
Selekcionēto kārklu 
audzēšana 

Šķirnes     Tehnika     Pieredze 

Lantmännen SW Seed – breeding willow varieties

Salixenergi Europa AB – your partner in SRC willow 
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No stādīšanas līdz šķeldas ieguvei

- Ar jaunākajām selekcionēto kārklu šķirnēm ir iespējams 
sasniegt par 50% augstāku ražu, saskaņā ar Annika Henriks-
son, SalixEnergi Eiropa AB direktores viedokli. Pirmā gada 
atvases augustā Lantmännen SW Seeds augu audzēšanas 
stacijā Zviedrijas dienvidos.

Pasaulē vadošās 
selekcionēto kārklu šķirnes
SalixEnergi Europa AB izmantojot licenzētus stādu 
pārstāvjus visā Eiropā, piedāvā pasaules vadošās 

Selekcionēto kārkli tiek iegūti krustojot dažāda veida kārklu (Salix) sugas no dažādām pasaules vietām. Raža 
no selekcionētiem kārkliem tiek iegūta katru trešo gadu no vienas un tās pašas atvases 25 gadu garumā. 
Selekcionētie kārkli biomasas iegūšanai tiek klasificēti kā viena no vadošākajām enerģijas kultūrām, jo enerģijas 
apmaiņas koeficients ir 1:30.

selekcionēto kārklu šķirnes biomasas iegūšanai, kuras 
selekcionētas izmantojot Lantmännen SW Seed AB 30 
gadu pieredzi. 

Jaunas, selekcionēto kārklu šķirnes tiek rūpīgi izpētītas 
un pārbaudītas pirms to nonākšanas tirgū. 

Katrai šķirnei piemīt atšķirīgas īpašības, kuras 
ir piemērotas dažādiem augšanas apstākļiem. 
Stādmateriāls tiek piedāvāts garu vicu vai īsu 
spraudeņu veidā. Stādmateriāla kvalitāti nodrošina to 
pareiza sagatavošana, uzglabāšana un transportēšana.

Projektu menedžments  
Izmantojot 20 gadu starptautisku pieredzi selekcionēto 
kārklu plantāciju ierīkošanā un apsaimniekošanā Salix-
Energi Europa piedāvā vadīt un īstenot liela mēroga 
projektus visā Eiropā. 

Projekti ietver visas stadijas no plānošanas un 
stādīšanas līdz biomasas realizācijai,  organizējot 
piegādes ķēdes biomasas patērētājiem.  

Liela mēroga selekcionēto kārklu plantācija Lietuvā. Garo vicu stādmateriāls.



Lantmännen SW Seed AB selekcionēto kārklu šķirnes  SW 
Inger  izmēģinājumu lauks Ungārijā.

Tehnoloģijas attīstība 
SEE piedalās vairākos nacionālos un starptautiskos 
pētniecības un attīstības projektos, lai nodrošinātu savus kli-
entus ar visjaunāko informāciju biomasas nozarē.

Biomasas realizācija 
SalixEnergi Europa AB Zviedrijā nodrošina liela mēroga ražas 
novākšanas pakalpojumus selekcionēto kārklu audzētājiem 
un realizē kārklu šķeldu, kā daļu no biomasas kurināmā ķēdes, 
termiskajām/kombinētajām termiskajām elektrocentrālēm. 
Pašmāju kurināmie, galvenokārt koksnes kurināmais, veido 
22% no Zviedrijas ikgada bruto enerģijas nodrošinājuma.

Augstas veiktspējas ražas 
novākšanas tehnika
SalixEnergi Europa AB piedāvā HSAB selekcionēto 
kārklu ražas novākšanas hederi, tā servisu un 
pielāgošanu jebkuram lauksaimniecības kombainam 
– smalcinātājam. Hidrauliski darbināmais hede-
ris nodrošina lielisku saderību ar lauksaimniecības 
kombainu, tādejādi nodrošinot efektīvu kārklu ražas 
novākšanu un šķeldošanu. Salixenergi Europa AB 
personālam ir kompetentas zināšanas par visu izman-
tojamo tehniku, apsaimniekojot selekcionēto kārklu 
plantācijas, sākot ar to ierīkošanu un beidzot ar šķeldas 
novākšanu.

Selekcionēto kārklu audzēšanas priekšrocības
• Kārklu koksnes šķelda ir videi draudzīgs kurināmais,    
kam ir zems pelnu saturs un labas degšanas īpašības, 
un tā ir ideāli piemērota liela mēroga koksnes 
kurināmām sistēmām.

• Visefektīvākā enerģijas kultūra.

• Pēc stādīšanas nav jāveic/jāveic ļoti neievērojama  
 ķīmiskā apstrāde.

• Var stādīt mazauglīgā zemē, kas nav piemērota 
 viengadīgām lauksaimniecības kultūrām.

• Selekcionēto kārklu plantācijas atjauno piesārņotu 
 vai noplicinātu zemi.

• Efektīvs barības vielu absorbents, kas tiek izmantots  
 kā bioloģisks filtrs, lai nepieļautu fosfora un slāpekļa 
 noplūdi.

• Palielina lauksaimniecības zemju bioloģisko 
 daudzveidību. 

• Likvidējot selekcionēto kārklu plantāciju zemi var 
 viegli atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā viena  
 gada laikā.

Aprīls

Jūnijs

Augusts

Maijs

Jūlijs

Septemberis

                                                                                                                                            HSAB selekcionēto kārklu ražas novākšanas hederis



Salixenergi Europa AB  •  Herman Ehles väg 4  •  SE 268 31 Svalöv  •  Sweden 
Tel +46 418 66 83 00  •  E-mail info@salixenergi.se  •  www.salixenergi.se

Svalöv SEE head office

Employees SEE

Licensed cutting producers
and distributors

Sweden

Romania

Germany

Denmark

Ireland

United Kingdom

France
Hungary

Slovak Republic

Austria

Lithuania

Estonia

Finland

Ukraine

Latvia

Serbia

Poland

Salixenergi Europa AB licencēto 
selekcionēto kārklu audzētāju tīkls visā 
Eiropā.

Kontaktinformāciju un licencēto 
audzētāju un izplatītāju sarakstu skatīt 
www.salixenergi.se
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Lantmännen SW Seed AB selekcionēto kārklu šķirnes tiek audzētas un pārdotas saskaņā ar Kopienas 
Augu šķirņu biroja (CPVO)  tiesību normām, un tās nedrīkst pavairot bez SalixEnergi Europa AB spēkā 
esošas licences.


