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Konferences darba kārtība: Laiks ziņojumiem līdz 10 minūtēm 
 

AGRONOMIJAS sekcija I 

Sekciju vada  
asoc. prof. Gunita Bimšteine un maģistrante Santa Beļkus 

 
REFERĀTI 

1. Santa Beļkus. Lauka pupu lapu slimību attīstība atkarībā no 
agrotehniskajiem pasākumiem 
Zin. darba vad. asoc. prof.  Gunita Bimšteine 

2. Lāsma Lapiņa. Hibrīdo rudzu (Secale cereale) raža atkarībā no 
audzēšanas paņēmieniem     
Zin. darba vad. prof. Zinta Gaile 

3. Lelde Skutele. Vējauzas (Avena fatua) biezības ietekme uz vasaras 

kviešu ražu 
Zin. darba vad. asoc. prof.  Ingūna Gulbe 

4. Edgars Donis. Augsnes apstrādes un augu maiņas ietekme uz nezāļu 
populāciju ziemas rapšu agrofitocenozēs 
Zin. darba vad. asoc. prof. emer. Maija Ausmane 

5. Jānis Landorfs. Dzeltenās rūsas ierobežošanas iespējas ar 
bioloģiskajiem AAL 
Zin. darba vad.  prof. Biruta Bankina 

6. Jānis Lagzdiņš. Zālaugu zelmeņa botāniskais sastāva un ražas kvalitātes 
izmaiņas pa izmantošanas gadiem 
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

7. Renārs Jučers. Augsnes apstrādes un augsekas ietekme uz nezāļu 
populāciju ziemas kviešos 
Zin. darba vad. asoc. prof. emer. Maija Ausmane 

8. Māris Broks. Zelmeņa produktivitāte un zāles lopbarības kvalitāte 
atkarībā no zālāja botāniskā sastāva 
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

9. Māris Opmanis. Ziemas kviešu ražas kvalitāte atkarībā no augu maiņas 
un augsnes apstrādes stacionārā izmēģinājumā 
Zin. darba vad. prof. Zinta Gaile 

10. Žanis Andersons. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz stiebrzāļu – 
tauriņziežu zelmeņu ražību un ražas kvalitāti  
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

11. Oskars Bēniņš. Augsnes apstrādes veida ietekme uz mālu minerālu 
sastāvu. 
Zin. darba vad. doc. Ilze Vircava 

12. Kristaps Lecis. Minimālās un tradicionālās augsnes apstrādes 
tehnoloģiju salīdzinājums kviešu sējumos 
Zin. darba vad. vieslekt. Anda Rūtenberga-Āva 

13. Didzis Melderis. Augsnes apstrādes veida ieteikme uz smilšmāla 
augšņu plasticitāti 
Zin. darba vad. doc. Ilze Vircava 

14. Edžus Kašs. Tīruma nezāļu izplatība ziemas un vasaras kviešu sējumos 
Zemgalē atkarībā no augsnes apstrādes veida un herbicīdu izvēles 
Zin. darba vad. prof. emeritus Dainis Lapiņš 

15. Valters Vasilis. Rapša audzēšanas agroekonomiskais izdevīgums 
zemnieku saimniecībā Anšķinaiši 
Zin. darba vad. asoc. prof. Inguna Gulbe  

16. Žanete Lazdiņa. Kviešu lapu un vārpu slimību attīstība atkarībā no 
fungicīdu smidzināšanas shēmas 
Zin. darba vad. asoc. prof. Gunita Bimšteine 

17. Kristaps Lisovskis. Lauka pupu (Vicia faba var. minor) ražas un tās 
kvalitātes veidošanās atkarībā no augsnes apstrādes 
Zin. darba vad. prof. Zinta Gaile 

18. Krišjānis Grantiņš. Clearfield ziemas rapšu šķirņu ražas veidošanās Latvijā 
Zin. darba vad. prof. Zinta Gaile 

19. Ruslans Daņilovs. Ziemas kviešu audzēšanas agroekonomiskais 
izvērtējums ZS “Viktorija” 
Zin. darba vad. vieslekt. Anda Rūtenberga-Āva 

 


