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IEVADS
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/128/EK nosaka, ka visās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, ir jāsaimnieko saskaĦā ar integrētās
augu aizsardzības (IAA) principiem. Izvēloties augu aizsardzības pasākumus, integrētajās
nezāĜu ierobežošanas programmās, iesaka Ħemt vērā kaitīgo organismu monitoringa datus,
konkrētās nezāĜu sugas kaitīguma sliekšĦus, kā arī pievērst uzmanību kaitīgo organismu
izturības paaugstināšanās riskam pret herbicīdiem, tādējādi samazinot arī nelabvēlīgo
ietekmi uz vidi. Aktualizējoties nezāĜu rezistences problēmai visā pasaulē, nav ieteicams
lietot vienu un to pašu preparātu vai preparātu ar vienu iedarbības mehānismu vienā laukā
vairākus gadus pēc kārtas. Tomēr Latvijā nezāĜu ierobežošanai lietoto herbicīdu izvēli
visbiežāk nosaka produktu cena un pieejamība tirgū. Izvēloties herbicīdus un to
maisījumus būtu svarīgi Ħemt vērā nezāĜu sugu spektru, kultūrauga un nezāĜu attīstības
stadijas attiecīgajā laukā.
Herbicīdu rezistence tiek definēta kā kādas augu sugas īpatĦu spēja izturēt būtiski
augstāku herbicīda koncentrāciju nekā šīs pašas sugas pirmatnējām, savvaĜas, dabiski
jutīgām formām. NezāĜu rezistence pret herbicīdiem ir pasaulē plaši izplatīta parādība, kas
konstatēta jau 129 divdīgĜlapju un 89 viendīgĜlapju nezāĜu sugām. Jaunākie literatūras dati
liecina, ka rezistences gadījumi konstatēti 66 dažādu kultūraugu sējumos pret gandrīz 150
dažādiem herbicīdiem. Vēlams katrā saimniecībā sekot līdzi lietoto herbicīdu darbīgo vielu
sastāvam, to iedarbības veidiem uz nezālēm, jo, tikai tos mainot, iespējams samazināt
nezāĜu rezistences veidošanos. Šobrīd Latvijai tuvējās Eiropas valstīs ir reăistrētas vairākas
Latvijā bieži sastopamas nezāĜu sugas, kurām konstatēta rezistence: parastā rudzusmilga
(Austrijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Šveicē), vējauza (BeĜăijā, Francijā, Vācijā,
Lielbritānijā), parastā virza (Dānijā, Francijā, Vācijā, Norvēăijā, Zviedrijā, Lielbritānijā),
lauka magone (Dānijā, Francijā, Vācijā, Lielbritānijā), parastā rudzupuėe (Polijā), baltā
balanda (BeĜăijā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Lielbritānijā), dārza vējagriėis (Austrijā,
Vācijā) un tīruma usne (Zviedrijā). Aizvien biežāk tiek konstatēti multiplās rezistences
(nezāĜu sugas ir izturīgas pret vairākām darbīgajām vielām) gadījumi. Herbicīdu
rezistences noteikšana ir Ĝoti darbietilpīgs process. Tā kā šie pētījumi ir Ĝoti atkarīgi no
agroklimatiskajiem apstākĜiem, tad pētījumi jāveic vismaz 4 – 5 gadus, un tikai tad būs
iespējams veikt ieteikumu izstrādi par pasākumiem rezistences veidošanās novēršanai.
Tikpat svarīgs faktors, kā atbilstoša herbicīdu izvēle, ir arī sertificētas sēklas iegāde
un sēja. Izvēloties pašaudzētās (sertifikācijai un kontrolei nepakĜautās) sēklas, palielinās
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tādu grūti ierobežojamu nezāĜu, kā vējauzas (Avena fatua), parastās rudzusmilgas (Apera
spica-ventis) un tīruma lāčauzas (Bromus arvensis) izplatība saimniecību ražošanas
sējumos. Īpaši aktuāls ir jautājums par vējauzas kaitīgumu sēklaudzētāju laukos. SaskaĦā
ar MK noteikumiem Nr. 120 (13.02.2007.) „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi” sēklaudzēšanas laukos un lopbarības augu sēklās nav pieĜaujama vējauzu
klātbūtne. Sēklaudzēšanas sējumu pasargāšanu no vējauzas invāzijas apgrūtina šīs nezāles
klātbūtne blakus saimniecību sējumos, īpaši, ja tā netiek ierobežota.
Laukaugu sējumu nezāĜainības dinamikas, nezāĜu sugu sastāva un tā izmaiĦu
pētījumi

Latvijā

veikti

vairākkārt,

atšėirīgos

laika

periodos,

ar

atšėirīgiem

lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas paĦēmieniem. Lauksaimniecības intensifikācija
nenoliedzami atstāj būtisku ietekmi uz vidi: palielinās lietoto augu aizsardzības līdzekĜu
apjoms, pieaug augiem piegādātā mēslojuma koncentrācijas, tradicionālā augsnes apstrāde
tiek aizstāta ar minimalizēto, un aizvien izplatītāka kĜūst monokultūru audzēšana, līdz ar to
izmainās arī nezāĜu sugu sastāvs lauksaimniecības zemēs. Šobrīd Latvijā trūkst
informācijas par nezāĜu sugu sastāvu un to izplatības līmeni laukaugu sējumos pēdējā
desmitgadē, kad lauksaimniecība ir piedzīvojusi krasas pārmaiĦas.
Integrētās augu aizsardzības ieteikumu pilnveidošanai projektā paredzēts realizēt
trīs galvenos pētījumu virzienus:
1.

NezāĜu populāciju sastāvs, dominējošās sugas, to izplatības līmenis

laukaugu sējumos un stādījumos, izplatību ietekmējošie kultūraugu audzēšanas
agrotehniskie paĦēmieni.
2.

Īsmūža viendīgĜlapju nezāles – vējauzas (Avena fatua) bioloăiskais

un agronomiskais kaitīgums Latvijas apstākĜos.
3.

NezāĜu rezistence pret herbicīdiem.

Pētījuma mērėis: veikt ieteikumu izstrādi nezāĜu ierobežošanai atbilstoši IAA
principiem ekonomiski nozīmīgāko laukaugu kultūraugu sējumos un stādījumos.
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1. NEZĀěU POPULĀCIJU SASTĀVS, DOMINĒJOŠĀS SUGAS, TO
IZPLATĪBAS LĪMENIS LAUKAUGU SĒJUMOS UN STĀDĪJUMOS,
IZPLATĪBU IETEKMĒJOŠIE KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAS
AGROTEHNISKIE PAĥĒMIENI
1.1. Informācija par saimniecībām dažādos Latvijas reăionos nezāĜu monitoringa
veikšanai laukaugu sējumos un stādījumos
2013. gada veăetācijas sezonā veikti laukaugu sējumu un stādījumu apsekojumi
Latvijas vēsturiskajos reăionos, katrā reăionā veicot nezāĜu monitoringu 12 – 15
saimniecības ar dažādu specializāciju un atšėirīgu saimniecības lielumu, apsekojot sešus
laukus katrā saimniecībā, vismaz mēnesi pēc apstrādes ar herbicīdiem, ja tie lietoti. Platību
apsekojumus Vidzemes reăionā veica APP Valsts PriekuĜu LSI, Latgales – LLU SIA
LAAPC, Zemgales – APP LLU un Kurzemes – APP Valsts Stendes GSI, ievācot
informāciju par nezāĜu populāciju sastāvu, dominējošām sugām, to izplatības līmeni
dažādu laukaugu sējumos un stādījumos.
2014. gada veăetācijas sezonā laukaugu sējumu un stādījumu apsekojumus
paredzēts turpināt jau 2013. gadā izvēlētajās saimniecībās. NezāĜu uzskaites plānots veikt
2013. gadā apsekotajos sešos laukos katrā saimniecībā. Veicot nezāĜu uzskaites vienos un
tajos pašos laukos atkārtoti, ir iespējams izpētīt ne tikai nezāĜu sugu sastāvu un to
izplatības līmeni konkrētu laukaugu sējumos un stādījumos, bet iegūt Ĝoti būtiskus datus
par nezāĜu sugu sastāva izmaiĦām atkarībā no audzētā kultūrauga un tā audzēšanā
lietotajiem agrotehniskajiem paĦēmieniem. Gadījumā, ja kādā no iepriekš apsekotajiem
laukiem nebūs iespējams veikt nezāĜu monitoringu 2014. gada veăetācijas sezonā, jo
apsekotais lauks atrodas uz nomas zemes, iespējams izvēlēties un apsekot kādu citu
saimniecības rīcībā esošu lauku.
SaskaĦā ar metodiku par nezāĜu uzskaitēm laukaugu sējumos un stādījumos nezāĜu
monitoringos, nezāĜu uzskaiti ziemas rapša sējumos 2014. gada veăetācijas sezonā
paredzēts veikt maijā, bet pārējo kultūraugu sējumos un stādījumos – vismaz mēnesi pēc
apstrādes ar herbicīdiem (jūnija III dekāde – jūlija I dekāde).
1.1.1. NezāĜu monitoringā Vidzemes reăionā 2013. gadā iegūto datu izvērtējums
Zinātniskā pētījuma ietvaros 2013. gada veăetācijas sezonā Valsts PriekuĜu LSI
veica nezāĜu monitoringu 12 dažāda lieluma un specializācijas Vidzemes reăiona
saimniecībās. Vidzemes reăiona nezāĜu monitoringa saimniecībās laukos, kuros veikts
nezāĜu monitorings, audzēti dažādi kultūraugi – ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas
tritikāle, rudzi, auzas, vasaras mieži, vasaras mieži ar pasēju, vasaras kvieši, vasaras
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tritikāle, vasaras rapsis, zirĦauzas, kartupeĜi, kukurūza, daudzgadīgie zālāji, cukurbietes (1.
tabula). Apsekotās saimniecības atšėiras pēc specializācijas – ir gan tipiskas augkopības,
gan tipiskas lopkopības, kā arī jaukta tipa (augkopības un lopkopības) saimniecības. Viena
no saimniecībām specializējusies biogāzes ražošanā. Audzētie kultūraugi izvēlēti atbilstoši
saimniecības specializācijai, piemēram, saimniecībā, kas nodarbojas ar biogāzes ražošanu,
2013. gada veăetācijas sezonā audzētas tikai divas kultūraugu grupas – kukurūza un
daudzgadīgie zālāji.
1. tabula
Audzētie kultūraugi Vidzemes reăiona dažāda lieluma saimniecībās
Kultūraugs
ziemas kvieši
ziemas rudzi
ziemas tritikāle
ziemas mieži
vasaras kvieši
vasaras mieži
vasaras mieži ar āboliĦa
pasēju
auzas
vasaras tritikāle
vārpaugu un pākšaugu
mistrs (zirĦauzas)
ziemas rapsis
vasaras rapsis
kartupeĜi
kukurūza
griėi
lauka pupas
galda bietes
cukurbietes
daudzgadīgie zālāji
KOPĀ

< 100 ha
2
0
1
0
2
1

Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
6
3
2
0
1
0
1
1
0
2
0
0
6
2
1
6
1
1

0

0

1

0

0
0

1
1

4
0

0
0

1

1

0

0

0
3
0
0
0
0
2
1
0

0
3
3
0
0
0
0
0
0

0
0
1
6
0
0
0
0
4

0
2
0
0
0
0
0
0
0

13

30

24

Mazo saimniecību grupā (apsaimniekotā platība līdz 100 ha) 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekotas 2 saimniecības. Augsnes pamatapstrādes veids – aršana,
galvenokārt rudenī. Visos apsekotajos laukos lietots pamatmēslojums (2. tabula).
Papildmēslojums nav lietots tikai cukurbiešu sējumu kopšanā. Lapu mēslojums lietots 33%
apsekoto sējumu kopšanā. Nevienā no saimniecībām lauku mēslošanā netiek lietoti
kūtsmēsli. Graudaugu sējumu kopšanā galvenokārt lietoti herbicīdi, kuru sastāvā esošās
darbīgās vielas augos iedarbojas kā ALS inhibitori. Nevienā no laukiem nav lietoti
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fungicīdi un augu augšanas regulatori, bet insekticīdi lietoti 25% lauku – vasaras rapša
sējumu kopšanā. Glifosātu saturoši preparāti šajās saimniecībās nav lietoti. Vienā no
saimniecībām lauku vēsture tiek dokumentēta, bet otrā tiek veiktas tikai piezīmes. Augsnes
agroėīmiskās analīzes saimniecībās netiek veiktas.
2. tabula
Vidzemes reăiona saimniecībās lietotās audzēšanas tehnoloăijas
Audzēšanas
tehnoloăija
Mēslojums
pamatmēslojums
papildmēslojums
lapu mēslojums
kūtsmēsli
Lietotie AAL
herbicīdi
fungicīdi
insekticīdi
augu augšanas regulatori
glifosātu saturošu preparātu
lietošana
Augsnes apstrāde
tradicionālā augsnes apstrāde
minimālā augsnes apstrāde

Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
< 100 ha
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
12
10
4
0

29
22
0
2

15
15
0
7

6
5
5
0

10
0
3
0
0

25
1
4
0
1

17
0
0
0
1

6
3
0
0
0

12
0

30
0

21
3

0
6

Vidējo saimniecību lieluma grupā (apsaimniekotā platība no 100 līdz 500 ha)
apsekotas 5 saimniecības. Visos apsekotajos laukos veikta tradicionālā augsnes apstrāde.
Tikai vienā no apsekotajiem vasaras miežu laukiem nav lietots pamatmēslojums. SlāpekĜa
papildmēslojums lietots 73% apsekoto lauku un tā lietošanas devas ir salīdzinoši zemas –
no 40 līdz 120 kg ha-1 (vidēji 68 kg ha-1) N tīrvielā. Nevienā no apsekotajiem laukiem šajā
saimniecību lieluma grupā nav lietots lapu mēslojums. Divu lauku mēslošanā lietoti
kūtsmēsli. Fungicīdi lietoti tikai viena vasaras miežu sējuma kopšanā. Insekticīdi lietoti
vasaras rapša un vasaras miežu sējumu kopšanā (13% apsekoto lauku). Augu augšanas
regulatori nav lietoti nevienā no apsekotajiem laukiem. Glifosātu saturoši preparāti lietoti
tikai vienā no apsekotajiem laukiem, kurš pirms vasaras rapša sējas bijis atstāts papuvē.
Graudaugu sējumu kopšanā galvenokārt lietoti B grupas herbicīdi, lietojot tos vienu reizi
veăetācijas sezonā – pavasarī. Visās saimniecībās tiek dokumentēta lauku vēsture, taču
pēdējo sešu gadu laikā nav veiktas augsnes agroėīmiskās analīzes un, sagatavojot
mēslošanas un kaĜėošanas plānus, tiek izmantoti augsnes agroėīmisko analīžu dati, kas
iegūti pirms vairāk nekā sešiem gadiem, Ħemot vērā, ka augsne ir paskābinājusies.
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Saimniecību, kuru apsaimniekotā platība ir no 500 līdz 1000 ha, apsekotas 4
saimniecības, apsekotajos laukos veikta galvenokārt tradicionālā augsnes apstrāde, izĦemot
3 laukus, kuros audzēti daudzgadīgie zālāji un augsnes apstrāde pēdējos trijos gados netiek
veikta. Vienā no saimniecībā, kas audzē kukurūzu biogāzes ražošanai, apsekotajos
kukurūzas sējumos lauku mēslošanai lietots tikai digestāts. SlāpekĜa papildmēslojums
lietots 63% apsekoto lauku, lietojot salīdzinoši zemas slāpekĜa mēslojuma devas (30 – 60
kg ha-1 N tīrvielā). Kā papildus barības vielu avots, nevienā no šajā lieluma grupā
apsekotajām saimniecībām nav lietots lapu mēslojums. Iespējams, ka saimniekiem trūkst
zināšanu par dažādu barības elementu deficīta pazīmēm augos. Herbicīdi nav lietoti 29%
apsekoto sējumu un stādījumu. Citi augu aizsardzības līdzekĜi nav lietoti nevienā no 2013.
gada veăetācijas sezonā apsekotajiem laukiem. Glifosātu saturoši preparāti lietoti vienā
ziemas kviešu laukā, kurš bijis atstāts papuvē. Trijās no apsekotajām saimniecībā lauku
vēsture tiek dokumentēta, bet vienā tā ir nepilnīga. Tikai vienā no saimniecībā izmanto
augsnes agroėīmiskās analīzes.
Lielo saimniecību grupā (apsaimniekotā platība virs 1000 ha) 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekota viena saimniecība. Visos apsekotajos laukos veikta minimālā
augsnes apstrāde un lietots pamatmēslojums. SlāpekĜa papildmēslojums nav lietots tikai
vienā no apsekotajiem vasaras miežu laukiem, iespējams, tādēĜ, ka lietota augsta
pamatmēslojuma norma (300 kg ha-1). Lietotās papildmēslojuma devas salīdzinoši augstas
– no 90 līdz 120 kg ha-1 N tīrvielā. Divos apsekotajos vasaras rapša un trijos graudaugu
sējumos lietots lapu mēslojums. Graudaugu sējumu kopšanā herbicīdi lietoti vienu reizi
veăetācijas sezonā, izvēloties produktus, kuru sastāvā esošās darbīgās vielas pieder ALS
inhibitoriem. Glifosātu saturoši preparāti apsekotajos laukos nav lietoti. Saimniecībā
dokumentē lauku vēsturi, izmantojot speciālu datorprogrammu, un augsnes agroėīmiskās
analīzes tiek veiktas regulāri. Augsnes reakcija apsekotajos laukos stipri skāba, līdz vidēji
skāba, organisko vielas saturs – vidējs, nodrošinājums ar fosforu un kāliju – vidējs.
Audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos ziemas kviešu sējumos Vidzemes reăionā.
Vidzemes reăionā ziemas kvieši 2013. gadā audzēti 18% apsekoto lauku.
Salīdzinot audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos laukos, konstatēts, ka 31% apsekoto lauku
graudaugi, audzēti vismaz trīs gadus pēc kārtas. Ziemas un vasaras rapsis bija ziemas
kviešu priekšaugs 38% apsekoto lauku. Vidzemes reăionā audzētās ziemas kviešu šėirnes
2013. gada veăetācijas sezonā bija ‘Skagen’, ‘Harnesk’, ‘Olivin’ un ‘Kontrast’. Ziemas
kviešu izsējas norma bija no 230 līdz 280 kg ha-1. Ziemas kviešu sēja veikta galvenokārt
septembra otrajā dekādē. Ziemas kviešu sējumu kopšanā galvenokārt lietoti herbicīdu,
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Gaisa temperatūra pazeminājās decembra pirmajā dekādē (līdz -1.2 oC), tad strauji
pazeminājās janvāra otrajā dekādē (līdz -9.0 oC) un iestājās ilgstošs kailsals, kas radīja
nopietnus zaudējumus lauksaimniekiem šajā reăionā. Janvāra trešajā dekādē vidējā gaisa
temperatūra noslīdēja līdz -15.2 oC, kas ir zemākā janvāra trešās dekādes vidējā gaisa
temperatūra, salīdzinājumā ar citiem reăioniem.
Beverīnas novada BrenguĜu pagasta saimniecībā ziema rapša sējums pārziemoja
slikti, tāpēc tika pārsēts ar vasaras rapsi. Saimniecībā ziemas kvieši ‘Skagen’ pārziemojuši
apmierinoši, ziemas rudzi – labi.
Saimniecībās, Alūksnes novada Mālupes pagastā, ĒrgĜu novada Sausnējas pagastā,
Gulbenes novada Lizuma pagastā, Limbažu novada Katvaru pagastā, Līgatnes novada
Līgatnes pagastā, Lubānas novada Indrānu pagastā un Rūjienas novada Vilpulkas pagastā,
kurās 2013. gada veăetācijas sezonā veikta nezāĜu monitorings, ziemāji monitoringa laukos
2013. gada rudenī netika iesēti.
Madonas novada Praulienas pagastā esošajā saimniecībā ziemas tritikāle, kuras
sēklas iegādātas no blakus saimniecības, pārziemojusi slikti, bet lauks netika pārsēts. To
plānots izmantot zaĜbarībai.
Apsekotajā saimniecībā Ogres novada Suntažu pagastā audzētie ziemas kvieši
‘Skagen’ pārziemojuši apmierinoši.
Smiltenes novada Brantu pagasta saimniecībā ziemāji iesēti divos monitoringa
laukos. Ziemas rudzi ‘Kaupo’ pārziemojuši Ĝoti labi, bet ziemas kvieši ‘Zentos’
pārziemojuši salīdzinoši labi.
Valmieras novada Kocēnu pagasta saimniecībā vienā no 2013. gada veăetācijas
sezonā apsekotajiem laukiem iesēti ziemas kvieši ‘Skagen’, kas pārziemojuši apmierinoši.
1.1.3. NezāĜu monitoringā Latgales reăionā 2013. gadā iegūto datu izvērtējums
Zinātniskā pētījuma ietvaros LLU SIA LAAPC 2013. gada veăetācijas sezonā
veica nezāĜu monitoringu 12 dažāda lieluma un specializācijas saimniecībās Latgales
reăionā.
Mazo saimniecību grupā (apsaimniekojamā platība līdz 100 ha) 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekotas 2 saimniecības. Augsnes pamatapstrādes veids – aršana,
galvenokārt rudenī. Šajā saimniecību lieluma grupā pamatmēslojums nav lietots 58%
nezāĜu monitoringa laikā apsekoto lauku (3. tabula). Vienā no saimniecībām sējumu
kopšanā lietotās papildmēslojuma devas bija no 56.8 līdz 111.5 kg ha-1 N tīrvielā, augus
mēslojot ar amonija nitrātu (N 34.4%) vai karbamīdu (N 46%). Otrā saimniecībā, kuras
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pamatspecializācija ir cūkkopība, lietotas pavisam nelielas pamatmēslojuma – karbamīda
devas. Lapu mēslojums lietots 92% sējumu un stādījumu kopšanā (4. tabula).
Minerālmēslojuma normas galvenokārt noteiktas, balstoties uz iepriekšējos gados uzkrāto
pieredzi, un finanšu iespējām, nevis Ħemto vērā barības elementu saturu augsnē, jo nevienā
no saimniecībām nav veiktas augsnes agroėīmiskās analīzes. Divos no apsekotajiem
laukiem saimniecībā, kuras pamatspecializācija ir cūkkopība, lauku mēslošanā lietoti
kūtsmēsli. Tikai divos no šajā saimniecību lieluma grupā apsekotajiem laukiem nav lietoti
herbicīdi, pārējos laukos lietoti herbicīdi, kuru sastāvā esošās darbīgās vielas augos
iedarbojas kā ALS inhibitori (B grupa) un sintētiskie auksīni (O grupa). Galvenokārt lietoti
herbicīdi, kuru sastāvā ir viena līdz divas darbīgās vielas. Graudaugu sējumos divdīgĜlapju
nezāĜu ierobežošanai lietoti herbicīdu tvertnes maisījumi, kuru sastāvā esošajām
darbīgajām vielām ir dažādi iedarbības mehānismi augos. Lai samazinātu nezāĜu
rezistences pret herbicīdiem izveidošanās risku, integrētās nezāĜu ierobežošanas
programmās iesaka lietot herbicīdu, kuriem ir dažādi iedarbības mehānismi augos, tvertnes
maisījumus. Herbicīdi lietoti vienu reizi veăetācijas sezonā – pavasarī. Nevienā no
graudaugu un ziemas rapša sējumiem šajās saimniecībās nav lietoti augu augšanas
regulatori un insekticīdi. Fungicīdi sējumu kopšanā lietoti tikai vienā no saimniecībām –
trijos no apsekotajiem vasarāju graudaugu sējumiem. Tikai divos no apsekotajiem laukiem
lietoti glifosātu saturoši preparāti.
3. tabula
Latgales reăiona saimniecībās lietotās audzēšanas tehnoloăijas
Audzēšanas
Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
tehnoloăija
< 100 ha
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
Mēslojums
pamatmēslojums
5
30
14
11
papildmēslojums
12
29
18
11
lapu mēslojums
11
15
10
0
kūtsmēsli
2
0
0
2
Lietotie AAL
herbicīdi
10
29
16
11
fungicīdi
3
22
15
4
insekticīdi
1
8
11
0
augu augšanas regulatori
0
9
9
2
glifosātu saturošu preparātu
2
4
1
5
lietošana
Augsnes apstrāde
Tradicionālā augsnes apstrāde
12
17
15
9
Minimālā augsnes apstrāde
0
13
3
3
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Analizējot barības elementu saturu augsnē, konstatēts, ka vairāk nekā pusē no
apsekotajiem laukiem ir zems fosfora (P2O5) saturs (33 – 70 mg kg-1). Kālija (K2O) saturs
apsekotajos laukos galvenokārt vidējs (84 – 143 mg kg-1). Organisko vielu saturs visos
apsekotajos laukos – vidējs (1.3 – 3.8%). Divos no apsekotajiem laukiem augsnes reakcija
– stipri skāba (pHKCl 5.4), pārējos – vāji skāba/neitrāla. Tas liecina, ka šajos laukos būtu
nepieciešams veikt augsnes skābuma neitralizāciju – augsnes kaĜėošanu.
Saimniecību lieluma grupā, kuru apsaimniekotā platība ir no 100 līdz 500 ha,
2013. gada veăetācijas sezonā apsekotas 5 saimniecības, kurās galvenokārt audzēti ziemas
un vasaras kvieši (kopā 60% apsekoto lauku). Tradicionālā augsnes apstrāde (aršana)
veikta 57% apsekoto lauku.
4. tabula
Audzētie kultūraugi Latgales reăiona dažāda lieluma saimniecībās
Kultūraugs
ziemas kvieši
ziemas rudzi
ziemas tritikāle
ziemas mieži
vasaras kvieši
vasaras mieži
vasaras mieži ar āboliĦa
pasēju
auzas
vasaras tritikāle
vārpaugu un pākšaugu
mistrs (zirĦauzas)
ziemas rapsis
vasaras rapsis
kartupeĜi
kukurūza
griėi
lauka pupas
galda bietes
daudzgadīgie zālāji
KOPĀ

Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
< 100 ha
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
3
10
6
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
8
4
0
1
3
1
4
0

0

0

0

1
0

1
0

1
0

0
0

0

0

0

0

1
0
1
0
0
0
0
0

1
6
0
0
1
0
0
0

0
4
0
0
0
1
0
0

0
0
0
4
0
1
0
0
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Visās saimniecībās visos laukos lietots pamatmēslojums, kura norma bija no 100
līdz 240 kg ha-1, atkarībā no audzētā kultūrauga. Papildmēslojums lietots visu kultūraugu
sējumos, izĦemot griėu sējumu. Literatūrā ir norādes, ka pārāk augstas slāpekĜa mēslojuma
devas var izraisīt griėu veăetatīvās masas pieaugumu, pagarināt ziedēšanas un
nogatavošanās periodu, bet samazināt sēklu ražu (Ruža u.c. 2004). Iespējams tādēĜ
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saimnieks izvēlējies nelietot slāpekĜa papildmēslojumu. Kā papildmēslojuma avots
izmantots gan amonija nitrāts, gan šėidrie mēslošanas līdzekĜi, kas satur slāpekli. Lapu
mēslojums lietots 50% apsekoto sējumu. Divās no saimniecībām lapu mēslojums nav
lietots nevienā no apsekotajiem laukiem. Iespējams, ka saimniekiem pietrūkst zināšanu par
lapu mēslojuma nozīmi barības elementu, īpaši mikroelementu piegādē augiem.
Herbicīdi lietoti visos apsekotajos laukos, izĦemot griėu sējumu. Galvenokārt
lietoti herbicīdi, kuru sastāvā esošās darbīgās vielas iedarbojas kā ALS inhibitori. Ziemāju
sējumos herbicīdi galvenokārt lietoti pavasarī, izĦemot ziemas rapša sējumu, kurā tie lietoti
rudenī. Glifosātu saturoši preparāti lietoti tikai vienā no apsekotajām saimniecībām, kurā
veic minimālo augsnes apstrādi, diskojot 7 – 8 cm dziĜi. Šajā saimniecību lieluma grupā
fungicīdi lietoti 73% apsekoto sējumu, insekticīdi – 27%, augu augšanas regulatori – 30%
sējumu. Trijās no apsekotajām saimniecībām netiek veiktas augsnes agroėīmiskās analīzes,
taču visās saimniecībās dokumentē lauka vēsturi. Vienā no saimniecībām lauku vēsture
tiek ierakstīta speciālā datorprogrammā, un, sagatavojot mēslošanas plānus, tiek Ħemtas
vērā augsnes agroėīmiskās analīzes. Kālija un fosfora saturs augsnē apsekotajos laukos
galvenokārt vidējs, augsnes pHKCl – no stipri skāba (5.1) līdz neitrālam (7.2), galvenokārt
vāji skābs/neitrāls.
Saimniecību lieluma grupā ar apsaimniekojamo platību 500 – 1000 ha, 2013.
gada veăetācijas sezonā apsekotas 3 saimniecības, kurās galvenokārt audzēti ziemas un
vasaras kvieši (kopā 56% no apsekotajiem laukiem). Visās saimniecībās tiek dokumentēta
lauka vēsture, taču tikai vienā no saimniecībām apsekotajos laukos veiktas augsnes
agroėīmiskās analīzes. Saimniecībās ar tik lielām apsaimniekojamajām platībām būtu
nepieciešams ievērot augsnes agroėīmiskos rādītājus, sagatavojot mēslošanas plānus.
Analizējot augsnes agroėīmiskos rādītājus, konstatēts, ka augsnes pHKCl apsekotajos
laukos ir no 4.9 līdz 7.4 (no Ĝoti stipri skāba līdz vāji bāziskam). Arī fosfora un kālija saturs
apsekotajos laukos ir Ĝoti atšėirīgs – no Ĝoti zema līdz loti augstam. Tradicionālā augsnes
apstrāde šajā saimniecību lieluma grupā veikta 83% apsekoto lauku. Pāmatmēslojums nav
lietots 22% lauku, kuros veiktas nezāĜu uzskaites. SlāpekĜa papildmēslojums lietots visos
laukos. Herbicīdi galvenokārt lietoti vienu līdz divas reizes pavasarī. Visu graudaugu
sējumu kopšanā lietoti fungicīdi. Insekticīdi lietoti 61% apsekoto lauku, galvenokārt
vasaras rapša sējumos. Augu augšanas regulatori lietoti 50% lauku, galvenokārt –
graudaugu sējumos.
Lielo saimniecību grupā (apsaimniekotā platība virs 1000 ha) 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekotas 2 saimniecības, kuru pamatspecializācija ir piena lopkopība
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un lopbarības ražošana. Vienā no saimniecībām visos apsekotajos laukos veikta
tradicionālā augsnes apstrāde, bet otrā saimniecībā – tikai trijos laukos. Apsekotajos laukos
2013. gada veăetācijas sezonā galvenokārt audzēti vasaras mieži (33% lauku), kukurūza
(33% lauku) un ziemas kvieši (25% lauku). Vienā no apsekotajiem laukiem audzētas lauka
pupas. Pamatmēslojums un papildmēslojums lietots visos graudaugu un kukurūzas
sējumos. Nevienā no apsekotajiem laukiem nav lietots lapu mēslojums. Vienā no
saimniecībā kukurūzas lauku mēslošanā izmantoti kūtsmēsli, bet otrā – digestāts, kas ir
biogāzes reaktorā pārstrādātā izejviela. Glifosātu saturoši preparāti lietoti tikai tajos laukos,
kur ilgstoši auguši daudzgadīgie zālāji, vai lauki bijuši atstāti papuvē. Herbicīdi lietoti
gandrīz visu sējumu kopšanā, izĦemot lauku, kurā audzētas lauka pupas. Sējumu kopšanā
lietotie herbicīdi iedarbojas augos kā ALS inhibitori un sintētiskie auksīni. Vienā no
saimniecībām gan dokumentē lauku vēsturi, gan veic augsnes analīzes. Otrā saimniecībā
lauku vēsture netiek dokumentēta, jo saimniecības pamatspecializācija ir lopkopība, bet
augkopībā iegūtā produkcija tiek izmantota lopbarības ražošanā. Augsnes analīzes šajā
saimniecībā veiktas, taču ne visos laukos. Organisko vielu, fosfora un kālija saturs augsnē
apsekotajos laukos galvenokārt vidējs.
Audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos ziemas kviešu sējumos Latgales reăionā.
Latgales reăionā ziemas kvieši bija 2013. gadā apsekotajos laukos biežāk audzētais
kultūraugs (31% apsekoto lauku). Salīdzinot audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos laukos,
konstatēts, ka 27% apsekoto lauku graudaugi, audzēti vismaz trīs gadus pēc kārtas, bet
55% lauku – divus gadus pēc kārtas. Nevienā no apsekotajiem laukiem ziemas kvieši
netiek audzēti trīs gadus pēc kārtas. Tikai 5 laukos ziemas kvieši audzēti atkārtoti divus
gadus pēc kārtas. Noskaidrots, ka 41% lauku augu maiĦā iekĜauts ziemas vai vasaras
rapsis. Audzēšanai Latgales reăionā saimnieki izvēlējušies dažādas ziemas kviešu šėirnes:
‘Bjorke’, ‘Skagen’, ‘Fredis, Torrild’, ‘Brilliant’, Pamjatj Fedina’, ‘Meva’ un ‘Zentos’,
kurām raksturīga laba ziemcietība. Ziemas kviešu izsējas norma dažādās saimniecībās no
216 līdz 318 kg ha-1. Ziemas kviešu sēja veikta galvenokārt septembra otrās dekādes
beigās. Ziemas kviešu audzēšanai piemērotā augsnes optimālā reakcija ir pHKCl 6.3 – 7.5.
Gandrīz pusē no apsekoto ziemas kviešu lauku (45% lauku) augsnes reakcija bija zem
optimālās (pHKCl 5.3 – 6.2). Organiskās vielas saturs augsnē visos laukos vidējs (1.7 –
3.8%). Vairākos laukos sagatavojot mēslošanas plānu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš kālija
un fosfora mēslojuma normām, jo šajos laukos konstatēts Ĝoti zems vai zems šo barības
elementu saturs. Ziemas kviešu sējumu kopšanā galvenokārt lietoti herbicīdu, kuru
darbīgās vielas augos iedarbojas kā ALS inhibitori. Ilgstoša herbicīdu ar vienu iedarbības
15

mehānismu
nismu lietošana var veicināt
veicin rezistences veidošanās noteiktām
m nezāĜu
nezāĜ sugām. Veicot
apsekojumus 2014.
4. gada veăetācijas
veă
sezonā un, apkopojot saimnieku sniegto informāciju,
inform
par sējumu kopšanā lietotajiem AAL, būs
b iespējams novērtēt,
t, vai atkārtoti
atk
tajos pašos
laukos tiek lietoti herbicīdi
īdi ar vienādu
vien
iedarbības mehānismu augos.
1.1.4. Informācija par saimniecībām
saimniec
Latgales reăionā nezāĜu
u monitoringa veikšanai
laukaugu sējumos un stādī
ādījumos
Pēc Rēzeknes
zeknes hidrometeoroloăiskās
hidrometeorolo
s stacijas (HMS) datiem gaisa temperatūra
temperat
un
nokrišĦuu daudzums 2013. gada rudenī
ruden bija piemērots
rots ziemas rapša un ziemāju
ziem
labību sējai
(2. attēls). Vidējā gaisa temperatūra
temperat
novembrī un decembrī bija attiecīgi
īgi +3.7 un +0.5 oC.
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2. attēls. Vidējās gaisa temperatūras
temperat
svārstības
bas 2013./ 2014. gada veăetācijas
veă
sezonā
(Rēzeknes HMS dati)
Gaisa temperatūra
ūra janvāra
janv
otrajā dekādē strauji pazeminājās
ās un iestājās
iest
ilgstošs
kailsals, kas radīja zaudējumus
ējumus lauksaimniekiem visos Latvijas reăionos.
reăionos. Janvāra
Janv
trešajā
dekādē vidējā gaisa temperatūra
temperat
noslīdēja līdz -16.2 oC. Kailsala dēĜ
ēĜ izsala gan ziemas
rapša, gan labību sējumi.
jumi. Atsākoties
Ats
veăetācijai un palielinoties
ielinoties gaisa temperatūrai,
temperat
kailsalā
cietušie augi pamazām
m aizgāja
aizg
bojā. Daudzās saimniecībāss kailsala bojātos
boj
ziemāju
sējumus nācās pārsēt pilnībā
ībā.
Sazinoties
noties ar 2013. gada veăetācijas
ve
sezonā apsekoto Latgales reăiona
reă
saimniecību
īpašniekiem, apzināta situācija par ziemāju
ziem sējumu stāvokli katrā saimniecībā.
saimniec
Daugavpils novada Nīcgales
N
pagasta zemnieku saimniecībā izsaluši 60% ziemas
kviešu sējumu, kurus nācās
ā ās pārsēt.
p
Vairākos laukos saimnieks atstājis
jis labāk
lab pārziemojušos
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ziemas kviešu laukumus nepārsētus, bet izsalušajās lauku vietās iesējis vasarāju labības.
Saimnieks novērojis, ka ziemas kviešu šėirne ‘Brilliant’ pārziemojusi labāk, nekā ‘Torild’.
Daugavpils novada Naujenes pagasta monitoringa saimniecībā izsaluši aptuveni
20% ziemāju graudaugu, taču izretinātos sējumus tomēr nepārsēja. Saimnieks novērojis, ka
šī gada bargajos klimatiskajos apstākĜos labāk pārziemojusi ziemas kviešu šėirne ‘Skagen’.
Ziemas rapsis saimniecībā iesēts 50 ha platībā un lielākā daĜa (74%) pārziemojuši, taču
lielu ražas iznākumu saimnieks neprognozē.
Kārsavas novada Mežvidu pagastā apsekotajā saimniecībā ziemāji kailsalu
pārcietuši salīdzinoši normāli, un vairākums kailsala bojāto lauku tomēr netika pārsēti.
Divos no 2013. gada veăetācijas sezonā apsekotajiem laukiem iesēts ziemas rapsis. Abos
sējumos ziemas rapša augi vairāk cietuši gar lauka malām, un tajās pārsēti vasaras kvieši.
Viens no ziemas rapša sējumiem Ĝoti biezs (3. attēls).

3. attēls. Ziemas rapša sējums Kārsavas novadā
Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecībā ziemāji pārziemojuši
salīdzinoši slikti. Saimnieks informē, ka tikai dažus ziemas kviešu laukus atstājis
nepārsētus, lai iegūtu pašražotu sēklas materiālu nākamajai sezonai. Ziemas rapša sējumi
pilnībā aizgājuši bojā. Vienā no 2013. gada veăetācijas sezonā apsekotajiem laukiem
audzēts ziemas rapsis, bet kailsala ietekmē, visi augi aizgājuši bojā.
Ludzas novada Isnaudas pagasta nezāĜu monitoringa saimniecībā, kura, pēc
apsaimniekojamās platības, ir vismazākā saimniecība Latgales reăionā, arī ir cietusi no
kailsala. Izsalušie laukumi ziemāju sējumos pārsēti ar vasarājiem, līdzīgi kā tas bija darīts
arī iepriekšējā veăetācijas sezonā.
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RiebiĦu novada RiebiĦu pagasta saimniecības agronoma sniegtā informācija
liecina, ka ziemas rudzi pārziemojuši labāk nekā ziemas kvieši. Saimniecībā audzē ziemas
kviešu šėirni ‘Zentos’, kas parasti pārziemojot labi.
Rugāju novada Rugāju pagasta zemnieku saimniecībā lielākā daĜa ziemāju esot
pārziemojusi. Saimniecībā kailsala bojātie sējumi pārsēti minimāli. Vienā no 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekotajiem laukiem, audzēts ziemas rapsis, kas pārziemojis. Lai gan
vietām sējums ir izretināts (4. attēls), lauks atstāts ražas iegūšanai, un ar vasarāju labībām
apsētas lauka malas, kas acīmredzot visvairāk ir cietušas no kailsala.

4. attēls. Ziemas rapša sējums Rugāju novadā
VarakĜānu novada VarakĜānu pagasta saimniecības apsaimniekotajos laukos, pēc
saimnieka teiktā, ziemāji pārziemojuši slikti vai Ĝoti slikti. DaĜa lauku atstāti nepārsēti –
sēklas ieguvei.
ViĜakas novada MedĦevas pagasta saimniecības īpašnieks atzīst, ka ziemāji
pārziemojuši salīdzinoši apmierinoši.
Krāslavas novada Robežnieku pagasta nezāĜu monitoringa saimniecības īpašnieks
informēja, ka ne visi ziemāju labību sējumi cietuši no kailsala. Reālo situāciju, par to, cik
daudzi sējumi ir pārsēti, būs iespējams novērtēt, apsekojot monitoringa laukus 2014. gada
veăetācijas sezonā.
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Rēzeknes novada Griškānu pagastā esošās saimniecības apsaimniekotie lauki
pārsēti netika. Ziemāji pārziemojuši vidēji labi, taču pavasara salnas esot kaitējušas
vasarāju labību sējumiem.
Zilupes novada ZaĜesjes pagastā esošajā nezāĜu monitoringa saimniecībā divos no
2013. gadā apsekotajiem laukiem iesēts ziemas rapsis. Abi ziemas rapša sējumi
pārziemojuši salīdzinoši Ĝoti labi.
1.1.5. NezāĜu monitoringā Zemgales reăionā 2013. gadā iegūto datu izvērtējums
APP LLU 2013. gada veăetācijas sezonā veica nezāĜu kartēšanu 12 zemnieku
saimniecībās Zemgales reăionā, ietverot arī Sēliju. Reăionā netika apsekota neviena
saimniecība, kuras apsaimniekotā platība būtu mazāka par 100 ha.
Saimniecību lieluma grupā, kuru apsaimniekojamā platība ir no 100 līdz 500 ha
2013. gada veăetācijas sezonā apsekotas 5 saimniecības, kur galvenokārt audzēti ziemas un
vasaras kvieši (kopā 50% lauku) (5. tabula).
5. tabula
Audzētie kultūraugi Zemgales reăiona dažāda lieluma saimniecībās
Kultūraugs
ziemas kvieši
ziemas rudzi
ziemas tritikāle
ziemas mieži
vasaras kvieši
vasaras mieži
vasaras mieži ar āboliĦa
pasēju
auzas
vasaras tritikāle
vārpaugu un pākšaugu
mistrs (zirĦauzas)
ziemas rapsis
vasaras rapsis
kartupeĜi
kukurūza
griėi
lauka pupas
galda bietes
daudzgadīgie zālāji
KOPĀ

< 100 ha
0
0
0
0
0
0

Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
10
7
7
1
3
0
1
1
0
0
0
1
5
4
1
4
5
2

0

0

0

0

0
0

4
0

2
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
4
0
0

0
2
1
2
1
1
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0

30

19

30

12

Tradicionālā augsnes apstrāde veikta 57% apsekoto lauku, pārējos – minimālā
augsnes apstrāde (6. tabula). Vienā no saimniecībām nevienā no apsekotajiem laukiem nav
lietots pamatmēslojums. Papildmēslojums nav lietots tikai divos no apsekotajiem laukiem
(lauka pupu un auzu sējumu kopšanā). Pamatmēslojuma norma, atkarībā no audzētā
kultūrauga un saimniecības, variē no 24 līdz 184.1 kg ha-1 N tīrvielā. Lapu mēslojums
lietots 37% apsekoto sējumu, galvenokārt graudaugu sējumu kopšanā divās saimniecībās.
Vienā no apsekotajām saimniecībā mēslošanai izmantoti putnu mēsli, citā – šėidrmēsli.
Šajā saimniecību lieluma grupā herbicīdi lietoti galvenokārt pavasarī. Tikai vienā no
apsekotajām saimniecībā herbicīdi ziemas kviešu sējumā lietoti gan rudenī, gan pavasarī.
Fungicīdi lietoti 60% sējumu kopšanā, insekticīdi – 27% un augu augšanas regulatori –
30% apsekoto sējumu kopšanā. Nevienā no laukiem nav lietoti glifosātu saturoši preparāti.
Visās apsekotajās saimniecībās dokumentē lauku vēsturi, vienā no saimniecībām šim
nolūkam izmanto datorprogrammu Agro IT. Visās saimniecībās veic augsnes agroėīmiskās
analīzes. Augsnes reakcija apsekotajos laukos galvenokārt vidēji skāba – vāji bāziska
(pHKCl robežās no 5.7 – 7.5), organiskās vielas saturs – vidējs.
6. tabula
Zemgales reăiona saimniecībās lietotās audzēšanas tehnoloăijas
Audzēšanas
Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
tehnoloăija
< 100 ha
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
Mēslojums
pamatmēslojums
0
23
30
10
papildmēslojums
0
27
29
12
lapu mēslojums
0
11
11
11
kūtsmēsli
0
7
0
0
Lietotie AAL
herbicīdi
0
30
28
12
fungicīdi
0
18
19
10
insekticīdi
0
8
7
5
augu augšanas regulatori
0
9
8
10
glifosātu saturošu preparātu
0
0
0
0
lietošana
Augsnes apstrāde
Tradicionālā augsnes apstrāde
0
17
18
6
Minimālā augsnes apstrāde
0
13
12
6
Saimniecību lieluma grupā no 500 līdz 1000 ha apsekotas 5 saimniecības, kuru
specializācija ir augkopība, vienai – augkopība un lopkopība. Minimālā augsnes apstrāde
(bez

aršanas)

veikta

40%

apsekoto

lauku.

Visos

apsekotajos

laukos

lietots

pamatmēslojums. SlāpekĜa papildmēslojums nav lietots tikai lauka pupu sējumā. Lapu
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mēslojums lietots 37% apsekoto lauku, gan graudaugu, gan vasaras rapša sējumu kopšanā.
Herbicīdi nav lietoti tikai vienā ziemas rudzu un griėu sējumā. Graudaugu sējumu kopšanā
galvenokārt lietoti herbicīdi, kuru darbīgās vielas iedarbojas augos kā ALS inhibitori un
sintētiskie auksīni. Herbicīdi galvenokārt lietoti pavasarī, taču 13% jeb 4 laukos herbicīdi
lietoti gan rudenī, gan pavasarī. Fungicīdi lietoti 63% apsekoto lauku, insekticīdi – 23%,
bet augu augšanas regulatori – 27% lauku. Trijās no apsekotajām saimniecībām dokumentē
lauku vēsturi, kā arī veic augsnes agroėīmiskās analīzes. Augsnes reakcija apsekotajos
laukos no stipri skābas līdz vāji bāziskai (pHKCl robežās no 5.3 līdz 7.4), organiskās vielas
saturs – vidējs.
Saimniecību lieluma grupā virs 1000 ha Zemgales reăionā apsekotas 2
saimniecības, kuru specializācija ir augkopība. Vienā no saimniecībām tiek veikta
minimālā augsnes apstrāde, bet otrā – lauki tiek arti rudenī. Vienā no saimniecībām
izmanto pašu audzētu sēklas materiālu, bet otrā – gan vasarāju, gan ziemāju sēklas tiek
pirktas. 58% apsekoto lauku audzēti ziemas kvieši ‘Skagen’, kas ir izteikti ziemcietīga un
augstražīga šėirne. Ziemas kviešu izsējas normas šajā saimniecību lieluma grupā bija no
230 līdz 270 kg ha-1 un 245 kg ha-1. Ziemas kviešu sēja vienā no saimniecībām veikta no 2.
līdz 16. septembrim, bet otrā – no 8. līdz 20. septembrim. Visos apsekotajos ziemāju
sējumos lietots gan pamatmēslojums, gan papildmēslojums (N daudzums tīrvielā no 90.1
līdz 177.76 kg ha-1). Visos apsekotajos ziemāju sējumos papildus lietots lapu mēslojums.
Herbicīdi apsekotajos ziemas kviešu sējumos lietoti 1 – 2 reizes pavasarī (pārsvarā B un O
grupas herbicīdi). Nevienā no apsekotajiem laukiem nav lietoti glifosātu saturoši preparāti.
Ziemas kviešu sējumu kopšanā lietoti fungicīdi un augu augšanas regulatori (100% lauku),
un insekticīdi (57% lauku). Organiskās vielas saturs abās saimniecībās apsekotajos laukos
vidējs līdz augsts, nodrošinājums ar fosforu un kāliju, galvenokārt, vidējs līdz augsts vai
Ĝoti augsts, atkarībā no apsekotā lauka. Tas liecina, ka lauku mēslošanas plānu
sagatavošanā ir Ħemti vērā augsnes agroėīmisko analīžu dati. Abās saimniecībās lauku
vēsture tiek uzskaitīta speciālās datorprogrammās (AO Agrar-Office AgroWIN un Agro
IT) un tiek veiktas augsnes analīzes (sertificētā laboratorijā Vācijā).
Audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos ziemas kviešu sējumos Zemgales reăionā.
Ziemas kvieši bija 2013. gadā apsekotajos laukos biežāk audzētais kultūraugs (33%
apsekoto lauku) Zemgales reăionā. Ziemas kviešu priekšaugs 42% apsekoto lauku bija
ziemas kvieši, bet 33% lauku – ziemas rapsis. Divos laukos ziemas kvieši audzēti atkārtoti
trīs gadus pēc kārtas. Augu maiĦa pēdējos trijos gados 46% lauku ietver ziemas kviešu un
vasaras vai ziemas rapša savstarpēju nomaiĦu. Zemgales reăionā visvairāk audzētā ziemas
21

kviešu šėirne ‘Skagen’ (42% apsekoto lauku). Ziemas kviešu izsējas norma dažādās
saimniecībās no 80 (audzējot hibrīdo šėirni) līdz 270 kg ha-1. Ziemas kvieši, atkarībā no
šėirnes, sēti galvenokārt 2012. gada septembra otrajā un trešajā dekādē, bet 17% lauku –
septembra pirmajā dekādē. Minimālā augsnes apstrāde, pirms ziemas kviešu sējas, veikta
46% apsekoto lauku. Divos ziemas kviešu sējumos vienā no saimniecībām nav lietots
pamatmēslojums un lietota salīdzinoši zema papildmēslojuma norma (79.04 kg ha-1 N
tīrvielā). Herbicīdi galvenokārt lietoti pavasarī, taču 29% lauku – gan rudenī, gan pavasarī.
Iespējams, ka sējumos bija savairojusies parastā rudzusmilga, kuras ierobežošana agrās
kultūrauga attīstības stadijās ir Ĝoti svarīga, tādēĜ herbicīdi lietoti rudenī. Lietoto herbicīdu
sastāvā esošās darbīgās vielas galvenokārt pieder B (ALS inhibitori) un O (sintētiskie
auksīni) grupai. Četros ziemas kviešu sējumos herbicīdi pavasarī lietoti divas reizes –
otrajā reizē galvenokārt lietojot herbicīdus īsmūža viendīgĜlapju nezāĜu ierobežošanai.
Organisko vielu saturs augsnē apsekotajos laukos bija vidējs, augsnes pHKCl atkarībā no
apsekotā lauka – vidēji skābs līdz vāji bāzisks,
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1.1.6. Informācija
cija par saimniecībām
saimniec
Zemgales reăionā nezāĜu
u monitoringa veikšanai
laukaugu sējumos un stādī
ādījumos
2013. gada veăetācijas
ăetācijas sezonā
sezon APP LLU veica nezāĜuu kartēšanu 12 zemnieku
saimniecībās Zemgaless reăionā,
reăion ietverot arī Sēliju.
Pēc Jelgavas hidrometeoroloăiskās
hidrometeorolo
stacijas (HMS)) datiem gaisa temperatūra
temperat
un
nokrišĦu daudzums 2013. gada rudenī Zemgales reăionā bija piemērots
ērots ziemas rapša un
ziemāju labību sējai (5. attēls).
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5. attēls. Vidējās gaisa temperatūras
temperat
svārstības
bas 2013./ 2014. gada veăetācijas
veă
sezonā
(Jelgavas HMS dati)
Oktobrī,, novembrī un decembrī
decembr vidējā gaisa temperatūraa bija salīdzinoši
sal
augsta.
Decembra pirmajā dekādē
ādē vidējā
vid
gaisa temperatūra bija 0 oC, taču
ču mēneša
mē
vidējā gaisa
temperatūra par 4.3 oC pārsniedza
pā
ilggadīgos rādītājus. Tā strauji pazeminājās
pazemin
janvāra
otrajā dekādē (līdz -6.8 oC) un iestājās ilgstošs kailsals. Janvāra trešajā dekādē
dek
vidējā gaisa
o
temperatūra noslīdēja līdz -13.7
C, un Ĝoti postoši ietekmēja ziemāju
ju sējumus visā
vis reăionā.

Pēcc Latvijas Lauku konsultāciju
konsult
un izglītības
bas centra (LLKC) veiktā
veikt ziemāju
stāvokĜa novērtējuma konstat
nstatēts, ka ziemāji vissliktāk pārziemojuši
rziemojuši Zemgalē,
Zemgal kur, pēc
marta beigāss veiktajiem aprēėiniem,
apr
bija plānots pārsēt līdz
dz pat 80% no graudaugu
sējumiem. LLKC ekspertu novērtējums
nov
liecina, ka ziemāji labāk pārziemojuši
rziemojuši Kurzemē
Kurzem un
Latgalē.. LLKC eksperti secinājuši,
secin
ka Vidzemē ziemāji pārziemojuši
rziemojuši salīdzinoši
sal
normāli,
jo šim reăionam raksturīgi
īgi bargāki
barg
ziemošanas apstākĜi, kā dēĜ daĜa
Ĝa ziemāju
ziem
sējumu tiek
pārsēti katru gadu (Tomsone 2014).
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Sazinoties ar 2013. gada veăetācijas sezonā apsekoto Zemgales reăiona
saimniecību īpašniekiem, apzināta situācija par ziemāju sējumu stāvokli katrā saimniecībā
un audzētajiem kultūraugiem apsekotajiem laukos 2014. gada veăetācijas sezonā.
Jelgavas novada ZaĜenieku pagasta zemnieku saimniecībā vienā no 2013. gada
veăetācijas sezonā apsekotajiem laukiem 2013. gada rudenī iesēts ziemas rapsis, kurš
pārziemoja (šėirnes ‘Pioneer’ un ‘Visby’) (6. attēls). Pārējos apsekotajos laukos bija iesēti
ziemas kvieši, kuri nepārziemoja un 2014. gada pavasarī tos pārsēja ar vasaras kviešiem.
Tukuma novadā apsekotajā saimniecībā 2014. gada pavasarī bija jāpārsēj 800 ha
(saimniecības kopējā LIZ platība 1250 ha). Divos no apsekotajiem laukiem, 2013. gada
rudenī iesēti ziemas mieži ‘Mercedes’ un divos ziemas kvieši ‘Skagen’, kuri nepārziemoja
un pavasarī tika pārsēti ar vasarājiem. Iznīkušos ziemas miežu laukus 2014. gada pavasarī
pārsēja ar vasaras miežiem ‘Propino’, ziemas kviešus – ar vasaras kviešiem ‘Mooni’,
‘Bambona’ un ‘Kvanna’. Pārējos divos laukos pavasarī iesēti vasaras mieži un vasaras
rapsis.

6. attēls. Ziemas rapša sējums Jelgavas novadā
Bauskas novada nezāĜu monitoringa saimniecībā trijos no pagājušajā gadā
apsekotajiem laukiem iesēti ziemas kvieši, kuri pārziemojuši, un divos laukos – ziemas
rapsi, kas daĜēji pārziemojis (7. attēls). Izsalušās vietas ziemas rapša sējumos 2014. gada
pavasarī pārsētas ar vasarājiem.
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7. attēls. Ziema rapša sējums Bauskas novadā
Baldones novada saimniecībā trijos no laukiem, kuros veikts nezāĜu monitorings,
iesēts ziemas rapsis, kas pārziemojis salīdzinoši labi (8. attēls). Salīdzinot ar ziemas rapša
sējumiem citās saimniecībās, kurās 2014. gada pavasarī veiks nezāĜu monitorings ziemas
rapša sējumos, šīs saimniecības laukos ziemas rapsis bija pārziemojis vislabāk. Pārējos
monitoringa laukos iesēti ziemas kvieši un vasaras kvieši.

8. attēls. Ziemas rapša sējums Baldones novadā
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Jaunjelgavas novada nezāĜu monitoringa saimniecībā nevienā no monitoringa
laukiem nebija iesēts ziemas rapsis. Reālo situāciju, par to, cik daudzi sējumi ir pārsēti un
kādi kultūraugi audzēti pārējos laukos, būs iespējams novērtēt, apsekojot monitoringa
laukus 2014. gada veăetācijas sezonā.
Salas novada saimniecībā, kuras apsaimniekotajos laukos veikts nezāĜu monitorings
2013. gada rudenī vienā no pagājušajā gadā apsekotajiem laukiem iesēts ziemas rapsis,
kurš pārziemojis. Uz atskaites sagatavošanas periodu, pietrūkst informācijas par pārējos
laukos audzētajām kultūrām.
Jelgavas novada Sesavas pagasta zemnieku saimniecībā divos no laukiem, kuros
veikts nezāĜu monitorings 2013. gada veăetācijas sezonā, iesēti ziemas kvieši, kuri
nepārziemoja un 2014. gada pavasarī pārsēti ar vasaras kviešiem. Pārējos laukos pavasarī
bija plānots sēt kukurūzu (2 lauki), vasaras miežus (1 lauks) un austrumu galegu (1 lauks).
Ozolnieku novadā apsekotajā saimniecībā nevienā no sešiem monitoringa laukiem,
nebija iesēts ziemas rapsis. Uz atskaites sagatavošanas periodu, pietrūkst informācijas par
pārējos laukos audzētajām kultūrām.
Auces novada Ukru pagasta saimniecībā 2014. gada pavasarī kopumā bija jāpārsēj
40% ziemāju. Trijos no monitoringa laukiem 2013. gada rudenī iesēti ziemas kvieši. Divos
laukos iesēta šėirne ‘Mulana’, kas nepārziemoja. Vienu no laukiem pārsēja ar lauka
pupām, otru – atstāja papuvē. Trešajā laukā, kurā iesēta ziemas kviešu šėirne ‘Zentos’,
kultūraugs pārziemoji. Vienā no pagājušajā gadā apsekotajiem laukiem iesēts ziemas
rapsis, kas pārziemoja, bet, veicot apsekojumus 2014. gada pavasarī, laukā konstatēti
izteikti daudz nezāĜu kolonijas slikti pārziemojušajās lauka vietās. Vēl divos laukos iesētas
lauka pupas un auzas.
Olaines novada nezāĜu monitoringa saimniecībā 2013. gada rudenī trijos no
apsekotajiem laukiem iesēts ziemas rapsis, kas pārziemoja, un vienā laukā – ziemas kvieši,
kuri nepārziemoja, un pavasarī tika pārsēti ar vasaras kviešiem. Divos monitoringa laukos
pavasarī iesētas lauka pupas.
Viesītes novadā apsekotajā saimniecībā nevienā no pagājušajā gadā apsekotajiem
laukiem netiek audzēts ziemas rapsis. Uz atskaites sagatavošanas periodu, pietrūkst
informācijas par pārējos laukos audzētajām kultūrām, ko būs iespējams iegūt, apsekojot
sējumus 2014. gada veăetācijas sezonā.
Vecumnieku novada saimniecībā pavasarī bija jāpārsēj visi rudenī iesētie ziemas
kviešu un daĜēji arī ziemas rudzu sējumi. Trijos no apsekotajiem laukiem 2013. gada
rudenī bija iesēti ziemas kvieši, kuri pavasarī tika pārsēti ar vasaras miežiem, auzām un
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zirĦiem (sējot atsevišėi), bet trešajā. laukā iesēti vasaras kviešus, auzas un zirĦauzas.
Pērējos divos laukos iesēti vasaras mieži, bet vienā laukā turpina audzēt āboliĦu.
1.1.7. NezāĜu monitoringā Kurzemes reăionā 2013. gadā iegūto datu izvērtējums
Zinātniskā pētījuma ietvaros 2013. gada veăetācijas sezonā Kurzemē Valsts
Stendes GSI veica apsekojumus 15 saimniecībās, no kurām 2 saimniecību specializācija ir
augkopība (kartupeĜi un graudaugi), 8 – graudkopība un 5 – graudkopība/ lopkopība.
Kopumā apsekoti 90 kultūraugu sējumi un stādījumi, no kuriem 80% apsekoti
saimniecībās, kuru apsaimniekotā zemes platība ir līdz 100 ha un 100 – 500 ha.
saimniecību grupās, kur aptuveni puse bija graudkopības saimniecības un otra puse jauktās
specializācijas saimniecības – graudkopības/lopkopības. Lielo saimniecību specializācija
galvenokārt ir graudkopība.
Mazajās un vidējās saimniecībās tiek audzētas dažādas kultūras (7. tabula), tajā
skaitā, kartupeĜi un kukurūza. Lielajās saimniecībās galvenokārt audzēti graudaugi (ziemas
kvieši, vasaras kvieši un mieži), jo tās specializējušās to kultūru audzēšanā, kuras
iespējams izdevīgi realizēt graudu tirgū.
7. tabula
Audzētie kultūraugi Kurzemes reăiona dažāda lieluma saimniecībās
Kultūraugs
ziemas kvieši
ziemas rudzi
ziemas tritikāle
ziemas mieži
vasaras kvieši
vasaras mieži
vasaras mieži ar āboliĦa
pasēju
auzas
vasaras tritikāle
vārpaugu un pākšaugu
mistrs (zirĦauzas)
ziemas rapsis
vasaras rapsis
kartupeĜi
kukurūza
griėi
lauka pupas
galda bietes
daudzgadīgie zālāji
KOPĀ

< 100 ha
5
1
0
0
4
8

Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
12
12
2
6
0
1
0
0
0
0
0
0
5
3
1
8
2
2

0

0

0

0

4
0

3
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
8
0
0
0
0
0

0
5
1
2
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

30

42

27

18

6

Atšėirīgas ir arī dažāda lieluma saimniecībās izmantotās kultūraugu audzēšanas
tehnoloăijas (8. tabula). Mazo saimniecību, kuru platība ir līdz 100 ha, grupā tikai 30%
sējumu nodrošināti ar pamatmēslojumu. Pamatmēslojuma norma graudaugu sējumos ir no
150 līdz 200 kg ha-1. Papildmēslojums lietots 50% mazo saimniecību, bet mēslojuma
normas ir salīdzinoši zemas, piemēram, graudaugiem slāpekĜa papildmēslojuma norma ir
50 – 150 slāpekĜa (N) tīrvielā kg ha-1. Lapu mēslojums šajā saimniecību lieluma grupā
lietots tikai kartupeĜu stādījumā. Lauku mēslošanā lietoti arī kūtsmēsli – 20% lauku.
Herbicīdi lietoti 87% mazajās saimniecībās apsekoto sējumu, bet 13% sējumu herbicīdi
nav lietoti vispār, jo sējumi slikti pārziemojuši. Sējumu kopšanā nav izmantoti herbicīdi,
kas ierobežo parasto rudzusmilgu, jo bieži vien saimniekiem pietrūkst zināšanu, par
piemērotāko laiku šīs sugas identifikācijai un ierobežošanai. LožĦu vārpata biežāk
konstatēta tieši nomas laukos, kas tiek apsaimniekoti pāris gadus. Citi AAL lietoti tikai
23% lauku (fungicīdi un insekticīdi) vai nav lietoti vispār (augu augšanas regulatori). Visos
mazajās saimniecībās apsekotajos laukos veikta tradicionālā augsnes apstrāde (aršana).
Augsnes agroėīmiskās analīzes ir veiktas tikai dažiem laukiem.
8. tabula
Kurzemes reăiona saimniecībās lietotās audzēšanas tehnoloăijas
Audzēšanas
Apsekoto sējumu un stādījumu skaits
tehnoloăija
< 100 ha
100 – 500 ha 500 – 1000 ha
> 1000 ha
Mēslojums
pamatmēslojums
9
30
18
6
papildmēslojums
15
37
18
6
lapu mēslojums
9
19
6
3
kūtsmēsli
6
4
0
0
Lietotie AAL
herbicīdi
26
39
18
6
fungicīdi
7
17
15
6
insekticīdi
7
5
0
3
augu augšanas regulatori
0
8
10
1
glifosātu saturošu preparātu
3
9
1
0
lietošana
Augsnes apstrāde
Tradicionālā augsnes apstrāde
30
37
17
6
Minimālā augsnes apstrāde
0
5
1
0
Vidējo saimniecību grupā (apsaimniekojamā platība no 100 līdz 500 ha)
pamatmēslojums lietots 71% apsekoto sējumu un stādījumu un mēslojuma norma bija no
150 līdz 450 kg ha-1. SlāpekĜa papildmēslojums lietots 95% sējumu un stādījumu ar devu
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30 – 140 kg ha-1 N tīrvielā. Lapu mēslojums lietots 45% sējumu kopšanā. Šajā saimniecību
lieluma grupā 12% lauku veikta minimālā augsnes apstrāde. Herbicīdi lietoti 93% sējumu
kopšanā, lietojot tos vienu reizi veăetācijas sezonā – pavasarī. Šajā saimniecību grupā,
salīdzinot ar mazajām saimniecībā, vairāk lietoti fungicīdi (40% lauku). Insekticīdi lietoti
tikai piecus vasaras rapša sējumu kopšanā. Glifosātu saturoši preparāti lietoti 21%
apsekoto lauku.
Saimniecībās, kuru apsaimniekotā platība ir no 500 līdz 1000 ha apsekotajos
laukos veikta galvenokārt tradicionālā augsnes apstrāde (94% apsekoto lauku).
Pamatmēslojums (deva 200 kg ha-1) un papildmēslojums (deva 50 – 190 kg ha-1 N tīrvielā)
lietots visos apsekotajos laukos. Lapu mēslojums lietots tikai 33% apsekoto lauku. Sējumu
kopšanā šajā saimniecību lieluma grupā galvenokārt izvēlēti B grupas herbicīdi. Lielajās
saimniecībās, šajā un arī nākamajā saimniecību lieluma grupā, ievērojami palielinās arī
augu aizsardzības līdzekĜu lietojums, ir lietoti herbicīdu maisījumi, kā arī herbicīdi lietoti
dažādos apstrādes laikos – gan rudenī, gan pavasarī. Herbicīdi galvenokārt lietoti pavasarī,
taču 28% lauku – gan rudenī, gan pavasarī, abas reizes izvēloties B grupas herbicīdus.
Viena veăetācijas perioda laikā, lietojot atkārtoti herbicīdus ar vienu un to pašu iedarbības
mehānismu augos, ievērojami palielinās herbicīdu rezistences izveidošanās risks. Sējumu
apstrādē vairākos laukos lietoti arī herbicīdu maisījumi, taču arī izvēloties herbicīdu
maisījumus, jāpievērš uzmanība herbicīdu sastāvā esošo vielu iedarbības mehānismam
augos. Fungicīdi lietoti 83% sējumu kopšanā, bet augu augšanas regulatori – 56% sējumu
kopšanā. Insekticīdi nav lietoti nevienā no apsekotajiem laukiem. Nevienā no
saimniecībām lauku vēsture netiek dokumentēta, vai arī tiek veiktas nepilnīgas piezīmes.
Neveicot lietoto augu aizsardzības līdzekĜu, īpaši herbicīdu, uzskaiti konkrētā laukā, un
nesekojot līdzi herbicīdu darbīgo vielu sastāvam gadu no gada, paaugstinās herbicīdu
rezistences izveidošanās risks.
Kurzemes reăionā apsekota viena saimniecība, kuras apsaimniekotā platība ir
virs 1000 ha. Saimniecībā veic tradicionālo augsnes apstrādi, lauku mēslošanā lieto gan
pamatmēslojumu, gan papildmēslojumu. Lapu mēslojums lietots tikai 50% šajā
saimniecībā apsekoto lauku. Visos laukos audzēti graudaugi, un nezāĜu ierobežošanai
galvenokārt lietoti herbicīdi ar vienādu iedarbības mehānismu augos – ALS inhibitori.
Vienā no apsekotajiem ziemāju laukiem herbicīdi lietoti rudenī, pārējos – pavasarī. Visu
sējumu kopšanā lietoti fungicīdi, 50% - insekticīdi. Augu augšanas regulatori lietoti tikai
vienā no apsekotajiem laukiem.
Audzēšanas tehnoloăijas apsekotajos ziemas kviešu sējumos Kurzemes reăionā.
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Kurzemes reăionā 2013. gada veăetācijas sezonā apsekotajos laukos ziemas kvieši
bija biežāk audzētais kultūraugs (34% lauku). Apsekotajos laukos biežāk audzētā ziemas
kviešu šėirne bija ‘Skagen’. Ziemas kviešu priekšaugs 32% apsekoto lauku bija ziemas vai
vasaras rapsis. Pirms ziemas kviešu sējas 19% lauku bijuši atstāti papuvē. Vienā no
apsekotajiem laukiem ziemas kvieši audzēti vismaz 3 gadus pēc kārtas. Četros laukos
(13% no apsekoto ziemas kviešu sējumu skaita) ziemas kviešu priekšaugs bija
daudzgadīgie zālāji. Tas apstiprina faktu, ka saimniecības pamazām sāk apsaimniekot
ilgstoši lauksaimniecībā neizmantotas zemju platības. Tikai vienā no apsekotajiem ziemas
kviešu laukiem veikta minimālā augsnes apstrāde. Pamatmēslojums nav lietots 32%
ziemas kviešu lauku, galvenokārt saimniecību grupās, kuru apsaimniekotā platība ir līdz
500 ha. SlāpekĜa papildmēslojums lietots visos ziemas kviešu sējumos, bet lapu mēslojums
– 39% sējumu. Kūtsmēsli lietoti divu lauku mēslošanā. SaskaĦā ar saimnieku sniegto
informāciju, 23% lauku veikta augsnes kaĜėošana. Vienā no apsekotajiem ziemas kviešu
sējumiem herbicīdi lietoti tikai rudenī, piecos – gan rudenī, gan pavasarī. Pārējos laukos
herbicīdi lietoti tikai vienu reizi pavasarī, galvenokārt B grupas herbicīdi. Fungicīdi lietoti
74% ziemas kviešu sējumu, bet augu augšanas regulatori – 45% sējumu. Insekticīdi lietoti
tikai divos ziemas kviešu sējumos.
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1.1.8. Informācija
cija par saimniecībām
saimniec
Kurzemes reăionā nezāĜu
u monitoringa veikšanai
laukaugu sējumos un stādī
ādījumos
Pēc Stendes hidrometeoroloăiskās
hidrometeorolo
stacijas (HMS) datiem arī Kurzemes reăionā
re
gaisa temperatūra
ra bija labvēlīga
labvē
ziemāju sējai, augšanai un attīstībai
ībai (9. attēls). Vidējā
gaisa temperatūra
ra novembrī un decembrī bija attiecīgi +4.4 un +2.3 oC.
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10
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00
I

-05

II III

Augusts
2013

I

II III

Septembris
2013

I

II III

Oktorbis
2013

I

II III

I

II III

Novembris Decembris
2013
2013

I

II III

Janvāris
2014

I

II III

I

II III

Februāris Marts 2014
2014

I

II III
Aprīlis
2014

-10

-15

9. attēls. Vidējās gaisa temperatūras
t
svārstības
bas 2013./ 2014. gada veăetācijas
veă
sezonā
(Stendes HMS dati)
Janvāra otrajā dekādē gaisa temperatūra strauji pazeminājās – līdz -5.7 oC. Janvāra
trešās dekādes vidējā gaisa temperatūra
temperat
noslīdēja līdz -12.3 oC.
Kurzemes reăionā
ionā ziemas
z
rapsis 2013. gada rudenī sezonā
sezon iesēts trijās
saimniecībās, kopā piecos no apsekotajiem laukiem. Ziemas rapsis pārziemojis
ārziemojis salīdzinoši
sal
labi (10. attēls), augi izretināti,
izretinā vai augi pilnībā aizgājuši bojā tikai zemāk
ākās lauku vietās.
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10. attēls. Ziemas rapša sējums Vandzenes pagastā
Vienā no ziemas rapša sējumiem, augi cietuši no pavasara salnām (11. attēls).
Reālo situāciju, par to, cik daudzi sējumi ir pārsēti un kādi kultūraugi audzēti pārējos
laukos, būs iespējams novērtēt, apsekojot monitoringa laukus 2014. gada veăetācijas
sezonā.

11. attēls. Pavasara salnu bojāti ziemas rapša centrālie dzinumi Kalētu pagastā
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2. ĪSMŪŽA VIENDĪGěLAPJU NEZĀLES – VĒJAUZAS (AVENA FATUA)
BIOLOĂISKAIS UN AGRONOMISKAIS KAITĪGUMS LATVIJAS APSTĀKěOS
2.1. Literatūras apskats par citu valstu pieredzi vējauzas izplatības risku novērtēšanā
un ierobežošanā
2.1.1. Vējauzas bioloăija
Vējauza ir īsmūža viendīgĜlapju nezāle ar spēcīgu bārkšsakĦu sistēmu, kas var būt
136 – 161 cm dziĜa un apgrūtina nezāĜu mehānisko ierobežošanu (Сорока и др. 2014).
DziĜā vējauzas sakĦu sistēma Ĝauj vējauzas augiem strauji uzĦemt barības vielas un ūdeni
un izveidot lielu zaĜo masu (Сорока и др. 2014; Sharma, Vanden Born 1978) un tās var
noēnot kultūraugu (O'Donovan et al. 1985). Vējauzas lapu malas klātas ar matiĦiem, bet
mēlīte ir smaila ar robainu galu (12. attēls). Augu garums var sasniegt 120 cm. Vējauzas
augi var izveidot 10 – 20 produktīvos stiebrus (Сорока и др. 2014).

12. attēls. Vējauzas lapas mēlīte ar robainu galu (Foto: B. Ralle)
Vējauzas 1000 sēklu masa pēc dažādu autoru datiem variē no 17 līdz 22 gramiem
(Pekrun, Claupein 2006). Viens vējauzas augs spēj saražot aptuveni 20 – 200 sēklas, kas
savu dīgtspēju augsnē saglabā līdz 7 gadiem. Ir dažādi dati par minimālo vējauzas sēklu
dīgšanas temperatūru, pētījumos ir pieminēti 0 ºC un 4 ºC (Sharma, Vanden Born 1978),
savukārt, citur ir teikts, ka dīgšana laukā ir iespējama, sākot ar augsnes temperatūru no +3
ºC līdz +17 ºC, bet ir intensīvāka no +6 līdz +7 ºC (Bond et al. 2007). Dati par optimālo
dīgšanas temperatūru arī ir atšėirīgi: no 0 līdz+10 ºC, no +15 līdz +21 ºC, no +15 līdz
+26.5 ºC (Sharma, Vanden Born 1978). Vējauzas sēklas dīgst nevienmērīgi, kopumā ir
divi raksturīgi dīgšanas periodi – pavasarī un rudenī (mazāk), bet atsevišėu jaunu vējauzas
augu parādīšanās laukā iespējama visas veăetācijas sezonas garumā (Bond et al. 2007).
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Agrīnās attīstības stadijās vējauzas augu atšėiršana no citām līdzīgām viendīgĜlapju
nezāĜu sugām vai labības var būt apgrūtināta. Svarīga pazīme, pēc kā iespējams atšėirt
vējauzas dīgstus no labības dīgstiem, ir lapas griešanās virziens. Rudziem, kviešiem un
miežiem lapas griežas pulksteĦa rādītāja virzienā, bet auzām un vējauzai – pretēji (Storrie
2014) (13. attēls).

13. attēls. Vējauzas lapas griešanās virziens – pretēji pulksteĦa rādītāja virzienam
Vējauzas parasti pašapputes augi, bet ap 12% ziedu konstatēta apputeksnēšanās
ārpus mātes auga, veidojot starpsugu krustojumus ar sējas auzām (Avena sativa L.)
(Sharma, Vanden Born 1978).
Vējauzas attīstība ir Ĝoti strauja – veăetācijas periods līdz pilngatavībai vējauzai
iestājās par 15 – 18 dienām agrāk nekā agrīnākajām labību šėirnēm un par 20 – 25 dienām
agrāk nekā vēlīnām labību šėirnēm. Vējauzu sēklu izsēšanās ir mazāk bīstama viengadīgo
zālaugu sējumos, ko paredzēts novākt sienam. Vējauza ir īpaši bīstama sugām, kuras izsēj
Ĝoti agri, piemēram, vasaras kviešiem būtisku ražas samazināšanos izraisa mazāka vējauzas
biezība, nekā ziemas kviešiem (Сорока и др. 2014). Ziemājiem ekonomiski bīstama
vējauzas biezība ir 20 augi uz kvadrātmetru, vasarājiem - 16 augi uz kvadrātmetru. Ja
vējauzas biezība ir 50 augi uz kvadrātmetru, tad, pēc Baltkrievijas pētnieku datiem, var
prognozēt ražas samazināšanos par 20%, ja 300 augi – ražas zudumi pieaug četrkārtīgi
(Сорока и др. 2014). Būtiskus ražas zudumus var izraisīt vējauzas augi, kas sadīgst vēl
pirms kultūrauga. Tad sēklu ražas zudumu iespējamība palielinās par 3% ar katru dienu
(piemēram, ja vējauza sadīgst 1 dienu pirms kultūrauga, tad ražas zudumi ir par 3% lielāki,
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nekā ja vējauza uzdīgst vienlaicīgi ar kultūraugu, bet ja 2 dienas – par 6%) (O'Donovan et
al. 1985).
Vējauza aug dažāda tipa augsnēs, bet vislabāk māla un smilšmāla substrātā. Tās
attīstību sekmē siltums un augsnes mitrums. Vējauza vairāk ietekmē labību attīstību tieši ar
nokrišĦiem bagātās vasarās. Aprēėināts, ka 1 kg graudu /salmu masas izveidošanai
miežiem nepieciešami 350 – 400 L ūdens, bet vējauzām: 600 – 700 L (Bochkarev, Smolin
2011).
Vējauzas kā zaĜmasas auga lopbarības kvalitāte ir pielīdzināma rudzu zaĜmasai. Ja
labības masu, kurā ir vējauza, paredzēts izmantot zaĜmasā – vēlams gatavot skābbarību un
to glabāt/ noturēt vismaz 8 nedēĜas, lai garantētu vējauzas sēklu dīgtspējas mazināšanos
(Bosworth et al. 1985). Taču Somijas augu aizsardzības dienests (EVIRA) iesaka ar
vējauzu piesārĦotos sējumus nopĜaut un augus izmantot skābbarības gatavošanai,
uzglabājot to vismaz 3 mēnešus (12 nedēĜas) (Poikulainen 2013).
Augsta vējauzas biezība veicina graudaugu sējumu veldrēšanos un slimību
attīstību. Citu valstu zinātnieki ir izpētījuši, ka no vējauzas salmiem augsnē izdalās fenolu
grupas savienojumi, kas kavē citu augu, tajā skaitā, labības augšanu un attīstību (Sharma,
Vanden Born 1978; Tinnin, Muller 1972).
Vēl viens negatīvās ietekmes veids ir augu slimību un kaitēkĜu izplatīšanās:
pierādīts, ka vējauzu pēcpĜaujas atliekas ir iemesls sakĦu puves izplatībai miežiem (uz
vējauzu saknēm sakrājas 90% no Helmintosporium sativum ierosinātājiem) (Bochkarev,
Smolin 2011). Vējauzas kalpo kā saimniekaugs nematožu sugām Heterodera avenae un
Ditylenchus dipsaci, kā arī var tik inficētas ar miežu dzelteno pundurainības vīrusu, rada
provokācijas fonu dažādām labību slimībām, piemēram, auzu vainagrūsai (Puccinia
coronata) (Thurston 1970).
2.1.2. Vējauzas sēklu dīgšana
Vējauzas sēklas galvenokārt dīgst pavasarī, bet dīgšana ir iespējama arī vēlāk
veăetācijas sezonas laikā. Pēc sēklu nogatavošanās vējauzas sēklām ir izteikts miera
periods, kuru pārtrauc pēcbriede (sauso sēklu uzglabāšana siltumā) (Sharma, Vanden Born
1978).
Pateicoties sēklas hidroskopiskajam akotam, pēc izbiršanas uz lauka, vējauzas
sēklas pārvietojas un ieurbjas augsnē. Pēc trīs mēnešu atrašanās augsnē visas sēklas ir
miera periodā. Miera perioda ilgums ir atkarīgs gan no sēklu glabāšanās apstākĜiem, gan
apstākĜiem sēklu nogatavošanās un attīstības laikā (augstas temperatūras un mazāka
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mitruma apstākĜos nogatavojušās sēklas ir ar mazāku pēcbriedes periodu). Dažādos
reăionos augušu vējauzas augu sēklām ir atšėirīgs pēcbriedes laiks, to ietekmē arī vējauzas
genotips. Ilgāks pēcbriedes un miera periods ir tām sēklām, kas attīstījušās no otrās
pakāpes – mazākajām – skaras vārpiĦām, bet ātrāk miera periods beidzas lielajām sēklām,
kas nogatavojušās pirmās (Sexsmith 1969).
Vējauza labāk dīgst, ja temperatūra ir no +6 līdz +7 oC, kas sakrīt ar graudaugu
dīgšanai piemēroto temperatūru, tāpēc vairums vējauzu sadīgst reizē ar graudaugiem vai
līdz trīs nedēĜām pēc graudaugu sadīgšanas. Vējauzas dīgsti sākotnēji aug lēnāk, bet pēc
tam pārspēj graudaugus augšanas ātrumā (Håkansson 1979).
Veăetācijas trauku eksperimenta rezultāti (Dienvidāfrika) paradīja, ka slāpekĜa
mēslojums būtiski veicina vējauzas sēklu dīgšanu dažāda tipa augsnēs, bet tā ietekme var
būt atkarīga no sēklu miera perioda dziĜuma pakāpes (Agenbag, de Villiers 1989).
Pētījums Lielbritānijā parādīja, ka gaisma pozitīvi ietekmē dīgšanu sēklām, kuras
daĜēji atrodas miera periodā vai ir izgājušas miera periodu, bet neietekmē to sēklu dīgšanu,
kuras atrodas dziĜā miera periodā. Lielbritānijā pierādīts, ka lielākā daĜa vējauzas sēklu,
kuras izbirst rudenī, sadīgst pavasarī pēc augsnes apstrādes (kad sēklas nonāk tuvāk
gaismai), bet sēklas, kuras ilgāku laiku ir atradušās augsnē, var uzdīgt jebkurā laikā,
neatkarīgi no gaismas pieejamības. Gaismas ietekme uz sēklu dīgšanu ir atkarīga no
sezonas un sēklu miera perioda: gaisma var inhibēt sēklu dīgšanu tūlīt pēc sēklu
nogatavošanās, vai arī veicināt – pēc daĜējas miera perioda pārtraukšanas, sēklām
atrodoties augsnes virskārtā vai dziĜāk augsnē (Hilton, Bitterli 1983). Atstājot vējauzas
sēklas augsnes virskārtā, tās pēc dažiem mēnešiem kĜūst dīgtspējīgas. Tomēr cita pētījuma
rezultāti parādīja, ka gaismas ietekme sēklām, atrodoties augsnes virskārtā, var būt
inhibējoša (Hilton, Bitterli 1983).
Vējauzas dīgšanu negatīvi ietekmē sausums (Uusna 2006). Dīgtspēja kontrolētos
apstākĜos (laboratorijā) var būt augstāka, nekā laukā. Piemēram, ASV (ZiemeĜdakotā)
veiktajā pētījumā par vējauzas ietekmi uz linu ražu, vējauzas dīgtspēja laboratorijā
sasniedza 97%, bet lauka apstākĜos, sēklas izsējot un iestrādājot augsnē ar dārza frēzi, tikai 40% (Bell, Nalewaja 1968a). Vējauzas sēklu lauka dīdzība var būt atkarīga arī no
nokrišĦu daudzuma sēklu izsēšanas laikā: pētījumā par vējauzas biezības ietekmi uz ražu,
sēklu dīdzība izmēăinājuma vietā, kur nokrišĦu daudzums attiecīgajā gadā bija samazināts,
bija 0%, bet tās pašas izcelsmes sēklas uzdīga citā vietā, kur mitrums bija lielāks (Bell,
Nalewaja 1968b). Iespējams, vējauzas dīdzību lauka apstākĜos ietekmē ne tikai dīgšanai
nepieciešamais augsnes mitrums, bet arī izsēšanas metode, jo pieminētajā piemērā,
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vējauzas sēklas izkliedējot uz lauka, tās neuzdīga, bet kviešu un miežu sēklas, kas izsētas
izmantojot sējmašīnu, uzdīga normāli tajos pašos apstākĜos (Bell, Nalewaja 1968b).
Krievijā (Orlas apgabalā) veikti pētījumi par sēklu iestrādāšanas dziĜuma un
apstrādes ar herbicīdiem ietekmi uz vējauzas lauka dīdzību. Maksimālais uzdīgušo sēklu
skaits variantā bez herbicīdu apstrādes, sēklas iestrādājot 10 cm dziĜumā, bija vidēji 42%
no kurām izdzīvoja 34% dīgstu. Sēklas iestrādājot 20 cm dziĜumā uzdīga 13% dīgstu, taču
sēklas, kuras iestrādāja 30 cm dziĜumā uzdīga, bet dīgsti nesasniedza augsnes virsmu.
Sēklas, kuras izkaisīja augsnes virsmā, neuzdīga, bet no sēklām, iestrādātām 5 cm dziĜumā
uzdīga vidēji 31%, bet izdzīvoja tikai 3% (Лысенко, Зернова 2013).
Literatūrā pieejami atšėirīgi dati par vējauzas sēklu dīgtspēju augsnē. Vējauzas
sēklas, kas, iestrādātas augsnē, var saglabāt dīgtspēju miera stadijā sešus un vairāk gadus,
ja tās iestrādātas dziĜāk augsnē. Noskaidrots, ka, aparot pĜavas un, apsējot tās ar
graudaugiem, arī pēc 5 – 10 gadiem vējauzas sēklas var uzrādīt dīgtspēju (Miller, Nalewaja
1990). Pēc citu pētnieku datiem, lielākā daĜa vējauzas sēklu sadīgst 2 – 3 gadu laikā pēc
izbiršanas, vai zaudē dīgtspēju šajā laikā nelabvēlīgu augsnes apstākĜu dēĜ. TādēĜ efektīvai
vējauzas ierobežošanai Lielbritānijas zinātnieki iesaka graudaugus audzēt trīs gadus pēc
kārtas un pĜaut skābbarībai, lai izprovocētu lielāko daĜu vējauzas sēklu sadīgšanu, bet
neĜautu tām no jauna saražot sēklas (Wilson, Phipps 1985). Ir uzskats, ka vējauzas sēklas
neveido noturīgas sēklu bankas, jo 50% sēklu zaudē dzīvotspēju augsnē sešu mēnešu laikā,
bet noteikts sēklu daudzums var saglabāties augsnē no trīs līdz sešiem gadiem (Storrie
2014). Salīdzinot dažādo pētījumu rezultātus, var secināt, ka sēklu saglabāšanas ilgums
augsnē var atšėirties atkarībā no augsnes īpašībām un klimatiskajiem apstākĜiem, auga
biotipa (izcelsmes) vai arī, iespējams, no pētījumu metodēm.
Pierādīts, ka liellopu organismā liela daĜa vējauzas sēklu zaudē dīgtspēju 8 – 24
stundu laikā, bet apmēram 12% sēklu var saglabāt dīgtspēju un nonākt kūtsmēslos. Tāpēc
kūtsmēslus, kuri varētu būt piesārĦoti ar vējauzas sēklām, ieteicams uzglabāt kaudzē
vismaz 21 nedēĜu. Izpētīts, ka komposta kaudzē 8 – 10 nedēĜu laikā visas vējauzas sēklas
zaudē dīgtspēju. Vējauzas sēklas iet bojā +105 °C 15 minūšu laikā, bet ja sēklas karsē tikai
+100 °C, 7% sēklu dīgtspēja saglabājas (Zimdahl 1993).
2.1.3. Vējauzas izplatīšanās laukā, profilaktiskie un aizsardzības pasākumi
Pētījumā Vācijā konstatēts, ka 66% vējauzas sēklu izbirst pirms ražas novākšanas,
bet 20% - graudaugu kulšanas laikā. DaĜa sēklu izbirst no kombaina ar pelavām, bet ap
10% sēklu nonāk graudu ražā (Metz 1969). Vējauzas galvenais izplatīšanās veids ir ar

37

piesārĦotu sēklas materiālu. Līdzīgu informāciju sniedz arī cita pētījuma (Tonkin 1982)
dati: vējauzas sēklas uz lauka izbirst dažu metru attālumā no mātes auga (ap 67% sēklu),
bet pie ražas novākšanas izbirst 10 – 20% sēklu. Sēklu sertifikācijas procesā parasti tiek
konstatēts mazs skaits piesārĦotu sēklu paraugu. Visvairāk ar vējauzas sēklām piesārĦotas
ir tieši saimniecību pašražotās sēklas – sēklu kontrolei nepakĜautās sēklu partijas (Tonkin
1982).
Vējauza var būt ieviesta laukā, izmantojot nesertificētas sēklas, kā arī ar lauka
tehniku vai nepietiekami ilgi apstrādātiem salmiem. Regulāri pārbaudot lauku, atsevišėus
augus var izravēt, nepieĜaujot to tālāku izplatīšanos. Izplatīšanās notiek ar sēklām, kuras
izbirst no vārpas dažu metru rādiusā no auga. Neizmantojot nevienu no ierobežošanas
metodēm, vējauzas populācija gada laikā pieaug vidēji trīs reizes (Selman 1970).
Vējauzas izplatība samazinās, ievērojot augu seku, bet palielinās graudaugu
monokultūrā. Izplatība samazinās ziemājos, jo lielākā daĜa vējauzas sēklu dīgst pavasarī,
kad ziemāju laukā apstākĜi nav labvēlīgi vējauzas attīstībai (Sundheim et al. 2008).
Kartējot ar vējauzu piesārĦotos laukus, novērots, ka vējauzas kolonijas gadu no
gada paliek nemainīgas, un izplatās par 1 – 3 m ražas novākšanas vai kultivēšanas virzienā
(Wheeler et al., 2001). Dabīgā ceĜā vējauzas sēklas izplatās dažu metru rādiusā no
mātesauga, skarai kustoties, bet izplatīšanas attālums var palielināties, ja ražu novāc ar
kombainu (Bond et al. 2007). Kombaina ietekme uz vējauzas izplatību laukā ir atkarīga no
kultūrauga novākšanas laika, ja vējauzas sēklas izbirst pirms ražas novākšanas, ietekme ir
Ĝoti maza (Barroso et al. 2006). Pētījumi Spānijā un Lielbritānijā parādīja, ka vējauzas
kolonijas dabīgas izplatīšanās attālums ir vidēji 0.5 m, bet, pateicoties lielam augu
garumam, maksimālais sēklu izplatīšanās attālums var būt lielāks, sēklu izplatīšanās ir
lielāka arī dominējošā vēja virzienā. Ja lauku uzar, kolonija gada laikā var izplatīties 2 – 3
m attālumā aršanas virzienā (Barroso et al. 2006).
Mehānisko vējauzas augu ierobežošanu var panākt dažādi. Agrās graudaugu
attīstības stadijās vējauzas dīgstus var iznīcināt sējumus ecējot, bet stiebrošanas fāzē – tikai
augus izraujot ar visu sakni. Sējumu ravēšana jāveic jūlija sākumā. Aprēėināts, ja vējauzas
biezība ir ap 400 – 500 augi uz 1 ha, tad tās izravēšanai nepieciešamas 2.5 līdz 4
cilvēkstundas (Bond et al. 2007). Nav ieteicams atstāt nepilnīgi izravētus vējauzas augus,
jo atlikušie ceri un dzinumi turpinās attīstīties un ražos sēklas. ěoti svarīgi ir izravētos
vējauzas augus, arī ar zaĜām skarām, iznīcināt, piemēram, sadedzinot (Sundheim et al.
2008).
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Pēc ražas novākšanas ar vējauzu piesārĦotajos laukos iesaka augsni kultivēt pēc
iespējas vēlāk, Ĝaujot sadīgt izbirušajām vējauzas sēklām, un kultivēšanas rezultātā jaunie
augi aizies bojā (Bond et al. 2007). Lielbritānijas zinātnieki iesaka lauku atstāt neapartu
ilgstoši, lai sēklas augsnes virskārtā izietu pēcbriedi un sadīgtu, tādējādi līdz decembrim
iespējams atbrīvoties līdz 67% no dzīvotspējīgām vējauzu sēklām (Froud-Williams 1987).
Somijas augu aizsardzības dienesta inspektori iesaka ar vējauzu piesārĦotos laukos sēt
stiebrzāles. Vējauzas ierobežošanai ieteicama arī glifosātu saturošu preparātu lietošana 2 –
3 nedēĜas pēc graudaugu ražas novākšanas, kad daĜa izbirušo vējauzas sēklu būs sadīgušas
(Poikulainen 2013).
Vējauzas īpatsvars sējumos var būt atkarīgs gan no priekšauga, gan no augsnes
apstrādes metodes. Krievijā (Stavropoles novadā) veiktajā pētījumā vējauza bija
dominējošā nezāĜu suga ziemas kviešu sējumā (līdz 40% no visām nezālēm), laukā, kur
priekšaugs bija zirĦu un auzu mistrs, salīdzinot ar lauku, kur priekšaugs bija kukurūza (līdz
18% no visām nezālēm). Pēc augsnes apstrādes 20 - 22 cm dziĜumā, laukos, kur ziemas
kviešu priekšaugs bija zirĦu un auzu mistrs, vējauzas augus skaits bija 6.0 augi m-2, bet
laukā, kur priekšaugs bija kukurūza – 4.4 augi m-2. Pēc augsnes apstrādes tikai 10 – 12 cm
dziĜumā, vējauzas augu skaits uz kvadrātmetru palielinājās: laukā, kur priekšaugs bija zirĦu
un auzu mistrs – 10.6 augi m-2, un laukā, kur priekšaugs bija kukurūza – 7.5 augi m-2.
(Shutko, Perederieva 2013).
Ar vējauzu stipri piesārĦotos laukos iesaka veikt vēlu kultūraugu sēju un visa veida
provokatīvus pasākumus. Auzu laukos, kur nav iespējama herbicīdu lietošana, iesaka
sagatavot augsni un iestrādāt minerālmēslojumu, ko nezāles to izmantos pirmās, bet auzas
sēt tikai pēc 7 – 14 dienām. Šajā laikā sadīgušās vējauzas var iznīcināt, lauku atkārtoti
kultivējot. Efektīva metode vējauzas ierobežošanā var būt vairākkārtēja rugaines lobīšana
rudenī (līdz 10 cm dziĜumam). Minimālā augsnes apstrāde kā provokatīvs pasākums Ĝauj
pasargāt dziĜākus augsnes slāĦus no piesārĦojuma ar vējauzas sēklām. Ar vējauzu
piesārĦotos labības sējumus var novākt piena vai dzeltengatavības stadijā skābbarības
gatavošanai. Vējauzas biezību samazina vairākkārtēja augsnes kultivācija dažādos
dziĜumos pavasarī pirms sējas (14 – 16 cm, 8 – 10 cm un 3 - 6 cm dziĜumā). Vējauzas
dīgsti pavasarī parādās 3 – 4 nedēĜu laikā un efektīva ir augsnes ecēšana 6 – 7 cm dziĜumā.
Salmu un rugāju nodedzināšana iznīcina līdz 94% vējauzu sēklu un līdz 50% sēklu, kas
atrodas 2-4 cm dziĜumā. (Сорока и др. 2014).
Rugāju un salmu atlieku dedzināšana pēc ražas novākšanas netiek rekomendēta, bet
ASV ir izstrādāta moderna metode, kurā izmanto iekārtas, kuru pamatā ir FresneĜa lēcas,
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kuras koncentrē saules gaismu un apspīd augsnes virskārtu īsā ekspozīcijā, sasniedzot
temperatūru +309 °C. Šādā temperatūrā vējauzas sēklas dažās sekundēs zaudē dīgtspēju
(Johnson et al. 1990).
Vējauzas augšanu un sēklu dīgšanu negatīvi ietekmē vairāki fenolu dabas
savienojumi (salicilskābe, ferulskābe, hidrok sibenzolskābe, hidroksifeniletiėskābe)
(Almaghrabi 2012). Šādus un pēc ėīmiskās struktūras līdzīgus savienojumus satur dažādi
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas blakusprodukti: dažādu graudu plēksnes (pelavas),
riekstu čaulas un kauleĦu kauliĦu čaulas, augĜu mizas (piemēram, citrusaugiem, āboliem,
vīnogām, tomātiem), vīnogu, olīvu pārstrādes atkritumi. Fenolu dabas savienojumus var
sintezēt arī mikroorganismi, kuri pārstrādā augu izcelsmes atkritumus (Balasundram et al.
2006). Alelopātiska ietekme uz vējauzu novērota melnajām sinepēm (Brassica nigra),
dažādu sinepju augu daĜu ekstrakti kavē vējauzas dīgšanu un attīstību (Turk, Tawaha
2003).
“Latvijas Republikā reăistrēto augu aizsardzības līdzekĜu sarakstā” (2014)
reăistrēti vairāki herbicīdi, kas paredzēti tieši vējauzas ierobežošanai dažādu kultūraugu
sējumos un kartupeĜu stādījumos. Izvēloties piemērotāko produktu vējauzas ierobežošanai,
jāĦem vērā kultūrauga un vējauzas attīstības stadija sējumā, kā arī jāpievērš uzmanība
informācijai, kas norādīta uz herbicīdu iepakojuma etiėetēm, īpaši veidojot tvertnes
maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekĜiem un mikroelementu mēslojumiem.
Neatbilstošu preparātu maisījumu lietošana var samazināt lietoto augu aizsardzības
līdzekĜu iedarbības efektivitāti uz nezālēm, kā arī var izraisīt kultūraugu bojājumus.
Latvijas Republikā reăistrēto augu aizsardzības līdzekĜu sarakstā iespējams atrast
informāciju arī par herbicīdu sastāvā esošajām darbīgajām vielām. Vadoties pēc šīs
informācijas, ieteicams mainīt herbicīdus gadu no gada, lai samazinātu herbicīdu
rezistences izveidošanās risku.
Pētījumos Krievijā noskaidrots, ka herbicīdu Topik (propargil-klodinafops,

80 g

L-1) ACC inhibitors), Grasp (tralkoksidims, 400 g L-1)(ALS inhibitors) un Puma Super
(etil-fenoksaprops-P, 69 g L-1)(ACC inhibitors) lietošanas rezultātā samazinās vējauzas
sēklu skaits produktīvajā stiebrā 2.8, 4 un 3.7 reizes (Лысенко, Зернова 2013).
2.1.4. Kultūraugu konkurētspēja ar vējauzu
Vējauzas sēklu veidošanos būtiski ietekmē apkārt esošais kultūrauga sējums. Bez
apkārtējiem kultūraugiem viens vējauzas augs var ražot līdz 2000 sēklām, bet graudaugu
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sējumā – ap 60 sēklām. Ar vējauzu mazāk konkurētspējīgo kultūraugu laukos viens augs
spēj saražot no 100 līdz 500 sēklām (Bond et al. 2007).
Lai salīdzinātu dažādu kultūraugu konkurētspēju ar nezālēm un īpaši vējauzu, kā
arī prognozētu ražas izmaiĦas atkarībā no nezāĜu biezības, izmanto nezāĜu „konkurētspējas
indeksu” (index of competition) (Hamman 1979). Indeksa vērtība (b1) raksturo konkrētā
kultūrauga mijiedarbību ar konkrēto nezāli. Prognozēto ražas samazināšanos (L, g m-2)
aprēėina, zinot potenciālo ražu laukā bez nezāles (a, g m-2) un nezāles biezību (x, augi m-2)
pēc formulas L=ab1 x . Kanādā veiktajā pētījumā par miežu un kviešu konkurētspēju ar
vējauzu, ražas samazināšanos noteica 35 lauka izmēăinājumos, dažādos augšanas apstākĜos
un augšĦu tipos. Katrs izmēăinājums sastāvēja no četriem 6 – 8 ha lieliem laukumiem,
ražu uz vējauzas biezību (augu skaitu) noteica četros 1 m2 vai 0.91 m2 lielos
parauglaukumos. Lai noteiktu potenciālo ražu bez vējauzas ietekmes, kontroles laukumus
apstrādāja ar herbicīdu, un noteica vējauzas ierobežošanas efektivitāti. Ja kontroles lauciĦā
tika sasniegta 95% efektivitāte, to uzskatīja par no nezāles brīvu laukumu. Starp
apstrādātajiem laukumiem atstāja neapstrādātus laukumus, kuros vējauzas biezība
svārstījās no 22 līdz 617 augiem m-2. Pētījuma rezultāti apstiprināja, ka vējauzas
konkurences indeksi kviešu (0.0339) un miežu (0.0230) sējumos palīdz pietiekami precīzi
novērtēt potenciālo ražas samazināšanos, zinot vējauzas biezību laukā (Hamman 1979).
Vējauzas lielā konkurētspēja ir saistīta ar intensīvo izvērstas sakĦu sistēmas
veidošanos, sākot ar trešo nedēĜu pēc uzdīgšanas. Nezāles dīgšanas laiks var ietekmēt arī
tās konkurētspēju ar kultūraugu, jo vējauzas konkurētspēja ir atkarīga no tās attīstības
stadijas. Pētījumā miežu un kviešu sējumos Kanādā vējauzas sēklas iesēja parauglaukumos
dažādā laikā, lai dīgšana notiktu pirms kultūrauga dīgšanas, vienlaicīgi ar to vai vēlāk.
Lielākus ražas zudumus ieguva no parauglaukumiem, kuros vējauzas sēklas uzdīga agrāk.
Pētnieki secinājuši, ka agrīnajās attīstības stadijās vējauzas dīgstu konkurētspēja ir mazāka
un to attīstību kavē kultūraugs. Līdzīgi kā vairākos citos pētījumos, autori konstatēja, ka
lielāka kultūrauga biezība samazina negatīvo vējauzas efektu (O'Donovan et al. 1985).
Līdzīgi pētījumi veikti par vējauzas konkurētspēju atkarībā no kultūrauga sējas laika.
Kanādā veiktajā pētījumā par vējauzas ietekmi uz kviešu un linu ražu noteikts, ka vējauzas
konkurētspēja palielinājās vējauzai sasniedzot 2 – 3 lapu stadiju (Bowden, Friesen 1967).
Lai prognozētu vējauzas dīgšanas laiku un tās maksimālo dīgšanas intensitāti laukā
atkarībā no konkrētā gada meteoroloăisko apstākĜu prognozes (temperatūra, nokrišĦu
daudzums), ASV izstrādāti vējauzas sēklu dīgšanas prognozējoši modeĜi. Neskatoties uz
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to, ka modeĜa precizitāte atšėiras atkarībā no izmēăinājuma vietas, tas Ĝauj paredzēt
aptuveno vējauzas uzdīgšanas laiku un attiecīgi plānot nezāĜu ierobežošanas pasākumus
(Martinson et al. 2007).
Mēslojums vējauzas konkurētspēju ar kultūraugu var ietekmēt dažādi. SlāpekĜa
mēslojums palielina vējauzas konkurētspēju, lai gan tas palielina arī kultūrauga
konkurētspēju. Fosfora mēslojums, savukārt neietekmē vējauzu, bet uzlabo graudaugu ražu
(Sharma, Vanden Born 1978). Ja mitrums un slāpekĜa daudzums nav limitējošie faktori
kultūraugu un vējauzas attīstībai, konkurenci var ietekmēt arī citi faktori – piemēram, zema
auguma kviešu šėirnei vējauza var ierobežot gaismas pieejamību (Cudney et al. 1991).
Vējauzas ietekme uz ražu var būt atkarīga ne tikai no kultūrauga sugas un šėirnes,
bet arī no vējauzas biotipa. Pakistānā konstatēti dažādi vējauzas biotipi, kuriem atšėiras
vidējais auga garums un lapas garums. Biotipi atšėiras arī pēc to konkurētspējas ar
kultūraugiem (Khan et al. 2010). Polijā un citās valstīs ir aprakstīti vairāki vējauzas tipi,
kurus uzskata par pasugām, galvenokārt balstoties uz ziedu morfoloăiskajām atšėirībām
(Korniak 1985).
Informāciju par vējauzas ietekmi uz kultūraugu ražu un konkurenci ar dažādām
kultūraugu sugām var izmantot, plānojot augu aizsardzības pasākumus. Lai samazinātu
vējauzas ietekmi uz kultūraugu, ieteicams izvēlēties konkurētspējīgākas šėirnes, lielākas
kultūrauga izsējas normas, atbilstošu mēslošanas laiku un metodi, sējas laiku, piemērotu
augu maiĦu un herbicīdu lietošanas laiku (Barton et al. 1992; O'Donovan et al. 2007).
Miežu konkurētspēja ar vējauzu
Lielbritānijā ir veikts pētījums par vējauzas augu blīvuma ietekmi uz miežu ražu. Ir
parādīta saistība starp miežu un vējauzas augu biezību: vējauzas negatīvā ietekme uz ražu
ir lielāka, samazinoties miežu biezībai. Konkurence ar vējauzu vairāk ietekmēja miežu
graudu, nekā vārpu skaitu, un neietekmēja graudu mitruma saturu un tīrību. Autori
secinājuši, ka vidējās miežu biezības apstākĜos katrs papildus vējauzas augs uz
kvadrātmetru var izraisīt ražas samazināšanos par 1% (Wilson et al. 1990).
Līdzīgi, mijiedarbību starp miežu un vējauzas biezības ietekmi uz miežu ražu un
vējauzas biomasu konstatēja Argentīnā veiktajā pētījumā. Vējauzas klātbūtne neietekmēja
miežu ražu, ja miežu biezība bija augsta (280 augi m-2), bet raža samazinājās, ja miežu
biezība bija zema (160 augi m-2) vai vidēja (220 augi m-2). Raža samazinājās par 25%, ja
vējauzas biezība sasniedza 70 augus m-2 (Scursoni, Satorre 2005). ASV (Aidaho) veiktajā
pētījumā noteica vasaras miežu un vējauzas biezības ietekmi uz miežu graudu ražu un
vējauzas sēklu daudzumu. Izmantoja piecus miežu un vējauzas biezības variantus (0, 100,
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200, 300 un 400 augi m-2). Katrā variantā noteica vasaras miežu biomasu dažādās attīstības
stadijās (katru otro nedēĜu, sākot ar 14. dienu pēc miežu uzdīgšanas). Analizējot rezultātus,
noteica miežu relatīvo konkurētspēju, kura bija lielāka miežiem, nekā vējauzai. Iekšsugas
konkurence ietekmēja miežu biomasu sākot ar trešo nedēĜu pēc uzdīgšanas, bet konkurence
ar vējauzu – sākot ar ceturto nedēĜu. Palielinoties vasaras miežu biezībai, samazinājās
vējauzas negatīvā ietekme uz miežu ražu, kā arī samazinājās izbirušu vējauzas sēklu
daudzums uz kvadrātmetru (Evans et al. 1991).
Krievijā (Mordovijas republikā) veikts pētījums par miežu izsējas normas
palielināšanas ietekmi uz to konkurētspēju ar vējauzu. Ir noteikts, ka miežiem izsējas
normas palielināšana līdz 550 sēklām uz kvadrātmetru, kombinācijā ar augsnes kaĜėošanu
un minerālmēslojuma izmantošanu, ir 4.5 reizes efektīvāka, nekā kviešiem, jo kvieši vājāk
cero. Autors uzskata, ka vējauzas kaitīgums būtiski samazinātos, ja vējauzas dīgšanu
varētu aizkavēt pietiekoši ilgi pēc labības sējas, izmantojot selektīvas iedarbības herbicīdus
(Bochkarev 2012).
Krievijā (Mordovijas republikā) veikts pētījums arī par vējauzas ietekmi un miežu
ražu. Vējauzas klātbūtne negatīvi ietekmēja miežu sējuma ražību – 25 vējauzu augi uz
kvadrātmetru samazināja ražu par 9%, 50 augi - par 20 %, 100 vējauzas – par 41%.
Vējauzu augi, tāpat kā mieži, iznes no augsnes NPK, bet slāpeklis vējauzu saknēs un
salmos uzkrājas pat vairāk nekā labībām. Ja sējumā ir 25 vējauzas uz kvadrātmetru,
vējauzas iznesa ap 5% no barības vielu daudzuma, ko patērēja mieži, bet, ja vējauzas
biezība bija 100 augi uz kvadrātmetru, barības vielu patēriĦš sasniedza 34% no miežu
patērētā. Lietojot minerālmēslojumu, pieauga gan labību, gan vējauzu masa. Līdz ar to, arī
barības vielu patēriĦš vējauzu biomasas veidošanai pieauga no 6 (vējauzas biezība 25 augi
m-2) līdz 30% (vējauzas biezība 100 augi m-2). Ja papildus pamatmēslojumam (N60P60K60)
lietoja kaĜėi 2 t ha-1 (25% no maksimālās CaCO3 normas), uzlabojās miežu konkurētspēja
ar vējauzu (Bochkarev, Smolin 2011).
ASV (ZiemeĜdakotā) veiktajā pētījumā 80 vējauzas augi uz 0.91 m2 samazināja
ražu variantā bez slāpekĜa papildmēslojuma par 25.8%, bet variantā ar slāpekĜa
papildmēslojumu – par 8.6%. Citā gadā tajā pašā izmēăinājuma vietā mēslojuma ietekmi
uz ražu nenovēroja. SlāpekĜa papildmēslojuma ietekme uz miežu ražu vējauzas klātbūtnē
bija atšėirīga, atkarībā no izmēăinājuma vietas (augsnes īpašības, mikroklimats) un
izmēăinājuma veikšanas gada (Bell. Nalewaja 1968b).
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Kviešu konkurētspēja ar vējauzu
Irānā veikts pētījums par kviešu biezības ietekmi uz vējauzas konkurētspēju.
Vējauzas ietekmi uz ražu pārbaudīja kviešu šėirnēm ar augstu un zemu konkurētspēju,
izmantojot rekomendētās izsējas normas un paaugstinātas (+25%) izsējas normas. Pētījumā
izmantoja četrus vējauzas biezības variantus (0, 25, 50 un 75 augi m-2) Maksimālo
vējauzas biomasu konstatēja variantos ar mazāko kviešu biezību, kas norāda uz
konkurenci. Konkurence ar vējauzu izraisa kviešu ražas samazināšanos, jo samazinās
produktīvo stiebru un vārpu skaits. Konstatēja arī iekšsugas konkurenci variantos, kur
kviešu biezība bija maksimāla (Armin, Asghripour 2011).
ASV (Kalifornijā) veikti pētījumi par kviešu un vējauzas konkurenci apstākĜos, kad
mitrums un slāpekĜa saturs augsnē neierobežo augšanu. Izmēăinājuma variantus ar noteiktu
vējauzas biezību (0, 86, 137 un 227 augi m-2) iekārtoja, iesējot augsnē noteiktu sēklu
daudzumu. Kviešu biezība izmēăinājuma platībā bija 210 augi uz kvadrātmetru.
Izmēăinājuma lauciĦus laistīja reizi nedēĜā līdz kviešu stiebrošanas fāzei un pēc tam
divreiz nedēĜā līdz graudu nogatavošanās fāzei, lai nodrošinātu optimālu augsnes mitrumu.
Augu produktivitāti noteica, nejauši izvēloties 0.2 m2 parauglaukumus katrā lauciĦā, no
kuriem ievāca augus lapu laukuma un biomasas noteikšanai. Ražu noteica graudiem
sasniedzot vidēji 10% mitruma saturu. Izvēlējās četrus parauglaukumus ar kopējo laukumu
1 m2, no kuriem ievāca augus dzinumu sausās masas, vārpu masas un vārpu skaita
noteikšanai. Graudus izkūla un attīrīja, lai noteiktu kviešu graudu ražu. Novēroja lineāru
kviešu vārpu skaita un graudu ražas samazināšanos, pieaugot vējauzas biezībai. Kad
vējauzas biezība sasniedza 227 augus uz kvadrātmetru, kviešu graudu raža samazinājās par
55 %. (Cudney et al. 1989).
Citā Kalifornijā veiktajā pētījumā par vējauzas biezības ietekmi uz vasaras kviešu
ražu vējauzas augu skaita palielināšanās līdz 300 augiem uz kvadrātmetru izraisīja ražas
samazināšanos par 64% salīdzinot ar kontroli, bet ražas samazināšanās bija mazāka,
pieaugot kviešu augu skaitam uz kvadrātmetru (Carlson, Hill 1985).
Dānijā veiktais pētījums parādīja, ka optimālos augšanas apstākĜos kviešu
konkurētspēju ar vējauzu paaugstina ne tikai kultūrauga biezība, bet arī augu izvietojuma
shēma. Ja kultūraugs konkurē ar vējauzu par augsnē pieejamo ūdeni, kultūrauga
izvietojums – šaurākas rindstarpas, nejaušs vai vienmērīgs augu izvietojums – var labvēlīgi
ietekmēt kultūraugu, kā rezultātā samazinās nezāles biomasa (Olsen et al.2012).
Rindstarpu platuma ietekmi, kombinācijā ar citiem agronomiskiem faktoriem, parādīja arī
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pētījumi ar citiem kultūraugiem, kopējā likumsakarība ir, ka kultūrauga konkurētspēja
palielinās, ja rindas ir izvietotas blīvāk (Thill et al. 2012).
Pakistānā veikti laboratorijas izmēăinājumi, kuros kviešus un vējauzas audzēja
veăetācijas traukos dažādās proporcijās. Palielinoties vējauzas biezībai, samazinājās kviešu
augu stiebru skaits, vārpas garums, graudu skaits vārpā un lapu skaits (Khan et al. 2012).
Kanādā veiktais pētījums par slāpekĜa mēslojuma, kas izkliedēts pirms kultūrauga
sējas, ietekmi un kviešu konkurenci ar vējauzu parādīja, ka, ja konkurenci neietekmē
reljefs un nokrišĦu daudzums ir optimāls vai pārsniedz normu, pirmssējas slāpekĜa
mēslojums (80 līdz 90 kg ha-1) palielina vējauzas konkurētspēju (Ross, Van Acker 2005).
Līdzīgi, pētījums Irānā parādīja, ka slāpekĜa mēslojums un arī nokrišĦu daudzums
(augsnes mitrums) palielina vējauzas augu skaitu. Kviešu raža būtiski samazinājās (no
332.7 līdz 203.9 g m-2), ja vējauzas biezība pieauga no 0 līdz 100 augiem uz kvadrātmetru.
Kviešu ražas samazināšanās bija lielāka variantos ar slāpekĜa mēslojumu, un bija atkarīga
arī no mēslošanas metodes. Lielāku samazināšanos izraisīja vienreizēja mēslojuma iestrāde
pirms kviešu sējas (150 kg ha-1), salīdzinot ar variantu, kurā pirms sējas iestrādāja mazāku
mēslojuma devu (50 kg ha-1), un kviešiem, sasniedzot stiebrošanas fāzi, atkārtoti iestrādāja
papildus devu (100 kg ha-1) (Pourreza et al. 2010). Tas apstiprina iepriekšējos rezultātus,
kuri iegūti Kanādā, pētījumā par mēslošanas metodes ietekmi uz vasaras kviešu
konkurenci ar vējauzu (Blackshaw et al. 2004). Lauka pētījumā izmantotas dažādas
slāpekĜa mēslojuma (amonija nitrāts, 50 kg ha-1) iestrādāšanas metodes – uz augsnes
virsmas, 10 cm dziĜumā katrā vai katrā otrajā rindstarpā vai punktveida šėidra mēslojuma
injekcijas 10 cm dziĜumā katrā otrajā rindstarpā ar 20 cm intervālu. Mēslošanu un kviešu
audzēšanu vienā laukā turpināja četru gadu garumā, lai novērtētu kumulatīvo efektu. Šajā
pētījumā pārbaudīja arī mēslošanas laika ietekmi uz kviešu un vējauzas augšanu:
mēslošanu veica rudenī vai pavasarī (kviešu sējas laikā). NezāĜu sēklas iesēja pirms
kviešiem, pirmajā izmēăinājuma gadā. Mēslošanas metode būtiski ietekmēja vējauzas augu
skaitu uz kvadrātmetru. Vislielākais vējauzas augu skaits konstatēts variantā, kurā
mēslojumu izkliedēja uz augsnes virsmas (297 augi m-2, salīdzinot ar kontroli – 107 augi
m-2), bet mēslojums neietekmēja kviešu augu biezību. Vislielāko kviešu ražu konkurences
apstākĜos ieguva, mēslojot kviešus pavasarī un iestrādājot mēslojumu augsnē katrā otrajā
rindstarpā. Autori skaidro mēslošanas metodes ietekmi ar vējauzas sakĦu sistēmas īpašību
– lielo sakĦu blīvumu augsnes virsmas tuvumā (Blackshaw et al. 2004).
ASV (ZiemeĜdakotā) veikti pētījumi par vējauzas biezības un slāpekĜa mēslojuma
ietekmi uz kviešu un miežu ražas samazināšanos divās atšėirīgās izmēăinājuma vietās, trīs
45

gadu garumā. Pētījuma rezultāti parādīja, ka konkurenci starp kviešiem un vējauzu ietekmē
gan izmēăinājuma vieta (augsnes īpašības), gan gads (īpaši nokrišĦu daudzums).
Mēslojuma ietekme uz ražu bija atkarīga no vējauzas biezības – līdz noteiktam vējauzas
biezības slieksnim mēslojums palielināja kviešu ražu salīdzinājumā ar ražu nemēslotā
variantā, bet, vējauzas biezībai palielinoties, ražas palielināšanās nenotika. Vējauzas
klātbūtnē kultūraugs nespēj pilnībā izmantot mēslojumu (Bell, Nalewaja 1968b).
Pakistānā veiktā pētījuma rezultāti parādīja, ka kviešu ražas samazināšanos par 1%
izraisa vējauzas augu skaits, mazāks par vienu augu uz kvadrātmetru. Palielinoties slāpekĜa
mēslojuma devai (75, 100 un 125 kg ha-1), palielinājās arī vējauzas negatīvā ietekme uz
kviešu stiebru skaitu, garumu un graudu ražu. Vējauzas biezībai sasniedzot 15 – 17 augus
uz kvadrātmetru, ja ir lietots slāpekĜa mēslojums, iespējama ražas samazināšanās par 30%.
Starpsugu konkurences rezultātā variantos ar augstu vējauzas biezību samazinājās arī
vējauzas stiebru garums. Variantos ar slāpekĜa mēslojumu un augstu vējauzas biezību
proteīna saturs kviešu graudos samazinājās par 1% (Khan et al. 2007). Salīdzinājumā, ASV
(ZiemeĜdakotā) veiktajā pētījumā par vējauzas ietekmi uz kviešu un miežu ražu un sēklu
kvalitāti, ietekme uz proteīnu saturu variantos ar vējauzas biezību no 0 līdz 160 augiem uz
0.91 m2 netika konstatēta (Bell, Nalewaja 1968b).
Citu Pakistānas zinātnieku veikto pētījumu rezultāti liecina, ka vējauzas augu
biezība 30 augi m-2 izraisa ražas samazinājumu par 0.7 t ha-1. Pētījumos pierādīts, ka
vējauzas augu biezībai ir būtiska ietekme uz kviešu vārpu skaitu, graudu skaitu vārpās un
kviešu 1000 graudu masu (Khan, Hassan 2006).
SlāpekĜa mēslojuma ietekme uz nezāles un kultūrauga konkurenci un ražas
samazināšanos nezāles klātbūtnē ir atkarīga no nezāles vai kultūrauga sugas un to
kombinācijas (Blackshaw, Brandt 2008).
Kanādā veiktajā veăetācijas trauku izmēăinājumā kontrolētos augšanas apstākĜos
noteica četru nezāĜu sugu (tajā skaitā vējauzas) konkurenci ar kviešiem, atkarībā no
slāpekĜa mēslojuma devas. Katrā izmēăinājuma variantā kvieši un nezāĜu augi bija iestādīti
veăetācijas traukos dažādās proporcijās (100:0, 75:25, 50:50 vai 0:100), kopējais augu
skaits bija astoĦi augi. SlāpekĜa mēslojuma devas bija 60, 120 un 240 mg kg-1 augsnes. Pēc
astoĦām nedēĜām no augu sadīgšanas brīža noteica augu biomasu un slāpekĜa saturu. Lai
salīdzinātu variantus savā starpā, biomasu un slāpekĜa saturu izteica kā relatīvo ražu (ražas
konkrētajā variantā attiecība pret ražu monokultūrā). Šajā pētījumā palielinātas slāpekĜa
devas neizraisīja vējauzas konkurētspējas palielināšanos, pretstatā liektajam amarantam
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(Amaranthus retroflexus), kuram konkurētspēja ar kviešiem bija lielāka, palielinoties
slāpekĜa mēslojuma devai (Blackshaw, Brandt 2008).
ASV (Kalispelā. Montanā) veiktajos pētījumos pierādīts, ka vasaras kviešu graudu
izmēram ir būtiska ietekme uz kultūrauga konkurētspēju ar nezālēm – vasaras kviešu
augiem, kas attīstījušies no liela izmēra graudiem, novērota augstāka konkurētspēja ar
vējauzu. Vējauzas ekonomiskais kaitīguma robežslieksnis 1999. gadā veiktajos pētījumos
bija 8 – 59 vējauzas augi m-2 (Stougaard, Xue 2005).
ASV (Kalifornijā) veiktajos pētījumos iegūtie dati liecina, ka pietiekama mitruma
un barības vielu daudzuma apstākĜos vējauzas augi pāraug kviešu augus, samazinot tiem
pieejamo gaismas daudzumu (Cudney et al. 1991).
Tritikāles konkurētspēja ar vējauzu
Pētījumā Irānā pārbaudīta vējauzas konkurētspēja ar 19 tritikāles līnijām. Pētījumā
salīdzināja sešus vējauzas biezības variantus: 0, 6, 21, 18, 24 un 30 augi uz 1 m garo rindu.
Vējauzas klātbūtnē, heksaploīdiem tritikāles augiem 1000 sēklu masa samazinājās no 51 g
(variantos bez vējauzas) līdz 33 g (variantos ar maksimālo vējauzas biezību). Zema
vējauzas biezība (6, 12 augi uz 1 m) neizraisīja ražas samazināšanos. Oktaploīdām līnijām
vējauzas klātbūtnē samazinājās tritikāles stiebru skaits: no 4 stiebriem (variantos bez
vējauzas) līdz 3 stiebriem (variantos ar vējauzas biezību 6, 12 un 18 augiem uz metru) un 2
stiebriem (variantos ar 24 un 30 vējauzas augiem uz metru). Gan heksaploīdām līnijām,
gan oktaploīdām līnijām ekonomiskā kaitīguma robežslieksnis sākās ar vējauzas biezību
12 augi uz metru (Sadeghi et al. 2013).
Linu konkurētspēja ar vējauzu
ASV (ZiemeĜdakotā) veikti pētījumi par vējauzas ietekmi uz linu ražu divās
izmēăinājuma vietās, trīs gadu laikā. Vējauzas augus iesēja ar atšėirīgu biezību katrā
variantā (10, 40, 70, 100, 150 un 160 augi uz 0.91 m2). Linus iesēja vienu vai trīs dienas
vēlāk nekā vējauzu. Noteica linu ražas izmaiĦas (sēklu daudzumu uz 4046 m-2) atkarībā no
vējauzas biezības un slāpekĜa mēslojuma, kā arī novērtēja dažādas ražas komponentes:
pogaĜu skaitu uz 0.09 m-2, sēklu skaitu pogaĜā, linu augu skaitu uz 0.09 m-2 un 1000 sēklu
masu. Atkarībā no izmēăinājuma vietas, 10 vējauzas augi 0.91 m-2 izraisīja ražas
samazināšanos par 29.5 un 12.5% salīdzinājumā ar kontroli, bet 160 augi 0.91 m-2 izraisīja
ražas samazināšanos par 88.5 un 72.5%. Ražas samazināšanās bija atkarīga arī no
izmēăinājuma veikšanas gada, kā arī slāpekĜa mēslojuma ietekme uz ražu ar un bez
vējauzas klātbūtnes bija atkarīga no izmēăinājuma veikšanas vietas un gada. Vējauzas
klātbūtne samazināja visas mērītās ražas komponentes, kā arī sēklu eĜĜas saturu, vidēji par
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1.62%, salīdzinot ar kontroli. Vienā no izmēăinājuma veikšanas gadiem ar slāpekĜa
mēslojumu mēslotos variantos novērota lielāka eĜĜas satura samazināšanās. Autori izvirza
hipotēzi, ka vējauzas konkurētspējas palielināšanās slāpekĜa mēslojuma ietekmē sakrita ar
eĜĜas sintēzes periodu liniem, kā arī ka konkurences palielināšanās var izmainīt
mikroklimatu, samazinot augsnes mitrumu un gaisa kustību (palielinās temperatūra), kā
rezultātā slāpekĜa mēslojums neveicina ražas pieaugumu. Turklāt, palielinoties vējauzas
biezībai, samazinājās joda saturs linsēklās un mainījās piesātināto un nepiesātināto
taukskābju proporcija. Tas var būt saistīts ar agrāko linsēklu nogatavošanos laukumos ar
lielāku vējauzas biezību: laukumos ar vējauzas biezību 70 – 160 augi uz 0.91 m2 sēklas
nogatavojas par sešām dienām ātrāk, bet ar biezību 40 augi uz 0.91 m2 par trīs dienām
ātrāk salīdzinot ar kontroli (Bell, Nalewaja 1968a).
Kanādā ir veikti pētījumi par vējauzas ietekmi uz kviešu un linu ražu. SlāpekĜa
mēslojuma un tā satura ietekme uz ražu vējauzas klātbūtnē bija atkarīga no paša kultūrauga
konkurētspējas. Kviešu raža būtiski samazinājās, kad vējauzas biezība sasniedza 10 – 40
augus uz kvadrātmetru augsnē ar lielāku slāpekĜa saturu, bet augsnē bez slāpekĜa
mēslojuma – kad vējauzas biezība sasniedza 71 – 100 augus uz 0.91 m2. Savukārt linu raža
būtiski samazinājās, kad vējauzas biezība sasniedza 10 augus uz 0.91 m2, neatkarīgi no
slāpekĜa satura. (Bowden, Friesen 1967).
Rapša konkurētspēja ar vējauzu
Irānā veikti pētījumi par vējauzas biezības un slāpekĜa mēslojuma ietekmi uz rapša
konkurētspēju ar vējauzu. Izmēăinājumā izmantoja 0, 50, 100 un 150 kg ha-1 slāpekĜa
mēslojuma devas un četrus vējauzas biezības variantus (0, 15, 30 un 45 augi m-2). Noteica
slāpekĜa ietekmi uz vējauzas biomasu un 1000 sēklu masu, kā arī un vējauzas biezības
ietekmi uz rapša sēklu ražu. Abi faktori būtiski ietekmēja ražu, vējauzas klātbūtnē
palielinātas slāpekĜa devas (virs 50 kg ha-1) vairs neizraisīja rapša sēklu ražas
palielināšanos. Lielākās slāpekĜa devas izraisīja vējauzas biomasas pieaugumu, lielāku
stiebru skaitu un sēklu masu, lai gan variantos ar lielāko vējauzas biezību novēroja arī
iekšsugas konkurenci starp vējauzas augiem (Kazemeini et al. 2013).
2.1.5. Likumdošana un noteikumi par vējauzas ierobežošanu un klātbūtni sēklas
materiālā
Vējauza ir viena no 13 ekonomiski kaitīgākajām nezāĜu sugām ZiemeĜamerikā,
Eiropā un Austrālijā (Holm 1997). Vējauzu uzskata par bīstamu nezāli vairāku faktoru dēĜ.
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Tā veido lielu sēklu skaitu, kuras gan sekmē vējauzas populācijas izplatīšanos, gan
piesārĦo graudus un lauka tehniku; kā arī, tā var kĜūt rezistenta pret herbicīdiem.
Latvijā, saskaĦā ar labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem,
labības sēklaudzēšanas laukos nav pieĜaujama vējauzas (Avena fatua, A. sterilis) klātbūtne.
Ja sēklaudzēšanas laukā konstatē vējauzas (Avena fatua, Avena sterilis), Valsts augu
aizsardzības dienesta inspektors tajā pašā dienā sagatavo rakstisku norādījumu
sēklaudzētājam tās izravēt vai atsevišėu lauka daĜu ar minēto augu kolonijām novākt citai
izmantošanai, nevis sēklu ražošanai. Pēc norādījuma izpildes termiĦa beigām, bet ne vēlāk
kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates veic atkārtotu lauka apskati (MK noteikumi
Nr.120).
Līdzīgi ierobežojumi pastāv Norvēăijā, kur vējauza tiek uzskatīta par bīstamu
nezāli, labības vai zālaugu sēklaudzēšanas laukos, kā arī tuvākos laukos, kur izmanto to
pašu lauka tehniku, nav pieĜaujama vējauzas klātbūtne. Pārtikas drošības dienests uzskaita
un reăistrē visus laukus, kur konstatēta vējauza (14. attēls). Norvēăijā ar vējauzu
piesārĦotos laukus nedrīkst izmantot sēklu ražošanai (ja nav dabīgas nošėirtnes, 100 m
platumā no piesārĦotā lauka jāveido aizsargjosla, kurā nevar nodarboties ar sēklkopību).
PiesārĦotos laukus divus gadus uzrauga un tikai tad Ĝauj izmantot sēklu ražošanai.

14. attēls. Piemērs, kā Norvēăijā tiek veidotas kartes, kurās atzīmēti ar vējauzu piesārĦotie
lauki (pēc Sundheim et al. 2008)
Pēc 2005. gada datiem Norvēăijā vējauza sastopama 155 no 431 Norvēăijas
novadiem (15. attēls). Šī suga ir plaši izplatīta visos novados austrum-Norvēăijas dienvidos
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un centrālajā daĜā, kur atrodas lielākās Norvēăijas lauksaimniecības zemju platības, kā arī
novados, kas atrodas Tronheimas fjorda tuvumā (Sundheim et al. 2008).

15. attēls. Vējauzas izplatība Norvēăijā (pēc Sundheim et al. 2008)
Norvēăijas pārtikas drošības dienests ir apkopojis informāciju par aramzemes
platībām, kas katru gadu tiek apstrādātas ar vējauzas ierobežošanai paredzētiem
herbicīdiem (16. attēls).

16. attēls. Norvēăijas lauksaimniecības zemju platības, kurās tiek lietoti vējauzas
ierobežošanai paredzēti herbicīdi (pēc Sundheim et al. 2008)
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Pēc 2012. gada datiem Somijā ar vējauzām piesārĦoti 16.5% (370 000 ha) no
kopējās aramzemes platības (2.25 milj. ha). 2012. gadā zemes īpašnieki pieteikuši 370
tūkst. ha platības, kas piesārĦotas ar vējauzu, no kurām 8700 ha piesārĦojums ar vējauzu ir
Ĝoti augsts (Poikulainen 2013).
Pēc EVIRA (Somijas augu aizsardzības valsts dienests) inspektoru domām,
herbicīdi ir galvenā iespēja, ka ierobežot vējauzas izplatību. Bet šīs ierobežošanas metodes
efektivitāte bieži ir atkarīga no izvēlētā herbicīdu smidzināšanas laika/ apstākĜiem,
aprīkojuma/ izvēlētā herbicīda, kā arī īpašnieka motivācijas nopietni cīnīties ar šo
problēmu. Mūsdienās lauksaimniekiem ir pieejami efektīvi herbicīdi (izĦemot vējauzas
ierobežošanai auzu sējumos), bet herbicīdu efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no pareizi
izvēlētas herbicīda devas un lietošanas laika. Lietošanas laikam jābūt iespējami vēlākam
(rekomendāciju robežās), lai smidzināšanu varētu veikt tad, kad maksimāli daudz vējauzu
sēklu ir sadīgušas. Vējauzas ierobežošanas efektivitāti laukā nosaka arī lauka stūru, stabu
vietu un citu grūti apstrādājamu vietu sakopšana (apstrāde ar herbicīdu vai appĜaušana)
(Poikulainen 2013).
Somijā arī pašiem lauksaimniekiem ir jāapseko savi lauki un jāziĦo par tiem
EVIRA. Tas ne vienmēr notiek, un lauksaimnieki, kad pārkāpumu konstatē EVIRA
inspektori, visbiežāk norāda, ka nespēj visus savus laukus apsekot (lielās saimniecības), ka
pesticīdu lietošana ir Ĝoti dārga, ka kaimiĦi neveic ierobežošanas pasākumus savā
saimniecībā un tāpēc nav nekādu pozitīvu rezultātu arī viĦu saimniecībā. Vietējās
pašvaldības piedalās vējauzas ierobežošanas plānu un profilaktisko pasākumu uzraudzībā
(finansējumu piešėir gan pašvaldības, gan ES subsīdijas par vējauzas kontroles
pasākumiem). Zemnieki var zaudēt mazāk labvēlīgā reăiona maksājumus un vietējās
subsīdijas (no 1 līdz 100%), ja tiek konstatēti nopietni pārkāpumi ierobežošanas plāna
īstenošanā vai izvairīšanās no šāda plāna izstrādes (Poikulainen 2013).
Somijā gan zemes īpašnieki, gan valsts inspektori reăistrē visu speciālā reăistrā,
īpaši uzrauga platības sēklu ražošanas uzĦēmumu/ saimniecību tuvumā. Informācija par
katru konkrēto lauku, kurā sastopama vējauza, tiek apkopota un uzkrāta, katra saimnieka
pienākums ir atskaitītes par veiktajiem pasākumiem vējauzas ierobežošanā un
sasniegtajiem rezultātiem (Poikulainen 2013). Arī Somijā ir izveidota karte, kurā atzīmēti
ar vējauzu piesārĦotie reăioni (17. attēls).
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17. attēls. Vējauzas izplatība Somijā (pēc Poikulainen 2013)
Somijā lauksaimnieki uzskata, ka sertificētais sēklas materiāls, ko iespējams
iegādāties, ir tīrs (t.i., nesatur vējauzas sēklas). Sēklas paraugu tīrību pārbauda, un tos
noraida, ja tajos konstatē vējauzas sēklas; vidēji viens paraugs tiek noraidīts ik pa trīs
gadiem. Lai pieĦemtu lēmumu par sertificētas sēklas ražošanas atĜauju, inspektori izmeklē
lauku. Ja lauks tiek iekĜauts reăistrā kā piesārĦots ar vējauzu, to var izslēgt no reăistra tikai
tad, ja vējauza šajā laukā nav konstatēta divus gadus pēc kārtas. Lauka inspekciju var veikt
tikai tad, kad ir iespējams konstatēt vējauzas augus. Sertificētas sēklas nedrīkst ražot laukā,
ja tam apkārt divi lauki ar to pašu kultūru, kuros konstatēts vismaz viens vējauzas augs, vai
lauks ar to pašu vai citu kultūru, kurā ir vismaz četri vējauzas augi (ja vējauzas augus
likvidē, blakusesošie lauki var tikt izmantoti sēklas ražošanai). Ja saimniecībā ir divi ar
vējauzu piesārĦoti lauki, citos laukos var ražot sertificētu sēklu tikai krustziežu dzimtas
augiem, timotiĦam un āboliĦam, bet ja ir trīs piesārĦoti lauki – tikai kartupeĜiem. Visos
gadījumos saimniecībai ir jāizstrādā vējauzas izplatīšanas ierobežošanas plāns (Kortemaa
2013).
Vējauzas izplatību uzraugošās institūcijas Somijā rīko ikgadējus reăionālos
seminārus, īpašus kursus pirms veăetācijas sezonas sākuma par vējauzas identificēšanu uz
lauka personām, kas veic vējauzas ierobežošanu, sniedz lauksaimniekiem padomus pa
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telefonu, e-pastu, kad tas ir nepieciešams, kā arī nodrošina pēc iespējas plašāku
informāciju mājaslapā (eviranet).
Igaunijā vairāk nekā 75% no laukiem ir piesārĦoti ar vējauzu (Uusna 2006).
Zemes īpašnieku pienākums ir ziĦot valsts iestādēm par vējauzas klātbūtni savas
saimniecības laukos un reăistrēties reăistrā. Arī valsts inspektori ziĦo par konstatētajiem ar
vējauzu piesārĦotajiem laukiem, un tad liek zemes īpašniekam reăistrēties un kopīgi
izstrādā vējauzu ierobežošanas plānu. Valstī izstrādātas speciālas rekomendācijas par to,
kādus ierobežošanas pasākumus vēlams veikt. Igaunijā likumdošanā noteikts, ka katra
lauksaimnieka pienākums ir veikt vējauzu izplatību ierobežojošus pasākumus, tas ir
kritērijs, lai saĦemtu valsts un ES atbalsta maksājumus. Pats lauksaimnieks piesaka savas
platības augu aizsardzības dienestā un iesniedz ierobežošanas plānu, ko saskaĦo ar
dienestu. Pašu Igaunijas lauksaimnieku skatījumā sistēma darbojas vāji, jo lauksaimnieki
nelabprāt brīvprātīgi reăistrējas, bet valstij nav resursu apjomīgas kontroles veikšanai.
Kompensācijas par vējauzas ierobežošanas pasākumiem, tādas kā Somijā, Igaunijā netiek
maksātas. Lietuvā atĜauts izpĜaut ar vējauzām piesārĦotās lauku daĜas, ja tas iespējams, un
tādējādi visu lauku nenoraida sēklu ražošanai.
Nīderlandē laukā drīkst atrast ne vairāk kā divus vējauzas augus uz 1 ha, ja
vējauzas augu ir vairāk – jāveic lauka ravēšana un atkārtota inspektora apskate.
Zviedrijā reăionu administrācijas veido un uztur datu bāzi par laukiem, kas
piesārĦoti ar vējauzu. Tāpat arī Zviedrijas lauksaimniecības dienests ievāc datus par
vējauzu izplatību sēklu laukos. Zviedrijā nevar nodarboties ar sēklu ražošanu laukos, kur
iepriekšējā gadā konstatētas vējauzas.
Dānijā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā, Nīderlandē, Zviedrijā un ZiemeĜīrijā – ir
pieĦemti stingrāki likumi par vējauzu klātbūtni sēklu ražošanā. Arī Norvēăijā ir ieviesta tā
saucamā 0 deklarācija sēklkopībā, kas nepieĜauj vējauzas sēklu klātbūtni sertificētās sēklās.
Ir valstis, kurās aizliegts ar vējauzām ievadētos laukus izmantot sēklu ražošanai vienu vai
vairākus gadus: Šveice, Somija, Lietuva, Latvija, Nīderlande, Norvēăija, Zviedrija un
Slovākija. Somijā laukos aizliedz nodarboties ar sēklkopību vēl divus gadus pēc tam, kad
lauks izslēgts no ar vējauzu piesārĦoto lauku reăistra. Lauks tiek uzraudzīts un tikai tad
tiek dota atĜauja nodarboties ar sēklu ražošanu.
Somijā un Zviedrijā neĜauj sēklu laukos lietot herbicīdus vējauzu apkarošanai, jo
nav garantijas, ka vējauzas tiks pilnībā ierobežotas. Pēc herbicīdu lietošanas vējauzu augi
veido zema auguma stiebrus, kurus grūti ieraudzīt un izravēt.
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Ja vējauzas konstatētas sēklu paraugā sertifikācijas laikā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā,
Nīderlandē, Norvēăijā un Zviedrijā nav atĜauts veikt atkārtotu sēklu tīrīšanu vai atkārtotu
sertifikāciju. Tikai septiĦās Eiropas valstīs ir organizēti īpaši pasākumi vējauzu
ierobežošanai – Dānijā, Igaunijā, Somijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēăijā un Zviedrijā
(Anonīms 2013).
Tirgojot Latvijā labības sēklas, kas sertificētas citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
kā arī Īslandē, Norvēăijā, Šveicē, Lihtenšteinā un normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci
no trešajām valstīm minētā valstī, nepieciešams attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas
oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi nav
konstatēti lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā un trīs kilogramu
oficiālajā sēklu paraugā (MK noteikumi Nr.120).
Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Īslandē, Norvēăijā, Šveicē un
Lihtenšteinā sertificētu sēklu maisījumiem obligāti jāpievieno sēklu iesaiĦojuma oficiālā
etiėete vai zīmogojums, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti
vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi (MK noteikumi Nr.120).
Vācijā ir izveidota lēmumu atbalsta sistēma, kuru izmanto, lai efektīvi kontrolētu
vējauzu ilgtermiĦā, samazinot ražas zudumus un izmantojot minimālas herbicīdu devas.
Sistēma ietver apakšmodeĜus: kultūrauga ražas samazināšanās, vējauzas populācijas
dinamika, herbicīdu efektivitāte un izdevumu novērtēšana. To kalibrēšanai un pārbaudei
izmantoti lauka pētījumu dati. Noskaidrots, ka izmantojot samazinātas herbicīdu devas,
tomēr būtiski samazinās vējauzas saražoto sēklu skaits, kas, savukārt, samazina vējauzas
izplatību un Ĝauj optimizēt izdevumus (Jäck et al. 2014).
Integrētās nezāĜu ierobežošanas stratēăijas kavē nezāĜu rezistences pret herbicīdiem
veidošanos. Vējauzai ir konstatēti 47 herbicīdu rezistences gadījumi pasaulē, no kuriem
vairāki arī Eiropā (Heap 2014). Ilgstoša herbicīdu izmantošana ne tikai nevar panākt
pilnīgu vējauzas sēklu bankas iznīcināšanu, bet arī sekmē herbicīdu rezistences veidošanos
(Thill et al 2012). Visbiežāk, lai novērstu herbicīdu rezistences veidošanos, iesaka mainīt
lietotos herbicīdus un izmantot dažādas to kombinācijas. Sekmīga aizsardzības stratēăija,
kura novērš herbicīdu rezistences veidošanos, satur sekojošus komponentus: nezāĜu
ieviešanās un izplatības novēršanu un nezāĜu ierobežošanu laukā. NezāĜu (vējauzas)
ierobežošanas veidi integrētās augu aizsardzības stratēăijas ietvaros ir: dziĜa augsnes
apstrāde (aršana un kultivēšana), kultūraugu sēšana ar sējmašīnu (kad vējauzas sēklas
paliek uz augsnes virsmas, kas palielina sēklu bojāeju), piemērota sējas laika izvēle (ja
vējauza uzdīgst vēlāk par kultūraugu, tās konkurētspēja samazinās), kultūrauga biezības
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palielināšana, konkurētspējīgo kultūraugu šėirĦu izvēle, augu maiĦas ievērošana, tādu
mēslošanas metožu izvēle, kuras veicina kultūrauga konkurētspēju, vējauzas sēklu
dīgšanas provocēšana pirms sējas. Šo metožu izmantošana, ievērojot vietējos klimatiskos
faktorus un citus nozīmīgus apstākĜus, Ĝauj samazināt herbicīdu lietošanu vai lietoto
herbicīdu devas (Thill et al. 2012).
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2.2. Informācija par saimniecībām dažādos reăionos vējauzas izplatības izpētei labību
ražošanas sējumos
2014. gada veăetācijas sezonā Kurzemes reăionā APP Valsts Stendes GSI veiks
apsekojumus vējauzas izplatības izpētei auzu sējumā ar āboliĦa un stiebrzāĜu pasēju Talsu
novada, Laidzes pagasta z/s „Četri” laukā pie KlāĦu muižas. Vidzemes reăionā APP Valsts
PriekuĜu LSI vējauzas izplatības izpētei veiks apsekojumus vasaras labību sējumā Kocēnu
novada, DikĜu pagasta z/s „Krogzemji”.
LLU SIA LAAPC 2014. gada 24. aprīlī ierīkoja lauka izmēăinājumu Zemgales
reăionā Jelgavas novada, Sesavas pagasta z/s „Rožkalni” vasaras kviešu sējumā, lai
izpētītu vējauzas izplatības līmeĦu ietekmi uz kultūraugu ražību un ražas kvalitāti, un
noteiktu vējauzas kaitīguma sliekšĦus. ĥemot vērā iepriekšējā gada negatīvo pieredzi, kad
vējauzas sēklu laukdīdzība bija salīdzinoši zema, tās izkliedējot uz augsnes virskārtas,
veiktas izmaiĦas sēklu izsējas veidā.
Lauka izmēăinājumu ierīkoja vasaras kviešu ‘Zebra’ sējumā pēc randomizēto bloku
metodes četros atkārtojumos (18. attēls). LauciĦa kopējā platība 3 m2 (1 m x 3 m).
Izmēăinājums iekārtots velēnu karbonātaugsnē ar granulometrisko sastāvu – smilšmāls.
Augsnes reakcija – pHKCl 6.9; nodrošinājums ar P2O5 – 335 mg kg-1, K2O – 165 mg kg-1
augsnes, organiskās vielas saturs – 1.7 %. Priekšaugs: ziemas rapsis, kas pilnībā izsalis un
nav pārziemojis. Izmēăinājumu ierīkoja pēc augsnes sagatavošanas darbiem (diskots un
kompaktēts aprīĜa sākumā) un pēc vasaras kviešu sējas (24. aprīlī). Vasaras kviešu izsējas
norma – 280 kg ha – 1, 560 sēklas m-2.
Atkārtojumi
III
II
I

3
7
4

1
2
10

5
4
6

Izmēăinājuma varianti
10
2
9
4
3
9
8
6
5
7
1
3

7
10
8

6
1
9

8
5
2

18. attēls. Lauka izmēăinājuma shēma vasaras kviešu ‘Zebra’ sējumā
Vējauzas sēklu (77% dīdzība laboratorijas apstākĜos) sēju veica pēc izmēăinājuma
shēmas (9. tabula) nekavējoties pēc vasaras kviešu sējas. Vējauzas sēklas iestrādātas
augsnē 3.5 – 5.0 cm dziĜumā (19. attēls).
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9. tabula
Izmēăinājuma variantu shēma
Izmēăinājuma
Vējauzas augu biezība
variants
(skaits m-2)
1.
0
2.
1
3.
2
4.
4
5.
8
6.
16
7.
32
8.
50-100
9.
150-200
10.
500
Pēc vējauzas sējas, sējums pievelts ar zālāja rulli. Sējums pārklāts ar pretsalnas
plēvi, lai novērstu nelabvēlīgu faktoru (putni, mehāniski bojājumi) ietekmi uz sēklām un
veicinātu vienmērīgu kultūrauga un nezāĜu sadīgšanu.

19. attēls. Vējauzas sēklu sēja, izveidojot augsnē 3.5 – 5.0 cm dziĜus caurumus
Izmēăinājums pirmo reizi apsekots 29. aprīlī (5 dienas pēc sējas), bet kultūrauga
dīgšana netika konstatēta. Pretsalnas plēve no izmēăinājuma lauciĦiem noĦemta 7. maijā
(13 dienas pēc sējas), kad konstatēta vasaras kviešu sadīgšana (20. attēls).
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20. attēls. Izmēăinājums Jelgavas novada Sesavas pagastā Bērvircavā pēc vasaras kviešu
sadīgšanas 7. maijā
Katrā parauglaukumā novērojumu/ mērījumu veikšanai atzīmēti desmit vasaras
kviešu un vējauzas augi, kuriem pētījuma laikā noteikt garumu un attīstības stadiju visā
veăetācijas sezonas laikā (21. attēls).

21.attēls. Novērojumu/ mērījumu veikšanai atzīmēti vējauzas augi
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3. NEZĀěU REZISTENCE PRET HERBICĪDIEM
Veicot lauku novērojumus nezāĜu monitoringa laikā 2013. gadā, Latgales un
Zemgales reăionos konstatēts potenciāli efektīvu herbicīdu iedarbības efektivitātes
samazinājums atsevišėu nezāĜu sugu ierobežošanā. Projekta ietvaros Latgales reăionā
2013. gadā ievākti trīs vējauzas populāciju sēklu paraugi no trīs dažādu saimniecību
laukiem, kuros konstatēta samazināta šīs nezāĜu sugas jutība pret lietotajiem herbicīdiem.
Zemgales reăionā ievākti parastās virzas un dārza vējagriėa sēklu paraugi no laukiem,
kuros nezāĜu monitoringa laikā konstatēta nepietiekama šo nezāĜu sugu ierobežošanas
efektivitāte.
3.1. Literatūras apskats par piemērotāko metodiku nezāĜu rezistence laboratorijas
testiem
NezāĜu rezistences pret herbicīdiem noteikšanai plaši tiek izmantotas dažādas
metodes, vairākas no tām ir pielāgotas konkrētu nezāĜu sugu rezistences pārbaudei.
Siltumnīcas apstākĜos, vai, izmantojot klimata kameru, iespējams veikt izmēăinājumus
veăetācijas traukos, pārbaudot lauka apstākĜos ievākto nezāĜu sēklu rezistenci (devu-efekta
izmēăinājumi – no angĜu val. dose-response experiments). Veăetācijas traukos iespējams
veikt izmēăinājumus ar veseliem augiem, kas lauka apstākĜos izdzīvojuši pēc apstrādes ar
herbicīdu (Syngenta ātrais tests – no angĜu val. Syngenta Quick Test). Lauka apstākĜos
ievāc izdzīvojušos augus, pārstāda tos veăetācijas traukos un turpina audzēt. Kad augi
sasniedz noteiktu attīstības stadiju, tos atkārtoti apstrādā ar herbicīdiem un novēro to
iedarbību. Dažām nezāĜu sugām ir pielāgotas metodes herbicīdu rezistences noteikšanai,
diedzējot sēklas Petri platēs, kurās filtrpapīrs piesūcināts ar herbicīda šėīdumu, vai tas
pievienots agara gelam (Syngenta RISQ tests – no angĜu val. Syngenta RISQ test).
Herbicīdu rezistences noteikšanu iespējams veikt, izmantojot arī molekulārās metodes.
Visām šīm metodēm ir atšėirīgas veikšanas izmaksas.
Lai palīdzētu novērst herbicīdu rezistences veidošanos un cīnītos ar jau zināmajām
rezistentajām nezālēm, Herbicīdu rezistences rīcības komisija (HRAC, no angĜu val. Herbicide Resistance Action Committee) ir izstrādājusi herbicīdu klasifikāciju.
Klasifikācijas pamatā ir herbicīdu iedarbības mehānisms. Viena HRAC klasifikācijas
grupa apvieno vielas no dažādām ėīmiskajām grupām, kurām ir vienāda fizioloăiskā
iedarbības vieta šūnā jeb iedarbības mehānisms augos (HRAC 2014). Klasifikācijas grupas
ir apzīmētas ar latīĦu alfabēta burtiem. A grupā ir apvienoti acetilkarboksilāzes (ACC)
inhibitori, B grupā – acetolaktāta sintēzes (ALS) inhibitori, O grupā – sintētiskie auksīni, C
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grupā – fotosintēzes inhibitori. Ja herbicīdiem, kuriem ir vienāda fizioloăiskās iedarbības
vieta šūnā, ir nelielas iedarbības mehānisma atšėirības, tajā izdala apakšklases. Piemēram,
C grupā (fotosistēmas II inhibitori) ir vielas, kuras dažādi piesaistās pie fotosistēmas II
reakcijas centra D1 proteīna, tādēĜ grupu iedala apakšklasēs C1, C2 un C3. Šīs atšėirības ir
Ĝoti svarīgas, jo no tām ir atkarīga rezistences veidošanās pret attiecīgās apakšklases
herbicīdiem (Monaco et al. 2002). Herbicīdu klasifikācija pēc iedarbības mehānisma ir Ĝoti
noderīga, izvēloties herbicīdus noteiktu kultūraugu sējumu apstrādei. Izvēloties herbicīdus
ar dažādiem iedarbības mehānismiem augos, var samazināt rezistences veidošanās risku
(HRAC 2014).
3.1.1. Metodika herbicīdu rezistences noteikšanai vējauzai (Avena fatua)
Šobrīd pasaulē ir dokumentēti 47 parastās vējauzas pret herbicīdiem rezistentie
biotipi. Vējauzai ir konstatēta rezistence pret acetil-CoA karboksilāzes (ACC) inhibitoriem
(24 gadījumi), acetolaktāta sintāzes (ALS) inhibitoriem (7 gadījumi), lipīdu sintēzes (ne
ACC) inhibitoriem (2 gadījumi), mitozes mikrocaurulīšu veidošanās destabilizatoriem (1
gadījums), šūnas stiepšanās inhibitoriem (1 gadījums), kā arī vairāki multiplās rezistences
gadījumi: rezistence pret ACC un ALS inhibitoriem (3 gadījumi), lipīdu sintēzes (ne ACC)
inhibitoriem un šūnu stiepšanās inhibitoriem (3 gadījumi), mitozes mikrocaurulīšu
veidošanās destabilizatoriem, ACC, ALS inhibitoriem un mikrocaurulīšu veidošanos
destabilizatoriem (2 gadījumi), ACC, ALS inhibitoriem un lipīdu sintēzes (ne ACC)
inhibitoriem (2 gadījumi) un ACC, ALS inhibitoriem, lipīdu sintēzes (ne ACC)
inhibitoriem un mikrocaurulīšu veidošanos destabilizatoriem (1 gadījums) (Heap 2014).
Lielākā daĜa rezistento biotipu ir konstatēti ASV un Kanādā, bet pētījumi ir pierādījuši to
esamību arī Eiropā (Adamczewski et al. 2013; Heap 2014). Viens no rezistences
veidošanās faktoriem ir tas, ka vējauzas ierobežošanai bieži izmanto acetil-CoA
karboksilāzes (ACC) inhibitoru grupas herbicīdus, kuru iedarbības mehānisms sekmē
izturīgo (rezistento) augu atlasi un rezistences veidošanos populācijā. Populācijā izplatoties
Pro-197 mutācijai acetolaktāta sintāzes (ALS) gēnā, var veidoties rezistence pret ALS
inhibitoru grupas herbicīdiem (Adamczewski et al. 2013). Līdzīgi rezistence pret ACC un
ALS inhibitoriem veidojas arī citām graudzāĜu nezālēm (Anonymous 2007).
Lai pārbaudītu nezāĜu rezistenci pret herbicīdiem laboratorijas apstākĜos, ievāktās
potenciāli rezistento nezāĜu sēklas visbiežāk izmanto veăetācijas trauku izmēăinājumu
(devu-efekta izmēăinājumu) iekārtošanai. Veăetācijas trauku izmēăinājumi tiek uzskatīti
par vispiemērotāko rezistences noteikšanas metodi, jo tā visvairāk imitē uz lauka
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notiekošos procesus pēc apstrādes ar herbicīdiem. Šādiem pētījumiem obligāti
nepieciešams ievākt tās pašas nezāĜu sugas dabiski jutīgu (no angĜu val. susceptible) augu
sēklu paraugu. Jutīgo augu sēklu paraugam jāraksturo sugas dabiskā jutība pret pētāmo
herbicīdu. Izmēăinājumā ieteicams iekĜaut vairāku dabiski jutīgo populāciju paraugus, it
īpaši gadījumos, ja rezistence ir daĜēja, jo tas dos vairāk informācijas par sugas dabisko
jutību pret herbicīdu. Izmēăinājumu veikšanai nepieciešams arī tās pašas nezāĜu sugas
rezistento augu sēklu paraugs. Atkārtojumu skaitam izmēăinājumā jābūt pietiekamam, jo
bieži var konstatēt plašu datu variēšanu viena varianta ietvaros.
Veicot devu-efekta izmēăinājumus, pētījumā obligāti jāiekĜauj vairākas herbicīda
devas, kurām raksturīga gan Ĝoti augsta efektivitāte, gan vidēja (tuvu ED50 – deva, kuras
iedarbībā 50% no apstrādātajiem augiem iet bojā), gan arī zema. Tiek ieteikts izmantot 5
līdz 7 devas, kuras viena no otras atšėiras pēc logaritmiskās skalas principiem – devu
pieaugumu raksturo viens reizinātājs, piemēram, 2, gadījumā, ja lietotās devas ir 2, 4, 8, 16
un 32 vienības uz platības vienību. Jāatceras, ka laboratorijas apstākĜos herbicīdu
efektivitāte parasti ir augstāka nekā lauka apstākĜos. No izmēăinājuma rezultātiem
aprēėina precīzo ED50 gan kontroles, gan arī pārbaudāmajam potenciāli rezistento augu
paraugam. To attiecība veido rezistences indeksu (RI). Jo augstāks ir rezistences indekss,
jo augstāka ir nezāĜu sugas rezistences pakāpe pret konkrēto herbicīdu vai tā iedarbības
mehānismu.
Lai iegūtu precīzus rezultātus, pirms apsmidzināšanas visiem augiem veăetācijas
traukos jābūt vienādā attīstības stadijā. JāĦem vērā, ka herbicīda iedarbības efektivitāti var
ietekmēt izmantotais augšanas substrāts un augšanas apstākĜi (galvenokārt, gaismas un
temperatūras režīms). Vēlams augu zaĜo masu noteikt, kad herbicīdu efektivitāte ir vizuāli
redzama dabiski jutīgajam augu paraugam. Laiks no apsmidzināšanas laika līdz zaĜās
masas noteikšanas brīdim var būt atšėirīgs, atkarībā no lietotā herbicīda, nezāĜu sugas un
pētījuma apstākĜiem. Siltumnīcās audzētiem augiem parasti šis laika periods ir aptuveni 3
nedēĜas.
Veăetācijas trauku izmēăinājumi ir piemēroti visām nezāĜu sugām un visu veidu
herbicīdiem. Rezistenci ir iespējams noteikt neatkarīgi no lietotā herbicīda iedarbības
mehānisma (Moss et al. 2012).
Lai noteiktu ED50 dažādiem sēklu paraugiem un aprēėinātu RI (rezistences
indeksu), izmanto vismaz piecas herbicīda devas, kontroles varianta augus apstrādājot ar
dejonizēto ūdeni. Herbicīda devas aprēėina, Ħemot vērā rekomendēto herbicīda devu (1 N
deva), trīs zemākas devas (4/5, ½ un ¼ N) un vienu lielāku devu (2 N deva). Lai
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nodrošinātu iegūto datu kvalitāti, izmēăinājums jāveic vismaz trijos atkārtojumos.
Veăetācijas trauku izmēăinājumam vējauzai viens atkārtojums ir viens veăetācijas trauks,
kurā iestāda piecas uzdīgušās sēklas no attiecīgā sēklu parauga. Sēklas iestāda 1.5 cm
dziĜumā. Apsmidzināšanu veic brīdī, kad augiem ir attīstījušas 2 – 3 lapas (Stoklosa, Kiec
2006; Moss et al. 2012). Adamczewski un līdzautori (2013) katrā atkārtojumā iesēja 15
sēklas, pēc uzdīgšanas atstājot septiĦus augus katrā veăetācijas traukā. Apsmidzināšanu
veica 3 – 4 lapu stadijā.
Ātrai pret ACC inhibitoriem rezistento vējauzas biotipu noteikšanai var izmantot
sēklu testu (seed bioassay), izmantojot vējauzas dīgstus. Sēklas diedzē uz mitra filtrpapīra,
kas piesūcināts ar herbicīda šėīdumu, vai agara gela, kuram pievienots herbicīda šėīdums
ar attiecīgo koncentrāciju. Saknes un koleoptiles garumu mēra piektajā dienā pēc
diedzēšanas uzsākšanas (Murray et al. 1996). Lai pārliecinātos par testa rezultātiem,
izdzīvojošus dīgstus var turpināt audzēt veăetācijas traukos un, augiem, sasniedzot
vajadzīgo attīstības stadiju, apstrādāt ar to pašu herbicīdu, kuru saturēja agara gels
(Bourgeois, Morrison 1997). Tas ir nepieciešams gadījumos, ja sēklu paraugs var saturēt
gan rezistento, gan jutīgo augu sēklu maisījumu. Sēklu testi ir ātri, un tiem ir zemas
izmaksas, tomēr to rezultātā var neparādīties rezistence tajos gadījumos, kad tā ir saistīta ar
paaugstināto auga metabolisma intensitāti (Kaundun et al. 2011).
Lai noteiktu herbicīdu rezistento biotipu izplatību, plašā skrīninga testā rezistenci
pret ACC inhibitoru, ALS inhibitoru un lipīdu biosintēzes inhibitoru (ne ACC inhibitoru)
grupu herbicīdiem noteica, izmantojot gan dīgstu, gan veăetācijas trauku izmēăinājumus
(Beckie et al. 2001). Sēklas diedzēja uz herbicīdu saturoša agara (ACC inhibitors un neACC lipīdu biosintēzes inhibitors). Augus audzēja substrātā, 36 augi vienā plakanā
veăetācijas traukā (52x26x5 cm) un apsmidzināja ar herbicīdu (ALS inhibitoru) vējauzas 2
– 3 lapu stadijā. Minimālais dzīvotspējīgo sēklu skaits no katra parauga vienā rezistences
testā bija 100 sēklas. Šajā izmēăinājumā katras grupas herbicīda ietekmes noteikšanai
izmantoja tikai vienu, maksimālo rekomendēto vai, citā gadījumā, diskriminējošo devu
(Beckie et al. 2001).
Vienas devas izmantošana ir piemērota plaša skrīninga veikšanai, lai samazinātu
izmēăinājuma apjomu, kad sēklu paraugu skaits ir Ĝoti liels, vai tad, ja ievākto sēklu
daudzums nav pietiekams vairāku devu izmēăinājumam. Taču, izmantojot tikai herbicīda
maksimālo devu, var palikt nekonstatēta nezāĜu samazināta jutība pret lietoto herbicīdu.
Dānijas lauksaimniecības zinātĦu institūtā Flekkebjergā (Research Centre
Flakkebjerg) 2009. gadā veikti pētījumi, lai noskaidrotu dažādu vējauzas populāciju jutību
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pret herbicīdiem. Pētījums veikts ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu Pesticīdu rezistences
rīcības grupas NORBARAG (no angĜu val. – Nordic Baltic Pesticide Resistance Action
Group) pārstāvju sadarbības ietvaros. Partneri no pētījumā iesaistītajām valstīm
(Norvēăija, Somija, Zviedrija, Dānija, Latvija, Lietuva, Igaunija) ievāca vējauzas sēklu
paraugus, laukos, kur vējauza bija izdzīvojusi pēc apstrādes ar herbicīdu. Paraugus
nogādāja Dānijā veăetācijas trauku izmēăinājumu veikšanai siltumnīcas apstākĜos.
Salīdzināšanai, pētījumā izmantoja gan dabiski jutīgo vējauzas populāciju, gan Avena
sterilis ssp. Ludoviciana (T/11) populācija, kurai konstatēta rezistence pret fenoksapropuP. Nevienai no pārbaudītajām populācijām netika konstatēta rezistence pret herbicīdiem.
Taču pētījuma rezultāti liecina, ka dažādu vējauzas populāciju jutība pret herbicīdiem var
būt Ĝoti atšėirīga (Mathiassen et al. 2011).
Citu graudzāĜu dzimtas nezāĜu (Lolium multiflorum, L. rigidum, Alopecurus
myosuroides, Apera spica-venti, Setaria viridis, Phalaris paradoksa), kā arī vējauzas
rezistences noteikšanai var izmantot Syngenta RISQ testu. NezāĜu sēklas diedzē substrātā
veăetācijas traukos siltumnīcā un dīgstus 1 līdz 3 lapu stadijā pārceĜ agara gelā, kuram
pievienots herbicīds. Vienā Petri traukā ar agara gelu iestāda piecus dīgstus, kopā testam
izmanto 50 augus (10 atkārtojumi). Izdzīvojušos augus uzskaita pēc 10 dienām. Herbicīdu
devas izvēlas pēc sākotnējā skrīninga testa (Kaundun et al. 2011). Diskriminējošā
herbicīda deva izraisa visu jutīgo augu bojāeju, bet ir mazāk kaitīga vai nekaitīga
rezistentiem augiem.
Lai pilnveidotu Syngenta RISQ testu herbicīdu iedarbības un rezistences
noteikšanai, Vācijā ir veikti pētījumi par hlorofila a fluorescences izmaiĦām peĜastīšu
lapsastes (Alopecurus myosuroides) augos dažādu herbicīdu ietekmē. Hlorofila
fluorescences mērījumi ir nedestruktīva metode, kura Ĝauj raksturot fotosintēzes norisi
augu lapās un noteikt maksimālo fotosistēmas II efektivitāti, tādējādi novērtējot lapas
fizioloăisko stāvokli. Ir publicēti pētījumu rezultāti, kuri liecina par to, ka fotosintēzes
parametrus ietekmē ne tikai fotosistēmas II inhibitori, bet arī herbicīdi ar citu iedarbības
mehānismu, piemēram, ACC un ALS inhibitori, kuru iedarbība uz fotosintēzi var būt
netieša (Kaiser et al. 2013). Pētījumos izmantots IMAGING-PAM fluorometrs ar kameru,
kas Ĝauj mērīt fluorescenci augu lapās automātiski un atkārtot mērījumus regulāros
intervālos. Pētījumi parādīja, ka maksimālā fotosistēmas II efektivitāte samazinājās pēc
augu pārstādīšanas herbicīdu (gan ACC, gan ALS inhibitoru) saturošā agara gelā. Pieaugot
herbicīda devai agara gelā, dabiski jutīgiem augiem fotosistēmas II efektivitāte
samazinājās straujāk nekā rezistentiem augiem. Metodes priekšrocība ir tās ātrums un
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jutīgums, kā arī iespēja veikt automātiskus mērījumus, kas var palielināt precizitāti. Lai
izveidotu uz hlorofila fluorescences mērījumiem balstītu standartizētu rezistences
noteikšanas metodi, vēl ir nepieciešami papildus pētījumi par iespējamo stresa faktoru
ietekmi, kuri var izmainīt fotosintēzes efektivitāti, kā arī ir jāizstrādā piemēroti mērījumu
un rezultātu apstrādes algoritmi (Kaiser et al. 2013).
3.1.2. Metodika herbicīdu rezistences noteikšanai parastajai virzai (Stellaria media)
Pasaulē konstatēti 20 parastās virzas herbicīdu rezistences gadījumi, no tiem
Latvijai tuvākie ir Zviedrijā un Norvēăijā. Pārsvarā konstatēta rezistence pret ALS
inhibitoriem, kā arī atsevišėos gadījumos pret sintētiskiem auksīniem un fotosistēmas II
inhibitoriem (Heap 2014).
Lai konstatētu virzas rezistenci pret hlorsulfuronu (ALS inhibitors) rezistentā un
jutīgā biotipa sēklas diedzēja uz mitra filtrpapīra. Dīgstus pārstādīja veăetācijas traukus ar
zemes, kūdras un vermikulīta maisījumu (1:1:1) un audzēja klimata kamerā 16 °C
temperatūrā ar 18 stundu fotoperiodu. Pēc 14 dienām augus apsmidzināja ar hlorsulfuronu,
kura devas bija 0, 10, 50, 100 g ha-1. Pēc smidzināšanas augus audzēja 21 dienu un tad
noteica biomasu un sausnes masu. Veica divus izmēăinājumus, katrā variantā bija 12 augi.
Pēc hlorsulfurona lietošanas jutīgā vējauzas biotipa augu biomasu samazinājās un tā bija
17% (50 g ha-1) un 11% (100 g ha-1) no kontroles varianta augu biomasas. Pēc apstrādes ar
hlorsulfuronu augiem novēroja izteiktu hlorozi. Savukārt rezistentā vējauzas biotipa augu
biomasa bija 65% no kontroles varianta augu biomasas, lietojot maksimālo hlorsulfurona
devu (Hall, Devine 1990).
Hlorsulfurona ietekmi uz parasto virzu pārbaudīja siltumnīcā audzētiem rezistentā
un jutīgā biotipa augiem. Augus audzēja siltumnīcā, ar 16 stundu mākslīgo apgaismojumu,
diennakts temperatūra svārstījās no 22 līdz 16 °C. Desmit sēklas iesēja 0.45 L plastmasas
veăetācijas traukos ar smilšmāla augsni un pēc uzdīgšanas augu skaitu samazināja līdz
pieciem katrā veăetācijas traukā. Kad augi sasniedza 3 – 4 lapu stadiju, tos apsmidzināja ar
hlorsulfuronu (75%), izmantoja septiĦas devas (0, 5, 11, 22, 44, 89 un 178 g a.i. ha-1). Pēc
21 dienas augus nogrieza augsnes līmenī un noteica augu vidējo virszemes daĜu sausnes
masu uz veăetācijas trauku. Izmēăinājumu atkārtoja divas reizes. Rezistentajam biotipam
virszemes daĜu sausnes masa samazinājās par 50% no kontroles varianta lietojot devu 22 g
a.i. ha-1, devai palielinoties, masa samazinājās vēl vairāk. Savukārt jutīgā biotipa augi gāja
bojā variantā, kurā lietota hlorsulfurona deva 5 g a.i. ha-1. Novērots, ka rezistentā biotipa
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sēklu dīgšanas intensitāte sākumā bija lielāka, nekā jutīgā biotipa sēklām (O’Donovan et
al. 1994).
Citā pētījumā parastās virzas rezistences pret ALS inhibitoru grupas herbicīdiem
noteikšanai, sēklas ievāca no augiem, kuri izdzīvoja pēc apstrādes ar herbicīdiem. Sēklas
diedzēja vermikulītā un dīgstus pārstādīja atsevišėos veăetācijas traukos: potenciāli
rezistentos pa vienam augam traukā, jutīgos – pa pieciem augiem katrā veăetācijas traukā.
Augus apsmidzināja ar herbicīdu, kad tiem bija attīstījušas 2 līdz 4 lapas, un novēroja
herbicīda ietekmi pēc trīs nedēĜām. Lai noteiktu herbicīda devas ietekmi, salīdzināja piecas
dažādas herbicīda devas. Kontroles varianta augus apstrādāja ar ūdeni (Seefeldt et al.
2001).
3.1.3. Metodika herbicīdu rezistences noteikšanai dārza vējagriėim (Polygonum
convolvulus)
Vēl viena no divdīgĜlapju nezāĜu sugām, kurām ir konstatēta herbicīdu rezistence (4
gadījumi), ir dārza vējagriėis. Pret fotosistēmas II inhibitoriem (2 gadījumi) un ALS
inhibitoriem rezistentie biotipi (2 gadījumi) ir konstatēti gan Eiropā, gan citur pasaulē
(Schroeder 1993; Heap 2014). Dārza vējagriėa rezistenci pret ALS inhibitoriem Austrālijā
apstiprināja arī herbicīdu devu skrīninga (dose-responce) testi (Adkins et al 1997). Kjaer
(1994) konstatēja, ka siltumnīcas apstākĜos un klimata kamerā hlorsulfurons (ALS
inhibitors) nelielā devā stimulēja, bet lielākā devā daĜēji inhibēja vēja griėa augu attīstību,
izraisot 33% augu bojāeju. Tas ir saskaĦā ar lauka pētījumu rezultātiem Somijā, kuros
konstatēts, ka ALS inhibitoru grupas herbicīdi nav pietiekami efektīvi dārza vējagriėa un
sūreĦu ăints (Polygonum spp.) augu ierobežošanai (Haukkapaa et al. 2005).
3.2. Laboratorijas testos iegūtie dati un novērtējums par savākto nezāĜu sēklu
rezistenci pret herbicīdiem
Laboratorijas

eksperimentu

veikšana

herbicīdu

rezistences

noteikšanai

ir

laikietilpīgs process, kuru ietekmē vairāki faktori. Pirmkārt, nepietiek tikai ar ievākto
potenciāli rezistento nezāĜu sēklu materiālu. Kvalitatīvai eksperimentu veikšanai
nepieciešami dabiski jutīgo augu sēklu un rezistento augu sēklu paraugi.
Atskaites periodā rezistento vējauzas augu sēklu paraugs saĦemts no Rotamstedas
pētniecības centra (Rothamsted Research) Lielbritānijā no Dr. Stefana Mosa, kas ilgus
gadus nodarbojas ar nezāĜu rezistences pētījumiem. Lai gan saĦemtais sēklu paraugs nav A.
fatua populācijas sēklu paraugs, bet gan Avena sterilis ssp. Ludoviciana (T/11) populācija,
kurai konstatēta rezistence pret fenoksapropu-P, tas var tikt izmantots salīdzināšanai ar A.
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fatua. Dabiski jutīgās vējauzas populācijas sēklu paraugu paredzēts izmantot no LAAPC
ievāktās vējauzas sēklu paraugu kolekcijas. Atskaites periodā dabiski jutīgo un rezistento
parastās virzas sēklu paraugi saĦemti no Dānijas lauksaimniecības zinātĦu institūta
Flekkebjergā no vadošās pētnieces Solveigas Matiasenas. Atskaites periodā nav iegūtas
dārza vējagriėa sēklas rezistences pārbaudei, bet ir apzinātas iespējamās vietas, kur var
pasūtīt un iegādāties gan jutīgās, gan rezistentās populācijas sūreĦu ăints augu sēklas.
Pirms laboratorijas eksperimentu veikšanas veăetācijas traukos nepieciešams
pārliecināties par sēklu dīdzību, lai nodrošinātu maksimāli līdzīgu dažādu vējauzas
populāciju sēklu sadīgšanu. Eksperimentu veikšanas ilgums atkarīgs no augu dīgšanas un
attīstības ātruma, kā arī no klimata kameras augu audzēšanai ietilpības. LAAPC rīcībā
esošajā klimata kamerā SANYO MLR-352-PE vienlaicīgi iespējams veikt piecu devuefekta izmēăinājumu vienai nezāĜu sugai divos atkārtojumos. SaskaĦā ar citu zinātnieku
datiem, lai iegūtu ticamus rezultātus, izmēăinājumi jāveic vismaz 3 atkārtojumos.
Atskaites periodā 2014. gada 9. maijā ierīkots veăetācijas trauku izmēăinājums
vējauzas rezistences noteikšanai pret ACC inhibitoriem. Izmantoja rezistento, dabiski
jutīgo augu vējauzas sēklas, kā arī vējauzas sēklas, kas ievāktas laukos Latgales reăionā
2013. gada veăetācijas sezonā. Vējauzas sēklas iesēja 0.5 L tilpuma veăetācijas traukos pa
6 sēklām katrā traukā. Veăetācijas traukus pildīja ar velēnu karbonātaugsni un ievietoja
paliktnī, kas piepildīts ar ūdeni (22. attēls). Veăetācijas trauki novietoti klimata kamerā 16
h gaismas (temperatūra 20 ºC) un 8 stundu tumsas (temperatūra 16 ºC) režīmā. Relatīvais
mitrums klimata kamerā: 75%. Gaismas fotonu plūsmas blīvums (luminiscences spuldzes)
kamerā no 250 µmoli m-2 s-1.
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22. attēls. Vējauzas augi rezistences noteikšanai Klimata kamerā SANYO MLR-352-PE
Izmēăinājumu iekārtoja divos bioloăiskajos atkārtojumos. Izmēăinājumā iekĜauti 5
herbicīda devu varianti: 1 N, 2 N, ¼ N, ½ N, 4/5 N un kontroles variants, kurš netiks
apstrādāts ar herbicīdu. Vējauzas augus, kad tie būs sasnieguši 2 – 4 lapu stadiju, paredzēts
apsmidzināt ar herbicīdu Puma Universal, kas satur darbīgo vielu etil-fenoksapropu-P 69 g
L-1. Herbicīda darbīgā viela darbojas kā ACC inhibitors.
Laboratorijas testos iegūtie dati un to novērtējums par savākto nezāĜu sēklu
rezistenci pret herbicīdiem detalizēti tiks aprakstīti projekta 4. posma atskaitē (uz 2014.
gada 1. decembri).
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