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Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas 

darbu izpildei  

Mērķis:  nodrošināt kvalitatīvu meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un 

papildināšanas darbu izpildi 

 

Mērvienība: platība hektāros (ha). 

 

Prasības kvalitatīvai darbu izpildei:  

Sēšanas/stādīšanas/papildināšanas vietas izvēle 

1. Atjaunojot platības sējot sila, mētrāja un lāna meža tipos, sējvietai jābūt sagatavotā augsnē, 

(vagas dziļums 5-15cm); 

2. Atjaunojot/ papildinot platības stādot: 

2.1. sila, mētrāja, lāna, kā arī damakšņa un vēra meža tipos uz normāla mitruma un viegla 

mehāniskā sastāva (smilts un mālsmilts) augsnēm, stādvietai jābūt sagatavotās vagas, vai 

skarificētā laukuma vidusdaļā (vagas dziļums vismaz 5-15cm); 

2.2. slapjaiņu, āreņu, kūdreņu, kā arī damakšņa, vēra un gāršas meža tipos uz mitrām vai 

smaga mehāniskā sastāva (smilšmāla un māla) augsnēm, stādvietai jābūt uz sagatavotās 

vagas „tiltiņa”; 

2.3. platībās, kur augsnes sagatavota ar ekskavatoru,  stāvietu izvēlas pacilas centrā, ja pacilā  

atrodas nepilnīgi sablīvēts zaru slānis, tad stādvietu izvēlas tuvāk pacilas sablīvētajai 

malai, bet ne tuvāk kā 20-30 cm no tās .Ja no vienas bedrītes veidotas divas pacilas, tad 

stādi stādāmi uz abām. 

Sēšanas/stādīšanas/ papildināšanas prasības 

1. Sēklas sēj izklaidus sagatavotā augsnē 10-15 centimetru garā sējvagā, kas ievilkta slīpi ~ 45 

grādu leņķī pret vagas malu, uz sablīvētas augsnes pamatnes. Sēklas nosedz ar irdenu 5-10 

milimetri biezu minerālaugsnes kārtu. 

2. Kailsakņus un kailsakņus ar uzlabotu sakņu sistēmu ievieto stādīšanas spraugā līdz sakņu 

kaklam, nepieļaujot sakņu palikšanu ārpus tās.  

3. Ietvarstādus stāda tādā dziļumā, lai minerālaugsne 1- 2 centimetru biezumā nosegtu ietvarstādu 

augsnes substrātu; 

4. Ja sagaidāma augsnes sēšanās, izkalšana, u.tml. sakņu kaklam vai ietvarstāda augsnes substrātu 

ievieto 3-5 centimetrus zem augsnes virskārtas. 

5. Pēc iestādīšanas augsni ap stādu piemin, lai sekmētu labāku sakņu kontaktu ar augsni, tā 

novēršot gaisa spraugu saglabāšanos. 

6. Stādīšanā nav pieļaujams izmantot neatlaidinātus vai nepietiekoši samitrinātus ietvarstādus, 

iekaltētus kailsakņus un kailsakņus ar uzlaboto sakņu sistēmu. 

Sēšanas/ stādīšanas/papildināšanas vietu skaita izvēle 

1. Jābūt ievērotam optimālam sēšanas/stādīšanas/papildināšanas vietu skaitam un pieļaujamo koku 

sugu izvietojuma attālumam.( sk. stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukciju) 

 

 

Kvalitātes prasību neatņemama sastāvdaļa ir stādīšanas, sēšanas un papildināšanas 

instrukcija  
 
 


