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35. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
MKPC35DK01
Mācību tematika
Ievads. Statistikas dati par neizmantotām zemēm
Latvijā. Likumdošanas prasības attiecībā uz
kokaugu ieaudzēšanu un plantāciju mežu
ieaudzēšanu.
Kokaugu plantācijās audzējamās koku sugas
Latvijā. Stādāmā materiāla iegādes prasības un
kvalitāte. Dabas aizsardzības prasības un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas.
ES atbalsts jaunaudžu retināšanai.
Pārbrauciens uz mežu
Bērzu plantāciju apskate, to ierīkošana, kopšana,
aizsardzība, audzēšanas riski apsaimniekošana,
praktiskie piemēri un pieredze, apsekošana dabā,
inventarizācijas rādītāju praktiska noteikšana
Pārtraukums - pusdienas
Dažādu sugu un vecuma plantāciju meži, to
ierīkošana, kopšana, aizsardzība, audzēšanas riski
apsaimniekošana, praktiskie piemēri un pieredze,
apsekošana dabā, inventarizācijas rādītāju
praktiska noteikšana
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Pārtraukums
Kokaugu plantācijas, to ierīkošana, sugu, šķirņu
izvēle, vietas izvēle, augsnes sagatavošana,
izmaksas, stādīšanas termiņi, stādīšanas shēmas,
mēslošana, agrotehniskā kopšana un stādījumu
aizsardzība. Dažādu koku sugu augšanas gaita
plantācijās. Plantāciju ierīkošanas pieredze
Latvijā.
16.12.2018
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Kokaugu stādījumi kā lauksaimniecības kultūra Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
kontekstā
un
Eiropas
Savienībā.
Agromežsaimniecības piemēri Pasaulē.
Pārbrauciens uz mežu
Platību apsekošana dabā, novērtēšana, lēmuma
pieņemšana par zemes statusa - lietojuma veida
izvēli – lauksaimniecība vai mežsaimniecība.
Veģetatīvā stādmateriāla sagatavošanas praktiski
piemēri dabā.
Pārtraukums - pusdienas
Kokaugu stādījumi, to ierīkošana, augu, šķirņu
izvēle,
augsnes
sagatavošana,
izmaksas,
stādīšanas termiņi, stādīšanas shēmas, mēslošana,
agrotehniskā kopšana un stādījumu aizsardzība.
Ainavu plānošanas aspekti.
Dažādu koku sugu augšanas gaita plantācijās,
prognozējamā krāja, pirmā iespējamā produkcija,
sugu maiņas nepieciešamība. ES atbalsta
mehānisms īscirtmeta kokaugu stādījumiem.
Pārtraukums, pārbrauciens
Veģetatīvā stādmateriāla sagatavošana un
pielietošana. Koku stādījumu apsaimniekošanas
tehnoloģijas un darbu mehanizācija.
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