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PASTINAKI
Pastinaki (Pastinaca sativa L.) pieder seleriju 

dzimtai un ir pētersīļu, seleriju, burkānu, kā arī 
latvāņu radinieki, tāpat kā minētie sakņaugi, 

pastinaki ir divgadīgi augi, pirmajā gadā veido 
lapu rozeti un paresninātu sakni, bet otrajā sāk 

ziedēt.   

Pastinaku dzimtene ir Centrālāzija, bet tos audzēja jau senie grieķi un romieši. 
Pastinaki Latvijā tiek audzēti maz, pārsvarā piemājas saimniecībās, 

mazdārziņos. Nereti tos jauc ar sakņu pētersīļiem. 

    Šeit uzzīmē pastinaka sakni, lapas un ziedus 
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Lieto  tēmturus (#hashtags): 
 #Mazpulki #LatvijasMazpulki #4h #Latvian4h #mazpulkupastinaki 

#ezerkauliņidāvina  #zemkopības_ministrija 

Obligāti atzīmē  (@tag) 
Instagram - @latvian4h
Facebook - @Latvijas Mazpulki - Latvian 4H

Karstā laikā pastinaku lapas izdala ēteriskās
eļļas, kas nonākot uz ādas, var izraisīt tās 

kairinājumu un pat apdegumus (radinieki ar 
latvāņiem). Tamdēļ karstā laikā pastinakus labāk 

neaiztikt, bet visus darbus veikt agri no rīta vai 
vēlu vakarā. Tāpat drošāk būs strādāt apģērbā ar 

garām piedurknēm vai cimdiem. 
 

Pēc izskata pastinaks atgādina lielu baltu burkānu, arī tā garša ir līdzīga 
burkānam, tikai daudz koncentrētāka. Sakni var grauzt arī tāpat kā burkānu vai 

sarīvēt skaidiņās un izmantot salātiem, bet jāatceras, ka pastinaki ir mazliet 
sīvi. Pastinakus biežāk izmanto kā piedevu zupām un dārzeņu sautējumiem, 

sacepumiem. Augsta enerģētiskā vērtībā ~ 70 kcal. Tajos ir daudz ogļhidrātu (~ 
15 g 100 g), bet maz tauku un olbaltumvielu. Saknes satur daudz kālija, kalcija, 

B grupas un C vitamīnu. Ciete pastinakos ir vairāk ne kā kartupeļos. 

ESI AKTĪVS SOCIĀLAJOS TĪKLOS UN DALIES AR 
SAVA DARBA PROCESU UN REZULTĀTIEM
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 Sēklas sāk dīgt temperatūrai augsnē sasniedzot 2 – 30 C. Sēju var veikt sākot no aprīļa vidus, 
atkarībā no laika apstākļiem un augsnes apstrādes iespējām. Sēklas sēj vienu no otras, 

ievērojot ~5 cm atstarpi, lai nav jāretina, un pastinakiem būtu vieta, kur augt. Sējas dziļums 
0.5 – 1.0 cm. Sēj rindās, starp tām atstājot 35 cm atstatumu. Izveido trīs rindu dobi, kur katras 

rindiņas garums 4 metri – katram sējas laikam. Pastinaki ir gaismas prasīgi, tādēļ tos nav 
ieteicams audzēt zem kokiem vai ēku tuvumā. 

 Sēj sākot ar agru pavasari, parasti aprīlī vai maijā! 

 Vēlams, ka augsne jau bijusi 

sagatavota rudenī pēc iespējas 

dziļākā slānī. Pavasarī augsni 

atkārtoti sagatavo un izlīdzina tā, lai 

tā piemērota sējai. Pavasarī augsni 

kultivē ar ecēšām, vai nolīdzina ar 

grābekli, īsā laika periodā, lai augsne 

nezaudētu mitrumu.

Pastinaku audzēšana
Pastinaku audzēšanai piemērotāka ir auglīga, dziļi irdināta, labi 

strukturēta smilšmāla augsne, arī kūdrainas augsnes būs 
piemērotas. Platības, kur nav pārāk daudz akmeņu, jo citādi var augt 
žuburainas saknes. Tāpat arī nederēs platības, kas ir svaigi mēslotas. 

Pastinakus audzē līdzīgi kā burkānus un sakņu pētersīļus, bet tie ir 
vairāk mitruma prasīgi. Pārmērīga mitruma dēļ, sevišķi, ja laukā 

ilgstoši stāv peļķes, pastinaki inficējas ar puvi. Audzējot pastinakus 
kūdrainā augsnē, jāņem vērā, ka tiem nederēs skāba augsne, 

optimālais pH 6 – 7.

Jāizvēlas lauki, kur iepriekš nav auguši kartupeļi vai kāds cits no čemurziežu dzimtas 
dārzeņiem (burkāni, selerijas, dilles, pētersīļi u.c.). Pirms sējas augsnē nav ieteicams 

iestrādāt svaigus kūtsmēslus vai daļēji sadalījušos kompostu, jo tas var pievilināt 
kaitēkļus. 

Kas iepriekšējā gadā auga šai pašā vietā, kur sēsi pastinakus? 
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Uzraksti:
Cik daudz sēklu izsēji katrā reizē

Sēšanas datumu

Sēšanas datumu

Tavs pētījuma mērķis -  salīdzināt sējas laika 
ietekmi uz pastinaku attīstību un ražu

Pusi no sēklām iesēj pēc iespējas agrāk, otru pusi pēc trīs nedēļām! 

35 cm 35 cm 35 cm35 cm 70 cm

4 m

sējas laiks1. 2. sējas laiks

Nofotografē kopā, kādas izskatās dobes pēc 2. sējas
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 1. sējas laiks 2. sējas laiks

1. rinda   

2. rinda   

3. rinda   

Uzraksti: 

Datumu, kad parādījās pirmās dīgļlapiņas 1. sējai

Datumu, kad parādījās pirmās dīgļlapiņas 2. sējai

      Šeit uzzīmē pastinaka dīgļlapiņas
(Dīgļlapa ir pirmā lapa, kas redzama pēc sēklas uzdīgšanas) 

 
2 nedēļas pēc sadīgšanas izskaiti un uzraksti:

          Cik augu ir katrā rindā, izvēloties 1 metru kā uzskaites platību

Sēklas dīgsts lēni, divas, trīs nedēļas. 
Optimāla gaisa temperatūra augu 

augšanai 15 – 20 C.

Augsni pēc pastinaku sējas nepieciešams 
uzturēt irdenu, lai saknes neizaug mazas un 
žuburotas. Ja sējot ir sasējies pa biezu, tad 
pēc sadīgšanas retina, tā lai, augi būtu 5 – 6 

cm viens no otra. 
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  Nofotografē, kādi izskatās kopā abi varianti 2 mēnešus pēc pirmās sējas 

Lai augi izaugtu skaisti, svarīgi regulāri izravēt savus lauciņus, lai nezāles nenomāc 
pastinakus. Ik pa laikam starp rindiņām veic rušināšanu. Svarīga ir nezāļu 

iznīcināšana, jo īpaši pirmajā periodā, kamēr sēklas sadīgst un augi ir maziņi. 

Atceries, ka visvairāk uzrunā fotogrāfijas, kurās ir
redzams Tavs prieks! 

Lieto  tēmturus (#hashtags): 
 #Mazpulki #LatvijasMazpulki #4h #Latvian4h #trīsmāsudobe 

#augisadarbojas #zemkopības_ministrija 

Obligāti atzīmē  (@tag) 
Instagram - @latvian4h
Facebook - @Latvijas Mazpulki - Latvian 4H
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 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

             

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

Augusta sākumā izvēlies dažādās vietās 10 augus, katrā no dobēm,  tos neraujot laukā veic 
mērījumus 5 garākajām lapām. 

 

Izmēri un uzraksti augusta sākumā Datums

Lapu garumu: 

Auga nr.
Lapas

Vidēji

Vidēji

 1. sējas laiks  2. sējas laiks 
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Datums Izlietā ūdens daudzums 
(lejkannās)

  

  

  

  

  

  

  

Seko līdzi laika apstākļiem un kā izskatās augi un cik sausa ir 
augsne. Ja nepieciešamas veic laistīšanu. Vislabāk, ja mitruma 

nodrošinājums augsnē ir vienmērīgs visā sakņu sistēmas dziļumā, 
bet ne sekls; bieža un sekla laistīšana nav efektīva, var veidoties 

žuburainas saknes. Ja nepieciešams, laistīšanu vēlams veikt no rīta 
vai vakara pusē, lai vairāk saglabātos ūdens un samazinātu augu 
stresu, kas var rasties augus, laistot karstā laikā. Vienā laistīšanā 

laista vismaz 10 L (lielā lejkanna) uz 1 m2.  

Uzraksti cik daudz ūdeni izlietoji:

Pastinakiem nav konstatēti ekonomiski nozīmīgi kaitēkļi un slimības 
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Variants Rinda sakņu skaits, gb. To kopsvars, kg.

 1. rinda   

 2. rinda   

 3. rinda   

 kopā:   

 1. rinda   

 2. rinda   

 3. rinda   

 kopā:   

No visiem sakņu dārzeņiem pastinaki dārzā tiek vākti pēdējie, to var darīt pat pēc salnām. Ražu 
vāc no oktobra līdz novembrim, kad lapotne sāk dzeltēt, ar dakšu, lai nesabojā. Pastinaki ir ļoti 

salcietīgi, pieauguši augi pacieš salnas līdz – 7, bet saknes pēc sala kļūst saldākas un garšīgākas, 
jo ciete pārveidojas cukurā. Pastinaki spēj pārziemot atklātā laukā, ja vien sniega sega ir 

pietiekami bieza, un lauks aizsargāts no meža dzīvniekiem, ūdensžurkām. 

Lai izvērtētu sējas laika ietekmi uz ražu un tās kvalitāti, ražu vāc abos pētījuma variantos vienā 
laikā. Izvēlies no katras rindas 1 metru garu sleju, kurā veiksi ražas uzskaiti. Izvēlies vietu rindā, 

kur augi ir saauguši visvienmērīgāk, neizvēlies tikai lielākos augus, veicot augu mērījumus.

Uzraksti: 

Datumu, kad vāc ražu 

1. Sējas laiks

2. Sējas laiks

Izmērī augu sakņu un lapu garumu, saknes nosver
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Auga NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Lapu 
garums, cm

           

Sakņu 
garums, cm

           

Svars, g            

            

Auga NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Lapu 
garums, cm

           

Sakņu 
garums, cm

           

Svars, g            

No katra varianta izvēlies 10 augus, ko izmērīt

1. sējas laiks
Vidēji

2. sējas laiks

Vidēji

         Nofotografē kādi izskatās novāktie pastinaki
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