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AGRONOMIJAS sekcija I 

Sekciju vada  
asoc. prof. Gunita Bimšteine un 4. kursa studente Lolita Dāboliņa 

 
REFERĀTI 

1. Zane Gžibovska. Augstražīgu zelmeņu veidošana ganību 
ierīkošanai 
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

2. Gints Gžibovskis. Augstražīgu tauriņziežu-stiebrzāļu zelmeņu 
veidošana pļaušanas vajadzībām 
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

3. Dāvis Pērkons. Ziemas kviešu škirņu salīdzinājums Zemgalē 
Zin. darba vad. lekt. Anda Liniņa 

4. Mairis Bušinskis. Jaunāko ziemas rapšu hibrīdu salīdzinājums 
AREI Stendes Pētniecības centrā  
Zin. darba vad. lekt. Anda Rūtenberga-Āva 

5. Reinis Lazdāns. Ziemas kviešu ražas veidošanās atkarībā no augu 
maiņas un augsnes apstrādes 
Zin. darba vad. prof.  Zinta Gaile  

6. Einārs Liepiņš. Dažādu sējas laiku un izsējas normu ietekme uz 
ziemas kviešu ražu un graudu kvalitātes rādītājiem 
Zin. darba vad. lekt. Anda Rūtenberga-Āva 

7. Alise Kārnupe. Augu barības elementu aprite un augsnes 
agroķīmisko īpašību izmaiņas ZS "Rāmnieki" 
Zin. darba vad. asoc. prof.  Ināra Līpenīte 

8. Edgars Elstiņš. Dažādu augsnes apstrādes veidu ietekme uz 
augsnes agrofizikālajām īpašībām. 
Zin. darba vad.  doc. Ilze Vircava 

9. Ausma Putāne. Vasaras kviešu šķirņu un audzēšanas tehnoloģiju 
salīdzinājums Latgales agroklimatiskajos apstākļos 
Zin. darba vad. doc. Arta Kronberga 

10. Mārtiņš Gristiņš. Labību lapgraužu (Oulema spp.) sezonālā un 
telpiskā izplatība ziemas kviešu laukā 
Zin. darba vad. lekt. Jānis Gailis 

11. Lolita Dāboliņa. Dažādu ārpussakņu mēslošanas līdzekļu ietekme 
uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti 
Zin. darba vad. asoc. prof.  Ināra Līpenīte  

12. Lauris Dombrovskis. Augsnes apstrādes un augu maiņas ietekme 
uz ziemas rapša nezāļainību  
Zin. darba vad. asoc. prof. emeritus Maija Ausmane 

13. Agnese Pulča. Ziemas rudzu populāciju un hibrīdo šķirņu 
salīdzinājums Vidzemes agroklimatiskajos apstākļos. 
Zin. darba vad. doc. Arta Kronberga 

14. Rihards Berķis. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz stiebrzāļu 
zelmeņu produktivitāti un ražas kvalitāti 
Zin. darba vad. prof.  Aleksandrs Adamovičs 

15. Dāvis Kalliņš. Minimālās augsnes apstrādes un augu maiņas 
ietekme uz ziemas kviešu sējumu nezāļainību 
Zin. darba vad.  asoc. prof. emeritus Maija Ausmane 

16. Elgars Otaņķis. Herbicīdu izmantošana kartupeļu  stādījumā 
Zin. darba vad. lekt. Indulis Melngalvis 

17. Artis Vuškāns. Vasaras miežu ražas veidošanās atkarībā no 
agrometeroloģiskajiem apstākļiem 
Zin. darba vad. prof. Zinta Gaile 

18. Jorens Grigorjevs. Augsnes agrofizikālo īpašību izmaiņas 
minimālajā un tradicionālajā augsnes apstrādē  
Zin. darba vad. asoc. prof. emeritus Andris Bērziņš 


