pumpura. Ar asu potnazi
griež vienā paņēmienā. Sādu griezienu izdara arī pretējā
pusē. Potzaru veido ķīļveidīgu, tikai šoreiz visā griezuma
garumā. Zara serde paliek neatklāta. Pote ir izturīga un,
ievietojot šķēlumā, nelūst.
Potējot šķēlumā virs zemes, labāk izmantot potzaru ar
vienu pumpuru, atstājot virs tā apmēram 2 cm garu zaru.
Ja potcelms daudz resnāks, tad šķēlumā var ievietot di
vus potzarus. Visērtāk šķēlumā vispirms ielikt nedaudz
lielāku ķīli nekā potzars. Vairākgadīga potcelma miza ir
daudz biezāka, tāpēc pote jāiespiež šķēlumā nedaudz
iekšā, lai sakristu kambiju kārtas. Kad potzari ievietoti
šķēlumā, uzmanīgi izvelk ķīli. Ja griezuma un šķēluma
vietas slikti sakrīt, tad jāgatavo jauni potzari. Ja starp
abiem potzariem šķēlumā tomēr paliek brīva vieta, tad to
vajag aizpildīt ar nelielu ķīli, kuru griež no vīnkoka zara.
Pēc tam potes vietu aptin ar izolācijas lenti vai parasto
līplenti un viegli noziež ar potvasku. Vēl labāk ir, ja pēc
tam potējumam uzliek nelielu plastmasas maisiņu, kuru
aizsien zem potējuma. Drošības dēļ var pirms tam piesiet
arī nelielu skaliņu, lai pote nenolūst.
Ja potes vieta ir tuvu augsnei, plastmasas maisiņu var
nelikt, bet potējumam uzbērt 10 cm irdenu augsni. Pēc
divām nedēļām var spriest, vai potzars pieaudzis vai viss
jāsāk no gala.
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22, atl, Vīnogu potēšana uz saknes celma;
f — sag atavotais potzars; 2 — Jau n as vīnogas
potzariem ; 4 — p otēšana p u sšķēlu m ā

p arp o tM ana ; S —

ar diviem

Tāpat šķēlumā var potēt vīnkokus zara daļā, kas aug
zem augsnes (22 . att.). Sajā gadījumā ņem daudz ga
rāku potzaru. Potēšanas laiks tāds pats kā iepriekšējā
gadījumā. Vīnkokam atrauš augsni apmēram 20 cm dziļi.
Nozāģē stumbru un pārpotē vēlamo šķirni. Ķīļveida potzaram jābūt daudz garākam, bet tad tam atstāj tikai di
vus augšējos pumpurus, pārējos nokniebj. Kad viss rūpīgi
izdarīts, celmu apber ar irdenu augsni un gaida jauno
dzinumu parādīšanos.
Potzars jāizvēlas garāks, lai apberot augšējais pum
purs ir augsnes līmenī. Tam virsū, tāpat kā iepriekšējā
gadījumā, uzber 10 cm augsni.
Potējot virszemes šķēlumā, neizdošanās gadījumā ražu
dod pārējie zari. Potējot šķēlumā zem augsnes, ir viena
priekšrocība — garajam potzaram arī pašam vēlāk izvei
dojas papildu sakņu sistēma.
No diviem minētajiem paņēmieniem atvasināts arī tre
šais — potēšana pusšķēlumā. Resnākam zaram, to apak
šējā daļā vispirms nosienot, šķēlumu veido tikai potcelma
vienā pusē. Pote šajā gadījumā nav jāgriež ķīļveidīgi, bet
gan trīsstūra veidā.
Visos gadījumos, kad potējuma vieta atrodas augsnē,
augsnes temperatūrai jābūt ne zemākai par 15 °C.
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23. att. a — potēšana ar piespraudni;
] — potcelms; 2 — potzars; 3 — sagatavotais potcelins ar piesprauda!; 4 -»
potzars savienots ar potcelm u

b — potēšana šķēlumā ar zaļo dzinumu;
t — potzars no nepirkoksnēta dzin u m a ; 2 — potcelm s; 3 •» pēc potēSanaa \

Ir vēl viens potēšanas paņēmiens. Sajā gadījumā
(23. att.) potcelmam un potzaram jābūt viena diametra.
Pārpotēšanai ņem zaru vai jaunu dzinumu, kas vistuvāk
augsnei* labāk pat nedaudz zemāk. Potcelmu ar dārza
šķērēm nogriež taisni, pēc tam ar asu nazi nolīdzina, lai
griezums būtu perpendikulārs zaram. Sādi nogriež arī
potzaru, lai abi, salikti kopā, veidotu zaru ar pilnīgi vie
nādu diametru. Tāpēc rudenī, gatavojot potzarus, tos ņem
pēc iespējas dažādus, lai pēc tam varētu atrast un pie
lāgot vajadzīgo izmēru.
Potzaru griež apmēram 2 cm virs un zem pumpura.
Tad no kāda cietāka koka izgriež sērkociņveidīgu «sa
spraudi». Ar tās palīdzību potzaru cieši piestiprina pie
potcelma, nosien, noziež ar potvasku un apber ar irdenu
augsni.
Ja dārzā ir kāds vīnkoks, kurš cerības nav attaisnojis,
tad ir iespēja to vēl porpotēt, izmantojot tajā pašā gadā
tikko paaugušos zaļos nepārkoksnējušos dzinumus.
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Rudenī, kad beigusies veģetācija, vīnkoku nozāģē, atstā
jot virs augsnes apmēram 5 cm augstu stumbru.
Nākamajā pavasari pamostas un sāk augt vairāki
snaudpumpuri. Kad nepārkoksnējušies dzinumi paaugu
šies, izvēlas divus pašus spēcīgākos, katru savā pusē, bet
pārējos nolauž. Ar nepārkoksnējušos zaru var potēt gan
kopulējot, gan šķēlumā.
Potēšanu uzsāk, kad dzinumi sasnieguši vismaz 20 cm
un zara serde sāk viegli pārkoksnēties. Sim potēšanas vei
dam ir tā priekšrocība, ka daudz vieglāk un ātrāk var
iegūt iecerēto vīnogu šķirni. Pāris nepārkoksnējušos dzi
numu iedos katrs vīnkoku audzētājs. Pēc nogriešanas tos
tūlīt ieliek 3 1 burkā ar ūdeni. Un diennakts laikā, kurā
jāuzpotē, potzarus var atvest no diezgan liela attāluma.
Potcelma dzinumu nogriež apmēram 3 cm virs trešā
mezgla, rēķinot no zarpamatnes (stumbra). Tad līdz mez
gla vidum iešķeļ nepārkoksnējušos dzinumu. Sajā spraugā
ievieto nepārkoksnējušos potzaru, ķīļveidīgi nogriežot
tikai vienu pusi. Par potzaru var izmantot žākļu dzinumu,
potei atstāj vienu lapu. To uzmanīgi ievieto šķēlumā un
viegli nosien. Potcelmam visas lapas un pumpurus lik
vidē.
Ap potes vietu apber irdenas augsnes vai kūdras valnīti
ar tādu aprēķinu, lai var uzlikt stikla burku (23. att. b).
Lai nepārkoksnējies potzars izturētu saules svelmi,
burku nokrāso ar krītu vai kaļķiem. Var uzlikt ari papīra
tūtu.
Pēc 10 dienām potzaram jāsāk augt. Tad burku var
noņemt, bet jaunais dzinums vēl pāris dienu jānoēno.
Potēt labāk apmākušā bezvēja dienā.
Ja pēc divām nedēļām potzara pumpurs nav sācis augt,
tad ilgāk nav ko gaidīt. Viss jāatkārto vēlreiz. Pārpotēšana ar nepārkoksnējušos zaru praktiski nekādas problē
mas nerada.
Laiku pa laikam jāpārbauda potējumu vietām uzbērtie
augsnes valnīši. Varbūt virskārtā izveidojusies cieta ga
roza un jaunā dzinuma izkļūšana ir apgrūtināta.
Kad jaunie dzinumi sasnieguši 30 cm, tie jāpiesien tā,
lai varētu stiepties uz augšu. Katrs vīteņaugs daudz strau
jāk aug, ja jūt balstu un var ar vītnēm kaut kur pieķerties.
Laikus piesienot jauno dzinumu, to pasargā no aizlauša
nas savienojuma vietā.
Reizē ar potzaru straujo augšanu pamazām var sākt
nolīdzināt uzbērto augsnes valnīti. Augsni labāk atrakt
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mākoņainā laikā vai ari pēc atsegšanas to noēnot, jo bal
tais nenobriedušais dzinums posmā pie augsnes virskār
tas var neizturēt un aiziet bojā.
Lai dzinums spēcīgāk augtu, regulāri jāizkniebj visi
žākļu dzinumi un liekie zari, kuri nav vajadzīgi koka vei
došanai. Ja jaunā vīnogu šķirne izcejas ar spēcīgu
augumu, tad kādu no žākļu dzinumiem var atstāt un no tā
veidot jaunā koka zaru. Augusta beigās jānokniebj arī
potzara dzinuma galotne, lai tas līdz rudenim labāk no
briestu.
Pirmajā vasarā potcelms ar potzaru vēl nav tik cieši
saaudzis, lai jauno dzinumu varētu locīt. Tas jāatceras,
sagatavojot vīnkoku ziemošanai. Vispirms to zemu no
griež. Ja dzinuma sākums labi nobriedis, tad var atstāt
divus vai trīs pumpurus. Pie atlikušā zara vēlams piesiet
vismaz divus skalus, kas pasargā poti.
Katram potējumam vajag pievienot šķirnes nosaukumu,
varbūt pat minot potēšanas gadu un datumu. Etiķešu ga
tavošana nodaļā «Derīgi padomi».
Mūsu republikā vīnkokus potē vīnkopis H. Kotāns Jel
gavā.
VĪNKOKA ATJAUNINĀŠANA
Vīnkoku audzēšanas rajonos praktizē, ka visu koku no
zāģē agri pavasarī, griezuma vieta atrodas apmēram
10—20 cm zem augsnes. Lai brūce apkalst, mūsu apstāk
ļos labāk nogriezt rudenī, beidzoties aktīvajai veģetācijai.
Zāģējuma vietu ar asu nazi nogludina un vēlāk pēc apkalšanas uzber 5 cm augsnes.
No visiem dzinumiem, kurus dod snaudošie pumpuri,
atstāj tikai divus, pašus spēcīgākos.
Spēcīgā sakņu sistēma veicina dzinumu strauju aug
šanu. Tie ir trausli, tāpēc vajag laikus piesiet. Tāpat va
saras otrajā pusē jānokniebj galotnes, lai veicinātu no
briešanu. Vasarā izvēlas kādu no žākļu dzinumiem, kuru
veido tālāk par zaru.
Dažā dārzā gadījies redzēt vīnkokus, kuri gadiem nav
griezti, izveidojies īsts zaru mudžeklis. Lai izveidotu nor
mālu koku ar pieciem vai sešiem zariem (ja augšanas
telpa to atļauj), pat grūti saprast, no kura gala lai sāk
griezt. Otra nelaime ir tā, ka daudziem vīnkokiem apak
šējā daļa ir bez dzinumiem. Tas rodas tāpēc, ka pirmajos
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gados krūmam atstāj pārāk garus dzinumus, rudenī tos
ļoti maz saīsina. Sādu vīnkoku labāk nozāģēt pilnīgi ur.
sākt visu no gala. Pēc pāris gadiem tas atkal dos ražu
Gadās, ka pēc bargas ziemas pati daba parūpējas par
vīnkoka atjaunināšanu, ja tas nav piesegts. Tā 1978./1979.
gada ziemā autora dārzā līdz augsnes virskārtai nosaluši
divi ’Zīda ķekara’ koki. Viens dzīvības zīmes parādīja
diezgan ātri, bet otrs augusta sākumā iepriecināja ar
pirmo dzinumu.
Pauls Sukatnieks pat min gadījumu, kad viņa dārzā
nosalušais vīnkoks devis dzinumu tikai pēc gada. Tātad
ar izrakšanu nevajag steigties.
Literatūrā ir izteikumi, ka ziemeļu vīnkoki ražo tikai
2—4 gadus, zari noveco un tie jānomaina ar jauniem.
Šādam apgalvojumam nevar piekrist. Prakse pierādī
jusi, ka it labi vīnkoki ražo krietni ilgāk.
P. Sukatnieks iesaka stumbrus atjaunot pēc pieciem
gadiem. Vispirms tāpēc, lai tos ziemā var vieglāk pieliekt
un piesegt. Zarus var atjaunot pakāpeniski. Pirmā pazīme,
ka jāsāk zarus atjaunot, ir tā, ka apakšā pie stumbra sāk
augt daudz sīku dzinumu.
Ieteicams atjaunināt arī vīnkoka saknes. Iestrādājot
mēslus 30—40 cm dziļi, nav jābaidās, ka saknes tiks bojā
tas. Uzirdinātajā augsnē, kurā uzlabojas arī gaisa ap
maiņa, sakņu kamoli ātri atjaunojas un izveidojas vēl spē
cīgāki. Vienīgi dziļirdināšana jāveic pakāpeniski, katru
gadu mainot koka puses.
MĀKSLĪGA APPUTEKSNESANA
Ja vīnkoku ziedēšanas laikā ir vēss un mitrs, šķirnes ar
sievišķajiem ziediem — 'Madlēna Anževīne’, Potapenko
hibrīds u. c. obligāti mākslīgi jāapputeksnē.
Ir vīnkoki, kam normāla ziedu uzbūve, bet ir tieksme
attīstīt daudz sīku bezsēklu ogu ('Triumfs* u. c.J. Ari tās
ir lietderīgi papildus apputeksnēt.
To var veikt pavisam vienkārši ar divām koka lāpsti
ņām, kurām vienā pusē piestiprināta truša vai zaķa ādas
gabaliņš. Pirms tam ādiņas rūpīgi jāmazgā karstā ziepju
ūdenī, vilniņa jānocērpj 1,0 — 1,5 cm gara.
Sākumā ādiņās uzkrāj putekšņus no apputeksnētājām
šķirnēm. Putekšņus savāc, vairākkārt velkot lāpstiņas gar
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ziedķekaru. Pēc lam tādā pašā veidā apstrādā apputeksnējamās šķirnes ziedus.
Sis darbs jāveic rīta stundās, jo arī dabiskā apputeksnēšana beidzas ap pulksten 15.00.

RAŽAS NORM ĒŠANA UN ĶEKARU RETINĀŠANA
Katrai šķirnei vajadzīga individuāla pieeja. Vispirms, ja
vīnkoka augums ir spēcīgs, augšanas apstākļi labi, tad
var ļaut ražot arī bagātīgāk. To, piemēram, var teikt par
’Sukribi’. Augot pie mājas sienas, tās gandrīz 3 m garie
zari katru gadu dod bagātīgu ražu. Atsevišķos gados daži
ķekari sver pat 450 g. Uz spēcīgāka augļzara autors daž
reiz atstāj pat trīs ķekarus. Visi tie nogatavojas, ogām
ir laba kvalitāte. Augļzaru ir lietderīgi izsiet horizontāli.
Ogas ķekaros izaug lielākas salīdzinājumā ar blakus eso
šajiem nokarenajiem zariem.
Tajā pašā laikā ’Supagai’ augums mazāks un attiecīgi
mazāka arī raža. P. Sukatnieks pat iesaka ’Supagai’ vai
rāk par 15 ķekariem neatstāt. Savukārt baušķenieks A. Kužums ļauj augt visiem ķekariem, un nākamā gada raža no
tā netiekot ietekmēta. Tas vēlreiz parāda, ka katrā gadī
jumā jārīkojas individuāli, jāvērtē vīnkoka augums un
lapojums, augšanas vieta un apstākļi.
Ja grib iegūt tiešām labas kvalitātes ogas no vidēji un
vājāk augošiem vīnkokiem, tad ražu obligāti normē. Kat
ram augļzaram atstāj tikai vienu ķekaru, aiz pirmās vai
piektās lapas augļzaru galotņo. Tad ogas izaug lielākas,
ir saldākas un agrāk nogatavojas. No normēšanas ražas
kopievākums faktiski nesamazinās.
Ja grib izaudzēt sevišķi izcilu, šķirnes iespējām atbil
stošu ķekaru, tad vienu no zariem var gredzenot. Pirms
ķekara zaram izgriež 5 mm platu mizas gredzenu. Tā pa
stiprina ķekara barošanos un veicina ogu ātrāku nogatavošanos. Plaši šo paņēmienu nedrīkst lietot, jo tas iz
jauc vīnkoka dabīgo barības vielu apmaiņu starp zariem
un saknēm.
Vairāki vīnkopji praktiķi atzīst — ja ķekari jāretina,
tad tāda šķirne neder. Viņiem taisnība. Blīvi ķekari neder.
Mitrā laikā tos bojā pelēkā puve.
Taču gadās, ka vienai un tai pašai šķirnei vienu gadu
pēkšņi ķekari veidojas ļoti blīvi. Tā tas bijis ar 'Zīda ķe
karu’.
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Diezgan blīvi ķekari ir šķirnei ’Raņņij Magarač’, lai gan
atsevišķos gados tie ir tīri normāli.
Blīvi ķekari nozīmē, ka ziedēšanas laikā bijuši izcili
labi apputeksnēšanas apstākļi. Augšanas laikā nav trūcis
barības vielu un mitruma.
Kad ogas zirņa lielumā, tad par nākošā ķekara blīvumu
aptuveni var jau spriest. Lai ražu labāk saglabātu, pa
sargātu no pelēkās puves, tad tomēr labāk no ķekara vi
dusdaļas pa kādai ogai izkniebt. Sis neplānotais darbs
atmaksājas.
CIK VĪNKOKS PAŅEM NO AUGSNES,
TIK AUGSNEI JĀATDOD
Katru gadu vīnkoki no augsnes iznes diezgan daudz ba
rības vielu. Vidēji no 1 m 2 vīnkoks paņem 10 g K2O, 9 g
N un 5 g P2O5.
Ja šos krājumus nepapildina, tad labu ražu gaidīt ne
var. Vīnkoki regulāri jāapgādā ar visām nepieciešamajām
barības vielām. Saknēm nepieciešams bagātīgs plastisko
vielu krājums. Ja raža ir niecīga, tad bieži sāk vainot
laika apstākļus, meklēt citus neveiksmju cēloņus. Viss ir
atkarīgs no dārzkopja. Līdz šim pat visvēsākajā un lietai
nākajā vasarā vīnogas, kas aug pie dārza mājiņas sienas,
vienmēr ir devušas pieliekami labu ražu.
Vīnogām vispirms nepieciešams slāpeklis, fosfors, kā
lijs, nelielās devās kalcijs, dzelzs, magnijs, bors, varš un
citi elementi.
Noteikt vienveidīgu recepti visos gadījumos nav iespē
jams, jo augsnes ir dažādas. Eiropas šķirnes vīnogām
vajag karbonātiem bagātāku augsni, tāpēc nav ieteicams
lietot minerālmēslus (amonija sulfātu, superfosfātu), kas
augsni paskābina. Sajā gadījumā ir lietderīgi vairāk iz
mantot urīnvielu, kaulu miltus u. c. Tajā pašā laikā P. Sukatnieka hibrīdiem, pārējām Vitis labrusca un V. amurensis izcelsmes vīnogām augsnes paskābināšana ļaunumu
nenodara.
Liela nozīme ir, ja slāpekļa mēslus sadala un dod vai
rākās daļās. Domas dalās ari par iestrādes dziļumu. Ir
pētījumi, ka, dodot mēslus 35—45 cm dziļi, vīnkoku raža
vidēji pieaug par 30—40%; citi iesaka — 20 cm. Tāpat
arī labi rezultāti novēroti, ja minerālmēslus iestrādā
10 cm virs galvenās sakņu zonas. Acīmredzot gadu gaitā
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viens paņēmiens jāmaina ar otru un vērīgi jāseko, kādi
rezultāti ir konkrētos apstāk|os.
Savas darbības pirmajos gados P. Sukatnieks uzskatīja,
ka galvenais minerālmēslu avots ir pelni. Pilnīgi pietie
kot 2—3 saujas pāris reižu gadā. Taču vēlāk viņš pārlie
cinājās, ka ar to vien ir par maz.
Slapeklis (N)
Slāpcklis visvairāk nepieciešams maijā, jūnijā, kad in
tensīvi aug lapas un dzinumi. Slāpekli vīnkokiem iestrādā
augsnē aprīlī. Tikai tad tas dod rezultātus.
No slāpek|a minerālmēsliem vīnkokiem vispiemērotākais
ir amonija nitrāts, amonija sulfāts (sērskābais amonijs)
un urīnviela (karbamīds).
A m o n i j a n i t r ā t s NH 4NO 3 satur 34% slāpekļa,
viens no galvenajiem mēslošanas līdzekļiem, kuru var
lietot gan sausā, gan šķidrā veidā. Sausā veidā augsnē
pavasarī iestrādā apmēram 20 g/m2. Amonija nitrāts ļoti
labi šķīst ūdenī. Ievadot to 30—40 cm dziļi galveno sakņu
rajonā, tas ātri iedarbojas.
Amonija
sulfāts
( N H ^ S O ļ satur apmēram
20% slāpekļa. Augsnē tas ir mazkustīgāks par amonija
nitrātu, taču to var izmantot kā vienu no galvenajiem slā
pekļa avotiem. Labi šķīst ūdenī. Abi minerālmēsli ne
daudz paskābina augsni.
Urīnviela
(karbamīds)
(N I^ o C O
labi
šķīst
ūdenī, satur 46% slāpekļa, kurš augsnē ātri pāriet amo
nija formā. Uz 1 m2 iestrādā 10 g. Karbamīdu augi sāk
uzņemt, kad apkārtējās vides temperatūra ir 10 °C. Urīn
viela, ja to dod sausā veidā, jāiestrādā augsnē apmēram
0,5 in 110 krūma.
Ļoti lietderīgi slāpekļa krājumu papildināšanai ir orga
niskie mēsli, kas reizē ir arī laba zemsedze ziemā.
Slāpeklis ir lapas zaļā pigmenta — hlorofila — sastāv
daļa. Hlorofils saules staru enerģiju izmanto augu dzīvī
bas procesu norisei tik svarīgu savienojumu kā olbaltum
vielu, cietes, cukuru, vitamīnu un citu vielu veidošanai.
Ja slāpekļa ir pietiekami, augs labi attīstās pat vēsā
laikā.
Slāpekļa pārbagātība izraisa gan strauju augšanu, bet
dzinumi veidojas poraini, neizturīgi, samazinās salcietiba.
Lapas kļūst tumši zaļas. Ogas gan ir lielākas, bet ūdeņai
5*
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nākas tin ar mazāku cukuru saturu. Tās ari sliktāk uzgla
bājas. Pārmērīgs slāpekļa daudzums ir sevišķi kaitīgs
tāpēc, ka ogās par daudz uzkrājas nitrīti un nitrāti, kas
kaitīgi veselībai.
Tāpēc, lai nepārcenstos ar slāpekļa mēslu devām, vis
labāk tās dot dalīti. Ir pat aprēķināts — ja 20 g/m 2 dod
pirms sulas cirkulācijas sākšanās, tad var gaidīt par 2 0 %
lielāku ražu. Bet, ja pirmajā reizē dod tikai 15 g/m2, atli
kušos 5 g/m 2 — pirms ziedēšanas, tad ražas pieaugums ir
pat līdz 32%.
Jāņem vērā arī tas, ka sausā augsnē iestrādāti mēsli
iedarbojas daudz vēlāk. Tāpēc labāk tos dot izšķīdinātus.
Fosfors (P)
Fosforu vīnkoks izmanto visu veģetācijas periodu. Ja
trūkst fosfora, tad ciete nepārvēršas cukurā, mazinās
ziemcietība. Sim elementam ir liela nozīme arī, lai labāk
aņputeksnētos ziedi, labāk veidotos sakņu kamoli. Fosfors
palīdz ātrāk pārkoksnēties dzinumiem, nobriest ražai, pa
lielina ogās cukuru un askorbīnskābes daudzumu. Ja
fosfora trūkst, vājāk aug jaunie dzinumi, lapas, sīkāki arī
ogu ķekari.
Visērtākais no fosfora minerālmēsliem ir g r a n u 1ēt a i s s u p e r f o s f ā t s , tas satur 19,5% fosfora. Fosforu
saturošie minerālmēsli labi šķīst ūdenī, bet to kustība aug
snē ir lēna. Tāpēc vislielākā atdeve ir tad, ja tos dziļi
iestrādā augsnē, kur atrodas sakņu galvenā masa. To
labāk izdarīt vīnkoku stādīšanas laikā. Rīdzinieks E. Petrāns atzīst, ka, ja vīnkokam gatavo 1,5x2,0 m lielu bedri,
ielabo augsni, uz vienu augu var dot pat veselu maisu
kaulu miltu. Tie augam pietiek 15—20 gadiem. Sādā dau
dzumā drīkst dot tikai pelēkos, neatlīmētos kaulu miltus.
Attaukotie un atlīmētie kaulu milti (baltie) satur ap
mēram 25% P 2O 5. Tie sevišķi piemēroti vieglām smilts,
arī skābām augsnēm. Var dot rudenī kā papildmēslojumu
pa 2—3 saujām uz 1 m2.
Kālijs (K)
Kālijs visvairāk nepieciešams, kad veidojas ogas un
vēlāk — ražas nobriešanas fāzē. Sajā laikā to vislabāk
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izmantot šķidrā veidā. K ālija trūkum u viegli pamanīt: la 
pas paliek gaišākas, izbalē un to malas pat atmirst.
Ja nav kālija, tad augs neveido ari cieti. Sim elementam
ir liela nozīme asim ilizācijas procesā un ogļhidrātu kus
tībā augā. Ja vīnkoks pilnīgi nodrošināts ar kāliju, palie
linās arī vitam īnu sintēze. Vīnkoka zaros kālija ir daudz
vairāk nekā citos augļaugos. K ālijs veicina dzinum u un
ogu ātrāku nobriešanu, pastiprina sakņu sistēmas attīs
tību. Tas palielina cukura un samazina skābes daudzumu
ogās.
Visbiežāk izmanto k ā l i j a h l o r ī d u (KC1), kurā ir
vairāk nekā 50% kālija, bet piemērotāks ir k ā l i j a sulf ā t^s (K 2SO 4) — 45— 50% kālija.
Pēdējam ir tā priekšrocība, ka tas nesatur hloru. Kālijs,
tāpat kā fosfors, ir mazkustīgs, tāpēc to iestrādā pēc iespē
jas dzjļāk, Visvairāk tas nepieciešams vieglās, smilšainās
augsnēs.

Kompleksie mēslošanas līdzekļi
No kompleksiem mēslošanas līdzekļiem, sagatavojot
augsni, labi var izmantot n i t r o f o s k u . Tā 12— 15%
apmērā satur gan slāpekli, gan fosforu un kāliju.
Slāpeklis parasti ir amonija nitrāta, fosfors — kalcija
fosfāta, kālijs — kālija hlorīda’ veidā. Visi šie sāļi labi
šķīst ūdenī.
Nitrofoskas sastāvā ir balasts, bet nitroamofoskā tā nav.
Tajā arī aktīvās vielas ir vairāk — līdz 17,5% no katra
elementa.
Taču izaudzēt labas ražas, lietojot tikai šos trīs mine
rālmēslu veidus, neizdodas. Augiem bez makroelementiem
vajadzīgi arī mikroelementi. Vīnkokiem tādi ir bors,
dzelzs, kobalts, magnijs, m angāns, varš, molibdēns un
cinks.
Ja vīnkokiem regulāri dod kūtsmēslus, tad par mikro
elementu trūkum u augsnē var neuztraukties.

Bors (B)
Bors ir viens no svarīgākajiem mikroelementiem. Vei
cina cukura pārvietošanos no lapām uz saknēm. Ja trūkst
bora, tad var atmirt augšanas pumpurs, ziedi neatveras
un nobirst. Bora trūkums visbiežāk novērojams vieglās
smilšu augsnēs. Bors atrodas ne tikai kūtsmēslos, bet arī
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koka pelnos, kūdrā. Svarīgākie bora savienojumi ir borskābe un boraks.
Indijas zinātnieki konstatējuši, ka tad, ja vīnkokus trīs
reizes apsm idzina ar 0,14%, 0,15% un 0,2% borskābes
šķīdumu pirms ziedēšanas, pēc ogu aizmešanās un to brie
šanas sākumā, cukuru daudzums tajās palielinās par 2% ,
raža no koka — par 2,9 kg.

Dzelzs (Fe)
Dzelzij ir liela nozīme hlorofila veidošanā, lai gan pati
tā sastāvā neietilpst. Tai ir liela nozīme arī auga viel
m aiņā. Dzelzs trūkums augsnē izraisa hlorozi. Kā mikromēslus var izmantot dzelzs vitriolu

Kobalts (Ko)
Ir ziņas, ka cukuru saturu ogās palielina arī kobalts.
Jāapsm idzina pirms ziedēšanas. Ja uz krūma iestrādā
0,05 g kobalta, tad palielinās raža. Var lietot kobalta sul
fātu

Magnijs (M g)
M agnijs ir hlorofila sastāvā un ņem dalību fotosintēzes
procesā. Ja trūkst m agnija, tad priekšlaikus var nobirt
lapas. Sis mikroelements ir dolomītmiltos.

Mangāns (Mn)
M angāna ietekmē intensīvāka kļūst fotosintēze, hlorofila
un C vitam īna veidošanās. Izm ēģinājum i ar m angānu
pierādījuši, ka šī elementa ietekmē par 11% palielinās ra 
žas, cukuru daudzums — par 0,5%. Apsm idzināšanai iz
manto m angāna sulfātu 0,1— 0,2% koncentrācijā.

Molibdēns (Mo)
M olibdēnam ir liela nozīme slāpekļa pārveidošanā pa
šos augos. Tā ietekmē vīnkoks labāk izmanto fosforu un
kāliju. Ja nav molibdēna, tad var samazināties raža. Tas
parasti trūkst skābās augsnēs. Barojot vīnkoku caur la 
pām ar amonija m olibdātu, palielinās raža un cukuru sa
turs ogās.
Varš (C u )
Varš sekmē olbaltumvielu sintēzi, uzkrāšanos un m aiņu,
dažu vitam īnu veidošanos. Tā klātbūtne palielina salcie
tību. Trūkstot varam, lapas kļūst bālas, to gali sakalst. So
mikroelementu var palielināt ar vara vitriolu. Ja rudenī
pēc apgriešanas vīnkokus apmiglo ar Bordo šķidrum u vai
3% vara vitriola šķīdumu, tad augam vara netrūkst. \

Cinks (Zn)
Cinkam ir liela nozīme vīnkoku veģetācijas procesā.
Trūkstot šim elementam, lapas paliek sīkas, veidojas
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hloroze, pēc tam jaunie dzinum i un lapas atmirst, sam a
zinās raža.
Cinka ietekmē intensīvāka kļūst fotosintēze, palielinās
hlorofila saturs. Izm anto cinka sulfātu (0,2 g uz 1 1
ūdens).
Visus šos elementus, izņemot dzelzi, satur pārdošanā
esošās mikroelementu tabletes. Ar vienu tableti, kas izšķī
dināta 20 litros ūdens, pietiek 2 m2. Pirmo reizi papildmēslojumu dod veģetācijas sākumā, otru — pēc ziedēša
nas, kad sāk veidoties ogas.

Pelni
Pelni ir vērtīgs mēslojums. Vispirms jau tie neitralizē
augsni, un tos var izmantot skābo augšņu kaļķošanai.
Pelni ir labi arī tāpēc, ka tajos esošais kālijs un fosfors
atrodas augiem pieejamā formā. Pelni netieši uzlabo augu
barošanos ar slāpekli, rada labvēlīgus apstākļus derīgo
mikroorganismu attīstībai.
Visvairāk barības vielu satur graudaugu salmu pelni.
Lapu koku pelnos barības vielu ir vairāk nekā skuju koku
pelnos. Lakstaugu pelni ir barības vielām bagātāki nekā
kūdras pelni. Kūdras brikešu pelni (arī izm antojam i) jāie
strādā tikai lielās devās — 0,5— 1 kg/m2. Tajos esošais
kālijs labi šķīst ūdenī, augi to labi izmanto. Fosfors ūdenī
nešķīst, bet gan tikai organiskajās skābēs un augu sakņu
izdalījumos. Brikešu pelni satur samērā daudz kalcija,
kā arī vairākus augiem nepieciešamos mikroelementus.
Pelni jāuzglabā sausā vietā, vislabāk metāla mucā ar
vāku. Mitros pelnos daļa vērtīgo minerālvielu iet zudumā.
Pelnus var izmantot arī vīnkoku papildmēslošanai caur
lapām. Ņem vienu daļu pelnu un 16 daļas ūdens. Samaisa
un nostādina. Nolieto šķīdumu papildina vēl ar super
fosfāta šķīdumu (ēdamkarote superfosfāta 10 1) par lU
no kopējā sārma daudzuma. Izm anto apsm idzināšanai
pirms un pēc ziedēšanas, kā arī vēl kādas trīs četras ne
dēļas pirms ražas novākšanas. Var pievienot arī borskābes šķīdumu.
Lai iegūtu labu ražu, liela nozīme ir barības vielu ieva
dīšanai caur lapām — apsmidzinot. Nožūstot mēslojums
paliek uz tām, bet rīta un vakara rasa palīdz to pamazām
uzņemt. Kā jau minēts, visvairāk barības vielu vīnkoks
patērē pirms un pēc ziedēšanas. Tieši šajos periodos arī
lietderīgi dot papildmēslojumu caur lapām , bezvēja laikā.
Šķidrumu gatavo: divos litros ūdens izšķīdina 100 g amo
nija sulfāta un \30 g kālija sulfāta. Vēl pievieno 300 g
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superfosfāta. Iegūto maisījum u nostādina vienu diennakti.
Pēc tam šķīdumu uzm anīgi nolej no nogulsnēm un pie
vieno vēl 2 1 ūdens, labi pārmaisa. Kopējais šķīduma dau
dzums pēc tam jāpalielina līdz 10 1. Ja kādu no elemen
tiem izmanto vienu, tad amonija sulfātu gatavo 1 %, su
perfosfātu — 3% , bet kālija sulfātu — 0,3%, borskābi —
0,05%i tā jāšķīdina siltā ūdenī.

Organiskie mēsli
Visi minerālmēsli viegli šķīst ūdenī, saknes tos bez grū
tībām izmanto. A ugam gandrīz viss tiek pasniegts gatavs.
Saknēm nekur nav jātiecas, nav jāmeklē barība. Izm anto
jot tikai minerālmēslus, no augsnes zūd baktērijas, kas
ražo slāpckli. Sīkbūtņu darbība netiek veicināta, un tās
iznīkst, pazeminās augsnes kvalitāte.
Organiskie mēsli ir tie, kas dod «darbu» sīkbūtnēm —
barības vielas tiek pam azām sagatavotas, notiek auga
vienmērīga un daudzveidīga barošanās. Organiskie mēsli
uzlabo augsnes auglību, tajos sabalansētās attiecībās ir
visas vajadzīgās barības vielas un mikroelementi.
Kūtsmēsli pareizi jāuzglabā. Lai aizkavētu barības vielu
zudumus (galvenokārt slāpekļa), kūtsmēslus, saliekot kau
dzē, slāni pēc slāņa apkaisa ar superfosfātu (20 kg uz 1 t
mēslu). Sādā kaudzē labāk attīstās mikroorganismi.
Blīvi nokrauti kūtsmēsli sadalās 7— 8 mēnešos, bet
irdeni — 4—5 mēnešos. Smagās augsnēs kūtsmēslu jā 
dod vairāk, vieglās augsnēs — mazāk. Rudenī uz 1 m 2
vīnkoku ziemeļu rajonos dod 6— 8 kg sadalījušos kūts
mēslu vai kompostu (par kompostu sk. «Praktiski pa
domi»).
Veģetācijas periodā pavisam ātri un vienkārši var sa
gatavot uzlējum u no dārza nezālēm, nopļautas zāles, siena
smelknes, izgrieztajiem liekajiem vīnkoku zariem, žākļu
dzinumiem u. c.
Zaļo masu iepilda metāla mucā — '/3 no tās apjoma,
līdz augšai pielej ar ūdeni un labi samaisa.
D aži dārzkopji uzskata, ka masai vispirms jāuzrūgst un
tikai tad to var izmantot. Sim nolūkam mucā samet vir
tuves atkritumus. U zlējums nedrīkst uzrūgt, tad tas zaudē
daudz no savas vērtības. Tāpat to nevajag turēt saulē.
Pēc 5—7 dienām, regulāri maisot, tas ir gatavs lietošanai.
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Pirms iestrādāšanas augsnē šķidrumu atšķaida 1 :5 vai
1 :7 ar ūdeni. 10 1 šķīduma var pievienot 50 g urīnvielas
(vienu sērkociņu kastīti), ja to izmanto vasaras pirm ajā
pusē. Vislabāk, ja šķīdumu ievada sīko sakņu rajonā. To
var izdarīt ar stangas vai zemes urbja palīdzību.
Baušķenieks J. Lazdiņš atšķaidītas vircas un citu
šķidro mēslu ievadīšanai augsnē izmanto plastmasas cau
rules ar atverēm, kuras ieraktas sīko sakņu rajonā.
Sagatavotais uzlējums labi noder arī auga piebarošanai
caur lapām . Ir ziņas, ka tas palīdz pasargāt no miltrasas,
jo šķīdumā attīstās organismi, kas parazitē uz miltrasas
sēnēm.
Ir daži dārzkopji, kuri vīnogu mēslošanai izmanto ari
fekālijas. Tās satur daudz slāpekļa un fosfora, ļoti maz
kālija. Odesas vīnkopis I. Panasjuks pat žurnālā «Sadovodstvo» raksta, ka, izmantojot neatšķaidītas, uzraudzētas
fekālijas rudenī pēc lapu nobiršanas, šķirnei ’Saslas b altā’
raža pieaugusi par 50%. V iņš tos iestrādājis 30 cm dziļi
un apmēram 30 cm no stumbra. Rudenī devis ]U, pava
sarī līdz lapu saplaukšanai — Vs spaiņa. P. Gailītis atzīst,
ka fekāliju lietošana pasliktina ogu garšu.
S anitāri higiēniskās normas aizliedz svaigu fekāliju iz
mantošanu augsnes mēslošanai, Citi fekālijas kompostā
bedrē pa 25 cm, kārtu pa kārtai ar kūdru, pēc tam nosedz
ar augsni. Sādi komposts nogatavojas pārāk ilgi. Ja jau
par tādu paņēmienu esam izšķīrušies, tad jākompostē kau
dzē virs zemes kopā ar kūdru. Siltum a ietekmē komposts
ātrāk nogatavojas, «sadeg» visi nevēlamie mikroorga
nismi.

VĒLĀS PAVASARA UN AGRĀS RUDENS SALNAS
Galvenais šķērslis sekmīgai brīvdabas vīnkopības attīs
tībai mūsu republikā ir vēlās pavasara salnas. Pat barga
ziema, vīnkokus rūpīgi nosedzot, nevar kavēt šī kultūr
auga ieviešanu. Būtībā arī agrās rudens salnas sevišķi
jūtam u ļaunum u nenodara.
Tātad galvenā problēma ir vēlās pavasara salnas. Tas
arī vispirms izšķir jautājum u, kur stādīt: pie m ājas dien
vidu sienas, saimniecības ēkas, žoga vai špalieras. Un j ā 
skatās arī, kādā rajonā atrodas dārzs.
Daudzo gadu novērojumi rāda, ka vēlās pavasara sal
nas m aija beigās, vēl jū n ija pirm ajā dekādē samērā re
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gulāri parādās Ziemeļkurzemes augstienē (ap Dundagu,
Stendi), Rīgas sm iltāju līdzenumā (Olaine, Baloži, Ro
paži), Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienēs. Ziemeļvidzemē arī augu veģetācija sākas caurmērā divas ne
dēļas vēlāk. Te ziemā visbiezākās sniega segas un vis
zemākā temperatūra.
Tomēr jārēķinās, ka vēlās pavasara salnas var parādī
ties arī ap Jāņiem , kā tas bija 1978., 1982. un 1983. gada
pavasaros.
Visos minētajos rajonos, kā arī vairākos mazākos re
ģionos, ja dārzi ir lielu kūdrāju tiešā tuvumā, visagrāk pa
rādās arī agrās rudens salnas. Sevišķi zemās vietās atse
višķos gados tās novērotas pat ap 15. augustu. Parasti
pirmās rudens salnas parādās septembra beigās, bet j ū 
ras piekrastē bieži vien tikai oktobra pirm ajā dekādē.
Taču arī šajos rajonos var audzēt vīnogas. Jāizvēlas
visizturīgākās šķirnes, jāstāda pie dienvidu sienām, no
vēja aizsargātās vietās. Jādom ā arī par augsni. Nosusinā
tos purvos tā ir visvēsākā. Sm ilšainās augsnēs virskārta
(0,5 m slānī) savukārt ir daudz siltāka nekā m ālainās.
Ielabot augsni dažiem vīnkokiem vienmēr ir iespējams.
Pavasara salnās visneizturīgākās ir vīnkoku dzinumu
galotnes, plaukstošie pumpuri un ziedķekari. Tie apsalst
jau —0,5°C temperatūrā. Ja pumpurs ir vēl tikai piebrie
dis, tad tas var izturēt pat līdz —4°C. Un tieši arī tāpēc,
ka pavasarī regulāri apsalst zaļie dzinum i un ziedi, ražas
bieži vien nav.
Vienu gadu aprīļa sākumā veselu nedēļu temperatūra
bija virs 15 °C. Autors vīnkokus pilnīgi atsedza un pie
cēla, jo pieredzes vēl nebija. Pum puri strauji izplauka, pa
rādījās dzinum i, pēc tam viss nosala. Krietni vien vēlāk
raisījās snaudpumpuri, vīnkoki saplauka. Tajā rudenī ogu
bija ļoti maz, bet nākam ajā gadā raža tomēr bija nor
m āla.
Agrās rudens salnas vispirms bojā vīnkoka lapas, tā at
ņemot augam iespēju papildināt barības vielu krājumus,
kam savukārt jānodrošina vīnkoka labāka pārziemošana.
Rudens salnas bieži vien ir daudz ātrāk, nekā dzinuma
audi paspēj nobriest un norūdīties.
Vairum am šķirņu lapas iztur — 1 °C. P iln īgi gatavas
ogas vēl saglabājas pat —4 °C temperatūrā, bet nepilnīgi
nobriedušas gan tikai līdz — 3°C.
G adu gaitā izstrādāti daudzi un dažādi paņēmieni, kā
tikt galā ar salnām. Vispirms jau pavasarī, kad noņem
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skuju segumu, ja tāds ir bijis, vīnkokus atkal pārsedz.
Skujas jāaizvāc vēl pirms to nobiršanas, jo citādi tās pā
rāk piesārņo augsni. Ir konstatēts, ka skujās ir vielas, kas
kavē augu attīstību un sēklu dīgšanu.
Var arī novēlināt pumpuru plaukšanu. Vīnkoku zarus
apmiglo ar dzelzs vitriolu vai kaļķi. Vienu spaini kaļķa
iejauc divos spaiņos ūdens. Kaļķi ūdenī iejauc pakāpe
niski, nelielām porcijām. Pēc tam šķidrum u filtrē. M iglot
var vēlu rudenī, kad vīnkoki pieliekti pie zemes. Lai kaļķojums būtu izturīgāks, uz spaini šķīduma pievieno 200 g
vara vitriola vai arī nedaudz galdnieka līmes. Sādi pum 
puru plaukšanu un ziedēšanu var aizkavēt par vienu ne
dēļu. Selekcionārs J. Potapenko ierosina daļu vīnkoku at
segt un zarus pacelt norm ālā laikā, bet pārējos tikai tad,
kad vēlās pavasara salnas nav vairs gaidāmas. Ja ari sals
pārsteidz, tad bez ražas tomēr nepaliek.
Sis apgalvojum s ir pareizs, bet zem pieseguma jau sāk
veidoties jaunie dzinum i. Tie ir ļoti trausli, un pieceļot
vēlāk ir grūti izvairīties no aplaušanas.
Visstiprāk salna iedarbojas tieši augsnes virspusē, bet,
tā kā vīnkokus ziemeļu rajonos audzē uz augstām zarpamatnēm, tos vieglāk pasargāt no salnām . Salnas mazāk
skar arī tos vīnkokus, kuri aug pie ēku sienām.
Vēl ir ne mazums citu iespēju, kā izvairīties no salnām.
Tā ir ūdens izsm idzināšana, dūmošana, piesegšana.
Bet kā tikt pie skaidrības, vai salna būs? Tās parasti
gaidām as skaidrā bezvēja naktī, kad zemes virsa stipri
atdzisusi, atdevusi savu siltum u atmosfērai. Viszemākā
temperatūra parasti ir pirms saules lēkta.
Skaidrā bezvēja laikā no pīkst. 13.00 līdz 21.00 jāseko
temperatūras m aiņām . Ja dienas vidū temperatūra ir
10 °C un pīkst. 21.00 — 3°C , dienas un vakara temperatū
ras starpība vairāk nekā 7°C , tad gandrīz droši var teikt,
ka salna būs. Ja temperatūras starpība ir vēl lielāka, tad
salna ir noteikti.
Visi aizsardzības pasākumi jāsāk lietot jau tad, kad
temperatūra pie zemes virskārtas vēl ir 2— 3°C .
Diezgan efektīvs paņēmiens ir ūdens sm idzināšana.
Odens siltumietilpība ir 3350 reizes lielāka nekā gaisa.
Tas nozīmē, ka I cm3 ūdens, atdziestot par 1 °C, sasildīs
3350 cm3 gaisa par I °C. Paaugstinot gaisa temperatūru,
piezemes slānī veidojas m igla, kas pakāpeniski aizņems
visu dārzu. Ja zeme pirms salnām būs labi Iesilusi, jo vai
rāk ar ūdens starpniecību tā atdos siltumu. Šikie ūdens
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pilieni, kas nokļūst uz auga, sasalst, veido ledus plēvīti
un reizē izdala daudz siltuma. Ledus kārtiņa aizkavē audu
izžūšanu un atdzišanu.
Ūdens izsmidzināšanas laikā temperatūra reti kad pa
zeminās zem 0°,
Ja salna ir ļoti spēcīga, ilgst līdz 10 stundām, tad vajag
daudz ūdens.
Sm idzināšanu sāk, kad gaisa temperatūra vēl ir 1 °C
virs kritiskās robežas. P irm ajā pusstundā tā jāveic inten
sīvi.
Ja iespējams nodrošināt 2,5 mm lielu ūdens daudzumu
stundā, tad vīnogu ziedus var pasargāt pat —4 °C tem
peratūrā.
Samērā nelielas salnas sekas var novērst, augsni pa
m atīgi salejot. D aži vīnkopji pat praktizē pirms salnas
augsni saliet ar 30 °C siltu ūdeni. Tāpat kā pie smidzināšanas, ūdens palīdz naktī zemei aldot siltumu. Dienā sa
vukārt tas saules ietekmē vairāk sasilst un siltuma ener
ģ iju aizvada uz augsnes zemākajiem slāņiem. M ē ģ in āju 
mos konstatēts, ka mitra augsnes temperatūra dienā ir
par 1,6— 2,6 °C zemāka, bet naktī un no rīta — par 0,9—
1,3 °C augstāka nekā sausai augsnei. Starpība ir neliela,
bet pietiekama, lai pasargātu no vieglām salnām.
Var darīt arī savādāk. Zem vīnogām novieto traukus ar
ūdeni. Dienā tas sasilst, bet naktī atdod siltumu. Nelielu
salnu gadījum ā ar to pietiek.
Salnu periodā vajadzētu atturēties no augsnes irdinašanas. Dienā irdena augsne gan uzņem vairāk siltuma
salīdzinājum ā ar blīvu, starpība virskārtā ir pat 5°C. To
mēr naktī tā arī vairāk siltuma atdod. Irdenās augsnēs
temperatūra ir par 2°C zemāka nekā blīvās augsnēs.
Vārdu sakot, irdena augsne ir salnu veicinošs faktors.
To pašu var teikt arī par nezālēm. Izm ēģinājum os pie
rādīts, ka nezāļainās vietās augsnes temperatūra ir par
vairākiem grādiem augstāka nekā tīrā laukā.
Visvecākais paņēmiens ir dūmošana. D ūm u aizsegam
piemīt laba īpašība, tas neļauj tik ātri atdzist arī augsnei.
Dūm u sastāvā ir daudz higroskopisku daļiņu, uz kurām
nosēžas gaisa mitrums. Sīkie ūdens pilieni, atdodami kondensācijas siltumu, arī palidz celi dūmu temperatūru.
Prakse pierādījusi, ka ar dūmošanu var gūt labus panā
kumus tikai tad, ja Viss nepieciešamais sagādāts vairā
kas dienas iepriekš. G ružu kaudzes izvieto 10 m no vīnko
kiem ar 3—4 m atstarpi.
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Aizdedzina, kad gaisa temperatūra vēl ir 1,0— 1,5 °C
virs aizsargājam o augu kritiskās atzīmes. Ja ziediem kri
tiskā temperatūra ir —0,5°C, tad dūmošana jāsāk, kad
gaisa temperatūra ir 2°C. Pretējā gadījum ā var būt par
vēlu. Kamēr izveidojas stabils dūmu aizsegs, paiet no
teikts laiks.
Dūmošana jāturpina ari pēc saules lēkta vēl 1— 1,5 st,
tikai daudz m azākā apjomā. Ja dūmu aizsegs būs spē
cīgs, tas kā ekrāns atstaros saules siltumu un efekts būs
pretējs — pie vīnogām vēl saglabāsies nakts vēsais gaiss.
Kad salna vīnkokus jau daļēji skārusi, tos var vēl mē*
ģināt glābt, aizēnojot no tiešiem saules stariem, ļaujot tiem
lēnām atkust.
Ļoti lietderīgs ir rīdzinieka E. Petrāna ieteikums. Virs
špalieras piestiprina koka redelītes. Tām pārmet pāri po
lietilēna plēvi, ja vajadzīgs — pat dubultu, bet iekšpusē
novieto elektrisko sildītāju, petrolejas virtuves pavardu,
sveces vai citu siltuma avotu. Jāskatās tikai, lai vīnkoki
neskartos pie plēves pārseguma.
Koka redelītes izgatavo viegli noņemamas. Rudenī tās
noliek uz zemes. Koka režģi noder vīnkoku piesegšanai,
stumbrus nevajag guldīt uz kailas zemes.
Iekārtojot ar plēvi pārsedzamas un apsildāmas špalie
ras, vīnkokus var audzēt jebkurā Latvijas nostūri. Var
rīkoties arī savādāk (24. att.).

24. ali.
/ — špaliera izveidota ar d iv ām stiep
lēm sānos. S a ln u laikā no iekšpuses ap 
silda pap ildu s; 2 — plēves piestiprinā
šana
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Polietilēna plēves pārsegumu vajadzības gadījum ā taču
var iekārtot pat pie m ājas sienas. Nav nemaz tik sarež
ģīti
uzbūvēt
saliekamu
vienslīpu
siltumnīcu.
No
3,5x2,5 cm latām var izgatavot ar plēvi pārvilktus rām 
jus. Vēl vajag nedaudz lielāka izmēra brusas, kuras kal
potu par siltumnīcas karkasu. Ja rām jus ar plēvi apvelk
no abām pusēm, tad gaisa slānis starp tām kalpo par labu
izolācijas materiālu. Temperatūra zem pieseguma būs par
dažiem grādiem augstāka.
Tātad nedaudz izdomas — un ātri saliekamu pārsegumu
var izgatavot jebkurā vietā. Tas labi noder vietās, kur
vislabāk un visilgāk parādās vēlās pavasara salnas.
Vienslīpu saliekamu siltumnīcu (25. att.) pie m ājas sie
nas var veidot arī no iestiklotiem lecekšu logiem. Vienīgi
sānu malas jāizgatavo atsevišķi. Tādā gadījum ā siltum 
nīcu daļēji izjauc tikai karstajos vasaras mēnešos. Pie
m āju sienas tad ar garantiju var audzēt arī šķirni ’Frankentālists’.
Aktīvās temperatūras summa liecina, ka ļoti agrīnās un
agrīnās vīnogas spēj nogatavoties visā republikas teri
torijā. Vīnkokus audzē taču arī D ienvidigaunijā. Tartu
universitātē savā laikā aizstāvēta pat disertācija par v īn 
koku audzēšanu šajā reģionā.

N O R ŪDIŠANA UN ZIEMCIETĪBA
Lai katru gadu iegūtu labu ražu, par ziemu jāsāk do
m āt jau tad, kad ogas tikko sāk gatavoties. Labvēlīgās

25. att. Saliekam a siltum nīca pie m āja s sienas
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vasarās visagrīnākajām šķirnēm tas ir augusta sākumā.
Sajā laikā ja u izveidojušies un nobrieduši jaunās ražas
pum puri.
Vispirms ziemcietība atkarīga no auga vecuma. Jaunie
stādījum i ir stipri jutīgāki, ražojošie daudz izturīgāki. Un
pats par sevi saprotams, ja laiks ir pārāk lietains vai —
gluži pretēji — sauss, ja nav veikti visi nepieciešamie kop
šanas darbi, auga ziemcietība ir zemāka. Pareizai agrotehnikai, savlaicīgai zaru apgriešanai ir liela nozīme ziem
cietības palielināšanā.
Vasaras otrajā pusē auga intensīvā veģetācija jau bei
dzas, jaunas lapas vairs neveidojas, samazinās arī veco
lapu fizioloģiskā aktivitāte. Sākas arī ogļhidrātu uzkrā
šanās, kas turpinās līdz rudenim. O gļhidrāti šajā laikā
pam azām pārvietojas no augšējiem zariem uz auga lejas
daļu un uzkrājas tur cietes veidā. Kad sākas lapkritis, tā
ir zīme, ka visas plastiskās vielas lapas atdevušas augam.
To piestiprinājuma vietā izveidojusies plāna korķveida
kārtiņa.
Temperatūra rudenī pam azām pazeminās līdz 5° C, daļa
cietes pārvēršas glikozē (vīnogu cukurā), kura savukārt
saistās ar šūnās esošo brīvo ūdeni.
Kad auga šūnas kļuvušas bagātākas ar glikozi, to var
uzskatīt par pirmo norūdīšanās pakāpi. No tā arī izriet,
cik svarīgi vīnkoku pasargāt no agrām un negaidītām ru 
dens salnām, kas vienā naktī spēj «nokost» visas zaļās
lapas. Tās nobirst līdz ar visām tajās esošajām barības
vielām. Vīnkokam nav pietiekami barības krājum i ziemai.
Ziemcietība mazinās, ja zaru nobriešana, lapu nobiršana aizkavējas. Ja vīnkokam zari vairs neturpina stiep
ties garum ā, tas vēl nenozīmē, ka visi procesi jau beigu
šies. Pēc tam turpinās kam bija šūnu augšana, t. i., notiek
augšana nevis garum ā, bet resnumā. Vispirms piebriešana
beidzas zaru galos, vīnkoka augšējā daļā, vēlāk piebrie
šana beidzas zarpamatnēs, sakņu kaklā un pašās saknēs.
Ja ir ilgs un silts rudens, kuru nomaina pēkšņs sals, tad
vīnkoks nonāk pavisam kļūm īgā situācijā. Zaros var iz
veidoties plīsumi, nokalst viengadīgie dzinumi. Tāpēc va
saras otrajā pusē jārūpējas, lai vīnkoks pam azām saga
tavotos ziemai. Nekādā gadījum ā nevajag dot slāpekļa
mēslus. Tāpat, ja zeme ir pietiekami mitra, nevajag lais
tīt, vienīgi, ja augsne ir ļoti smilšaina, tad gan pirms sala
iestāšanās ieteicams labi saliet.
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Varētu likties, ka ziemas miera periods sākas ar lapu
nobiršanu un beidzas līdz ar sulas cirkulācijas atjauno
šanos. Taču tā nav. Arī ziemā, kaut ļoti lēni, augs elpo,
notiek sarežģīti bioķīmiski procesi ar uzkrātajām barības
vielām. Sūnās samazinās brīvais ūdens. Ciete pārvēršas
cukuros. Augs ūdens iztvaikošanu samazina līdz m inim u
mam. Vīnkoka saknes no augsnes paņem tieši tik daudz
mitruma, cik nepieciešams iztvaikošanai.
Vīnogu sakņu sistēma ir spēcīga. V airākām šķirnēm tās
pat diezgan dziļi iestiepjas augsnē. Galvenajās un arī v i
dējās saknēs vienmēr uzkrājas daudz barības vielu. Tas
savukārt kavē ūdens sasalšanu šūnās. No teiktā izfiet —
jo spēcīgāks vīnkoks, jo lielāka tam arī salcietība.
Rīdzinieks E. Petrāns, lai pārbaudītu kādas šķirnes
ziemcietību, iesaka pavisam vienkāršu paņēmienu — pie
sedzot vīnkoku, vienu zaru atstāj pie špalieras. Pasekojot
līdzi ziemas temperatūras maksimumiem, var spriest arī
par attiecīgās šķirnes izturību.
Izpildot valdības lēmumu, 1949. gada pavasarī daudzi
Maskavas apgabala kolhozi un padomju saimniecības uz
sāka vīnkoku audzēšanu. Taču no šī pasākuma nekas ne
iznāca. Vispirms jau tāpēc, ka stādām o m ateriālu ieveda
no dienvidiem, otrkārt — trūka speciālistu. Tomēr jau
tajā laikā ne vienā vien piemājas dārzā auga un ražoja
vīnkoki.
Dārzkopis I. Kozlovs apgalvo, ka ilgu gadu praksē
iespējams atlasīt klonu, kas pārziemo gandrīz bez piesegšanas. V iņš veicis pakāpenisku salcietīgu ’M adlēnas Anževīnes’ klonu atlasi Maskavas apgabala diezgan bargajos
apstākļos.

VĪNKOKU P1ESEGŠANA ZIEMĀ
Ja katru gadu grib iegūt ražu, tad pie mums vīnkoki
jāpiesedz. Dažs varbūt iebildīs — man un kaim iņam v īn 
ogas aug gadu desmitiem. Vienmēr ir ogas, un nekāds sals
tām parasti nekaitē.
Jā , tādas vīnogas ir. Tās nosalst tikai ļoti bargā ziemā.
Te var minēt ’A lfu’, M irkša vīnogu, ’B ujturu’, ’Arktiku’,
’Korinku M ičurina’, Amūras vīnogas un vairākas citas.
Tās patiešām iztur mūsu parastās ziemas. Tomēr ogu kva
litāte ir zema, tās būtībā der apzaļumošanai, nevis ogu
ieguvei.
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No vīnkoka virszemes daļas visjutīgākie ir ziemojošie
pumpuri. Ja Eiropas vīnkoku šķirnei tie rudenī labi no
brieduši, tad tie spējīgi izturēt līdz — 20 °C. Ja tempera
tūra vairākas dienas ir vēl zemāka, tad jau ap 50% pum 
puru var aiziet bojā. Ja temperatūra noslīd vēl zemāk
( —2 6 °C), tad jau var tikt bojāta arī daudzgadīgā kok
sne. Viengadīgie dzinum i aiziet bojā — 22 °C temperatūrā.
Tātad Eiropas šķirnes vīnkokus audzēt bez'piesegšanas
ir diezgan liels risks. B argajā 1978./1979. gada ziemā
’Zīda ķekaru’, ’Novgorodas Jubilejas’ un ’Sukribi’ autors
bija nolaidis zemē, piesedzis ar skujām, plēvi un prāvu
sniega kārtu. Visi pum puri pārziemoja un deva labu ražu.
1984./1985. gada ziemā Jelgavā un vairākās citās vietās
dārzkopji palika bez ražas, jo vīnkoki bija palikusi nepie
segti. Cietušajos dārzos ražoja vienīgi P. Sukatnieka
’Z ilg a ’.
Ne katru gadu ziema atnāk ar biezu sniega kārtu, to
mēr ar nelielu piepūli to var pietiekami savākt. Uzskata,
ka 1 cm bieza sniega sega aiztur 1 °C sala.
Visvārīgākās ir vīnkoka saknes. Tā, piemēram, Eiropas
vīnogu šķirnēm (Vilis vitiifera) saknes bojājas jau —5°C
temperatūrā, bet, ja 40— 50 cm dziļum ā temperatūra pa
zeminās līdz —7°C, augs var aiziet pilnīgi bojā. Tas vēl
reiz atgādina, cik lietderīgi savākt ap vīnkokiem sniegu.
Ja zemi klāj kaut vai neliela sniega sega, tad augsnes
temperatūra 25 cm dziļi ir apmēram —3°C, bet kailsalā —
jau vairāk nekā —8*C.
P. Sukatnieka hibrīdiem sakņu izturība salā ir lielāka.
Baltkrievijā uzskata, ka pirmos četrus gadus visu šķirņu
vīnkoki neatkarīgi no to ziemcietības obligāti rūpīgi j ā 
piesedz. Vīnkoku pieliec un virsū uzber 30— 40 cm biezu
augsnes kārtu. Tāpat rīkojas arī U krainā un daudzos c i
tos apvidos, kur klimatiskie apstākļi vīnkoku audzēšanai
vasarā ir daudz labvēlīgāki nekā pie mums.
Prakse pierādījusi, ka dienvidu republiku pieredze,
proti, vīnkoku apbēršana ar augsni, mūsu apstākļos ne
der. Galvenokārt nepastāvīgo ziemu dēļ, kad sals bieži
vien m ainās ar atkušņiem. Ļoti daudzi pum puri, pat ve
seli dzinumi aiziet bojā. Arī U krainā tādā veidā pieseg
tiem vīnkokiem bieži vien līdz 50% pumpuru pavasarī ir
nedzīvi. Bet tur veģetācijas periods ir garāks, aktīvās
temperatūras summa lielāka. Ja saglabātos visi pumpuri,
tad daļu ķekaru nāktos tāpat izgriezt, lai regulētu ražu.
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Pie mums dara'savādāk. Vispirms vīnkokus apsmidzina
ar 1— 3% Bordo šķidrum u vai 3— 5% dzelzs vitriola šķī
dumu. Pēc tam zarus atbrīvo piestiprinājum a vietās un
nolaiž zemē. Tad tos savāc kopā un kūlī ik pa gabalam
sasien. Pēc tam uz zemes noklāj skujas, novieto uz tām
vīnkokus un apsedz no visām pusēm. Sakņu rajonā ap
augu apber kūdru, kompostu. Uz sasalušas augsnes var
likt pat svaigus kūtsmēslus. Izm anto ari zāģu skaidas,
smiltis u. c. materiālus. Uz saknēm jāb ū t 20—30 cm bie
zai zemsedzei, vienalga kādu materiālu, galvenais, lai
vīnkoks atrastos sausumā. D ažkārt literatūrā ir atzīmēts,
ka vīnkokus nedrīkst piesegt ar polietilēna plēvi. Vairāk
nekā desmit gadus autors vienmēr vīnkokus nosedzis ar
plēvi. Jāatstāj tikai kāda gaisa sprauga. Praktiski sagla
bājas visi dzinum i un pumpuri. Piesegumu vēlāk bagā
tīgi apber ar sniegu. Pavasarī atkarībā no temperatūras
plēves aptinum u noņem un atstāj kā pārsegu.
Jaunos vīnkokus pirmos divus gadus autors apber ar
sausu kūdru vai skaidām un visus pārsedz ar plēvi. M alas
nostiprina.
Vīnkopji, kuriem ir plašāki stādījum i, zarus tikai at
brīvo no špalieras un nolaiž zemē, paļaujoties uz bagātu
sniega segu. Vēl labāk, ja pie rokas ir salmi. Tie puteņa
laikā labāk palīdz uzkrāt sniegu.
’Z ilg u ’ un vairākas citas P. Sukatnieka vīnogas tre
šajā ceturtajā gadā var atstāt arī piestiprinātas pie špa
lieras. Mērenā ziemā tās neapsalst. Vērtīgākās vīnkoku
šķirnes jāpiesedz, tad pavasari varēs gaidīt ar mierīgu
prātu.

SLIM ĪBAS, KAITĒKĻI UN CITI RA2AS POSTĪTĀJI
Līdz 19. gadsimta vidum Eiropā un Ā zijā vīnkokiem
sevišķi bīstamu kaitēkļu nebija. Bet tad pāri A tlantijas
okeānam no Amerikas, droši vien ar spraudeņiem, atceļoja
filoksēra. Sīkā 1,2— 1,5 mm sarkandzeltenā uts īsā laikā
Eiropā gandrīz pilnīgi iznīcināja visus vīnkoku stād īju 
mus.
1871. gadā franču zinātnieks G. Bazils Eiropas vīnko
kus sāka potēt uz vairāku Amerikas kontinenta šķirņu
polcelmiem. Tie pret šo kaitēkli ieguvuši im unitāti.
Ziemeļu rajonus filoksēra vēl nav piemeklējusi. V īn 
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kokus pie mums nebojā arī vairāki citi kaitēkļi un slim ī
bas, kuras izplatītas dienvidu republikās.
M ūsu republikā vīnkokiem sevišķi postīgu slimību un
kaitēkļu nav. Taču tos lietderīgi zināt.
Neīstā miltrasa (m ildijs). Sī sēne vispirms parādās uz
lapām , vēlāk pāriet uz zaļajiem dzinumiem un ķekariem.
Izplatās tikai siltā, lietainā laikā.
Pirm ā pazīme — uz lapām parādās dzelteni, caurspī
dīgi, taukaini plankum i, kas vēlāk kļūst sarkanīgi. Ja laiks
neuzlabojas, pēc pāris dienām lapas otrajā pusē parādās
gaiša pūkaina apsarme. Lietus un vējš sēni pēc inkubā
cijas perioda pārnēsā tālāk. Inficētās lapas sakalst, ogas
paliek brūnas un nokrīt. D zinum u miza sapūst un izkalst.
Neīsto m iltrasu apkaro ar 1 % Bordo šķidrumu, vīnkoku
vairākkārt apmiglojot. Rudenī uzrok augsni. V airāki v īn 
kopji iesaka blakus augam iesēt dilles, tad Bordo šķid
rums nav vajadzīgs.
īstā miltrasa (oidijs). Tā attīstās tikai sausā, karstā
laikā. Lietainā laikā ūdens sporas noskalo.
O idijs inficē lapas, visus zaļos dzinumus, ogas. S lim a 
jās vietās uz jaunajiem dzinumiem parādās pelnkrāsas
sēņotne. Izplatās ar sporām visu vasaru, pārziemo uz dzi
numiem un pumpuriem. Atšķirībā no neīstās miltrasas uz
nokritušajām sausajām lapām sporas iet bojā. Slimības
attīstību veicina biezi saauguši vīnkoki.
īstā miltrasa parasti sastopama siltumnīcās.
Neko nedarot, īsā laikā vīnkoks var pārklāties ar pe
lēki brūnu miltveida kārtu, kas var pilnīgi apturēt aug
šanu. Vīnkoki vairs tālāk neattīstās, sasprēgā. Nākamā
gadā ražas nav, jo dzinum i nenobriest.
Drošs līdzeklis pret šo slimību ir smalkais sēra pulve
ris. Ja slimības apkarošanu sāk tikai tad, kad sēne jau
pārņēmusi visu vīnkoku, tad panākum i ir niecīgi. Parādo
ties īstajai m iltrasai, sēru izputina tūlīt pēc ķekaru izretināšanas. Jāapputina ari augsne. Tas jādara sausā laikā,
tad jām ēģina pacelt arī siltumnīcas temperatūra. Ja pietu
ras labs, silts laiks, apputināšanu atkārto, galvenokārt ap
kaisot lapas. Ja pamana ar m iltrasu aplipušus ķekarus,
tos labāk likvidēt.
īstās miltrasas apkarošanai var izmantot arī 1 % koloi
dālā sēra suspensiju.
Rudenī pēc apgriešanas rūpīgi jānovāc un jāsadedzina
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visas slim ās lapas un dzinum i. Pēc tam ieteicams stum
brus apziest ar sēra ziediem. Ja ir ari bruņutis, sēram pie
liek kaļķi. Kaļķi var izmantot, kokus apputinot ar sēra
ziediem, sajaucot tos attiecībā 1 :1 . Vecākus vīnkokus
pirms ieziešanas vajag atbrīvot no atlupušās mizas.
Bakteriālais vēzis. Uz vecās koksnes sākumā parādās
izaugum i, gaiši, dažādas formas, kuri vēlāt? sacietē un
kļūst tumši. Vēzi izraisa baktērijas, kas iekļūst koksnes
plaisās. Tās rodas, stingrā salā pieliecot stumbrus pie ze
mes vai arī pavirši nozāģēta zara vietā. Novērots, ka vē
zis attīstās potējuma vietā.
Bakteriālais vēzis nomāc vīnkoka augšanu, un koks pa
lēnām aiziet bojā.

Ar vēzi skartās vietas izgriež un sadedzina. Pēc tam ar
55% formalīnu dezinficē visus instrumentus. Stipri no
māktu koku labāk nozāģēt pavisam, kā to dara, vīnkokus
atjauninot.
Var pam ēģināt apkarot arī ar ķīmiskiem līdzekļiem.
«Zāļu» pagatavošanai nepieciešams 0,8 1 autola, 0,2 1
šķidro ziepju un 0,1 kg vara vitriola. Ziepes un vara vit
riolu izšķīdina katru atsevišķi 0,5 1 ūdens. Tad abus šķī
dumus uzkarsē līdz viršanas temperatūrai. Pēc tam vara
vitriolu tievā strūkliņā, pastāvīgi maisot, ielej otrā traukā,
kur atrodas uzkarsētās zaļās ziepes. Autolu arī uzkarsē
līdz viršanas temperatūrai. 0,1 1 autola pievieno 5 g divu
iepriekšējo vielu m aisījum a. Ar to tad arī apstrādā grie
zuma vietas pēc vēža izaugum u atdalīšanas.
Pelēkā puve. Tā bojā atsevišķu šķirņu ogas. Visbiežāk
tad, ja ķekari nav laikus izretināti, stādījum i ir sabiezi
nāti. Sākum ā uz ogām attīstās mitri plankum i ar pelēku
apsarmi, vēlāk puve jau kļūst izteikti redzama. Ķekarus
apputina ar sēra ziediem. Vieglāk to izdarīt, sēru ieberot
kaprona zeķē.
Pelēko puvi veicina arī pārmērīgas slāpekļa devas.
Augsnē jāpalielina kālija daudzums. Ļoti agrīno šķirņu
ogas pelēkā puve parasti nespēj sabojāt, jo raža jau no
vākta.
Ķekaru kātiņu slimība. Pirms ogu nogatavošanās ķe
karu kātiņi siltumnīcās vīnkokiem paliek melni un beidzot
sakalst. Raža neienākas.
Kātiņu vīšanas cēlonis var būt skāba augsne, kā arī
gruntsūdeņu augsts līmenis. Tāpat arī pārāk spēcīgs ne
piemērotā laikā dots mēslojums. To var izraisīt pārlieku
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liels ķekaru daudzums vīnkokā, kā arī spēja temperatūras
maiņa, caurvējš.
Tīklērce (sarkanais zirneklis). No tā visvairāk cieš vīn
koki, kuri aug pie ēkas dienvidu sienas, kā ari kurinām ās
un neapkurināmās siltumnīcās.
Zirneklis ātri vairojas un pāriet ari uz ķekariem. S iltum 
nīcā ogas pārklājas ar vieglu vara krāsas apsarmi, paliek
cietas un nenogatavojas.
Ja tīklērču ļoti daudz, var apstāties vīnkoka augšana.
Kaitēklis izplatās, kad gaiss ir silts un sauss.
Zirnekļa perēklis parasti parādās vissiltākajā vietā, kur
ir vāja gaisa kustība. So kaitēkli grūti iznīcināt.
Vīnkoku lielais lapojums neļauj to pietiekami labi ap
karot. Atliek tikai vienam zirneklim ieviesties ķekarā, lai
tas drīz vien būtu pilns ar šiem kaitēkļiem.
Kad zirneklis parādījies, ieteicams vakaros vairākas
dienas pēc kārtas vīnogu lapas aprasināt ar aukstu ūdeni.
Vislabāk tīklērci apkarot ar 0,2% karbofosu (50% emul
sijas koncentrāts). Parādoties tīklērcēm uz telpā augoša
vīnkoka, var izmantot arī 2% ķiploku izvilkumu.
Griinonnu bruņutis. Tās pavasarī sastopamas uz augļzariem — kā nelieli sarkanbrūni paaugstinājum i uz mizas.
Var atrast arī uz zarpamatnes zem vecas atlobījušās
mizas.
Utis izsūc sulu, un, ja to ir daudz, dzinum i bieži vien
tiek izkropļoti un pat nokalst.
Utis ir pārklātas ar cietām bruņām , un tās grūti iznī
cināmas.
M aijā, kad parādās jau n ā paaudze, tā izklīst pa visu
vīnkoku. No bruņutīm stipri cieš arī ķekari. Utis uz ogām
atstāj lipīgu šķidrumu, un šajās vietās parādās melni
punkti. Ar melniem punktiem klātiem ķekariem nav iz
skata, m azinās to vērtība.
Kaitēkļi jāiznīcina, pirms parādās pavasara paaudze.
Aprīļa beigās, m aija sākum ā koki rūpīgi jāapskata, pa
m anītās utis jāsavāc, noberžot ar asu suku vai rupju
drēbi. Rudenī zarus ar bruņutīm sadedzina. Kad koks rū 
pīgi notīrīts arī no atlupušās mizas, to izziež ar sēra
ziedi.
Utis apkaro ar 4% zaļo ziepju šķīdumu, apmiglojot la
pas un dzinumus. Var arī apsm idzināt ar tabakas novā
rījumu, uz spaini pievienojot 80 g zaļo ziepju. Jāsm idzina
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vismaz trīs reizes ik pēc 7— 10 dienām un tā, lai ziepju
šķīdums nesakrātos augsnē. Vienu divas dienas pēc smidzināšanas lietderīgi vīnkoku noskalot ar tīru ūdeni.
Hloroze. Par tās klātbūtni vispirms liecina dzeltenzaļās
lapas, niecīgs jauno zaru pieaugums.
Hlorozi izraisa vīnkokam nelabvēlīgi augsnes ap
stākļi — pārlieks mitrums un piedevām vēl liels kaļķa sa
turs. Par cēloni var būt arī dzelzs trūkums. Sādā gadī
jum ā vīnkoks jām ig lo ar 1% dzelzs vitriolu.
Ja augsnē pārāk daudz kaļķa, tad var izlīdzēties ar sēr
skābes un ūdens šķīdumu, attiecība 1 : 20. Katram kokam
sakņu rajonā jāievada apmēram 5 1 šķīduma. Visbiežāk
ar hlorozi mūsu apstākļos slimo šķirne ’Jubiļeinij Novgorod’. K aļķainu augsni necieš arī P. Sukatnieka hibrīdi.
Lapsenes. Tās var iznīcināt daļu ražas. Tiklīdz ogas ga
tavas, lapsenes tās sāk bojāt. Pie lapseņu bojātajām ogām
tūlīt sarodas simtiem lielu un mazu m ušiņu, jo tās pašas
nav spējīgas pārdurt ogas mizu.
Lapsenes jāapkaro laikus. Labi, ja vasaras sākumā pa
m ana lidojam lapseņu m āti, kura meklē vietu ligzdai. To
iznīcinot, par vienu lapseņu pūzni tuvējā apkārtnē būs
mazāk. M ājas bēniņos vai arī cilā vietā pam anītās lapse
nes viegli var likvidēt ar «Dihlofosu». Naktī, kad visas
lapsenes atgriezušās ligzdā, atliek tikai dažas reizes
iepūst ejā.
Jū lija sākumā autors katrā vīnkokā iekar vismaz divas
0,3 1 pudeles ar stipri atšķaidītu ievārījumu, vislabāk
aveņu. Var līdz pusei ieliet arī tīru ūdeni un pudeles iekš
pusi nedaudz ieziest ar medu. Līdz rudenim tā var iznī
cināt daudz mušu un lapseņu. Vairākas reizes tikai jā n o 
m aina šķidrums.
Strazdi. M elnais strazds ar savu lielo rijību iznīcina
daudz augļukoku kaitēkļu.
Postu dārziem nodara pelēkie strazdi, kas pie mums
piestāj ceļā uz dienvidiem.
Strazdu atbaidīšanai dārzkopji izm ēģinājuši ļoti dau
dzus paņēmienus, bet reti kāds no tiem līdzējis. Diezgan
labas atsauksmes ir dzirdētas par piena pudeļu metala
vāciņiem. V āciņu malas pieloka un tos pa diviem piesien
10 cm garā diegā. Tos savukārt 30—40 cm attālum ā citu
no cita piestiprina pie izturīgas auklas tā, lai pavadiņas
nesaslīdētu kopā, Vējā vāciņi grozās un atbaida strazdus.
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Kurmis. Autora dārzā viens no jauniegūtajiem vīnkoku
stādiem sākumā ļoti labi attīstījās, bet tad palika uz vie
tas un vairs garum ā nestiepās. Izrādījās, ka zem vīnkoka
atrodas kurmja ejas un saknes vienkārši palikušas karā
jamies gaisā.
Liekot slazdus kurmja ierobežošanai, to vislabāk darīt
aprīļa beigās vai m aija sākumā. Tad kurm ji ir neuzm anī
gāki.
Var izmantot arī atbaidīšanas līdzekļus. Alās ievieto
petrolejā vai terpentīnā samērcētas lupatas, ieliek nafta
līnu. Vislabāk palīdz kalcija karbīds. V airākās vietās
ieber 5— 6 g karbīda un alu tūlīt noslēdz. Acetilēna gāze
piespiež kurmjus pārcelties uz citiem barības laukiem.
KARANTĪNAS NOTEIKUMI
Katram, kas kaut nedaudz iepazinies ar literatūru par
vīnkoku audzēšanu, ir nācies sastapties ar vārdu fiioksēra.
Sis sīkais, ar neapbruņotu aci tikko saskatāmais kai
tēklis savā laikā daudzu Eiropas zemju un ari Padom ju
Savienības vīnkoku plantācijām nodarīja m ilzīgu postu.
Vīnkoku Audzēšana bija jāsāk gandrīz pilnīgi no jauna.
Arī tagad vīnkoku stādījum i M oldāvijā, Dienvidukrainā
un Krim ā, Rostovas apgabalā un Ziemeļkaukāzā nav
brīvi no filoksēras. Tāpēc ievest vīnkoku stādus no šīm
vietām drīkst tikai ar Valsts karantīnas inspekcijas at
ļauju.
Presē bieži vien parādās ziņas par jaunām , daudzsolo
šām ļoti agrīnām vīnkoku šķirnēm, kuras selekcionētas
M oldāvijā vai Krimā. Daudzas tur esošās standartšķirnes piemērotos apstākļos ļoti labi aug arī mūsu republikā.
Tāpēc saprotama katra vīnkopja vēlme tikko parādījušos
jauno šķirni iegūt arī savā kolekcijā. Ciemojoties šajās
vietās vai sazinoties ar vietējiem vīnkopjiem amatieriem,
to iespējams arī izdarīt. Bet, pirms ķeramies pie šī no
doma īstenošanas, atcerēsimies filoksēru. Ja šo kaitēkli
ievazās arī mūsu republikā, tad vīnkoki no mūsu dārziem
dažu gadu laikā pazudīs un paliks par tiem tikai atmiņas.
V airāki speciālisti gan uzskata, ka ziemas zemo tempe
ratūru dēļ filoksēra mūsu republikā kā kaitēklis nevar ek
sistēt, taču pašreizējos Valsts karantīnas inspekcijas no
teikumos tas nav fiksēts. Noteikumi jāievēro.
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VĪNKOKU AUDZĒŠANA SEGTAJĀS PLATĪBAS
Šodien siltumnīcu saimniecības mums kalpo galveno
kārt agrīno dārzeņu ražošanai, stādu audzēšanai un puķ
kopībai.
Ja nedaudz ielūkojamies vēsturē, tad redzam, ka trīs
desmitajos gados Latvijā sāka nodarboties ar vīnkoku
audzēšanu arī siltumnīcās. Pārņemot Nīderlandes un Beļ
ģijas dārzkopju pieredzi, daudzi uzņēmīgi dārzkopji sāka
apgūt vīnkopja māku. Aizrāva viņus ne jau pati vīnkopība, bet gan krietna peļņa.
Vīnkoku m ājas Latvijā bija arī daudz senāk. M uižnie
kiem tās bija kā sevišķas greznības priekšmets.
Bauskas rajona agrofirmā «Uzvara» divas lielas siltum 
nīcas ir atvēlētas vīnkokiem. Daļu no ražas saņem saim 
niecības bērnudārzs. Vīnkokus siltum nīcā agrāk audzēja
arī Bulduru sovhoztehnikumā, Pūres dārzkopības izm ēģi
nājum u saimniecībā un vairākās citās vietās. Neapkuri
nām ās siltumnīcās aktīvās temperatūras summa ir par
1000 °C lielāka nekā brīvā dabā. Vislabākās galda vīnogas
pasaulē aug Vidusāzijas republikās. Ja pavasarī un ru
denī vīnkoku m āju nedaudz apsilda, tad aktīvās tempera
tūras summa ir tāda pati kā Uzbekijas vīnogu plantācijās.
Vīnkoku saknes cenšas aizņemt diezgan lielu platību,
tāpēc siltumnīcas pamatiem vispirms vajadzētu būt ne
dziļākiem par 30 cm. Pāris metru aiz siltumnīcas pam a
tiem zeme jāielabo, jātu r tīra no nezālēm, lai arī te v īn 
koku saknēm būtu aktīva darbības vide.
Vīnogu siltumnīcas parasti būvē 20 vai 40 metrus ga
ras un līdz 8 m platas. Audzējot vertikāli gar sienu, vīn
koks sasniedz apmēram 5 m garumu.
Šādās augu m ājās var iekārtot arī apūdeņošanas sis
tēmu, piegādāt šķidros mēslus.
Visi agrotehniskie pasākumi principā ir tādi paši, kā
audzējot brīvdabas vīnkokus. Sīkāk par to, iepazīstoties
ar agrofirmas «Uzvara» pieredzi, bet tagad pāris vārdu
par izplatītākajām šķirnēm.
’Frankentālietis’ ( ’Frankenthal’). No daudzajiem tūk
stošiem vīnkoku šķirņu tikai neliela da|a ir piemērota
audzēšanai zem stikla.
’Frankcntālietis’ ir viena no tām šķirnēm, kuru agrāk
visvairāk audzēja siltumnīcās. Šķirne ir ražīga, pareizi
kopjot, no viena koka var iegūt ap 15 kg ogu. Ķekars vi*
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dēji sver 500 g, bet atsevišķos, Joti labvēlīgos apstākļos tā
svars var sasniegt pat 4 kg.
Saknes šķirnei ’Frankentālietis’ ir galvenokārt zemes
virskārtā, tas atvieglo mēslošanu.
Ogas ir melni sārtas, ar gaišu vaska apsarmi, D audzi
vīnkopji uzskata, ka šķirne ’Frankentālietis’ starp melno
galda vīnogu šķirnēm ir viena no visvērtīgākajām . O gām
ir laba garša, un tās ienākas visagrāk.
Uz viena koka atstāj 20—25 ķekarus, katram augļzaram
tikai vienu ķekaru. Tad tos saskaita. Ja skaits ir lielāks
par normu, tad vispirms izgriež vājāko zaru ķekarus.
Katrs atstātais ķekars vēl stipri jāizretina, jāizgriež vis
pirms mazāk attīstītās ogas. Ja to nedara, tad ķekari iz
aug ]oti blīvi un tos bojā puve.
Apsildāmā siltumnīcā šķirni 'Frankentālietis* var sākt
ievākt m aijā. Neapkurināmā tās ienākas septembrī.
’Aļelnais Em īls’ ( ’ Emil-Roya!’). Ogas nedaudz lielākas
nekā šķirnei 'Frankentālietis*. Tās ir apaļas, melnas, ari
ar gaišu apsarmi, samērā biezu mīkstu m izu un skrimšļainu mīkstumu. Vairāki speciālisti to uzskata par izci
lāko vīnogu šķirni, citi par pārāku atzīst šķirni ’Franken
tālietis’.
Ienākas nedaudz vēlāk.
Sī šķirne rūpīgi jākopj, jo vispirms jau vairum s ziedu
ir sievišķie. Tāpēc ziedēšanas laikā koki no rīta jāsakrata.
Tas veicina pilnīgāku apputeksnēšanos.
Tāpat kā šķirnei ’Frankentālietis’, uz viena koka atstāj
apmēram 25 ķekarus.
Šķirnei 'Melnais Em īls' ogas ienākas arī neapkurināmās
siltumnīcās. Vienīgi šo šķirni grūtāk ieaudzēt — jaunie
augi bieži vien izsalst, pat diezgan stingri piesegti. Pie
auguši koki iztur ziemu neapkurinām ā siltum nīcā bez piesegšanas.
Vēl var minēt šķirni ’Fostera sēklaudzis’ ('FosterisWhite Seedling'), ko var uzskatīt par šķirnes ’Frankentā
lietis’ gaišogaino variantu. Arī ’M elnajam Em īlam ' ir du
bultnieks ar gaišām ogām. Tas ir 'Baltais Emīls'. Ogas
šai šķirnei arī nogatavojas neapkurināmās siltumnīcās.
Ap tonnu lielu ražu no vienas vīnogu m ājas spēj dot
tādas šķirnes kā ’Alikante' ('Alicante') un 'Kolmanis*
('Gross-Colman'), bet šīs šķirnes papildus jāapsilda. Šķir
nes 'K olm anis’ vīnkoku m ājas jāapkurina vienu mēnesi
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pavasarī un vienu mēnesi rudenī. Tas jau stipri sadār
dzina ogu pašizmaksu. Abas minētās šķirnes ir labas
putekšņdevējas. Iestādot dažus vīnkokus kopā ar ’Melno
E m īlu’, no pēdējā iegūst daudz lielāku ražu.

BAUSKAS RAJONA AGROFIRM AS «UZVARA»
PIEREDZE
S ajā saimniecībā vīnkokus zemstikla platībās audzē jau
vairāk nekā 20 gadus. Viena 350 m2 siltumnīca atvēlēta
galvenokārt šķirnei ’Frankentālietis’, otrā, tikpat lielā,
aug ’Melnais E m īls’, ’Kolmanis’, ’Alikante' un ’Forstera
sēklaudzis’. Abās siltumnīcās kopā ir ap 200 vīnkoku. Lai
gan ’Frankentālietis’ un pārējie vīnkoki maz atjaunināti,
stumbri krietni paresni, tomēr ražas ir labas. Vidēji no
katras vīnkoku m ājas gadā iegūst 700 kg un vairāk ogu.
Kokus ziemā nelaiž zemē, jo siltumnīcās ir vidēji 3°C.
Ja ari temperatūra nokrītas zem nulles, nekāda lielā ne
laime nav, jo vīnkoki var izturēt arī — 5°C.
Ik pēc 2— 3 gadiem vīnkokiem noplēš veco mizu. Sādi
vispirms iznīcina ap 80% kaitēkļu. M izas rūpīgi savāc
un sadedzina, bet stumbrus nokaļķo. Arī tas palīdz likvi
dēt daļu no palikušajiem kaitēkļiem.
Siltum nīcu kom binātā kaitēkļu pārceļošanu grūti no
vērst. Visbiežāk, kā tas, piemēram, ir agrofirmā «Uzvara»,
nācies pacīnīties ar parasto tīklērci. Rudenī pirms zaru
apgriešanas ērci apkaro ar D D V F vai akteliksu (50%
emulsijas koncentrāts).
Tīklērces barojas lapu apakšpusē zem neliela tīklojum ā.
Kad uz lapām parādās balti punkti, tās priekšlaikus dzeltē
un nobirst. Tīklērces mātītes, kuras ir sarkanīgi oranžas,
pārziemo zem nokritušām lapām , koku mizas un augsnes
plaisās, pie siltumnīcas koka daļām.
Otrs kaitēklis, kura iznīdēšanai vajadzīga pat trīskār
tēja m iglošana, ir siltumnīcu baltspārne. Tās apkarošanai
agrofirmā «Uzvara» izmanto Bi-58.
M iglo ar aerosola ģeneratoru. Pavasarī, vīnkoku ziedē
šanas laikā, ar parastajiem paņēmieniem nevar miglot, bet
apstrādāt ar dūmiem var. Siltum nīcā nav pieļaujama
krasa temperatūras m aiņa, tad ieviešas miltrasa. Profilak
sei katrā siltum nīcā ir četras elektriskās plītiņas, uz ku
rām tiek iztvaicēts sērs.
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Vīnkoku ziedēšanas laikā nedrīkst aizmirst vēdināt. Lai
labāk apputeksnētos, kokus regulāri sapurina. Praktiski to
dara dienas pirm ajā pusē. Savukārt no pārliekas vēdinašanas, it sevišķi caurvēja, jāsargājas, kad ogas gatavo
jas. Tad bieži vien iekalst ķekaru kāti.
D ažādu kaitēkļu un slimību apkarošanai siltumnīcās
vajag daudz darba. Toties pirm ās vīnogas iespējams no
garšot jau ap 20. m aiju.
Lai iegūtu tik agru ražu, tad ar 1. jan v āri siltumnīcā
temperatūra jāpaceļ līdz 10 °C. Pēc tam temperatūru lē
nām turpina paaugstināt, un martā, kad tā sasniegusi
22 °C, sākas ziedēšana.
Kamēr vīnkoki vēl tikai plaukst, siltumnīcas vidusdaļu
ļoti labi var izmantot sīpolu loku audzēšanai.
Sākum ā vīnkoku bagātīgi laista, bet ziedēšanas laikā
gaisam jāb ū t sausam.
Kad ziemā sāk paaugstināt temperatūru, ļoti lietderīgi
augsni bagātīgi salaistīt ar 30 °C siltu ūdeni. Pirms šis
laistīšanas uz augsnes izkaisa pilnmēslojumu.
Šķirne ’Frankentālietis’ un citi siltumnīcu vīnkoki j ā 
mēslo ļoti bagātīgi. Ik pēc pāris gadiem dod kūtsmēslus.
Tos siltum nīcā rudenī izkliedē 20 cm biezā kārtā un ar
dakšām ierok 25 cm dziļi, bet koku tuvum ā pavisam sekli.
Var izmantot arī vircu. Sāda mēslu iestrāde veicina mikro
organismu atdzīvināšanu augsnes dziļākajās kārtās. Ja
augsne ir dziļi un rūpīgi sa'gatavota, tad ik pēc trīs g a 
diem kūtsmēslu vietā var dot pa četriem spaiņiem vircas
uz katru kvadrātmetru. Ja šo mēslu ir pieliekami, tad
vircu var dot pat biežāk.
Vircu nedrīkst izlaistīt uz sausas augsnes. Tālāk no
saknēm izveido grāvīti un tajā iekaisa superfosfātu.
Vieglā siltumnīcas augsnē vircu labāk dot divās vai trīs
daļās. Pirmo reizi pavasarī, tad pēc ogu aizmešanās un
pēdējo reizi pirms to krāsošanās.
Vircas uzlējum u var sagatavot arī no svaigiem kūts
mēsliem. Vienu svara daļu mēslu aplej ar piecām daļām
silta ūdens un raudzē.
Ja ārpusē aiz siltumnīcas pamatiem augsne ir brīva,
lietderīgi organiskos mēslus iestrādāt arī tur, jo vīnkoka
saknes aizņem lielu platību. Uz vienu augu m āju gadā
iestrādā arī ap 50 kg superfosfāta un ap 70 kg k ālija sul
fāta. Reizē ar laistīšanu arī ap 100 kg kristalīna. Reizi
gadā vīnkokiem dod dzelzs sulfātu, izšķīdinot katrā 1 m 3
ūdens ap 200 g.
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Ik pēc 2—3 gadiem uz 1 m2 dod apmēram 1,5 kg vel
dzēto ka]ķu, tikai ne svaigus. Kaļķi iestrādā ar dakšām
rudenī pēc lapu nobiršanas. Kaļķa vietā var lietot krītu
vai cilu materiālu. Augsnes reakcijai jāb ū t pH 7— 8.
Siltum nīcās audzējamiem vīnkokiem ieteicami visi sēr
skābi saturoši minerālmēsli, jo sērs veicina to attīstību un
uzlabo ražas kvalitāti. Tikai tajā pašā laikā augsne daudz
vairāk jākaļķo.
Ražas nodrošināšanā liela nozīme ir arī kālija m agnē
zijam. Ja lielo dolomītmiltus, tad augs saņem arī v a ja 
dzīgo m agnēzija devu.
Slāpekļa, kālija un fosfora mēslus dod vairākās devās.
Pirms vīnogu ziedēšanas dod vairāk kālija un slāpekļa.
Trešo reizi, kad ogas sāk krāsoties, bagātīgāk dod kāliju
un fosforu, m azāk slāpekli. Par kālija mēsliem izmanto
kālija sulfātu. K ālija hlorīds nav ieteicams. Ja augsnē maz
kālija, 6gas slikti krāsojas. Tik bagātīgas mēslu devas
var dot tikai pieaugušiem vīnkokiem.
Liela nozīme ir augsnei.
Ja siltum nīcā ir irdena m āla augsne, ar pietiekamu
trūdvielu daudzum u un kaļķa devu, tā ir dziļi sastrādāta,
tad, pareizi kopjot, iegūst labu ražu. Sādu augsni nevar
tik viegli pārmēslot. M āla augsne spēj saturēt trīs reizes
vairāk ūdens.
Sm ilšainā augsnē minerālm ēsli uzkrājas pārāk lielā
koncentrācijā un saknes var aiziet pat bojā.
Jārūpējas, lai augsnes augšējā kārta vienmēr būtu
irdena un auglīga. Blīva augsne stipri ietekmē vīnkoku
attīstību. Arī aiz siltumnīcas pamatiem augsnei vienmēr
jāb ū t tīrai un irdenai.
Siltum nīcā vīnkokus audzē tikai stāvajā kordonā. A t
sevišķus stādus pēc tā paša principa var veidot horizon
tāli.
Zemstikla vīnogām daudz rūpīgāk jāveido zarpamatne
(stumbrs) un zaru izvietojums nekā brīvā dabā.
Tā, piemēram, šķirnei ’Frankentālietis’, rudenī apgrie
žot, parasti uz augļzara atstāj tikai vienu pumpuru. Ja
agrofons ir labs, var atstāt ari divus. Tikai pēc tam no
teikti jānorm ē raža. Uz labi attīstīta vīnkoka ’Franken
tālietis’ atstāj 25 ķekarus. Kad ogas jau ir neliela zirņa
lielum ā, ķekari obligāti jāretina. To dara ar šķērītēm.
Tam vajag diezgan daudz darba, bet, ja ķekari izaug
blīvi, tos bojā pelēkā puve.
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Pirmos trīs četrus gadus vīnkoka veidošanai jāpievērš
diezgan liela uzmanība.
P irm ajā gadā iestādīto vīnkoku rudenī apgriež, atstājot
divus vai trīs pumpurus, un ieziemo (ja siltumnīcu ziemā
neapkurina). Pēc augsnes virskārtas sasalšanas stādam
uzber apmēram 30 cm sausas pakaišu kūdras vai zāģu
skaidu kārtu.
N ākam ajā gadā pumpuri dod divus vai trīs spēcīgus
dzinumus. Sākum ā Jauj augt visiem, bet, kad tie sasnie
guši apmēram 30 cm, tad atstāj tikai vienu — spēcīgāko.
D zinum u ik pa laikam viegli piesien, lai tas netraucēti
varētu stiepties augšup. Sienamā materiāla cilpiņai jāb ū t
pietiekami lielai, jo dzinums pakāpeniski briedīs.
Spēcīgam vīnkokam nākam ajā pavasarī var būt pat kāds
ķekars, ta č u , kad tā tuvum ā izaugušas lapas, ķekaru no
griež, jo tas stipri nomāc jau n ā kociņa attīstību. Vienīgi,
lai pārliecinātos par vīnogu šķirnes pareizību, izņēmuma
kārtā vienu ķekaru var atstāt. Ražot jauj otrajā gadā pēc
iestādīšanas.
Jau n ajam dzinum am strauji augot, lapu žāklēs parādās
dzinum i. Kad pirm ā lapa izaugusi (tā nav vairs spīdīga),
nokniebj galotni un atstāj tikai pirmās divas lapas. Tas
nepieciešams, lai žākļu dzinum a pumpurs labi attīstītos.
N ākam ajā gadā no tā izaugs augļzars, kas dod pirmo
ražu. Gadās, ka no lapas žākies var izaugt vēl viens jauns
dzinums. To nokniebj, atstājot vienu lapu. Žākļu dzinum u
galotņošanu nedrīkst nokavēt, jo tie kavē galvenā dzi
num a — stumbrveidotāja — augšanu.
O trajā gadā vīnkoks var sasniegt pat siltumnīcas
jum tu. Augusta beigās augam jānokniebj galotne, lai tas
sāk gatavoties ziemai. V ā ji augošam augam galotni var
nokniebt pat ātrāk.
Vīnkoku nobriešanas laikā siltumnīcas gaisam jāb ū t
sausam un vēsam. To panāk ar regulāru vēdināšanu. J ā 
pārtrauc arī augsnes laistīšana.
Rudenī siltumnīcu, ja vīnkoki vēl neražo, parasti neap
kurina. S ajā laikā jāuzm anās no stiprām salnām . Bieži
vien pēc tām atkal iestājas silts un jauks laiks un v īn 
koki vēl var ilgi augt.
Kad rudenī vīnkoku lapas sāk dzeltēt, tad, nedaudz sa
tricinot koku, tās nobirst. Lapas no siltumnīcas aizvāc,
kompostē vai sadedzina.
Labi nobriedušu vīnkoku dzinum i ir brūni. Tādiem pat
— 20 °C sals nevar kaitēt.
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N eapkurināms siltumnīcā, lai būtu lielāka garantija,
jaunos vīnkokus tomēr piesedz. Tie pie zemes jāpieliec uz
m anīgi, ar slaidu līkumu. Ja liekums būs ass, var pārraut
audus. Pavasarī rētas sulos un var kļūt par infekcijas pe
rēkli vēzim. Iespējama arī daļēja zarpamatnes aizkalšana.
Kad pēc lapu nobiršanas pagājis vēl pāris nedēļu, tad
var sākt vīnkokam apgriezt zarus. Pārāk kavēties neva
jag, jo nepieciešams arī zinām s laiks, lai griezuma vietas
apkalstu.
Griežot pārāk vēlu, retas pavasarī var stipri sulot. Tad
jārīkojas tāpat kā ar brīvdabas vīnkokiem — vairākkārt
jāapkaisa ar cementu vai jāapdedzina.
Cenšoties jau pašā sākumā atstāt pēc iespējas garāku
zarpam atni, pēc gada var vērot šīs rīcības negatīvās se
kas. Garai zarpamatnei apakšējā daļā jauni dzinum i tik
pat kā neveidojas. Labākajā gadījum ā izplaukst daži pum 
puri. Vēl pēc dažiem gadiem apakšējā daļa paliek kaila,
nedod ražu.
V āji augušam vīnkokam no kārtējā gada pieauguma
atstāj tikai divus vai trīs pumpurus. Labi augušam un no
briedušam, rēķinot no zemes, var atstāt 80— 100 cm garu
zarpamatni. Labāk vienmēr vīnkoku apgriezt nedaudz ze
māk nekā par augstu.
Ja siltumnīcu visu gadu apkurina, ir iestādīti spēcīgi
divgadīgi stādi, tad jauno vīnkoku rudenī var atstāt pus
otru metru garu.
Praksē pierādīts, ka labu ražu var iegūt tikai no v īn 
koka ar spēcīgu augum u. Gara, tieva vīnkoka raža ir
daudz mazāka. Rudenī, kad apgriež zarpam atni, reizē j ā 
nogriež arī visi žākļu dzinum i, atstājot tikai 1— 2 cm ga
rus zaru galus.
Labi nobriedušu vīnkoku pa ziemu var atstāt nenolaistu
zemē. Tikai pavasarī jāskatās, lai tas neizkalst. Tas no
tiek tad, kad marta saules ietekmē zarpamatne jau sāk
atdzīvoties, bet saknes vēl ir sasalumā, sula necirkulē.
Tāpēc jaunie vīnkoki pavasarī jāsargā no spožajiem sau
les stariem. Jānokaļķo siltumnīcas stikli vai vīnkoks j ā 
apsien ar avīzēm.
N eapkurinām ā siltum nīcā pavasarī gaisa un augsnes
temperatūru jācenšas izlīdzināt.
Augsni ar ūdeni sāk iesildīt pakāpeniski, to veic divas
nedēļas. Pirmo reizi ūdens temperatūra nedrīkst būt aug
stāka par 10 °C.
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Visi labi pārziemojušie pumpuri dod dzinumus. Ja zarpamatnes garums vēl nepietiekams, tad turpina tās pa
garināšanu. Kad sāk plaukt pumpuri, tad var pārliecinā
ties, ka izstīdzējušiem stumbriem dzinum us dod tikai a u g 
šējie pumpuri, bet apakšējā daļa paliek kaila.
Ļoti labi, ja pirmie dzinum i ir 30— 40 cm no zemes. Ja
nu tomēr vidusdaļa iznākusi pārāk kaila, tad vēl var izlī
dzēties, vīnkoku atsienot un ļaujot tam brīvi nokarāties.
Izliekuma vidusdaļā var pamosties kāds snaudpumpurs.
Atstāt zarpam atni gulošu pārāk ilgi nedrīkst, jo tad var
apstāties gala pumpura attīstība, bet tas savukārt nepie
ciešams tās pagarināšanai.
Visus sāndzinum us izsien horizontāli uz abām pusēm.
Katru sānzaru veido apmēram 30 cm citu no cita. Ja sāndzinum u ir pārāk daudz, tad vispirms piesien spēcīgākos.
Visus liekos dzinumus likvidē.
Lai labāk izmantotu gaismu, nesabiezinātu vīnkoku,
sānzarus pamīšus veido katru uz savu pusi. Var gadīties,
ka kādā pusē zaru mazāk. Uz turieni, uzm anīgi pieliecot,
var novadīt zaru arī no pretējās malas. Kad sānzariem
veidojas žākļu dzinum i, tos atkal izkniebj, atstājot divas
pirm ās lapas.
Ja zarpamatnes galotne ir pārāk tieva, tad to var aiz
stāt ar kādu no spēcīgākajiem, zemāk augošajiem dzinu 
miem. Kad nākamais stumbrveidotājs izaudzis, tad iepriek
šējam vispirms nokniebj galotni, bet vēlāk izgriež visu
zaru līdz jaunās galotnes pamatnei.
Labi attīstīts vīnkoks trešajā gadā jau dod ražu. Labāk
atstāt tikai 3— 5 ķekarus.
Liekās ziedkopas izgriež tūlīt pēc noziedēšanas. Parasti
skaistus un lielus ķekarus dod galotnes augļzari. Tomēr
šos ziedus visus vajag izkniebt, lai neatņemtu spēku v īn 
koka tālākai veidošanai.
Vēl labāk, ja otrajā un trešajā gadā izgriež visas zied
kopas, tas sekmē spēcīgāka vīnkoka izveidošanu.
Nesamazinot ziedkopu skaitu, vīnkoka pieaugums ir
vāiš un nākam ajā gadā raža nav liela. Pirm ajos gados
galvenais uzdevums ir izveidot spēcīgu un labi attīstītu
vīnkoku.
Trešā gada rudenī, ja pieaugums ir vājš, vīnkoku pa
garina tikai par 30 cm. Spēcīgi izaugušu dzinum u atstāj
divas reizes garāku, nekā tas bija pavasari pēc pārzie
mošanas. Apgrieztai galotnei vajag būt apmēram ar 10 mm
lielu diametru.
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Katru sānzaru atstāj ar diviem pumpuriem. Griež 2 cm
virs augšējā pumpura. Žākļu dzinumus izgriež tāpat kā
iepriekšējā gadā.
V airākgadīgs vīnkoks tik rūpīgi nav jāsargā no pava
sara saules stariem. Vienīgi kārtējā gada jaunais pieau
gums jāap tin ar avīzi vai jānoēno.
Ceturtajā gadā vīnkoks jau izaug līdz siltumnīcas ču
kuram un ķekari veidojas līdz pašai galotnei.
Uz katra augļzara atstāj tikai pa vienam dzinumam,
pārējos izlauž, līdzko redzami ziedpumpuri.
Zarparnatnes apakšdaļā viengadīgos un divgadīgos za
ros atstāj ne vairāk par vienu ķekaru, otru ziedķekaru
izgriež tūlīt pēc noziedēšanas. Arī ceturtajā gadā šķirnei
’Frankentālietis’ vajag atstāt tikai ap 15 ķekariem, citām
šķirnēm pat vēl mazāk.
Ja iepriekšējā rudenī augļzari apgriezti, atstājot divus
pumpurus, bet ziedi ir tikai vienam, augšējam zaram, tad
zemāko, tukšo zaru izgriež. Var būt ziedi arī abiem dzi
numiem. Tad augšējo izgriež un atstāj zemāko. Ja ziedu
nav ne vienam, ne otram, tad atstāj zemāko dzinum u.
Zaram ar trīs pumpuriem, ja tāds ir palicis, atstāj tikai
vienu, zemāko dzinumu.
Kad vīnogas nogatavojušās, tad ķekarus tūlīt noņem.
Atstājot tos zarā, pajaunam kokam tiek nevajadzīgi at
ņemti spēki. Tas aizkavē arī pumpuru nobriešanu nākam ā
gada ražai.
Parasti ceturtajā gadā galotne nav vairs jāsaīsina,
taču vājam — apgriešana vēl jāturpina.
Zarparnatnes vecākajā daļā augļposmu apgriež, atstā
jot vienu pumpuru, ja iepriekšējā gadā tas arī bijis tikpat
garš. Ja tomēr iepriekšējā gadā nav bijis augļķekara,
tad nākam ajam gadam atstāj divus pumpurus. Tāpat rīko
jas, ja ražu nav devis triju pum puru augļposms, tad n ā 
kam ajam gadam atstāj jau četrus. Parasti labi koptam
un mēslotam vīnkokam pietiek ar vienu pumpuru. Augļposmiem jāb ū t pēc iespējas īsiem, pašā sākumā tie jā a p 
griež, atstājot vienu pumpuru, nerēķinoties, kāda sākumā
būs raža, jo vēlāk pieļautās kļūdas ir grūti labot. Pareizi
veidols koks dod daudz vairāk ķekaru, nekā iespējams
atstāt.
<t.
Vecāki vīnkoki var apsalt tikai ļoti bargās ziemās. P a 
rasti tos nepiesedz, vienīgi pasargā no pārāk agras saplaukšanas, kamēr zeme vēl nav iesilusi.
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Agrofirm ā «U zvara» zemstikla vīnkopību iedibināja do
cents Pauls G ailītis. V iņš pats 1930. gadā ar grupu Lat
vijas dārzkopju devās uz Beļģiju un Nīderlandi, lai rū
pīgi izstudētu šī kultūrauga audzēšanas pieredzi siltum 
nīcās.
Agrofirm ā «Uzvara» P. Gailītis sagatavojis sev cienīgu
maiņu. Viņš pats ar vīnkoku audzēšanu siltumnīcās n o 
darbojas turpat saimniecībā savā piemājas dārzā Mūsas
krastā.
Par apgriešanu, veidojot stāvo kordonu, sīkāk aprak
stīts nodaļā «Vīnkoku apgriešana un veidošana otrajā,
trešajā un nākamajos gados».
Veidojot horizontālo kordonu, jāatceras, ka apakšejie
zari arī jāizsien vertikāli uz augšu.

VĪNKOKI PIEMĀJAS DĀRZA SILTUMNĪCA
Piemājas dārza plēves vai stikla neapkurinām ā siltum 
nīcā ziemeļu galā var iestādīt vienu ’Frankentālieti’. Tas
ir visvieglāk kopjams no visiem segtajās platībās audzēta
jiem vīnkokiem.
Šādām siltum nīcām pamati parasti nav dziji, un v īn 
koku saknes izaug ārpus tām. Augsne jāielabo vismaz
80— 100 cm dziļi. Uz 1 m 2 iestrādā apmēram 30 kg orga
nisko mēslu — kūtsmēslus, kompostu vai labu zāļu purva
kūdru. Uz to pašu platību dod 2 kg veldzēto kaļķu vai
attiecīgi vairāk krīta, pelnu un 1 kg fosfora mēslu.
Vīnkoka zarpam atni jau pašā sākumā vada uz augšu
vai arī horizontāli gar apakšējo siltumnīcas malu. Rudenī,
apgriežot katru gadu, zarpam atni pagarina par 1,0—
1,5 m, līdz tā sasniedz siltumnīcas otru galu. Ja vīnkoks
pirmajos gados labi audzis, tad drīz vien var iegūt ne
lielu ražu.
Pirm ās ogas ienākas septembra sākum ā vispirms aug
šējos zaros. Veselu mēnesi iegūst teicamas vīnogas. Šķirne
’Frankentālietis’ ražo labi — viens augs dod 10— 15 kg un
pat vairāk ogu.
Kā jau iepriekš minēts, vīnkoku nevajag pārslogot. Uz
viena auga jāatstāj 20—25 izretināti ķekari. Ja to ne
dara, vienā gadā grib iegūt rekordražu, tad nākam ajā
gadā ogu ir maz.
Ir vīnkopības entuziasti, kuri neapkurināmās siltum nī
cās audzē arī brīvdabas vīnkokus.
6 — 1007
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Maskavietis A. Turkovskis savā dārzā Serpuhovas ra
jonā uzcēlis 6,0X3,5 m lielu plēves augu m āju. Sienu
augstums 2,25 m. Savā siltum nīcā viņš iestādījis 13 ’Sabo
pērles’, ’M adlēnas Anževīnes’, ’M alengra sēklaudža’ un
vairāku citu šķirņu vīnkokus.
Lai vīnkokus aplaistītu, 25— 30 cm dziļi ieraktas plast
masas caurules. Izm anto sasilušu ūdeni no rezervuāra.
Pa caurulēm augi saņem arī šķidros mēslus.
Pirmos divus trīs gadus pēc iestādīšanas vīnkoki aiz
ņem ļoti maz vietas. Tiem blakus var audzēt tomātus un
citus dārzeņus. Vēlāk, kad tie ražo, A. Turkovskis siltum 
nīcu izmanto dārzeņu dēstu audzēšanai, kā arī iegūst re
dīsu, sīpolloku pirmo ražu.
Atsevišķos gados Serpuhovas rajonā vasarā bijušas
tikai 50 saulainas dienas. Siltum nīcā saulainajās dienās
temperatūra bijusi par 4,9 °C, bet apm ākušajās — par
2,9 °C augstāka nekā dārzā.
Daudzu citu vīnkopju pieredze tomēr rāda, ka Maskavas
apgabalā arī brīvā dabā ir iespējams iegūt labu vīnogu
ražu.
M ūsu republikas apstākļos plēves vai stikla siltumnīcās
tomēr labāk audzēt greznās galda šķirnes — ’Frankentāiietis’, ’Melnais Em īls’ u. c.
V ĪN K O K U A U DZĒŠA N A ISTABĀ

UN UZ LODŽIJAS
Vīnogas var audzēt arī istabā vai vēl labāk — uz lodžijas. Tik liela raža kā siltumnīcā vai laukā pie m ājas
sienas nav, taču ap 2 kg no auga iegūst.
P SR S Z inātņu akadēmijas S. Kirova Kolas filiāles bo
tāniskā dārza darbinieki apgalvo, ka astoņus gadus vecs
koks dod vairāk nekā 1,5 kg ogu. Pirmajos gados gan esot
500— 700 g raža. V iņi audzē ’Kom natnij muskat’ vīnogas.
Sī šķirne izaudzēta Novočerkaskas Vīnkopības zinātniskās
pētniecības institūtā. Ogas ir dzeltenzaļas, sulīgas, sal
das. Vīnkoki sāk dot ražu ceturtajā gadā.
Entuziasti ar labiem panākumiem istabā ir izaudzējuši
šķirnes ’Frankentālietis’, ’Forsters’. No brīvdabas vīnko
kiem jāaudzē agrīnās šķirnes — ’Šasla b altā’, ’Sabo
pērle’ un citas.
Stādus izaudzē ar vienu no paņēmieniem, kādi minēti
nodaļā par vīnkoku pavairošanu.
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Labu stādu var izaudzēt tikai divos gados. Vīnkoki pa
kāpeniski jāpārstāda arvien lielākos podos. Pēdējam jābūt vismaz ar 30 cm lielu diametru. Ja vīnkoku audzē uz
lodžijas, ta d var izgatavot krietni lielāku koka kasti. Tādu,
ko ziemā var nonest pagrabā vai novietot citā tumšā,
vēsā vietā. Jo saknēm lielāka augšanas telpa, jo spēcī
gāks un ražīgāks vīnkoks.
Lai iegūtu ražu un lai koks būtu dekoratīvs, to rūpīgi
veido. O trā gada rudenī stumbram, ja tas labi audzis,
1,0— 1,5 m augstum ā nogriež galotni. Gar poda malu
iesprauž piecas stieples — mietiņus. Vīnkoku izloka starp
iespraustajām stieplēm. Stīgu galus aptin ap stiepli, pie
kuras vēlāk piesien jaunos dzinumus.
P irm ajā gadā podā atstāj vienu dzinum u, otrajā —
divus. Ja telpa atļauj un vīnkokam lapojums vēl nav pā
rāk biezs, tad nākam ajos gados var pieaudzēt vēl divus
vai trīs dzinumus. Rudenī katram dzinum am atstāj 6— 8
spēcīgākos pumpurus un virs tiem dzinum u nogriež.
No sānzariem ļauj augt tikai tiem dzinumiem, kuriem
ir ķekari. Ziedpumpuri kārtējā gada dzinum am atrodas
virs otrās un trešās lapas. D zinum u galotnes pirms ziedē
šanas virs ceturtās vai piektās lapas nokniebj. Tas vei
cina barības vielu pieplūšanu ziedkopai un samazina
ziedu nobiršanu. Ziedēšanas laikā no rīta ieteicams augļzariņus nedaudz sapurināt, lai veicinātu apputeksnēša-

26. alt. V īnkoka vasas
m ie tiņam spirālveida <
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piesiešana

nos. Kad ogas izaugušas zirņa lielumā, ķekarus atkarībā
no šķirnes ieteicams retināt, izkniebjot sīkās ogas.
Dažus gadus vecam vīnkokam vairāk par 10 ķekariem
nevajag atstāt. Galotnes augļzariņu atkniebj, atstājot virs
ķekara divas lapas. Lietpratīgi audzēts vīnkoks 30 cm
podā var dot pat 15— 20 ziedkopas, bet šādu ražu šaurajā
augšanas telpā vīnkoks nespēj nobriedināt. Jo mazāks
ķekaru skaits, jo iegūst lielākas un skaistākas ogas.
Lai gan vīnkoki dabā labi pacieš sausumu (tos baro
lielā sakņu sistēma), istabā jārūpējas, lai augsne podā
vienmēr būtu mitra. Daudz sakņu atrodas tieši pie poda
malas, un, ja augsne kaut nedaudz iekalst, tās tūlīt iet
bojā. Poda virspuse jānoklāj ar kūdras kārtiņu vai citu
irdenu un mitrumu saturošu substrātu. Ja telpa ļoti sausa,
augu ieteicams apsm idzināt ar ūdeni, protams, tad, kad
tas nezied. Tiklīdz vīnkoks sāk augt, to reizi nedēļā pār
maiņus mēslo ar minerālmēslu m aisījum u (10 litros ūdens
izšķīdina 20 g superfosfāta, 20 g amonija nitrāta un 10 g
kālija sulfāta) vai ar atšķaidītu vircu. Mēslot nedrīkst
ziedēšanas laikā un laikā, kad nobriest sēklas (piektā
veģetācijas fāze, sk. nodaļā «Auga m ūža cikls un viena
gada attīstības fāzes»).
Ir crī uzskats, ka ražojošam vīnkokam pēc katrām 10—
20 dienām jādod papildmēslojums — atšķaidīta virca vai
olu čaumalu uzlējums.
Var gadīties, ka vīnkoku sāk nomākt neīstā miltrasa —
mildijs. Tad to vairākkārt apmiglo ar 1% Bordo šķidrumu.
Ja parādās īstā miltrasa — oidijs, tad augs jāapputina
ar sēra ziediem.
Pavasarī — martā vai aprīlī — podu ar vīnkoku noliek
uz saulainas palodzes. Ja telpā temperatūra ir 20— 23 CC,
vīnkoks pēc četrām nedēļām sāk ziedēt, bet augusta bei
gās jau var ienākties raža. Ja temperatūra ir zemāka —
tikai ap 15°C un koks atrodas tum šākā vietā, tad tas at
tīstās daudz lēnāk un raža jāg aid a ilgāk.
Podos audzētos vīnkokus var m ēģināt arī steidzināt. To
var sākt decembrī. Protams, ka jānodrošina siltums un
gaisma. Ja ir apkurināma siltumnīca, tad vīnkoku var
steidzināt droši, šā d ā gadījum ā ieteicams, lai poda di
benā drenāžas caurums būtu lielāks nekā parasti. Podu
uzliek uz auglīgas augsnes, un saknes barību tad saņem
arī no tās.
Bezgalīgi ilgi vienu un to pašu vīnkoku, arī regulāri
pārstādot, nevar audzēt «gūsta» apstākļos. Tāpēc ietei
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cams jau otrā gada rudeni saglabāt nogrieztos zarus un
pavasarī tos apsakņot, lai sāk augt jauns vīnkoks. Biežāk
tos nomainot, iegūst labākas kvalitātes ogas, lielākus,
skaistākus ķekarus.
Viengadīgus, divgadīgus un trīsgadīgus kokus pārstāda
katru gadu, septiņus astoņus gadus vecus — ik pēc d i
viem trim gadiem, bet augšējo augsnes kārtu gan maina
katru gadu. Vīnkokus stāda augsnē, kas sastāv no vienas
daļas velēnu trūdzemes, vienas daļas trūdzemes un pusdaļas skalotu smilšu.
Ēdot riekstus, pāri paliek čaumalas, kuras parasti iz
met ārā. To nevajadzētu darīt. Pārstādīšanas reizē tās var
izmantot drenāžai. Lai arī lēni, tomēr čaum alas sadalās
un reizē kļūst par mēslojumu.
Rudenī laistīšanu pamazām samazina, tas palīdz labāk
nobriest dzinumiem.
Ziemā podu vajag novietot sausā pagrabā vai citā
telpā, kur ir 2— 5°C. Ja šādas iespējas nav, var nolikt is
tabā uz grīdas.
Kad lapas nobirušas, viengadīgam augam atstāj divus
vai trīs pumpurus, trīsgadīgam un četrgadīgam — līdz
10 pumpuriem. Pieaugušajam vīnkokam katru gadu jān o 
griež liekie dzinum i. Ja ir daudz ziedkopu, mazākās arī
izgriež. Pirms ziedēšanas aiz topošā ķekara atstāj vēl pie
cas vai sešas lapas un galotni nokniebj. Vienīgi atstāj ne
saīsinātus divus vai trīs apakšējos dzinumus, no kuriem
izaug aizvietotājzari.
Vīnkokus uz lodžijas audzē pilnīgi tāpat kā istabā. Sajā
gadījum ā tos var veidot daudz lielākus.
Vīnkoku iespējams piespiest ražot arī divas reizes gadā.
V ajadzīga tikai silta, gaiša istaba un arī telpa, kur var
uzturēt 3— 5°C temperatūru. Pēdējā nepieciešama, lai vīn
koks izietu miera periodu.
Pirmsskolas bērnu iestādēs, skolās, iestādēs un veikalu
gaišajos dienvidu logos līdzās citiem zaļumiem var augt
arī vīnkoki.

VĪNKOKI PILSĒTU UN CIEMATU VERTIKĀLAI
APZAĻUMOŠANAI
R īgā kāda nama pagalm ā lielu ķieģeļu sienu vasarā klāj
5X 10 m vīnkoku lapojums. M ikroklimats te ir gandrīz vai
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ideāls. Katru gadu ienākas teicamas šķirnes ’Sasla baltā’
ogas.
Rīdzinieks Vilhelms Neiburgs pie ķieģeļu sienas pava
sarī piestiprina vīnkoka zarus. Lai to izdarītu, vajadzīgas
garas kāpnes. Bez tām nevar iztikt arī vasarā. Koks jā a p 
griež un rudenī jānovāc raža. Darbu tas prasa, bet la 
bums divējāds — sienu aizklāj skaists, acij tīkams za
ļums, bet rudenī var baudīt lieliskas vīnogas.
R īgā, kā arī citās pilsētās un ciemos pret dienvidiem
un dienvidrietumiem pavērstu sienu, kur nav putekļu, ir
diezgan. Kāpēc tad lai tās nesegtu vīnkoki? Ir arī ne m a
zums neizskatīgu saimniecības ēku, terašu, šķūnīšu un
citu būvju, kuras vasarā var padarīt glītākas.
Šādās vietās jāaudzē šķirnes, kas ziemā nav jāpiesedz.
Un galvenais — viens vīnkoks var izveidot 40—50 m2
plašu lapotni.
Vertikālai apzaļumošanai plašākos stādījumos pašlaik
izmanto tikai pieclapaino mežvīnu.
Vīnkoki un citi vīteņaugi aizsargā ēku sienas no pār
mērīgas sakaršanas, nokrišņiem, putekļiem un trokšņiem.
Tāpat var aizsargāt logus no tiešajiem saules stariem.
A pstādījum i palielina gaisa mitrum u karstajās vasaras
dienās.
Apzaļojum u ierīkošanu daudzās vietās var apgrūtināt
pie m ājas pamatiem esošās betona vai cita seguma joslas.
Arī te var atrast izeju — vīnkokus iestādīt nedaudz tā
lāk un ar balstiem novadīt līdz sienai.
V ertikālajā apzaļumošanā var izmantot visizturīgākās
vīnkoku šķirnes, piemēram, ’Arktika’, ’Bujturs’, ’A lfa’,
’Korinka M ičurina’, ’S m ugļanka’, ’Dvietes zilā’, ’Z ilg a ’ un
vairākas citas. Sīs šķirnes jāpiesedz tikai pirmos gadus.
O gu kvalitāte nav izcila. Taču, piemēram, no ’Smugļankas’ un vairākām citām var iegūt teicamas garšas sulu,
izmantot kompotos, ievārījumos.
Vīnkoki jāpiestiprina, kā tas aprakstīts par to audzē
šanu pie m ājas dienvidu sienām. Risinājum i var būt vis
dažādākie. Galvenais, lai stādījum i izturētu vēja brāzmas
un piesējumi ar laiku nenožņauglu vīnkoku.
Kailas stāv arī daudzas vēl esošās koka ēkas. Valda
nepareizs uzskats — pie koka sienām nav ieteicams stā
dīt vīteņaugus, jo tie padarot tās mitras un pūdējot. Ilg 
gadīgie novērojumi liecina pretējo — vīteņaugi tieši no
susina sienas, neļauj lietū tām samirkt. Sādi ēkas mūžs
faktiski tiek pagarināts. Auga spēcīgais lapojums sargā
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sienas no vējiem un karstajiem saules stariem. Apzaļumotas m ājas m azāk skar ari ielas trokšņi un putekļi.
Vai tas būtu kaut kas nereāls, ja R īg ā un citās pilsētās
m āju kailās sienas greznotu vīnkoks? Nē. V ajadzīgi tikai
uzņēmīgi cilvēki, kam rūp savas apkārtnes skaistums. Va
jadzīgs arī stādām ais materiāls, bet pāris gadu laikā to
taču nav grūti pavairot. U zņēm um ā «Rīgas zieds» var
iegādāties koku, krūmu un puķu dēstus. Kāpēc šo sarak
stu nevarētu papildināt ar vīnkokiem? Orenburgas vīnkopības atbalsta punkta darbinieki, piemēram, Habarovskas un Piejūras novada taigā pēdējā laikā atraduši vai
rākas interesantas Amūras vīnogas formas. O gu diametrs
ir pat 12— 15 mm, bet cukura saturs — 22%. Tagad šie
vērtīgie kloni tiek intensīvi pavairoti.
Tātad vajadzīgs tikai mūsu entuziasms un apstādījum u
speciālistu padoms.

KO PAR VĪNOGĀM SAKA MEDICĪNAS
D ARBINIEKI
Vīnogu sula sevišķi derīga bērniem. Tā ir garšīga un
barojoša. To pat dažkārt sauc par augu pienu.
Vīnogas un to sula aktivizē nieru un žultspūšļa dar
bību, tā labi ietekmē reimatisma un poliartrīta ārstēšanu,
lietderīga pie sirds, asinsvadu un plaušu saslimšanas ga
dījumiem, kā arī aknu slimībām.
Vīnogu sulu lieto ari mazasinības, kuņģa un zarnu
trakta slimību, vēdera aizcietējumu un daudzos citos ga
dījumos.
Ja vīnogas lieto daudz, tad jāierobežo svaiga piena, kā
arī citu augļu un dārzeņu patēriņš, jo tad var rasties
zarnu trakta darbības traucējumi.
Vīnogu ķīmiskais sastāvs un barības vielu daudzums,
neskaitot mizas un sēklas (pēc Džarvisa) ir šāds: 77,4%
ūdens, 1,3% olbaltumvielu, 1,6% tauku, 19,2% ogļhidrātu,
0,5% pelnu.
100 gramos vīnogu sulas ir šādas minerālvielas:
11,49% kālija, 0,97% nātrija, 1,63% kalcija, 1,21% m ag
nija, 0,36% dzelzs, 7,08% fosfora, 1,01% sēra, 0,42%
hlora.
Visi ārstnieciskie līdzekļi, kurus piedāvā tautas medi
cīna, būtībā sattir samērā daudz kālija.
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Vīnogu sula ātri remdē slapēs, iedzerot kaut vai dažus
malkus.
Sulā cukuri ir glikozes un fruklozes veidā, un tāpēc or
ganisms tos ātri uzņem.
Slimības gadījum ā, lai palīdzētu organismam, jāpalie
lina patērējamā šķidruma daudzums, kuram ir skāba reak
cija, tāda, kāda ir ābolu, vīnogu vai dzērveņu sulai.
Vīnogu sula (pēc A. Pētersones) satur daudz organis
kās skābes (2,5%) — d-vīnskābi, 1-ābolskābi, citronskābi,
dzintarskābi, skudrskābi un vairākas citas. Tāpat sula ir
bagāta ar daudzām aminoskābēm, miecvielām, fermentiem.
Vienā glāzē vīnogu sulas ir ap 200 kaloriju (1 kg vīnogu
ir līdz 700 kaloriju).
Tautas medicīnā,lieto svaigu lapu uzlējumu pie avitaminozes, kā arī hipertonijas ārstēšanai — pasterizētu vīn
ogu sulu pa glāzei divas reizes dienā.
Līdzas zemeņu un citu ogu un augļu kūrēm pastāv arī
vīnogu diēta. Pirm ajās trijās dienās apēd 200 g vīnogu
trijās reizēs dienā. Pēc tam devu palielina — četras die
nas ēd pa 1 kg vīnogu, tad septiņas dienas pa 1,2— 2,0 kg
dienā. Pēc tam tādā pašā atgriezeniskā kārtībā devu pa
kāpeniski atkal samazina. Ja lielo vīnogu sulu, nav vē
lams dienā izdzert vairāk par 1,2 1.
Vīnogu kūres laikā nedrīkst lietot skābu pienu, tauku
barību, skābētas saknes. Protams, ka to visu var darīt,
tikai konsultējoties ar ārstu.
Vīnogas nedaudz satur arī Bi, B2, B,i, C, P un vairākus
citus vitamīnus. A ltaja dārzkopības izm ēģinājum u stacijā
analīzēs konstatēts, ka vīnogās, kas izaudzētas Kalnu Altajā un Belokurihā, ir trīsdesmit reizes vairāk C vitam īna
nekā dienvidu vīnogās. Mūsu republikā augošās taču arī
ir ziemeļu vīnogas!
Daudzi zinātnieki savos pētījumos ir pierādījuši, ka ar
bioloģiski aktīvām vielām sevišķi bagāti ir tieši ziemeļu
augi. Karstā klimata zonā to ogās un augļos ir maz. Tā,
piemēram, uzskata, ka vīnogu folijskābe ir noderīga maz
asinības ārstēšanai.
Tautas medicīnā lieto arī vīnogu lapas kā antiseptisku,
preliekaisuma, pretasiņošanas līdzekli. Lapas sekmē brūču
un čūlu dzīšanu, skābeņskābes sāļu izdalīšanos no orga
nisma.
Svaiga vīnogu sula nomāc vairāku mikrobu darbību.
Kanādas mikrobiologi noskaidrojuši, ka svaigu vīnogu
sula, kurā ir arī ogu apvalka ekstrakti, spēj iedarboties uz
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vīrusiem, kas izraisa saaukstēšanās un ādas slimības, bet
vājāk uz vīrusiem, kas rada drudzi un meningītu. Turklāt
tumšo vīnogu šķirņu sulai piemīt lielāka aktivitāte nekā
balto.
Apceļojot M oldāviju, arī gadījās vairākkārt dzirdēt sla
vinājum us tieši šīm vīnogām. M oldāvi daudzu gadu gaitā
secinājuši, ka vecie vīri, kuri visu m ūžu atzinuši tikai da
bīgos sarkanos vīnus, nodzīvo daudz ilgāk, tiem daudz
labāka veselība nekā tiem, kuri priekšroku devuši gaišo
vīnogu šķirņu darinājum iem . V iņi atzīst, ka tumšie vīni
palīdzot no organisma izvadīt radioaktīvās vielas. Tā nav
aģitācija par sarkanajiem sausajiem vīniem. Gadās pat
dzirdēt, ka Kaukāza ilgdzīvotāji esot tik stipri tāpēc, ka
dzerot sausos vīnus. Taču ilgdzīvotāju dzīvē vīni ne
tuvu neieņem pirmo vietu. Galvenais ir darbs, svaigs gaiss,
mērenība ēšanā, nav stresa pārslodzes.
Arī pēc Sverdlovskas meža institūta Bioaktīvo vielu la 
boratorijas zinātnieku atzinum a vērtīgākie ir augļi un
ogas ar krāsainu sulu un mīkstumu.

OGAS GATAVAS
Par to vispirms liecina katrai šķirnei raksturīgā krāsa.
’Zīda ķekaram’ miza kļūst saulaini dzeltena, saulē ogas
liekas pat caurspīdīgas,'’Sukribei’ ogas dzeltenīgas ar zaļ
ganu nokrāsu, CĢL-02-5-43 — tumši zilas, reizēm pat ar
nelielu apsarmi, šķirnei ’Ņ ežnij’ — brūngani sārtas utt.
Taču krāsa ir tikai pirmā pazīme. Galvenā ir garša.
’M adlēnas Anževīnes’, ’Sabo pērles’ un vairāku citu
šķirņu ogas klāj izteikta vaska apsarme — pruīria kārtiņa.
Tā pasargā no transpirācijas — priekšlaicigas kalšanas,
no pelējuma sēņu iekļūšanas ogās. Pa vaska apsarmi
viegli notek lietus lāses. Šādas vīnogas arī vieglāk trans
portējamas. Lai tās ilgāk saglabātu svaigas, jācenšas pēc
iespējas neskart pruīna kārtiņu. Jānovāc. tikai pilnīgi ga
tavas ogas, tad tajās ir vislielākais cukuru saturs, ap 10—
20%. Var jau nogaršot arī agrāk, tikai tad ogas būs skā
bākas. Gatavās ogas viegli atdalās no kātiņa. Arī ķekara
kātiņš pie zara sāk viegli pārkoksnēties.
O gu ķekarus atdala ar grieznēm, to vislabāk darīt
sausā, saulainā laikā. Nav ieteicams ogas novākt pēc rīta
rasas vai lietus.
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Gatavās ogas nevajag pārāk ilgi atstāt pie zara. Tad
tajās notiek pretējais process — palielinās skābes un sa
m azinās cukuru daudzums. Nobriedušus ķekarus bojā lap
senes un mušas. Par to apkarošanu sīkāk minēts iepriekš.
Ja uznāk agras un stipras salnas (līdz — 5 °C ), tad
katra šķirne zaudē īpatnējo garšu.
Vīnkopis E. Petrāns iesaka ’Dvietes zilo’ nogatavināt
pagrabā, ķekarus pakarot uz izvilktas stieples. Sādi ’Dvie
tes zilo’ var saglabāt līdz decembrim, reizēm pat līdz
Jau n ajam gadam.
Arī doņeckielis V. Saveļjevs iesaka līdzīgu paņēmienu,
lai ķekari neskartos savā starpā. Laiku pa laikam vīnogas
pārbauda, ar šķērītēm vai pinceti uzm anīgi atdala bojātās
ogas. Ja bojājusies jau viena piektā da]a, tad tādu ķe
karu ilgāk vairs nav nozīmes uzglabāt.
’M urom as’ vīnogas, pakārtas pagrabā, saglabājas pat
līdz februārim, bet līdz m aijam tās sakalst, pārvēršas par
rozīnēm.
’Dvietes zilās' var ilgi uzglabāt, ja zaru griež ar vienu
vai diviem ķekariem. Apakšējā zara daļa līdz ķekaram
10— 12 cm gara, augšējā virs ķekara — 3— 5 cm. Zaru
pudelē ievieto slīpi, lai ķekari neskartos savā starpā. Sādi
uzglabājot, temperatūrai pagrabā vajag būt 5— 8°C.
Papildus jānogatavina ari ī. M ičurina šķirne ’Krievu
konkords’. Pēc izm ēģinājum iem Dvietē P. Sukatnieks se
cinājis, ka lauka apstākļos ogas kokos nogatavojas reti.
Šķirne ’Krievu konkords’ bioloģiski ir līdzīga ’Dvietes zi
la ja i’.
Telpās ogas labi nogatavojas un ilgi uzglabājas svai
gas šķirnei ’Krasavec’ (CĢL-24). To pašu var teikt ari
par daudzām citām A. Kuzm ina izveidotajām šķirnēm,
kurām viņš par pamatu ņēmis šķirni 'Krievu konkords’.
A. Kuzmins vispusīgi izpētījis šķirnes ’Krievu konkords’
piemērotību nogatavināšanai dzīvojamās telpās. Tā sep
tembra sākumā novāktās ogas, kad tās sāka palikt mīk
stas un m ainīt krāsu, novietoja telpā uz galda, citas ievie
toja ar kātiņiem ūdenī. Ogas pakāpeniski palika tumši
sarkanas, uzlabojās garša — pavairojās cukuru saturs
un sam azinājās skābes daudzums.
S alīdzināja arī ar ogām, kas vēl atradās pie krūma.
Izrādījās, ka telpā, kur gaiss sauss, temperatūra ap 20 °C,
cukuru saturs ogās palielinājies vairāk nekā divas reizes.
O gām daudz tumšāka krāsa nekā tām, kas nogatavojās
dārzā.
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U zglabājot bez ūdens, ogas drīz vien sāk nobirt, neie
guvušas šķirnei piemītošo garšu un krāsu.
Eiropas vīnkokiem nav nevienas šķirnes, kurai ogas no
gatavotos telpā.
Visu šķirņu vīnogas apmēram divas nedējas var uz
glabāt ledusskapī. Ilg āk turot, tās sāk kalst un bojāties.
Sādā gadījum ā ogas ieteicams novākt pēc iespējas vēsākā
laikā un bez liekas kavēšanās tūlīt novietot ledusskapi.
Samērā ilgi vīnogas var uzglabāt kastē ar zāģu skai
dām. Vispirms jau kastei jāb ū t ne pārāk lielai — 5—8 kg
ogu. Skaidu vietā var lietot pakaišu kūdru, bet kā vienā,
tā otrā gadījum ā materiālam jābūt pilnīgi sausam. Vel
labāk, ja pirms tam ir iespējams to dezinficēt ar 2%
sālsskābi.
Kastes dibenā ieber ap 2 cm skaidu kārtu. Tad liek
kārtu vīnogu, lai ķekari nepieskartos cits citam. Pirms tam
no ķekariem atdala visas bojātās un negatavās ogas. Ilgai
uzglabāšanai vīnogas no zara atdala daudz uzm anīgāk.
Ar kreisās rokas diviem pirkstiem saņem aiz ķekara kāta
un ar labo roku nogriež. Ogas drīkst pārlikt, turot aiz
ķekara kāta.
Kad pirm ā ogu kārta nolikta, uzber nedaudz skaidu vai
pakaišu kūdras. Un tā kārtu pa kārtai, kamēr kaste pilna.
Pagrabā vai telpā, kur uzglabā ražu, jāb ū t 3— 5°G un ne
pārāk sausam gaisam.
Interesantu vīnogu uzglabāšanas paņēmienu (pat līdz
nākam ā gada m aijam ) iesaka inženieris D. Malašenoks.
Vispirms jāsagatavo kaste, kuras iekšējie izmēri
50X36 cm. Sienu biezums — 5 cm. No tāda paša biezuma
blankām izgatavo arī kastes vāku. Kaste jāizgatavo la i
kus, jo tā vēl jāpārk lāj ar m ālu un saekselētu salmu
masu, kura pēc tam pam atīgi jāizkaltē.
D.
Malašenoks m āla kastēs iesaka uzglabāt nogatavi
nātas vīnogas ar izturīgu mizu.
Vācot vīnogas, m āla kasti novieto blakus kokam, lai
vīnogas nevajadzētu pārcilāt no kastes kastē. Nogrieztos
ķekarus rūpīgi apskata, atlasa bojātās ogas un uzm anīgi
saliek kastē, kura izklāta ar saekselētiem salmiem. Katru
kārtu pārklāj ar grieztiem salmiem, tāpat arī pēdējo kārtu.
Tad uzliek vāku, kurš iepriekš pārklāts ar m ālu un
salmu masu, bet sadures vietās rūpīgi aizziež ar tīriem
māliem. Pēc tam kasti novieto vēsā vietā.
Tam v ajag diezgan daudz laika, bet varbūt ir vērts
pamēģināt.
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DAŽAS RECEPTES
Ja dārzā aug četri vai pieci vīnkoki, tie ir labi kopti,
turklāt visi ar vienādu ienākšanās laiku, tad jādom ā, ko
iesākt ar ražu. Autora dārzā, piemēram, ‘Sukribe’, kurai
sākum ā uz pārējo nepieaugušo vīnkoku rēķina bija dota
diezgan liela brīvība, viena pati atsevišķos gados deva
15— 20 kg ogu.
Tāpat kā visi citi augļi, vīnogas jācenšas izmantot pēc
iespējas vairāk svaigā veidā katru dienu kaut vai ne
daudz.
Ja nu tomēr ogas paliek pāri, nav vēsas telpas, kur tās
uzglabāt, tad jāsāk domāt par to pārstrādi. Sevišķi tad,
ja tās vēl ir vīnogu šķirnes ar ne sevišķi labas kvalitātes
ogām.
Vīnogu, ābolu un bumbieru kompots
N omazgātas ogas un gabaliņos sagrieztus augļus vāra
nelielā saldināta ūdens daudzum ā uz lēnas uguns. Vēl ne
daudz ūdens pielej vārīšanās beigās. Augļi un ogas būs
saldāki un garšīgāki, nekā vārot uzreiz lielā ūdens dau
dzumā.
Kompotam var pievienot arī citronu sulu vai citronu
sīrupu, pāris krustnagliņu. Vīnogu kompotu var gatavot,
pievienojot citas ogas, augļus vai to sulas.
Vīnogas ar putukrējumu
Ļoti garšīgs un barojošs saldais ēdiens. Putukrējum u
pasniedz mazos trauciņos, to izrotājot ar ogām un nelie
liem smilšu cepumu gabaliņiem. Līdzīgi var pasniegt vīn
ogas kopā ar vārīto krēmu. Var arī kārtām likt putukrē
jum u, ogas un vārīto krēmu.
Vīnogu un piena dzēriens
Tā pagatavošanai ņem 2 glāzes uzvārīta un atdzesēta
piena, 4 tējkarotes cukura un 250 g vīnogu.
Ogas pārkaisa ar cukuru un ar karoti saberž, pēc tam
izkāš caur sietiņu. Iegūto sulu samaisa ar pienu un at
dzesē.
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Lai iegūtu vairāk sulas, ogas pirms tam var iebērt sie
tiņā un applaucēt. Tad likt bļodā, apkaisīt ar cukuru un
pēc stundas izspiest.
Kvass no vīnogu lapām un jaunajiem dzinumiem
So recepti iesaka Doņeckas vīnkopības entuziasts V. Saveļjevs.
Katru vasaru nolauž un izgriež daudz jauno dzinumu
un žākļu dzinumu. Parasti tos izmet komposta kaudzē.
V. Saveļjevs iesaka no tiem pagatavot garšīgu dzērienu,
kurš satur arī C vitamīnu.
Jaunos dzinumus un lapas labi nomazgā un saliek lielā
emaljētā traukā, aplej ar verdošu ūdeni. Ja ir viens spai
nis labi sapresētu vīnogu zaļumu, tad to aplej ar tādu
pašu daudzumu verdoša ūdens. Trauku noslēdz ar vāku
un vēl labi sasedz, lai ilgāk saglabātos siltums.
Pēc 2—3 dienām šķidrumu nospiež, sapilda lielā stikla
pudelē un noslēdz. Kad nogulsnes nosēdušās, pa gumijas
caurulīti dzidro šķidrumu uzmanīgi nolej. Katriem 10 I
pievieno 400—500 g cukura un 20—25 rozīnes. Kvasu labi
samaisa un uz 6—8 dienām atstāj noslēgtā stikla balonā.
Pēc tam sapilda puslitra pudelēs, pasterizē un uzglabā
vēsā vietā.
Vīnogu sula
Vispirms atlasa visas bojātās ogas, tad nomazgā, atdala
no ķekariem un izspiež.
Sulu uz 2—3 stundām novieto vēsā vietā. Pēc tam ar
gumijas caurulīti, neaizskarot nosēdumus, sulu pārlej citā
traukā, laižot cauri četrkārtīgi salocītai marlei. Tad emal
jētā traukā sulu pasterizē 70—75 °C temperatūrā vismaz
30 min. Izkarsēto sulu sapilda tīrās pudelēs, noslēdz ar
aizbāžņiem un novieto vēsā vietā. Ja pilda burkās un tās
aizvāko ar metāla vākiem, pasterizēšanu ieteicams atkār
tot. Labāk saglabāsies. Pēc tam novieto vēsā vietā.
Vīnogu sīrups
Vispirms jāiegūst sula, tā jāfiltrē caur 2—4 kārtās sa
liktu marli. Uz katru litru sulas ņem 1 kg cukura. To sa173

vāra biezā sīrupā atsevišķi. Cukura sīrupā ielej vīnogu
sulu, pievieno pusi notīrīta citrona un vāra 10 inin. Pēc
tam sīrupu filtrē un sapilda pudelēs.

.Vīnogu ievārījums
P. Sukatnieks uzskata, ka par vīnogu ievārījumu nekas
garšīgāks viņa mājās neesot. Vispirms apēdot ievārījumu
no ’Dvietes zilajām ’ un tikai tad pienākot kārta pārē
jiem.
Ogas nolasa no ķekariem un aukstā ūdenī nomazgā. Uz
1 kg ogu gatavo cukura sīrupu no pusglāzes ūdens un
0,5 kg cukura. Cukuru ieber katliņā, pielej vajadzīgo
ūdens daudzumu un vāra tik ilgi, kamēr cukurs izšķīst.
Pēc tam sīrupu noņem no uguns, pusstundu patur, tad
tajā ieber ogas un vāra 15—20, min. Katliņu reizi pa rei
zei vajag sakratīt, lai visas ogas iegrimst sīrupā. Tad
katliņu atkal uz 30 min noņem no uguns, bet pēc tam vā
rīšanu turpina uz pavisam nelielas uguns. Sēklas, kas
uzpeld virspusē, kopā ar putām nosmeļ.
Ievārījums ir gatavs, kad sīrupa piliens uz tasītes ne
izplūst. Vārīšanas beigās var pievienot karotīti citronskā
bes un vanilīnu.
Gatavo ievārījumu salej burkās.

Marinētas vīnogas
Sim nolūkam vislabāk der vīnogas ar biezāku mizu.
Vispirms ogas tekošā ūdenī nomazgā. Ja marinē 3 1 burkā,
tad var ar visu ķekaru, tikai sadalot to vairākās daļās.
Bojātās ogas izlasa, tāpat nogriež ķekara resnākās daļas.
Ogas saliek stikla traukā, aplej ar atdzesētu marinādi,
noslēdz ar plastmasas vāku.
Lai sagatavotu marinādi, uz 1 kg vīnogu nepieciešamas
divas glāzes ūdens, 0,75 glāzes trīsproccntīgā etiķa, viena
glāze cukura, tējkarote sāls un nedaudz kanēļa, krustnag
liņu. Marinādi vāra 10— 15 min. Lai nerastos pelējums,
marinādei pievieno 1 g salicilskābes.
Burkas ar marinētajām vīnogām novieto sausā vietā.
Tās var uzglabāties līdz jaunajai ražai.
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Saldais pīrāgs
Ņem 400 g miltu, 300 g pūdercukura, ’/2 citrona, 250 g
margarīna, 2 olas, 1250 g vīnogu, 1 glāzīt} konjaka, 100 g
samaltu riekstu, 100 g rīvmaizes, 1 tējkaroti kanēļa.
Sajauc 110 g pūdercukura ar miltiem un sarīvētu cit
rona miziņu. Pievieno paciņu margarīna, 1 olu — visu to
labi sajauc un atstāj uz 1 stundu aukstumā.
Vīnogas nomazgā, notecina ūdeni un ieliek bļodā, ap
ber ar 110 g pūdercukura, uzlej glāzīti konjaka un uz
30 min atstāj, pa reizei apmaisot.
Atsevišķi samaisa riekstus, rīvmaizi, 80 g pūdercukura
un kanēli.
Mīklu sadala divās nevienlīdzīgās daļās. Lielāko izrullē
zīmuļa biezumā, daļēji apcep un atdzesē. Pēc tam uzkaisa
pusi no riekstu, rīvmaizes, pūdercukura un kanēļa maisī
juma, uzliek virsū vīnogas un uzkaisa pāri otru pusi riek
stu, rīvmaizes maisījuma.
Izrullē otru mīklas daļu un ar to pārklāj sagatavoto
pīrāgu, piespiežot cieši klāt maliņas pie apakšējā cepuma.
Visu pīrāgu apziež ar olu. Ar dakšiņu izdur vairākus cau
rumiņus un cep 40—50 min uz lēnas uguns. Kad atdzisis,
vēl pārkaisa ar pūdercukuru un kanēli.

Čurchela
Daudziem, kam gadījies pabūt mūsu zemes dienvidu re
publikās, droši vien ir bijusi izdevība pagaršot čurčlielu.
Mūsu vīnogas salduma ziņā nav sliktākas par dienvi
dos audzētajām, tāpēc īsumā arī par šo gardumu.
Ņem nedaudz aukstas vīnogu sulas un tajā rūpīgi
iemaisa kviešu miltus. Pēc tam šo «mērci» savukārt vien
mērīgi ielej karstā vīnogu sulā, to pastāvīgi maisot, lai
nerastos kunkuļi. Tad vīnogu ķīseli uzvāra.
Pirms šīs procedūras jāsagatavo 30—40 cm garas riek
stu virtenes. Uz diega uzver veselus lazdu riekstus vai
valriekstu daļiņas. Sādi uz diega var savērt arī rozīnes.
Kad vīnogu sulas ķīselis ir padzisis, bet vēl pietiekami
silts, riekstu virtenes vairākas reizes iemērc tajā. Pēc tam
tās pakar kaltēties. Apakšā paliek trauku, kur nopilēt lie
kajam šķidrumam.
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Kad virtenes apkaltušas, mērcēšanu atkārto. Ja fr vēIešanās, to pēc apkaltēšanas var darīt ari trešo reizi. Pēc
tam virtenes uz nedēju pakar ēnā un caurvējā. Naktī, kad
gaiss vēsāks un mitrāks, čurčhelu labāk ienest istabā. Lai
izgatavotu apmēram 10 virtenes šo saldumu, vajag sešas
glāzes vīnogu sulas un vienu glāzi miltu.
Ja vīnogu sulas ķīselis būs pārāk karsts, tas nepielips
pie riekstiem, notecēs. Pārāk auksts arī neder, veidosies
kunkuļi.

Saldais lavašs
Tā pagatavošanai vajadzīgs tas pats saldais vīnogu
sulas ķīselis.
Kad tas atdzisis, to Izlej uz finiera loksnes, kas pirms
tam noziesta ar eļ|u. Masu izlīdzina 1— 1,5 cin kārtā. Tai
var pievienot arī sasmalcinātus riekstus un visu izlikt
saulē, lai kalst. Kad virskārta sacietējusi, ar nazi plāceni
apgriež uz otru pusi. Kad arī tā sacietējusi, var izlikt tā
lākai kaltēšanai uz sieta vai tīkliņa, lai siltais gaiss to
apņem no abām pusēm. Pa nakti, tāpat kā čurčhelu, ienes
istabā.

DARBA KALENDĀRS
Precīzi noteikt, kas jādara katra mēneša robežās, ir pa
grūti. 1984. gada pavasaris sākās divas nedēļas agrāk,
tāpēc daudz ātrāk sākās arī visi veģetācijas procesi dabā.
Bet pēc gada viss bija otrādi.
Ir arī starpība, vai vīnkoki iestādīti pie dienvidu sienas
vai aug dārzā pie špalicras. Tāpat nozīme ir arī tam, vai
dārzu ieskauj dzīvžogs, kāda celtne, kas stāv ceļā valdo
šajiem vējiem utt. Neliela atšķirība ir arī starp ļoti agrī
najām un agrīnajām vīnogām.
Daudzās nodaļās, it sevišķi par viena gada attīstības
fāzēm, galvenais ir minēts. Ja nepacietīgāks lasītājs to
visu palaidis garām, tad varbūt šīs rindas vēl var palī
dzēt. Vīnkoki labu ražu dos tikai tad, ja visu paveiks lai
kus, ieliekot šajā darbā arī nedaudz aizrautības un mī
lestības.
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Janvāris
Mēdz teikt, ka dārzniekam pavasaris ir visu cauru gadu,
tāpēc ko darīt dārzā ir arī janvārī. Arī ziemas spelgoņā
dārzs jāpārlūko.
Ja ziema sniegola, vīnkoki nolaisti zemē un rūpīgi pie
segti (līdzīgi rozēm), tad lielu rūpju nav. Ja sniega ma
zāk, tas jāsavāc no celiņiem, zālāja un vīnkoki pamatīgi
jāapber. Sliktāk, ja ilgāku laiku pieturas spēcīgs kailsals.
Tad |oti labi, ja rezervē ir pakaišu kūdra, zāģu skaidas
vai pat sausas smiltis. Vīnkoku saknes ir visjutīgākās.
Piesegums kailsalā obligāti jāpalielina.
Ziemas mēneši ir arī laiks, kad jādomā par mēslošanas
līdzekļu, dažu ķimikāliju iegādi, nepieciešamo materiālu
un inventāra sagādi vīnkoku stādījumu ierīkošanai.

Februāris
Ja pagrabā vai citā vietā stāv podi ar jaunajiem vīn
koku stādiem, tad jāpārbauda, vai augsne nav pārāk iz
kaltusi. Jāpārlūko arī, kā glabājas spraudeņi.
Siltumnīcā var sākt to apsakņošanu, jo tad līdz rude
nim izaugs spēcīgs stāds.
Dārzā jāpārbauda, vai pēc atkušņiem nav jāpapildina
sniega kārta pārsegumiem.

Marts
Mēneša vidū var sākt vīnkoku spraudeņu apsakņošanu
dzīvoklī. Tos vispirms trīs dienas mērcē ūdenī, regulāri to
mainot. Tālāk — kā aprakstīts nodaļā par vīnkoku pavai
rošanu. Jāsāk arī vīnkoku pārpotēšana ar salizturīgu
šķirņu palīdzību. Pēc kallusa parādīšanās potējuma vietā
jāsāk apsakņošana.

Aprīlis
Ja diennakts temperatūra ir virs nulles, noņem skujas,
lai tās nenobirtu. Plēvi vai citu piesegumu uzliek atpakaļ.
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Apsakņotos spraudeņus, parādoties saknēm, izstāda
sevišķos podos.
Kad augsne atkususi, uzrok rindstarpas, vienlaikus
dot papildmēslojumu. Vislabāk šķidrā veidā 30—49
dziji.
Pirms pumpuru plaukšanas vīnkokus apmiglo ar
Bordo šķidrumu vai dzelzs vitriola šķīdumu.

at
do
cm
1%

Maijs
Izstāda paliekamā vietā pagrabā vai piesegumā sagla
bātos vīnkoku stādus, tos vispirms pieradinot pie āra tem
peratūras.
Pie ēkas esošos vīnkokus var pacelt un zarus piesiet.
Veido jaunus vīnkoku stādījumus.
Pirms vēl augsne sakņu joslā nav iesilusi līdz 10 °C,
pie špalieras pacej un izsien arī dārzā esošos vīnkokus.
Kad temperatūra jau ir 10 °C, izstāda apsakņošanai pa
redzētos spraudeņus. Pārpotē vīnkokus uz sakņu kakliņa.
Sagatavo visu nepieciešamo salnu seku novēršanai. Ja
spēcīgi sulo rudenī griezto zaru gali vai aizlauzumi, tos
vairākkārt apkaisa ar cementa putekļiem vai arī apde
dzina.
Veido ķīniešu noliektņus.

Jūnijs
Mēneša sākumā zied vīnkoki. Pirms tam augjzariem var
nokniebt galotnes, lai aizkavētu varbūtēju ziedu nobiršanu. Jāizgriež liekie dzinumi, kuri nedos ražu. Piesien
jaunos dzinumus. Izdara papildapputeksnēšanu šķirnēm,
kurām tas ir nepieciešams. Pirmo reizi, kad atvērušies ap
40% ziedu, otro reizi — kad 70%. trešo reizi — kad atvē
rušies visi ziedi.
Apputeksnē ar otiņām. Vai ari 20% cukurūdenī savāc
citu vīnkoku putekšņus. Vīnkokus apsmidzina ar šajā šķī
dumā iemērktu marles gabaliņu. Vīnkokus var apsmidzi
nāt ar ūdenī izšķīdinātu medu.
Divas nedējas pēc ziedēšanas dod papildmēslojumu. Ne

lielās devās tas nepieciešams ari augt sākušajiem sprau
deņiem. Augsni regulāri uzirdina.
Ja augsne ļoti sausa, pēc noziedēšanas vīnkokus bagā
tīgi salej. Jūnijā jāizkar pudeles lapseņu ķeršanai.
Kad saskatāmas jau aizmetušās vīnogas, pabeidz ražas
normēšanu.
Mēneša pirmajā pusē dod papildmēslojumu caur lapām.

Jūlijs
Turpina piesiet jaunos dzinumus, nokniebt galotnes
žākļu dzinumiem. Ja augsne sausa, mēneša sākumā bagā
tīgi salej, jo šajā laikā strauji aug un briest ogas. Turpina
augsnes virskārtas irdināšanu, nezāļu iznīcināšanu.
Vēsā un mitrā vasarā šķirnes ar blīviem ķekariem pa
retina, izkniebjot ogas no vidusdaļas.

Augusts
Pēdējo reizi piesien jaunos dzinumus. Vietām varbūt
jāpiesien zari ar ogām, kas no smaguma noliekušies. Var
izkniebt pa lapai, lai saule nedaudz vairāk apspīdētu ķe
karus, reizē nodrošinot arī labāku gaisa apmaiņu.
Sākas visagrāko šķirņu ražas novākšana.
Parādoties pelēkajai puvei, bojātos ķekarus tūlīt izgriež.
Palielina pudeļu skaitu lapseņu un mušu ķeršanai.
Mēneša beigās nokniebj visu dzinumu galotnes, ari ja u 
najiem stādiem.
Augsnē iestrādā superfosfātu, kālija mēslus.
Sāk gatavot augsni nākamā gada vīnkoku stādījumiem.

Septembris
Turpina ražas novākšanu un reizē arī šķirņu vērtēšanu,
salīdzināšanu un pārbaudi.
Mēneša sākumā pabeidz visu dzinumu galotņošanu.
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Septembrī jau var pārsteigt salnas, jābūt gataviem tās
atvairīt, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu lapojumu, labāk
nobriestu jaunie dzinumi, augs paspētu saņemt no lapot
nes visus barības krājumus.
Oktobris
Turpinās vīnogu ražas novākšana.
Dod vajadzīgo kaļķa devu, uzrok augsni rindstarpās.
Pēc lapu nobiršanas veic galveno apgriešanu, sagatavo
spraudeņus, potzarus. Apsmidzina ar Bordo šķidrumu un
dzelzs vitriola šķīdumu. Nolaiž pie zemes vīnkoka dzinu
mus, sasien tos kū|os. Pabeidz visu piesegšanas materiālu
sagatavošanu.
Laikus izrok un novieto pagrabā vai citā glabātavā ja u 
nos vīnkoku stādus vai arī sagatavo materiālus to iezicmošanai uz vietas. Ja augsne sausa, to bagātīgi salej.

Novembris
Apsmidzina vīnkokus ar 8— 10% dzelzs vitriola šķī
dumu.
Kad augsnes virskārta sasalusi, pabeidz vīnkoku ieziemošanu.
Decembris
Pārbauda, vai vējš nav norāvis pārsegumus. Ja sniega
vēl maz, jācenšas to savākt no visām iespējamām vietām.

PRAKTISKI PADOMI
Komposta gatavošana
Liekas, ka komposta gatavošanai lielu gudrību nevajag.
Visu, kas sadalās, samet kaudzē, un pēc laika komposts
gatavs.
Tā jau ir, bet komposta vajag daudz un ne tikai vīn
kokiem vien.
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Kūtsmēslus sagādāt ir grūtāk. Turklāt, ja dārzu mēslo
tikai ar kūtsmēsliem, augsne ir viegla, tad organiskās vie
las ātri sadalās un trūdvielu daudzums palielinās ļoti lē
nām. Komposts sadalās daudz lēnāk, un organisko vielu
kopējais daudzums augsnē pamazām pieaug.
Veco dārznieku vidū populārs ir teiciens — «Parādi man
savu komposta kaudzi, un es pateikšu, kāds tu esi dārz
kopis».
Komposta kaudzei vajadzētu izraudzīties vietu kaut kur
ēnā, aiz krūma vai zem koka. Dārza mājiņas ziemeļu puse
ir mazāk piemērota, jo tur temperatūra parasti ir zemāka,
sadalīšanās process noris daudz lēnāk.
Komposta kaudzei vienmēr jābūt mitrai (tāpēc ari va
jag ēnu), viegli jāpiekļūst siltam gaisam. Tas nepiecie
šams sīkbūtņu sekmīgai darbībai.
Komposta kaudzi var veidot apmēram 1,5 m augstu,
tikpat platu, bet garumā pēc vajadzības.
Apakšā vēlams nobērt ap 20 cm biezu pakaišu kūdras
kārtu. Var arī lapas.
Ideāli, ja visus kompostējamos materiālus var likt pa
daļām. Pirmajā slānī visu, kas satur slāpekli, — nopļautu
zāli un nezāles (bez sēklām), vecos zemeņu stādus un
citu augu lakstus, vīnogu zaļos dzinumus u. c. Ja ir, tad
10 cm kārtā var likt trušu vai v^istu mēslus.
Biezākā kārtā liek kūdru, sausas zāģu skaidas un pat
koku mizas. Labi sagatavoto kaudzi pamatīgi samitrina,
no visām pusēm nosedz ar kūdru vai augsni. Vēl labāk
nosegt ar melno polietilēna plēvi. Kaudzes vidū ieliek az*
bestcementa cauruli, kurā ir 10 mm caurumi.
Aerāciias veicināšanai kaudzē ar mietu vai dzelzs cau
ruli var iespiest arī vēl horizontālas un vertikālas gaisa
ejas.
Parasti gan praksē gadās, ka komposta kaudzi papil
dina nepārtraukti. Tajā samet visus atkritumus gan no
virtuves, gan dārza. Gadās, ka tur vietu atrod ari dzelzs
lūžņi, stikli, plastmasa. Tas sagādā tikai lieku darbu, jo
kompostu tad vajadzēs sijāt.
Lai iegūtu stabilāku trūdu sastāvu, kompostam var pie
jaukt mālainu augsni. Kaudzi var papildināt ar dārza
trūdzemi, grāvja nosēdumiem, dīķu dūņām u. c.
Sausā laikā kaudze jālaista. Lai paātrinātu sadalīšanos,
tā divreiz vasarā jāpārlāpsto.

Gatavojot kompostu, 1 m3 pievieno 2— 3 kg superfosfāta.
Nepieciešams arī kaļķis, ap 2—3% no kopējās masas. Var
lietot ari pelnus, tikai attiecīgi lielākās devās, tos iepriekš
izsijājot. Ja kaudzē ir ļoti maz slāpekli saturošu vielu,
piemēram, koka skaidu un citu materiālu, tad uz 1 m3
pievieno 2 kg slāpekļa mēslu.
Pēc gada vai diviern ir lielisks mēslojums. Turpat bla
kus jāveido jauna kaudze, lai kompostu iegūtu nepār
traukti.
Ir gadījies vērot, ka kompostu gatavošanai izrok bedri,
to pat izmūrē ar ķieģeļiem. Cits no labas kvalitātes dē
ļiem izgatavo prāvu kasti bez spraugām. To piepildot ar
atkritumiem, pamatīgi visu nopresē. Kā vienā, tā otrā ga
dījumā komposts nogatavosies ļoti lēnām.
Stabu Sagatavošana
Izmantojot koka stabus špalieru veidošanai, jācenšas
pagarināt to kalpošanas laiku.
Divas trīs reizes staba mūžu var pagarināt, to piesūcinot
ar vara vitriolu. Uz vienu litru ūdens ņem 80 g vara vit
riola. No dēļiem izgatavo nedaudz garāku un platāku
kasti. To izklāj ar polietilēna plēvi, iepilda šķidrumu un
uz 2—3 dienām tajā atstāj stabu.
Vēl labāk stabu apstrādāt ar petrolejas un bitumena
maisījumu. Bitumenu petrolejā šķīdina, līdz iegūst krējumbiezu maisījumu. Ar to drīkst apstrādāt pilnīgi sau
sus stabus. Pretējā gadījumā stabi trupēs vēl daudz
ātrāk.
Var stabu ari iebetonēt. Paredzētajā vietā ar zemes urbi
sagatavo nedaudz dziļāku un platāku bedri. Betonam uz
vienu daļu cementa ņem četras daļas smilts un grants.
Bedrē ielej 5 cm biezu betona kārtu un ieliek stabu. To
mazliet sašūpo, lai java stabam pieskaras blīvāk. Tad
bedri piepilda līdz augšai, pat ar mazu javas uzkalniņu
apkārt stabam.
Svēršana bez svariem
Literatūrā vienmēr tiek norādīti minerālmēslu un ķimi
kāliju daudzumi gramos. Svēršanas vietā var izlīdzēties
ar mērīšanu.
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P i e z ī m e : vienā strīķētā g lāzē ir 13 ēdamkarotes, viciiS ēd am 
karotē — 3 tējkarotes. Ar karotēm vēl ērtāk mērīt. Ar 10 1 spaini var
aptuveni noteikt arī organisko meslu biasu.

Uz katra minerālmēslu maisiņa ir norādīts, cik pro
centu ir darbīgo vielu.
Aprēķins ir vienkāršs. Vajadzīgo mēslu daudzumu pa
reizina ar 100 un izdala ar darbīgās vielas daudzumu
procentos.
Piemēram: 10 m2 platībā jāizsēj 3 kg kaļķu. Mūsu
rīcībā ir dolomītmilti, kuros ir 75% darbīgās vielas.
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Vajadzīgās vielas daudzums ir
3-100
Tātad 10 m2 nokaļķošanai vajadzīgi 4 kg dolomītmiltu.
Ja minerālmēslos darbīgās vielas ir 20, 25, 30 vai 50%,
tad aprēķināt ir vēl vieglāk. Darbīgās vielas daudzums ša
jos gadījumos ir attiecīgi Vs. 'A. Vs un '/2 no kopējā dau
dzuma. Iestrādājamo mēslu daudzumu attiecīgi palielina
piecas, četras, trīs vai divas reizes.

Izturīgi uzraksti
Pavairojot vīnkokus, bez uzrakstiem neiztikt. Tic ne
pieciešami arī dārzā, ja ir daudz šķirņu.
Visnoturīgākās etiķetes var izgatavot no plāna, mīksta
metāla sloksnītēm. Veikalā reti kad tādas var nopirkt.
Sīm vajadzībām var izmantot zobu pastas tūbiņas. Tūbi
ņai pārgriež vienu malu, nomazgā pastas atliekas, ar
āmuru uz cieta pamata to izgludina. Sagriež sloksnēs un
ar lodīšu zīmuli uzraksta.
Uzrakstus var izgatavot no dažādiem plastmasas at
griezumiem. Virsmu noslīpē ar smilšpapīru. Tad ar tušu,
eļļas krāsu, flomāsteru vai zīmuli vieglāk rakstīt. Lai to
padarītu vēl izturīgāku, pēc nožūšanas pārklāj ar gaišo
nitrolaku. Sādu uzrakstu viegli nodzēst ar smilšpapīru.
Var sagatavot uzrakstus arī no parastās polietilēna
plēves. Ar lodīšu zīmuli uz tās ļoti labi rakstīt, bet tie
derīgi tikai īslaicīgai lietošanai.

PĒCVĀRDS
Ja pacietība pietikusi, vīnogas radījušas interesi, tad
tūlīt arī aizvērsim pēdējo lapu. Droši vien kādam, kas
jau ilgāku laiku nodarbojas ar to audzēšanu, par vicuu
otru atziņu būs iebildumi. Tas viss ir iespējams, jo pat
vienai un tai pašai šķirnei katrā rajonā, pat katrā dārzā
ir citi augšanas apstākļi. Katram ir arī savs viedoklis
un secinājumi.
Strādājot pie šī apcerējuma, arī autoram vienu otru
atziņu vajadzēja nomainīt ar jaunu. Gadu gaitā tika aiz
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gūta jauna, daudzvērtīgāka pieredze. Autors cer, ka jau
tuvākajā nākotnē atziņu būs vēl vairāk. Jo vairāk cilvēku
audzēs vīnkokus, jo lielāks kļūs ari kopējo zināšanu pūrs.
Pa kripatiņai jākrāj novērojumi, viss, ko ir lietderīgi
ieviest praksē ari citos dārzos. Diemžēl pagaidām ar vīn
koku audzēšanas jautājumiem un pētīšanu neviena no re
publikas zinātniskajām iestādēm nenodarbojas un droši
vien tik drīz arī to nedarīs. Autors būs pateicīgs par katru
jaunu domu, ari par katru pretargumentu grāmatā aprak
stītajai pieredzei.
Mīļš paldies visiem, kas sniedza autoram palīdzīgu roku.
Vispirms jau Paulam Sukatniekain, kurš uzvedināja uz
domu ķerties pie šī darba. Daudz vērtīgu padomu un at
ziņu deva ciešā sadarbība ar vīnkopības entuziastiem
E. Petrānu, H. Kotānu, A. Kužumu, J. Lazdiņu un dau
dziem citiem. Lielās dabas mātes gudrības ābecē ievadīja
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botāniskā dārza zināt
niskā līdzstrādniece M. Eglīte un Zinātņu akadēmijas Bio
loģijas institūta zinātniskais līdzstrādnieks lauksaimnie
cības zinātņu kandidāts E. Pētersons. Jaunas atziņas deva
arī lietuviešu tautas selekcionārs A. Gaiļūns. Manuskripts
jau bija pabeigts, kad korektīvas tajā ienesa tikšanās Mičurinskā, CĢL ar selekcionāriem, lauksaimniecības zinātņu
kandidātu I. Fiļipenko un bioloģijas zinātņu kandidāti
L. Stīnu. Sie divi sirdscilvēki deva jaunu, vēl spēcīgāku
pārliecību, ka vīnkoku audzēšanai jo plaši jāatver durvis.
Un viņu paveiktais apliecina, ka jaunu šķirņu izvēlē un
daudzu citu jautājum u risināšanā ejam pareizu ceļu.
Visbeidzot jāpiemin Skujiņa darba turpinātājs, viņa
skolnieks, Timirjazeva Lauksaimniecības akadēmijas a u g 
kopības laboratorijas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
lauksaimniecības zinātņu kandidāts J. Gubins. Viņš ir
Maskavas vīnkopju zinātniskais vadītājs un padomdevējs.
Maskavas vīnkopju pieredze ir sevišķi vērtīga, jo visas
tās vīnogu šķirnes, kas labi un pareizi koptas, iztur
Piemaskavas ziemu, droši var stādīt mūsu dārzos.

Autors
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