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Kokaudzētavas un stādu audzētavas arvien vairāk piedāvā iegādāties stādus konteineros.
Pagātnē ir priekšstats, ka augus stādīt var tikai pavasarī un rudenī. Šis stereotips, lai paliek
vēsturei. Šodien pārsvarā audzētavās pieejami ir konteinerstādi, kas nozīmē, ka stādīt varam
no sala līdz salam
.
Konteinerstādiem ir savas priekšrocības – tos var stādīt arī sausā un karstā laikā, ziedēšanas
laikā, to sakņu sistēma mazāk tiek traumēta stādīšanas procesā – augs neizjūt spēcīgu
pārstādīšanas stresu, bet mīnuss ir viens - tie ir dārgāki kā kailsakņu stādi, jo pieaug auga
uzturēšanas izmaksas.

Starptautiski, stādu audzētavās, kā arī www.horti.lv augu datu bāzē ir sastopami dažādi
apzīmējumi, kas nebūt nav saprotami cilvēkam, kas nav saistīts ar šo sfēru.
Pamatā iedalījums ir sekojošs:

Ks - Kailsakņu stādi
stādi, kuri tiek izrakti no zemes un to saknes nav nosegtas

P9, P12... - Konteinterstādi
P podos stāda jaunstādus, vasaras puķes, ziemcietes (ar P apzīmē četrkantainus podus un
skaitlis nozīmē malas izmēru centimetros)
P (kantains) 9 (9cm mala)
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C1, C2... - Konteinerstādi
C podos stāda lielāka izmēra ziemcietes, lapu krūmus, kokus, skuju kokaugus (ar C apzīmē
apaļus podus un skaitlis nozīmē tilpumu litros)
C (apaļš) 1 (1 litra tilpums)

Sk - Sakņu kamols
lai netraumētu dižstādu, koku sakņu sistēmu transportējot un stādot, to ietin auduma maisos,
kas izveido sakņu kamolu.

Diemžēl Latvijā vēl nav izveidota vienota augu „iepakošanas" sistēma, kas noteiktu un
atvieglotu audzētavu darbu ikdienā, kā arī veicinātu eksporta iespējas. Horti.lv uzskata, ka
Latvijas kokaudzētavas ir konkurētspējīgas ar savu kvalitāti, bet nespēj konkurēt ar cenu un
saražot eksportam nepieciešamos apjomus. Vienota „podošanas" sistēma atvieglotu arī pircēja
uztveri, kā arī apkarotu negodīgos pārdevējus. Piemēram, Jūs horti.lv augu datu bāzē atrodat
Pelēko spireju ‘Grefsheim', to piedāvā ļoti daudz stādu audzētavu, bet viens un tas pats augs
katrā no audzētavām ir nesalīdzināms gan cenas, gan konteinera, gan formas un dažkārt pat
krāsas ziņā.. Jūs jautāsiet, kāpēc? Iemesls ir gaužām vienkāršs.. mēs nedomājam vienoti.
Vienā audzētavā C3 konteinerā pieejamā spireja ir kārtīgs krūmiņš, kas jau formēts un izskatās,
pēc spirejas, bet citā - pāris zariņi, kur augs vēl gadus jāformē, bet cenas šiem augiem būs
līdzīgas, jo konteinera izmērs to diktē. Tātad, jo lielāks konteiners, jo augstāka cena, bet ne
vienmēr augs būs attiecīgā konteinera izmēram atbilstošs. Krāsu dažādības, kā arī stāda
kvalitāti diktē atšķirīgās kopšanas tehnoloģijas stādu audzētavās, kā arī atrašanās vieta.
Mēslošana, laistīšana, noēnojums u.c. faktori būtiski ietekmē auga izskatu, kā arī lapu, ziedu
toni.
Horti.lv jau trešo gadu apkopo Latvijas stādu audzētavu produktus vienotā augu datu bāzē, kā
arī divus gadus apkopojām vienā stādu tirdzniecības laukumā. Informācijas ir pietiekami, lai
sāktu aktīvi darboties šī jautājuma aktualizācijā, kas vienmēr noved pie zināma rezultāta.

Horti.lv ir par dialogu un vienotību!
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