Lauksaimniecības zinātnisko pētījumu prezentācijas
(Zemkopības ministrija, 23.stāva zāle)
2017. GADA 8.DECEMBRIS
AUGKOPĪBA - AUGĻKOPĪBA - LOPKOPĪBA
Moderators - Lauksaimniecības departamenta, Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības
nodaļas vadītājas vietnieks Gints Lanka
Bc. paed. Dana Blese
Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka
Latvijas Augu aizsardzības
9.00 – 9.40
pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un
pētniecības centrs
ierobežošanas iespējas

9.40 – 10.20

10.20-11.00

Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu
sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos

Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.)
izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma
ierobežošanai

Dr.biol. Jevgenija
Ņečajeva
Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs
Mg.biol. Līga FeodorovaFedotova
Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs
Mg.agr. Sarmīte Rancāne

11.00-11.40

11.40-12.20

12.20-13.00

Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana

LLU Zemkopības
zinātniskais institūts

Graudaugu un rapšu šķirņu izturības izvērtējums pret
slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos,
novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības

Dr. agr. Gunita Bimšteine

Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja
ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu –
relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) –,
un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai
integrētajā augļkopībā

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Mg.agr. Regīna Rancāne
Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs

Pusdienas*
Dr. biol. Edīte Kaufmane

14.00-14.40

Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu,
plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos
reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde

Dr. biol. Sarmīte Strautiņa

14.40-15.20

Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu
pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas
tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana

Mg. agr. Elita Aplociņa

15.20-15.50

Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai
proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas
agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas
apstākļos ( lopkopības daļa)

*Pusdienas laiks var tikt mainīts pēc lektoru vēlmes.

Dārzkopības institūts

Dārzkopības institūts

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Dr. agr.Daina Kairiša
15.50-16.20

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība
kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei

16.20-16.50

„Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības
ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un
daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais
pamatojums”

*Pusdienas laiks var tikt mainīts pēc lektoru vēlmes.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Dr.agr. Aleksandrs
Adamovičs
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

