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Problēmas raksturojums

Augu slimību nosaukumi – izaicinājums!

- Laukaugi   

- Dārzeņi

- Augļi

- Dekoratīvie augi

- Meža

Zymoseptoria tritici agrāk Mycosphaerella graminicola

www.laapc.lv

Arvien vairāk ienākot molekulārajām

metodēm augu patoloģijā, daudzu

organismu taksonomija nedaudz mainās,

kā arī bieži tiem tiek piešķirti jauni

nosaukumi, kas sākotnēji rada sajukumu,

tomēr ar laiku atvieglo orientēšanos

slimību ierosinātāju latīniskajos

nosaukumos.



Latīniskie  - ierosinātāju nosaukumi 
(scientific names)

• Pēdējā laikā mēdz mainīties 

• Ne visi paspēj izsekot tiem līdz

• Grūti orientēties un atrast īsto
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Latviskie – slimības nosaukumi 
(common names)

• Ne visām slimībām ir latviskoti nosaukumi

• Ne visām slimībām tie ir labskanīgi latviešu 

valodā

• LV nav izstrādāta vienota sistēma, kā 

slimībām piešķirt latviskos nosaukumus

www.laapc.lv
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Kāpēc nepieciešams zināt jaunākos 
latīniskos un slimību nosaukumus, 
izmaiņas iedalījumā?

• Taksonomijā – ievieš kārtību, lai būtu vieglāk uztvert 

un orientēties

• Palīdz labāk izprast saimniekaugu loku – nozīmību, 

izplatību

• Precīzāk izvēlēties AAL, atbilstoši efektivitātei pret 

konkrēto slimības ierosinātāju u.c.
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Kur rodas problēmas?

• Daļai speciālistu nav vēlmes sekot līdz šīm 

izmaiņām

• AAL marķējumi mēdz neatbilst esošajai situācijai

• Slimību izturības izpēte dažādām šķirnēm nav 

objektīvi salīdzināma

• Dažādas slimības apzīmē ar vienu latvisko 

nosaukumu
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Case study – gadījuma izpēte
Ābolu rūgtā puve – tradicionāli apzīmē ābolu puvi glabātavās, ko ierosina

vairākas sēnes, kas pieder divām dažādām sēņu ģintīm. Parasti apraksta kopā.

Tomēr pasaules literatūrā visbiežāk katras sēņu ģints bojājumus apraksta

atsevišķi.

www.laapc.lv

Parametrs Rūgtā puve Vēršacu puve (angļu Bull’s eye rot)

Ierosinātāju

nosaukumi, 

kas lietojami 

šobrīd

Colletotrichum acutatum sugu 

komplekss

Colletotrichum gloeosporioides

sugu komplekss

Neofabraea alba (E.J. Guthrie) Verkley

Neofabraea malicorticis H.S. Jacks

Neofabraea perennans Kienholz

Citi lietotie 

ierosinātāju 

nosaukumi 

un 

pazīstamākie 

sinonīmi

Gloemerella cingulata

(Stoneman) Spaulding & H. 

Schrenk

Glomerella acutata Guerber & 

J.C. Correll

Gloeosporium fructigenum

Berk – pašreizējais 

nosaukumusm Colletotrichum

gloeosporioides

Pezicula alba E.J. Guthrie

Phlyctema vagabunda Desm.

Gloeosporium album Osterw

Pezicula malicorticis (H.S. Jacks.) Nannf.

Cryptosporiopsis curvispora (Peck) 

Gremmen

Gloeosporium perennans Zeller &Childs

Cryptosporiopsis perennans (Zeller & 

Childs) Wollenw.

[1] Nosaukumi precizēti pēc datubāzēm: http://www.indexfungorum.org/ un http://www.mycobank.org/

http://www.indexfungorum.org/


Nosaukumi

• Lai izvairītos no pārpratumiem, turpmāk abu ģinšu ierosinātāji 

un ar tiem saistītās problēmas minētas šādi:

Rūgtā puve – Colletotrichum (Gloemerella)

Vēršacu puve – Neofabraea (Gloeosporium) 

Termins «Vēršacu puve» izmantots, lai prezentācijā varētu saprotamāk 

paskaidrot problēmas būtību un atšķirības, un nav apstiprināts kā 

oficiāls slimības nosaukums Latvijā.



• Abas sēņu ģintis sastopamas un aprakstītas kā puves 

ierosinātāji Latvijā jau kopš PSRS laikiem, un arī vecākā 

literatūrā.

• Neofabraea (Gloeosporium spp., Gloeosporium album, G. 

perennans) minēts kā viens no ābolu puves ierosinātājiem 

dažādos pētījumos (Eihe 1976, Rožkalne 1990) un mācību 

grāmatās augļkopībā – piem. J. Sudrabs (1948).

• Abi ierosinātāji (Gloeosporium album, Colletotrichum

gloeosporioides ) minēti 1977. gadā – kā ābeļu un bumbieru 

nozīmīgākās slimības Latvijas PSR.

• Tikai Gloeosporium fructigenum (Glomerella cingulata) kā 

ābolu puves ierosinātājs minēta M. Dementjevas darbā (1962)

Pētījumi Latvijā - vēsturiskie



Pētījumi Latvijā

Paraugu ievākšana: Valmiera  - rudens – lauks, 2013

Dobele (LVAI) – glabātavas, 2014

Paraugu analizēšana -> mitrā kamera - > mikroskopija - > 

tīrkultūras - > rDNS sekvencēšana - > sugu noteikšana

 
 

1. att. Rūgtās puves divu ierosinātāju konīdijsporas, a – Neofabraea alba,  b – Colletotrichum 

godetiae, 400 x palielinājums 

a b 



Rezultāti
• Sastopami ierosinātāji no abām sēņu ģintīm – gan 

Colletotrichum spp., gan Neofabraea alba, N. malicorticis. 

• Valmierā: šķirnei ‘Iedzēnu’ – g.k. Colletotrichum spp. 

bojājumi.

• ‘Saltanat’ – tikai Neofabraea spp. bojājumi, šķirnei 

‘Andris’ – nebija Colletotrichum bojājumi.

• Dobelē:  šķirnēm ‘Gita’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’,                

‘Auksis’, ‘Antejs’ – tikai Neofabraea alba bojājumi



Vizuālās atšķirības

Rūgtā puve (ier. Colletotrichum spp.)

«Vēršacu puve» (ier. Neofabraea spp.)

Foto: J. Vilcāne, J. Borve, LAAPC arhīvs



Kāpēc būtu svarīgi atšķirt šo divu sēņu ģints 

ierosinātājus un uztvert kā divas  dažādas slimības?

• Lai varētu lasīt ārzemju literatūru un ietaupīt savu laiku! 

www.laapc.lv



Šķirņu slimību izturība – ābeles, bumbieres!

• Līdz šim visbiežāk novērtēta neņemot vērā ierosinātāju 

dažādību, vai vispār nav pieejami dati par izturību pret 

konkrēto slimību.

• Latvijā populārās šķirnes audzē g.k. Baltijas valstīs, un 

Latvijā, tādējādi ārzemju dati visbiežāk nav pieejami.

Piemēram: ‘Iedzēnu’, ‘Zarja Alatau’ – raksturo kā ar labu izturību 

pret slimībām – tomēr šķirnes izskatās ieņēmīgas pret rūgto puvi 

– ko ierosina Colletotrichum ģints sēnes.

www.laapc.lv

Kāpēc būtu svarīgi atšķirt šo divu sēņu ģints ierosinātājus 

un uztvert kā divas  dažādas slimības?



Dažādas ierobežošanas stratēģijas

• Colletotrichum sēnes – «atklātāks» dzīves veids, saglabājas 

pumpuros, lapās, inficētajos augļos, mazāk zaros – ierobežošana 

mikroklimats, fungicīdi.

• Neofabraea sēnes – «slēptāks» dzīves veids – saglabājas galvenokārt 

zaru vēžos ar dažādu simptomātiku, ierobežošana - vēžainu zaru 

izgriešana, iespējams atšķirīgs fungicīdu lietošanas laiks.

www.laapc.lvhttp://www.uark.edu/ua/jcorrell/lifestyle.pdf
http://pnwhandbooks.org/plantdisease/no

de/2663/print



Gadījums LV

- Saimniecība ar augstu AAL lietošanas līmeni 

- Glabātavā šķirnei ‘Sinap Orlovskij’ problēmas ar puvi;

- Analīzes laboratorijā – puves ierosinātājs  Neofabraea alba;

- Secinājumi

- AAL intensīva lietošana nepasargā pilnībā no Vēršacu puves, 

tomēr šeit būtu jāpēta rezistences līmenis pret konkrētiem 

AAL!!!

- Intensīvāk  jāapseko stādījumi, lai novērtētu Neofabraea vēžu 

klātbūtni tajos.

www.laapc.lv



Dažāda rezistences veidošanās pret 

AAL
• Weber R., Palm G. 2010. 

Resistance of storage rot fungi Neofabraea perennans, N. 

alba, Glomerella acutata and Neonectria galligena against 

thiophanate-methyl in Northern German apple 

production.

- Pētījums veikts Vācijā, Elbas ielejā, intensīva tipa ābeļu 

dārzos, n >15;

- Lai arī tiofanāt-metils LV lietots netiek, pētījums parāda kā 

atšķirīgi veidojas fungicīdu rezistence un samazināta jutība 

starp dažādiem augļu puves ierosinātājiem.

www.laapc.lv
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Secinājumi

• Veiksmīgākai slimību ierobežošanai un IAA principu 

nodrošināšanai noderīgi ir atšķirt šīs abas slimības, to 

ierosinātājus, raksturot atsevišķi.

• Slimībizturība pret Colletotrichum un Neofabraea ģints sēnēm 

ir atšķirīga dažādām ābeļu šķirnēm un nepieciešami pētījumi 

šķirņu novērtēšanai.

• Nepieciešams turpināt pētījumus par abu slimību ierosinātāju 

sēņu izplatību, bojājumiem augļu dārzos ar dažādām 

audzēšanas sistēmām (bioloģiskās, IAA).

• Nepieciešams uzsākt fungicīdu rezistences pētījumus dārzos, 

lai novērtētu patogēno sēņu Neofabraea un Colletotrichum

jutību pret plašāk lietotajiem fungicīdiem un laicīgi atklātu 

fungicīdu rezistences gadījumus.

www.laapc.lv
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Papildus informācija un materiāli



Ābolu  puves  ierosinātāji uzglabāšanas laikā  Norvēģijā
Avots: http://www.nordgen.org/ngdoc/plants/ppp_apples/meetings_workshops/Njos/Storage_diseases_apple_Norway.pdf

Colletotrichum Neofabraea

http://www.nordgen.org/ngdoc/plants/ppp_apples/meetings_workshops/Njos/Storage_diseases_apple_Norway.pdf
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