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JĒDZIENS “AUGU SLIMĪBA”

*Vide – meteoroloģiskā, agronomiskā un ekoloģiskā situācija,

slimību pārnesēju (vektoru) esamība, faktori, kas veicina slimību

vektoru attīstību.
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*VIDE

SAIMNIEKS – ieņēmīgs augs

PATOGĒNS –

virulents augu 

patogēns

Augu 

slimība

Augu slimība ir mijiedarbība starp augu un patogēnu, ko ietekmē 

vides apstākļi.



 Augu ģenētiskā rezistence;

 Augu bioloģiskās īpatnības (viengadīgi vai

daudzgadīgi, attīstības fāze u.c.);

 Augu fizioloģiskais stāvoklis;

 Infekcijas materiāla daudzums;

 Patogēna suga, agresivitāte;

 Nezināmi, vai grūti izskaidrojami apstākļi.

EPIDĒMIJU NOTEICOŠIE  FAKTORI 
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AUDPC – laukums zem slimības attīstības līknes (area under disease 

progress curve), izsaka nosacītās vienībās

Slimības attīstības 

dinamikas līkne
AUDPC
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Slimību attīstības novērtēšana visā veģetācijas 

periodā 

Jo AUDPC ir bijusi lielāka, jo slimība bijusi nozīmīgāka visā 

veģetācijas periodā.



Graudzāļu miltrasas (ier. Blumeria graminis

attīstība atkarībā no šķirnes 2016. gadā

5

Šķirņu izturības pakāpi nosaka ne tikai patogēna suga 

Blumeria graminis, bet arī rases!

ZM subsidētais projekts. Graudaugu un rapša šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām

Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības.
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RASES: PstS10 (Warrior-), PstS7 (Warrior), PstS13 (Triticale

Agressive), PstS14 – Eiropā identificēta 2016. gadā.

L. Feodorova-Fedotova. LLU. Dzeltenās rūsas ierosinātāja Puccinia striiformis rasu

identifikācija un kviešu šķirņu izturības izvērtēšana pret dzelteno rūsu laboratorijas

apstākļos.

Dzeltenās rūsas ierosinātāja Puccinia striiformis rases 
Latvijā (sadarbībā ar Globālo rūsu izpētes centru 

Dānijā)
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Lauka pupu slimību attīstība atkarībā no 

šķirnes (2016 - 2019)

ERA-NET. Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana 

Eiropā.
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Melno graudu (sklerociju) skaits (ier. Claviceps 

purpurea) rudzu sējumos atkarībā no sāndzinumu 

daudzuma (balles) un attāluma no lauka malas (m)

ZM subsidētais projekts. Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi.

Claviceps purpurea inficē tikai 

neapaugļotus rudzu ziedus.
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Kviešu miltrasas (ier. Blumeria graminis) attīstība 

atkarībā no augsnes apstrādes veida un augu maiņas 

varianta

K-K – bezmaiņas kviešu sējums; K-R – augmaiņā rapsis un kvieši; AM – augmaiņā iekļautas 

pupas un mieži; *atšķirīgi burti nozīmē statistiski būtiskas atšķirības.

ZM subsidētais pētījums “Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības 

saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.
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Kviešu lapu dzeltenplankumainības (ier. Pyrenophora 

tritici-repentis) attīstība atkarībā no slāpekļa 

mēslojuma normas 2019. gadā

ELFLA. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu 

slimību ierobežošanai.

Pyrenophora tritici-repentis ātrāk inficē novecot sākušas lapas!



Dzeltenplankumainības attīstība atkarībā no augsnes 

apstrādes metodes un augu maiņas varianta: 
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ZM subsidētais pētījums “Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības 

saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas 

sējumos.

K-K (bezmaiņas kviešu sējums); K-R (kvieši un rapsis); AM (augu maiņa, iekļauts rapsis, 

mieži un pupas); *atšķirīgi burti nozīmē statistiski būtiskas atšķirības.

Slimības attīstību nosaka 

infekcijas materiāla daudzums!
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Kviešu stiebra pamatnes slimību ierosinātāju 

spektrs 2012. – 2016. gados

N = 4883

ZM subsidētais pētījums “Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības 

saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas 

sējumos.

Slimība var būt kompleksa, vienā augā reizē var 

attīstīties vairāki, ļoti atšķirīgi patogēni!



13

N = 1311

Fusarium sugas, kas konstatētas kviešu stiebru 

pamatnēs (2012 – 2016)

Valsts pētījumu programma. Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas 

pārtikas ražošanai Latvijā, projekts «Augsnes ilgtspējīga izmantošana un mēslošanas risku 

mazināšana».
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Botrytis fabae

???

Pupu lapu brūnplankumainības ierosinātāji, sadarbībā 

ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru 

Botrytis cinerea

Botrytis 

fabiopsis

LZP. Botrytis spp., nozīmīga pākšaugu slimību ierosinātāja, patogenitāte un diversitāte.



Kukurūzas melnplauka

Ustilago maydis – mūsu 

apstākļiem raksturīgs patogēns.

Aija Bartuševica, 

SIA Cers

Sporisorium reilianum, 
iepriekš Sphacelotheca

reiliana f. sp. zeae
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Šī suga inficē arī sorgo!



Uz sarežģītiem jautājumiem nav vienkāršu 
atbilžu!


