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AUKSABIOLOĢISKĀ L IMNIECĪBA 

Nezāļu sugu un ska
bioloģiskās lauks

ita di
aimn

M. Ausmane, Z. Gaile, I. Melngalvis, LLU n augu zinātņu institūts 
 
Izmēģinājuma apstākļi un

Pētījumi par nezāļu sk
veikti 2004.–2007. gadā MPS „Ve
bioloģisk ā. Kop s 
lauku p a, lauka v s       
2 ha. 

Augsekas shēma 2007. gadā
 Tritik ema
 Ziema udz am 
pavas as r

 Ziemas rudzi graudiem 
. Auzas
. Vīķauzas + ābo
 Āboli

Tā kā 2006. gadā kartupeļu
ļoti daudz kartupe gr  
augsekas sh ma ned a īta. Kartupeļi no 
augsekas tik zslēgti, to vietā mas rudzi 
graudiem. Iepriekšējo s zi udzi, kas bija 
sēti pēc as ru  t  
zaļmēslojum , pēcau zm ļus. 

Bioloģisk s augsek u jumu nezāļainības 
novērtēšanai veģetāci  reizes veikta 
nezāļu uzska

1. uzsk te – ku u a adijā 
(labību sējumos to nas jot 
skaita metodi, analiz ez ānisko 
sastāvu, nosakot pā ās  
grupas un nezāļu ska ab.m iem 
izmantots 0.25 m ls ītis, 
novērojumu ietu ska  ka kā; 

2. uzskaite – ažas 
novākšanas, izmanto ita todi, 
vienlaikus sugu botān astā ikta 
arī svaigu nezāļu (b knē -2). 
Uzskaitei izmantots  m mītis, 
novērojumu aits – 2  au . 

 
Rezult  un to analī

Bioloģiskās augsekas lauku sējumu 
nezāļainība  nezāļu uzskaites laikā 

ezāļu skaits analizēts atsevišķi pa 
bioloģiskajā ām, nosakot īsmūža un 
daudzgadīgo nezāļu skaitu (1. tabula).  

Salīdzinot kultūraugu sējumu nezāļainību 2004.–
2006. gadā ar 2007. gada rādītājiem (1. tabula), 
redzams, ka agrā kultūraugu attīstības stadijā                 
(1. uzskaites reizē), 2007. gadā, t.i. 4. augsekas 
rotācijas gad , īsmūža nezāļu skaits ir palielinājies. 
Ievērojami vairāk to bijis auzu sējumos, līdzīgi arī 
zaļmēslojum  paredzētajā laukā, t.i. ziemas rudzu 

n eļļas rutku sējumā. Āboliņa un timotiņa laukā 

z vairāk, taču 
riekšējo gadu, to ir bijis 

ā kā 2007. gadā kartupeļi, kas 
skaitās nezāles att ādīti, to 

ajo os neliels 
īsmūža nezāļu pie s. Da nezāļu 
20 gadā nav bijis daudz nev  kultūrauga 
s , vairāk tās a tas vīķauzu + āboliņa un 
ti a mistra sējum

lizējot 2007 ā i s pētījumu 
r tus, konstatētas s sakar

ugsekas laukā r pēc kartupeļiem sētas 
auzas, novērots liels ūža ne pieaugums. 
Visvairāk bija sastopamas s balandas 
(Chenopodium albu  88% no visu īsmūža 
n  skaita; 

laukā, kur pē uzām s vīķauzas ar 
āb motiņa pasēju, īsm nezāļu bija 
v nekā citos rot s gados ielākais bija 
b alandas īpatsvars (74%); 

laukā pēc iepriekšējā gada vīķauzām ar 
ā imotiņa pasēju ābo un timotiņa 
mi āk nekā iepriekšējā īsmūža 
n , taču daudzga  nezāļu skaits, salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem, šajā lai ija nedaudz 
pieaudzis. Vairāk p ām su  konstatētas 
pa s zvērenes (B rea vul ) – 28% no 
daudzgadīgo nezāļu skaita; 

aukā pēc ābol n timoti istra tritikālē 
ne  bija maz, ne a suga a ziņā īpaši 
n ās, īsmūža nez tsevišķ
1.0 gab. m-2, sugu kopskaits 8, no
bija daudzgadīgā – astais p is (Achillea 
millefolia); 

laukā pēc trit s sēju aļmēslojuma 
k ugos nezāļu kopskaits stipri atšķīrās no to 
skaita iepriekšējā ga  galven  konstatētas 
īs  nezāles: no tā ļļas rutkos visvairāk bija 
v  (Viola arven  37% u to balandu – 
29%; 

6. augsekas laukā 2006. gadā visu veģetācijas 
periodu audzēti zaļmēslojuma augi, 2007. gadā pēc 
augsekas shēmas te vajadzēja stādīt kartupeļus, 
taču, kā jau iepriekš skaidrots, lielās kartupeļu 
lapgraužu invāzijas dēļ to vietā audzēti ziemas rudzi 
graudiem. 2007. gadā novērots neliels īsmūža 
nezāļu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
vairāk nekā citu sugu – ganu plikstiņu (Capsella 
bursa pastoris) – 50% no īsmūža nezāļu kopskaita, 
taču daudzgadīgo nezāļu bija mazāk un tās 
pārstāvēja viena suga – parastā zvērene. 

namikas izpēte 
iecības sistēmā 
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 metodika  
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eizcēl āļu a ās sugas bija 0.5–
 kurām tikai viena 

 par elašķ

5. 
ultūra

ikāle ma z

dā – okārt
mūža m e
ijolīšu sis) – n bal



 

 90

Kā liecina statistikas dati, agrās kultūraugu 
attīstības stadijās ve
pētījumi neparāda būtiskas atšķi
atsevišķu augsekas lauku un tajos veidoto augsekas 
posmu nez

Bioloģiskās augsekas lauku 
 novākšanas 

ms kultūraugu ražas 
novākšanas raksturo 2. tabulā apkopotie pētījumu 

 
1. tabula 

āļ -2) izmaiņas bioloģiskās augsekas  
kaites laikā .–2007. g.  

Augsek s 
lauka Nr. 

tūraugs 
 Īsm zāles Da dīgās ezāļu 

pskaits 

iktie sējumu nezāļainības nezāļainība pirms kultūraugu
rības starp Sējumu nezāļainību pir

āļainību. 

sējumu 

rezultāti.

Nez u skaita (gab. m
laukos 1. uzs , 2004

a Gads 
 

Kul ūža ne udzga
nezāles 

N
ko

1 Tr dzi 8 6 2004 itikāle/z.ru 4.8 3. 8.
 E. udzi 2005 rutki/z.r 55.0 25.0 77.0 
 K 0 0 2006 artupeļi 0.0 0. 0.
 Auzas 5 2007 88.0 3. 92.0 
   0 Vidēji 37.0 8. 45.9 

2 B. z.rudzi 4 8 2004 sinepes/ 3.4 4. 7.
 K 0 0 2005 artupeļi 0.0 0. 0.
 A 6 2006 uzas 9.0 1. 10.6 
 V uzas+āb., timot. 2007 īķa 27.0 10.5 37.5 
   1 Vidēji 10.0 4. 13.9 

3 K 0 0 2004 artupeļi 0.0 0. 0.
 A 4 2005 uzas 28.0 1. 29.4 
 V . 2006 īķauzas+āb., timot 33.0 10.2 43.0 
 Ā liņš,timot. 2007 bo 5.0 12.5 17.5 
   0 Vidēji 16.0 6. 22.4 

4 A 0 2004 uzas 5.0 6. 10.6 
 V . 4 2005 īķauzas+āb., timot 18.4 5. 23.8 
 Ā 2 6 2006 boliņš, timot. 1.4 5. 6.
 Tritikāle/z. rudzi 5 0 2007 5.5 0. 6.
   3 Vidēji 7.5 4. 11.8 

5 V . 2004 īķauzas+āb., timot 7.4 10.4 17.8 
 Ā2005 boliņš, timot. 1.2 16.8 18.0 
 Tr  2 2006 itikāle/z.rudzi 9.0 1. 10.2 
 E. tki/z.rudzi 8 2007 ru 82.0 7. 89.8 
 ji   0 Vidē  24.9 9. 33.9 

5 20 Āboliņš, timot. .4 04 0.0 17.4 17
 2005 Tritikāle/z.rudzi 9.2 8.1 17.3 
 2006 E.rutki/z.rudzi 12.8 6.4 19.2 
 2007 Z.rudzi (gr.) 19.5 4.5 24.0 
 Vidēji   10.2 9.5 19.4 

  RS0.05   33.5 10.5 36.9 
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2. tabula 
iņas biol
ovākš

 Īsmū

Nezāļu skaita (gab. m-2) izma
pirms ražas n

Augsekas 
lauka Nr. 

Gads 
 

Kultūraugi 

oģiskās augsekas laukos  
anas, 2004.–2007. g.  

ža nezāles Daudzgadīgās 
nezāles 

Nezāļu 
kopskaits 

1 2004 Tritikāle/z.rudzi 33.5 45.5 79.0 
 2005 E.rutki/z.rudzi 64.4 8.5 72.9 
 2006 Kartupeļi 16.0 7.0 23.0 
 2007 Auzas 34.0 26.5 60.5 
 Vidēji   37.0 21.9 58.8 

2 2004 B.sinepes/z.rudzi 33.5 17.0 50.5 
 2005 Kartupeļi 8.0 1.0 9.0 
 2006 Auzas 2.0 1.0 3.0 
 2007 Vīķauzas+āb.,timot. 29.0 1.5 30.5 
 Vidēji   18.1 5.2 23.2 

3 2004 Kartupeļi 20.2 20.8 50.0 
 2005 Auzas 31.5 4.5 36.0 
 2006 Vīķauzas+āb.,timot. 29.5 13.0 42.5 
 2007 Āboliņš, timot. 3.0 16.0 19.0 
 Vidēji   21.1 13.6 36.9 

4 2004 Auzas 10.0 31.0 41.0 
 2005 Vīķauzas+āb.,timot. 9.6 84.8 75.2 
 2006 Āboliņš, timot. 12.0 15.0 27.0 
 2007 Tritikāle/z.rudzi 17.5 7.5 25.0 
 Vidēji   15.8 44.5 28.7 

5 1.9 2004 Vīķauzas+āb.,timot. 19.5 22.4 4
 2005 Āboliņš, timot. 14.5 44.0 58.5 
 2006 Tritikāle/z.rudzi 25.5 19.0 44.5 
 2007 E.rutki/z.rudzi 35.0 6.5 41.5 
 Vidēji   23.6 23.0 46.6 

6 2004 Āboliņš, timot. 11.0 71.0 82.0 
 2005 Tritikāle/z.rudzi 152.0 184.0 336.0 
 2006 E.rutki/z.rudzi 81.5 41.0 122.0 
 2007 Z.rudzi (gr.) 28.0 18.0 46.0 

  Vidēji   65  .7 78.5 146.6 
  RS0.05   44.9 47.6 80.6 

 
Analizējot 2007. gadā iegūtos pētījumu rezultā-

tus, konstatēts, ka bioloģiskās augsekas lauki nebija 
stipri piesārņoti ar nezālēm: īsmūža nezāles – 3.0–

-2 -235.0 gab. m , daudzgadīgās – 1.5–26.5 gab. m . 
Kopējais sugu skaits visos augsekas laukos – 59, t. 
sk. īsmūža nezāles – 28 sug
31 suga. Visbiež ās sugas 
nezāles:
tīruma is), 
(Capsella bursa pastoris), daudzg
zvērene (Barbarea vulgaris), ārstni
(Taraxa ). Ārstniecības
uzskaite bija dīgstu sta
no vēja m. Salīdz
kultūrau ārņotību ar nezālēm,
baltās balandas visvairāk bija
eļļas ru ā – vidēji 4 p
51.5 gab aikā, kad eļļas 

salīdzinoši daudz – 38.3 gab. m . Āboliņa un 
timotiņa mistrā tās netika novērotas. S

iem un kultūraugiem stipri mainījies. 
adā ļoti daudz vārpatu novēroja tritikālē – 

gab. m-2, taču 2007. gadā tās netika konstatētas. 
s rutkos no 4 pētījumu gadiem tikai 2006. gadā 

atzīmētas 15 gab. m-2 vārpatu, pārējos gados to 
007. gadā vārpatas augsekas laukos 

tika konstatētas, izņemot nedaudz  
ukā.   

 

as, daudzgadīgās –  ložņu vārpatas izplatību, novērots, ka augsek
āk sastopam

 baltā balanda
– īsmūža 

dium album), 
skaits pa gad
2005. g (Chenopo

vijolīte (Viola arvens ganu plikstiņš 
ī

162 
Eļļaad gās: parastā 

īec bas pienene 
cum oficinalis

 
 pienenes šajā nebija. 2

praktiski nes laikā visas dijā, sadīgušas 
 sanestajām sēklā inot atsevišķu (2 gab. m-2) ziemas rudzu (graudiem) la
gu pies  konstatēts, ka 

 sastopamas  
 
 

tku sējum ētījumu gados  
. m-2, taču l rutki tika iearti  

augsnē, balandu sēklas vēl nebija nogatavojušās, 
tāpēc tās pēcaugu sējumus neietekmēja. Arī 
tritikāles sējumā balto balandu vidēji 4 gados bija 

-2

alīdzinot 
ā tās 
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